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  چکیده

لش هاي کنونی در جوامع در حال توسعه میباشد؛ زیرا از سویی توسعه اجتماعی یکی از مهمترین چا

بیانگر سطح اجتماعی آنها و از سوي دیگر نشان دهنده ظرفیت هاي انسانی و اجتماعی این جوامع 

است. امروزه رابطه بین سطح توسعه یافتگی هر کشور رفاه، آسایش، رضایت اجتماعی و سالمت روحی 

ن پژوهش سعی شده است تاثیر نفت و درآمدهاي نفتی به عنوان مسئله و روانی افراد میباشد. در ای

کلیدي در پیشبرد روند توسعه اجتماعی در کشور پس از انقالب را از دیدگاه متخصصین و اساتید مورد 

بررسی قراردهد. روش پژوهش، کیفی میباشد و با استفاده از نظریه مبنایی(گرند تئوري) انجام شده 

بنایی عمدتا از تکنیک مصاحبه استفاده میشود.بنابراین در پژوهش حاضر از طریق است. در نظریه م

اساتید علوم اجتماعی، علوم سیاسی، اقتصاد و تاریخ داده هاي الزم  نفر از21 مصاحبه حضوري با

گردآوري شده است. این پژوهش عالوه بر اینکه به توسعه اجتماعی میپردازد به موانع شکل گیري 

هکارهاي ایجاد توسعه اجتماعی در این دوره نیز پرداخته است. یافته هاي پژوهش نشان توسعه و را

نشد ولی در شکل گیري برخی  میدهد پس از انقالب اسالمی در محوریت استفاده از نفت تغییري ایجاد

از شاخص هاي توسعه اجتماعی مانند بهداشت و سوادو... موفق عمل شده است. بدین ترتیب ، مفهوم 

سعه اجتماعی به عنوان مقوله محوري انتخاب شد. از جمله موانعی که اساتید بدان اشاره نمودند تو

عدالت، عدم وجود احزاب، عدم رشد طبقه  میتوان به نبود اعتماد اجتماعی، عدم تعلق اجتماعی،

که متوسط، حضور پررنگ دولت در همه عرصه ها، عدم خصوصی سازي، توسعه نامتوازن و ...اشاره شد 

  در پایان راهکارهایی نیز براي رشد و توسعه اجتماعی با توجه به نفت ارائه نمودند.
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مقدمه    

به ایجاد یکی از بزرگترین صنایع معاصر شد.رشد این  کشف نفت و تولید آن در قرون گذشته منجر به

صنعت که تمدن امروز زائیده آن است همراه بار نج ها،مرارت ها،شکست ها و موفقیت هاي بسیار بوده است. 

بطوریکه در همه تاریخ هرگز هیچ صنعتی مانند صنعت نفت در اقتصاد دنیا بدین اندازه موثر نبوده و موجب 

  .لت ها نشده استپیچیدگی روابط دو

ایران از جمله کشورهایی است که به علت داشتن منابع غنی نفت و موقعیت جغرافیاي، همواره در داخل 

و خارج از کشور دچار چالش هاي فراوانی بوده و از سوي قدرت هاي بزرگ مورد توجه و تعرض قرار گرفته 

 کپارچهیکل  کیبه مثابه  یسعه اجتماعتو ی میباشد؛ابعاد توسعه توسعه اجتماع نیاز مهمتر یکاست. ی

 یاسیس لیانواع توسعه از قب یرسا و هم شود یو حاضر م يمستقل است که در آن هم توسعه اقتصاد يکردیرو

 عههم مجمو توان یرا م یتوسعه اجتماع ردیگ یو امثال آن را دربرم یبهداشتی، آموزشی،علمی،فرهنگ

از  یکیکرد و هم  یجامعه تلق يو اقتصاد یاسیس یاجتماع یفرهنگ يدر ساختارها يساختار يها یدگرگون

مواجه با فرصت ها و  يانسانها و منابع مولد برا يبه توانمند یجامعه در سازمانده تیو ظرف ییتوانا يامدهایپ

  .رو در نظر گرفت شیپ يچالش ها

1یتوسعه اجتماع یتخصص عنايدر م
نسان از جمله ا یزندگ یاساس يدر مولفه ها ریینشان دهنده تغ 

است  یاجتماع یزندگمطلوب  يبه ارزش ها دنیرس یدرآمد و به طور کل شیافزا يکاریکاهش فقر کاهش ب

و  بمطلو طیکه شرا یدانندم یرا ناظر بر باالبردن سطح زندگ بعد از توسعه نیا )47: 1386(ازکیا و غفاري؛

از که  ستدان یحضور چند مولفه اصل ندیبرآ توان یرا م یدر مجموع توسعه اجتماعی کند. را فراهم م نهیبه

ی اجتماع تیامن. 6و  یجامعه مدن.5مشارکت .4 يشهروند.3حقوق .2 هتیمدرن.1:دهستن قرار نیا

  ).29: 1386(هایامی:

اما با شکل گیري انقالب اسالمی ایران تحول اساسی در نظام سیاسی کشور رخ داد؛تضاد ها و وحدت ها 

. تحلیل تحوالت جامعه اي با چنین دگرگونی هاي ی به کلی دگرگون شداجرایدر بلوك حاکم ودولت 

بنیادینی پیچیدگی ویژه اي می طلبد. در بلوك حاکم در نظام سیاسی جمهوري اسالمی ایران،دولت هاي 

اجرایی به تناوب و با سازوکارهاي خاص خود در معرض انتخاب مردم قرار میگیرند. ماهیت اقتصاد در دوران 

قالب در عین حال که ملموس هستند و و با واقعیات زندگی در ارتباط هستند، اما ویژگی خاصی را پس از ان

زوایا،عناصر و پیوندها و عوامل مختلفی را باید مورد مطالعه  اجتماعیهم دارا هستند.براي بررسی یک پدیده 

توجه به منبع عظیم نفتی دوره با  قرار داد. ما در این تحقیق میخواهیم دریابیم که آیا توسعه اجتماعی در این

  یا خیر؟ پیشرفت کرده است

                                                           
1
. Social development 
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با توجه به این نکات در این پژوهش هدف آن است که نقش نفت در توسعه اجتماعی ایران را از دیدگاه 

اساتید و متخصصان این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. رویکردهایی که در رابطه با درآمدهاي نفتی و 

آن در برنامه ها و شکل دهی توسعه اجتماعی میباشد متاثر از سیاست دولت ها و برنامه هاي آن سیاستگذاري 

میباشد. بنابراین از آنجا که سیاست توسعه در کشور ما با تغییر ساختارهاي سیاسی تغییر میکند، الزم است 

د. پس هدف اصلی در که دیدگاه اساتید و متخصصین در حوزه هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي بررسی گرد

این تحقیق یافتن این سوال است که نفت چه تاثیري در روند شکل گیري توسعه اجتماعی ایران پس از 

  انقالب اسالمی را داشته است؟

  

  اهداف پژوهش

شناخت دیدگاه اساتید در رابطه با توسعه اجتماعی ایران در دوران پس از انقالب  - 

 اسالمی با تاکید بر نقش نفت

یدگاه اساتید در رابطه با موفقیت یا عدم موفقیت نقش نفت در توسعه بررسی د - 

 اجتماعی ایران

بررسی نقش دولت و نظام حاکمیتی در پیشبرد روند توسعه اجتماعی در ایران با  - 

 تاکید بر نفت

 شناخت نقش نیروها و طبقات اجتماعی در شکل گیري توسعه اجتماعی در ایران - 

ه با  موانع شکل گیري توسعه اجتماعی ایران پس شناخت دیدگاه اساتید در رابط - 

 از انقالب اسالمی

 ارائه راهکارهایی براي پیشبرد روند توسعه اجتماعی در ایران  - 

  

  چارچوب مفهومی

بطور کلی، رویکردهاي مختلفی در زمینه توسعه اجتماعی مطرح شده اند. هر رویکردي براي نیل به 

راه حل هاي جداگانه و استدالل هاي مختلفی در برخورد با مسائل، توسعه ،طرح ها و برنامه هاي متفاوت، 

 می تعریفین صورت بدرا  جتماعیا توسعه هشوپژ ینا درآسیب ها و تنگناهاي اجتماعی ارائه داده است. .

 سطح یشافز، ا هایی مولفه دنکر ینهدنها طریقاز  ندگیز کیفیت یشافزا بیانگر جتماعیا توسعه که کنیم

 می جتماعیا لتاعدو  ییزدا فقر دي،فر منیتا دنبر باال ،شغلی يها فرصت دنکر همافر ش،زموآ گاهیآ

 دي،فر منیتا زش،موآ يها شاخص با تحقیق یندر ا جتماعیا توسعه ،تعریف ینا سساا بر ینا بنابر.باشد

 یفیتک که ستا اريبزا جتماعیا توسه يها شاخص. شد هداخو سیربر ر،کا یطاشرو لشتغاا ،مددرآ یعزتو

  ).72:1380؛مدنیو  فیعیر(.کند یابیرا ارز ندگیز
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1رویکرد نوسازي
  

 یعنی جوامع از دوگانه بندي تقسیم یک به شناختی جامعه سنت یک طبق بر نوسازي پردازان نظریه

 نیافتگی توسعه که اي نقطه سنتی، جامعه با ما سو یک در. اند پرداخته مدرن جوامع مقابل در سنتی جوامع

 که است این بر فرض دیدگاه این در. هستیم روبرو مدرن جامعه یک با دیگر سوي از و شود می زآغا آن از

 را اند گذارنده سر از غرب جوامع که هایی دگرگونی تمام باید و بودند هم شبیه سنتی مرحله در جوامع همه

 گسترش یا و داري ایهسرم اقتصادي روابط و تکنولوژي فرهنگی، اشاعه طریق از عمل این. بگذارند سر پشت

 کلی طور به آنها ).69: 1386 کیا، از. آید می وجود به غربی نوع از اقتصادي و اجتماعی سیاسی، هاي نظام

 دیگر در غرب فرهنگی هاي ارزش فرهنگی اشاعه طریق از که معتقدند و میدهند قرار خود الگوي را غرب

 می پیدا غرب به شبیه اجتماعی و اقتصادي ساختار جوامعه این طریق این از و شود می داده ترویج جوامع

 توسعه فرایند آورند دست به را غربی جوامع ساختار بتوانند نیافته توسعه و ستی جوامع که هنگامی. کنند

  .شود می شروع یافتگی

2تونیس
3گمنشافتی جامعه از تغییر طریق از را، مدرن جامعه به سنتی جامعه از تغییر 

 جامعه به 

4یگزلشافت
 جامعه( ساده یکپارچگی با جامعه از تغییر صورت به را گذار این دورکیم است، گرفته نظر در 

 اجتماعی دگرگونی حال در جوامع فیلد رد دهد، می نشان پیچیده همبستگی با ارگانیکی جامعه به) مکانیکی

 به را جوامع کردي ارک تفکیک اساس بر اسملسر کند، می تقسیم شهري جوامع و قومی جوامع دسته دو به را

 کردي کار تفکیک فاقد جوامع و)  مدرن و یافته توسعه جوامع(  کردي کار تفکیک داراي جوامع دسته دو

 براي که است روشی نظریه این هاي ویژگی مهمترین از یکی .کند می تقسیم) سنتی و نیافته توسعه جوامع(

 متفکران بخصوص نوسازي پردازان نظریه. است تهگرف نظر در آنها توسعه و توسعه حال در کشورهاي شناخت

 کل و انتزاعی بسیار نظریه از تأثیر به موضوع این. کنند می بحث کلی و انتزاعی سطح در بیشتر آن اولیه

 می نظر در سوم جهان کشورهاي توسعه براي واحد نسخهاي که معناست این به این. است پارسونز گرایانه

 ها ارزش متفاوت، تاریخی زمینه به آنها. دهند می تعمیم سوم جهان کشورهاي امتم به را نسخه این و گیرند

  .ندارند توجهی نیافته توسعه و توسعه حال در کشورهاي گوناگون هاي فرهنگ و مختلف هاي سنت و

 این نظران کشورهاست. صاحب توسعه براي دوگانه مدلی ارائه مدرنیزاسیون نظریه مهم ویژگی دومین

 مدرن یافته، توسعه پیشرفته، کشورهاي اول دسته میدهند؛ قرار دسته دو در را جهان کشورهاي همه رویکرد

هستند.  داري سرمایه غیر و سنتی نیافته، توسعه مانده، عقب سوم، جهان کشورهاي دوم شده و دسته

 و توسعه جهت ،توسعه الگوي باید آنها. دارند را دوم دسته کشورهاي کردن مدرن توانایی اول دسته کشورهاي

 آنها نتیجه در. کنند پیاده خود کشورهاي در را افتاده اتفاق یافته توسعه کشورهاي در که اي توسعه مسیر

 کمک به و تقلیدي توسعه یعنی اند؛ گرفته نظر در سوم جهان توسعه براي سویه یک و خطی تک مسیر

  غربی را اجرا نمایند. تکنولوژي و فناوري

                                                           
1. Modernization approachs 
2. Ferdinand Toniss 
3. community 
4. Society  
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 توسعه حال در و مانده عقب است. کشورهاي مدرن و سنت بودن تعارض در ازينوس نظریه سوم ویژگی

 سنتی فرهنگ زیرا. کنند پشت آنها به و بردارند خود هاي سنت از دست باید غربی توسعه به رسیدن براي

  .)223: 1390 عنبري،(است کشورهاي این توسعه راه سر بر بزرگی مانع

1نیل اسملسر
  

ترین نظریه پردازان نوسازي در حیطه جامعه شناسی است. اسملسر معتقد است اسملسر یکی از پرآوازه 

صنعتی "، "تکامل کشاورزي"، "پیشرفت فن شناختی"توسعه ناشی از برهمکنش چهار فرایند متمایز  که

   :است "تحول بومشناختی" و "شدن

ن انش علمی جریا. در قلمرو فن شناختی، دگرگونی از فنون ساده و سنتی به سوي به کارگیري د1

  مییابد.

 در کشاورزي ، تکامل  از کشت معیشتی  به سوي  تولید تجاري محصوالت کشاورزي جریان می یابد .2

و  بازار که این جریان مشتمل بر تخصص یابی در تولید محصوالت نقدي، خرید محصوالت غیر کشاورزي در

 رواج یافتن کار دستمزدي در کشاورزي است.

 ایند تحول به معنی گذار از به کارگیري نیروي انسانی و حیوانی به سوي استفاده از. در صنعت، فر 3

 ماشین و همچنین متضمن کار براي کسب درآمد پولی، افزایش تولیدات کارخانهیی و نیز گسترده یابی

  تجارت است.

 مراکز شهري . و باالخره، در انتظار بوم شناختی، فرایند توسعه با حرکت ازمزرعه و روستا به سوي4

  همراه است.

 اسملسر معتقد است که به منظور تحقق نوسازي باید فرایند تمایزیابی در قلمرو فعالیتهاي اقتصادي،

  ).70: 1384(ازکیا،دفعالیتهاي خانوادگی، نظامهاي ارزشی و نظامهاي قشربندي محقق گرد

  

2نظریه وابستگی
  

 اقتصادي هاي ویژگی یا و ساخت محصول فتگینیا توسعه که ندمعتقد وابستگی مکتب پردازان نظریه

 مداوم و گذشته ارتباط تاریخی نتیجه زیادي حدود تا بلکه باشد نمی جامعه یک فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی

 کشورهاي عمده مشکالت بنابراین است )مادر (یافته توسعه و )اقمار( نیافته توسعه کشورهاي میان اقتصادي

معه است( ازکیا، جا بیرونی مسائل بلکه نیست جامعه درون مسائل از ناشی ستنده مواجه آن با نیافته توسعه

1384 :180.(  

                                                           
1. Neil Smalser 
2. Dependency theory 
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مهمترین فرض هاي نظریه وابستگی عبارتند از: الف) وابستگی فرآیندي عام است که همه کشورهاي 

نظر  جهان سوم به آن درگیرند. مکتب وابستگی هدف دارد الگویی عام براي توسعه کشورهاي جهان سوم در

بگیرد؛ب) وابستگی کشورهاي جهان سوم دلیل خارجی دارد. وابستگی وضعیتی نیست که نتیجه فعل و 

 نمودن وابسته براي اول جهان کشورهاي خواسته و تعمدي بلکه باشد سوم جهان کشورهايانفعاالت درونی 

 وابستگی مکتب) ج انند؛د می ماندگی عقب اصلی عامل را استعمار آنها پس. باشد می آنها به کشورها دیگر

 چرخه وارد سوم جهان کشورهاي اقتصادي مازاد آنها نظر به. کند می تمرکز اقتصادي وابستگی بعد بر بیشتر

 نتیجه و آورد می وجود به را کشورها دسته دو بین نابرابر اي رابطه عامل این که شود می اول جهان اقتصادي

 اقتصادي مازاد خروج. جهانی صحنه در بندي قطب آمدن وجود به) د است؛ دیگري به دسته یک وابستگی آن

 باعث دیگر طرف از و سوم جهان نیافتگی توسعه باعث طرف یک از اول جهان به سوم جهان کشورهاي از

 کشورهاي اگر. وابستگی و توسعه بین تعارض و تضاد) ر شود؛ می اول جهان اقتصاد رونق و یافتگی توسعه

 براي مهم عامل که اقتصادي مازاد زیرا بگذارند کنار را وابستگی الگوي باید کنند رتغیی بخواهند سوم جهان

 همان،(شود می سرازیر اول جهان کشورهاي به نابرابر اي رابطه نتیجه در است سوم جهان کشورهاي توسعه

132 -133.( 

  

1لوچیانی
  

 باشد، داشته دسترسی د نفتی)کشوري که به درآمد حاصل از عرضه کاال به سایر نقاط جهان (مانند درآم

 از حمایت در مردم تقاضاي و خواست است بعید ولی کند، تجربه را گرایی جناح و قدرت مبارزه است ممکن

 به حاکم نخبگان محفل خارج و داخل در موجود جناحهاي و گروهها افراد، اگرچه. شود پذیرا را دموکراسی

 افتد می اتفاق بندرت ولی کنند، می مبارزه یکدیگر با دائم رطو به درآمد، این از بیشتري سهم تحصیل منظور

 احوالی و اوضاع چنین در. باشند سیاسی مشارکت گسترش با دموکراتیک معیارهاي هوادار با طرفدار که

 نخواهد حاکمه هیئت از تر ادموکراتیک، چندان نیز مخالف جناح این اما دارد، وجود مخالفی جناح همیشه

 مطلوب هدفی به نیل براي وسیله ترین نویدبخش و بهترین رسد نمی نظر به نیز وکراتیکدم روشهاي. بود

 شکل فرایند با که هستند بخود منحصر و مختص هاي برنامه و مقاصد دنبال به تنها گروهها همه زیرا باشد؛

 مراقب باید میشهه ثابت، درآمدهاي از برخوردار کشورهاي در. دارد مغایرت اکثریت حمایت و آرا اجماع گیري

 شود. نهادهاي می ایراد آنها به نزدیک متقدان با حاکمه هیئت جانب از دموکراتیک مضامین با که بود مطالبی

 جهت در الزم مالی منابع تامین براي مالیات دریافت نیازمند کشور که آیند می وجود به زمانی دموکراتیک

 و رضایت صورت در تنها افراد از مستقیم، مالیات دریافت بویژه مالیات، اخذ امروزه،. باشد خود فعالیتهاي ادامه

 نمی وجود به براحتی استبدادي و خودکامه حکومتهاي داراي کشورهاي در که  است حصول قابل آنها موافقت

مردم بتوانند نظم و  گاهیپا یاز نوع يحکومتها ممکن است در کوتاه مدت و در صورت برخورداراینگونه . آید

کشور  یو تشکل توان مال نیتوانند در تکو یدر دراز مدت نم یرا به وجود آورند، ول يشتریب یمال انضباط

  )426(لوچیانی،فصلنامه خاورمیانه؛کنند. فایا یینقش مؤثر و بسزا
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1پایوا
  

 يها دنها لتحو و جامعه و دخو هفار تامین جهت در اوممد فعالیت ايبر دممر ناییاتو و ظرفیت یشافزا

 توسعه صلیا بعد ده را پایین حسطو صخصو به حسطو متما در دممر يهارفع نیاز جهت در جتماعیا

 فهد.دارد دجوو جتماعیا لتاعد و جتماعیا توسعه بین یکیدنز طتباار او هیدگاد از ندکهدا می جتماعیا

مناسب پاسخگوي نیازهاي مردم  رطو به که ستا نسانیا جامعه به یابی ستد جتماعیا توسعه نهایی

  ).327: 1977باشند(پایوا؛

 توسعه هشوپژ ینا درشد نبیا جتماعیا توسعه مینهدر ز که تحقیق پیشینهو ينظر مبانی به با توجه

 ینهدنها طریقاز  ندگیز کیفیت یشافزا بیانگر جتماعیا توسعه که کنیم می تعریفین صورت بدرا  جتماعیا

 فقر دي،فر منیتا دنبر باال ،شغلی يها فرصت دنکر همافر زش،موآ گاهیآ سطح یشافز، ا هایی مولفه دنکر

 شاخص با تحقیق یندر ا جتماعیا توسعه ،تعریف ینا سساا بر ینا بنابر.باشد می جتماعیا لتاعدو  ییزدا

 جتماعیا توسه يها شاخص. شد هداخو سیربر ر،کا یطاشرو لشتغاا ،مددرآ یعزتو دي،فر منیتا زش،موآ يها

  .کند یابیرا ارز ندگیز کیفیت که ستا اريبزا

  

  پیشینه پژوهشی 

نفت و تاثیر آن در "در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع 1380پایان نامه جلیل زاده دویران در سال 

از نظر او بین رشد اقتصادي  . نوشته شده است. "روند توسعه اقتصادي و سیاسی کشورهاي حوزه خلیج فارس

اقتصاد کشورهاي حوزه خلیج فارس از راه پیوند با بازارهاي  و درآمدهاي نفتی رابطه معناداري وجود دارد.

جهانی نفت، هم از امکانات آن میتواند استفاده کند و منشا،ضربه اقتصادي باشد.به عنوان مثال:کویت و 

  عربستان با ذخایر عظیم نفتی تا چه حد در معادالت منطقه اي و جهانی تاثیر گذارند.

راهبرد نوسازي دولت هاي معاصر ایران(از مشروطه تا "که با موضوع؛ رساله دکتري رشته علوم سیاسی 

نگارش شده است. این پژوهش به بررسی 1382توسط دکتر ابراهیم متقی،در دانشگاه تهران به سال "کنون)

ساله از انقالب مشروطه تا کنون 80نگرش و راهبرد دولت هاي نوساز در ایران معاصر طی یک دوره زمانی 

راین بررسی تالش هاي نوسازانه دولت هاب قبل از انقالب (رضاشاه پهلوي،محمدرضا پهلوي)و دوره میپردازد.د

  پس از انقالب( دهه اول انقالب:دولت هاشمی رفسنجانی،خاتمی)نشان داده میشوند.
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جایگاه نفت و انرژي در دیپلماسی ایران پس از پیروزي "پایان نامۀ محمد جواد صراف زاده با موضوع 

نظر بر اهمیت این موضوع در تدوین این پژوهش  در مقطع ارشد نگارش شده است. "ب اسالمی تا کنونانقال

هاي تاریخی و تحلیلی تالش شده است ضمن بررسی نقش انرژي در اقتصاد و سیاست  با بهره گیري از روش

ن به ویژه در خارجی،با شناخت چالش ها وکارکردهاي مثبت و منفی آن در اقتصاد و سیاست خارجی ایرا

را مورد بررسی و تحلیل قرار  سالهاي پس از انقالب راهکارهاي افزایش کارآیی این ابزار فوق العاده قدرتمند

  داده است 

  نوآوري پژوهش

این تحقیق دوره مهم از تاریخ نفت ایران را مورد بررسی قرار میدهد،تحقیقات انجام شده در این رابطه با 

صورت گرفته و یا توجه قراردادهاي منعقد شده در این دوره ها  و بعد از انقالب  قبل یا با رویکرد تطبیقی

میپردازد ؛ ولی این پژوهش به تحلیل و بررسی نقش نفت بر توسعه اجتماعی از دیدگاه متخصصین 

  .شده است پرداختبه مصاحبه  کارشناسان و اساتید حوزه هاي مورد بررسی در این دوره مهم از تاریخ ایران ،

این پژوهش با رویکرد تحلیل جامعه شناختی از نقش نفت به بررسی خواهد پرداخت که پژوهش هاي 

صورت گرفته در این رابطه بیشتر با نگاه سیاسی یا روابط بین المللی و اقتصادي نفت را مورد تحقیق قرارداده 

این موضوع از همچنین  ارائه نماید.اند که این نگاه ما میتواند دید جدیدي نسبت به نقش نفت در این دوره را 

لحاظ ساختاري و مفهومی میتواند در آینده مورد استفاده محققین رشته هاي گوناگون و مرتبط گردد؛ زیرا 

  .موضوع به لحاظ گستردگی میتواند جنبه هاي متنوعی از تحقیق را به ما ارائه دهد

  

  روش شناسی

1روش این پژوهش کیفی و بصورت گرند تئوري
اشد و در آن از شیوه استقرا استفاده شده ، محقق میب 

کار خودرا از سطح مشاهده و تجربه آغاز میکند تا به سطح انتزاع و نظریه برسد. استراوس و کربین معتقدند 

که مراحل مختلف نظریه مبنایی از جمله گردآوري داده ها، تحلیل و نظریه نهایی با یکدیگر ارتباط نزدیک 

 روابط و مربوط مقوالت میخواهیم ما بین متغیرها، روابط آزمون به جاي زمینه اي، نظریه تحقیق . دردارند

( دهیم ربط هم به شناخته شده، معمول شکل به نه و جدید شکلی به را مقوله ها آن و کنیم کشف را آنها بین

 یاست که در ط ییها برگرفته از داده هی، نظر يا نهیزم ي هیمنظور از نظر). 35: 1385؛ دیگران و استراوس

داده ها و  لیو تحل يراهبرد ، گردآور نیشده اند.در ا لیو تحل يپژوهش به صورت نظام مند گردآور ندیفرآ

 يقرار دارند.پژوهشگر به جا گریکدیبا  کیشود، در ارتباط نزد یاز داده ها استنتاج م تیکه در نها يا هینظر

خاص شروع  یمطالعات يحوزه  کیآغاز کند، کار را با  ير شده اتصو شیاز پ ي هیمطالعه خود را با نظر نکهیا

  شود. داریاز دل داده ها پد هیدهد که نظر یکرده ، اجازه م
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1اشباع نظري«تکنیک گردآوري اطالعات از شیوه نمونه گیري 
استفاده شده است. به این معنا که » 

اید. نمونه گیري زمانی به اتمام میرسد که اطالعاتی پذیرفته میشوند که در فرآیند پژوهش به محقق کمک نم

محقق تشخیص دهد با گردآوري اطالعات، دیگر مطالب و داده هاي جدیدي بدست نمی آید. همچنین در این 

پژوهش از براي انتخاب مصاحبه شوندگان از روش گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماري شامل اساتید 

م اجتماعی،علوم سیاسی،اقتصاد و تاریخ میباشد که به روش گلوله برفی و متخصصان کشور در حوزه هاي علو

  نفر از آنها مصاحبه صورت گرفته است. 21با 

  تحلیل داده ها

نظریه ي زمینه اي روش پیچیده اي دارد زیرا در این نظریه محقق ، در همه ي مراحل تحقیق  در 

نمی تواند بدون در نظر رفتن سایر مراحل حرکت و رفت و برگشت است .یعنی در هیچ مرحله از تحقیق 

تحقیق حرکت کند. محقق در فرآیند تحلیل احساس نیاز به سواالت جدید می کند در نتیجه دوباره به 

گردآوري داده ها می پردازد.اودر نام گذاري مفاهیم به ناچار مجبور به مرور چارچوب می شود زیرا انتخاب نام 

به خصوص پدیده ي هسته اي تحقیق نیازمند توجه دقیق به چارچوب   مناسب براي پدیده ها و مفاهیم

نظري است. محقق در فرآیند هاي مفهوم سازي ، مقوله سازي و قضایا که جز اصلی نظریه ي زمینه اي 

هستند درحرکت است بدین اساس تمام مراحل نظریه ي زمینه اي به هم وابسته هستند به خصوص در 

  ).139ي(موسوي ؛مرحله ي تحلیل و گردآور

2گراند تئوري سه جز مهم دارد : اولین جز نظریه ي زمینه اي مفاهیم
 هستند. مفاهیم ا ز داده هاي 

3ز انجام داده ایم به دست می آید. دومین عنصر مقولهخاصی که در مرحله ي کد گذاري با
ها هستند. مفاهیم  

مقوله ها  ا هم مشخص شوند . نتیجه ي این فرآیندباهت و اختالف آنها بشر مقایسه می کنیم  تا را با همدیگر

باید دانست که با رو به افزایش گذشتن مفاهیم ، تحلیل گر  طحی انتزاعی تربه وجود آمده اند.هستند که در س

باید کار دسته بندي آنها را آغاز کندو هر دسته را زیر اصطالحات انتزاعی تر ، یعنی مقوله ها بگذارد( استراس 

  )136: 390 و کوربین،

  

4اعتبار
  

اعتبار در گرند تئوري به این معناست که آیا نظریه اي که از داده ها آمده از داده هاي محقق استخراج 
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3. Categories 
4. Validity 



  

۱۰ 

 

شده است یا اینکه طی تحلیل، نتایج را به دادها تحمیل کرده است. فرایند اعتیبار در تحقیق کیفی را 

د که نظریه اي که از داد ها بیرون کشیده شده )به این گونه شرح میدهن180: 1390استراوس و کربین (

است، چیزي جز صورت انتزاعی داد هاي خام نیست ، از این جهت مهم است که این داده هاي خام تا چه 

  اندازه با داده هاي خام جور در میاید.

 اعتبار قیاز صحت تحق نانیاطم يبرا یفیک قیشدبا توجه به مساله اعتبار تحق یپژوهش سعاین در 

صورت توجه  نیبه ا قیتحق نیدر ا ی. به اعتبار دروندیایبه دست ب قیدق یاتیعمل يها هیرو نیبا تدو يسازه ا

مطرح ایران در دوره مورد بررسی را  وسعه اجتماعی در ت تاثیر نقش نفت که مربوط به ییپرسش ها ،شد

 یمکرد افتیمصاحبه ها در نیکه از ا ییپاسخ ها نکهیدوانسنجمی موضوع پژوهش را  یبه درستیم،کرد

  .ندپژوهش بود نیمنعکس کننده هدف ا

اساتید و نظرات  نیمهم تر یبررس قیتا از طر یم ،صورت پرداخت نیپژوهش بد نیدر ا یرونیاعتبار ب يبرا

درچارچوب  پاسخ داده اند پس از انقالب  متخصصان کشور که در رابطه با نقش نفت در توسعه اجتماعی ایران

  د.ش دهیاعتبار الزم بخش یتوسعه اجتماع  يها هینظر

  

1کدگذاري
  

وقتی محقق داده هاي خام را تحلیل می کندبه مفاهیم زیادي می رسدکه سعی می کند آنها را دسته 

بندي  وگروه بندي کند، او بر هرگروه و دسته اي نامی می گذارد؛ به اصطالح به آنها کد رمز اختصاص می 

ا تشخیص داده و آن ها را شناسایی کرده است .در نتیجه ي کد گذاري است که دهد؛ یعنی مقوله هاي الزم ر

یک متن به اجزا و متغیرهاي متفاوتی خرد می شود.فعالیت اصلی در تحلیل داده هاي کیفی شکل خاصی از 

کد گذاري است ، این کد گذاري براي تسهیل توصیف، تحلیل داده ها و خلق نظریه به کار می 

). ابتدا مصاحبه ها به جمالت و عبارات تبدیل می شدند. کدگذاري مستلزم کاربرد 309: 1384رود(بلیکی،

مفاهیم (عناوینی که به عبارات و جمالت داده می شود) و مقوله ها(مفاهیم انتزاعی تري که مفاهیم تحت آن 

  دسته بندي می شوند)است.

  کدگذاري باز

ود وشامل تجزیه و دسته بندي داده ها در مقوله ها مرحله اول تحت عنوان کد گذاري باز شناخته می ش

یک جمله یا عبارت را جدا می کنیم وسپس به هر یک از این مواد یک نام می « و زیر مقوله هاست یعنی

این فرآیند شامل تجزیه، بررسی ، مقایسه، مفهوم بندي ومقوله »دهیم ، چیزي که نماینده ي یک پدیده باشد

). در کد گذاري باز که هدف آن تولید مقوله هاست داده هاي گردآوري 335: 1387بندي داده هاست(فلیک، 

خرد کردن، بررسی، مقایسه، مفهومی کردن و مقوله بندي داده «شده خرد می شوند.کد گذاري باز فرآیند

                                                           
1
. Coding 
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  )19: 1390پویا، طباطبایی، »(هاست

  ئل هستند:) روش هاي مختلفی براي انجام کد گذاري باز قا1387ایمان ومحمدیان(

  تحلیل مصاحبه و مشاهدات اولیه یا تحلیل خط به خط - 

کد گذاري با جمله یا پاراگراف . در این جا این سوال پیش می آیدکه در این جمله یا پاراگراف چه  - 

  ایده اساسی نهفته است؟

چه سومین روش ، گرفتن یک سند کامل با مشاهده یا مصاحبه است.سوال در این بخش این است که  - 

  ).43: 1387چیزي این سند را از اسنادي که قبل کدگذاري شده اند جدا می کند(ایمان ومحمدیان،

دراین پژوهش بعد انجام هر مصاحبه آن را به صورت متن پیاده کردیم و به کد گذاري مفاهیم آن 

ا که تجزیه و داده خام رسیدیم. از آنج 591پرداختیم. ابتدا به کد گذاري خط به خط شروع کردیم، و به 

مقایسه « و » پرسش کردن«تحلیل داده هاي خام کار بسیار دشوار و غیر ضروري است با استفاده از دوفرآنید  

داده هاي خام را به مفاهیم تبدیل کردیم.در جدول شماره یک نمونه اي از داده هاي خام آورده شده » کردن

  اند:

  داده هاي اولیه . 1جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، به مقوله سازي این داده ها خواهیم پرداخت و شیوه پس از اینکه داد هاي اولیه از مصاحبه ها استخراج شد

مقوله ساخته 137مقوله سازي در پائین آورده شده است. با بررسی داده هاي گردآوري شده در مرحله بعد 

شد؛این مفاهیم نشان دهنده این است که نفت چه تاثیري در توسعه اجتماعی و سیاسی ایران در دوران دفاع 

  مقدس داشته است.

  

  

  . جدول مفاهیم بدست آمده از داده هاي پژوهش2دول شمارهج

 رديف داده ها مفاهيم

توسعه اجتماعی و سياسی عناصر هم بسته دارند. فارغ از نظام سياسی   توسعه اجتماعی وسياسی  ١ 

ميکنند دنبال را حمصولی تک اقتصاد که سرکاردارمي های بعد انقالب دولت اقتصاد تک حمصولی  ٢ 

 ردیف داده هاي اولیه
توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی بصورت مفهومی تفکیک پذیر ولی بصورت 

 تجربی از هم مجزا نیستند
1 

توسعه اجتماعی و سیاسی عناصر هم بسته دارند. فارغ از نظام سیاسی    2 
میکنند دنبال را محصولی تک اقتصاد که سرکارداریم هاي بعد انقالب دولت  3 

میباشد اقتصاد محور عنوان به نفت  4 
دارد وجود ساختار هردو در رانتیر دولت  5 

 ... 

 وابسته خودش درآمد اصلی منبع عنوان به مالیاتی درآمدهاي رانتیر به دولت

اند وابسته دولت نفتی درآمدهاي به که هستند شهروندان این بلکه نیست،  
591 
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ینفت حمور  ميباشد اقتصاد حمور عنوان به نفت   ٣ 

ميباشد شود مشاهده افراد زندگی در رفاه شامل اقتصادی توسعه توسعه اقتصادی  ٤ 

عدم تغيري در نگاه به 

 نفت

 اجياد تغييري نفت از مندی  ره ميزان در نشد اجياد تغيري نفت حموريت بعد از انقالب اسالمی در

نشد اجياد تغيريی حمصولی تک رويکرد شد، در  

٥ 

  ... 

شد مخينی ا  آيت رهربی از محايت در ايرانيان عموم احتاد  عث عراق و ايران جنگ جنگ و احتاد ملی  ١٣٧ 

  

  مقوالت

پس از انجام مرحله اول کدگزاري باز، در مرحله بعدکدگزاري باز؛ مفاهیم مشترك و مشابه از لحاظ معنایی و 

قه بندي شده است. در جدول زیر، مقوله هاي اصلی به تفکیک کدها و محتوایی در قالب  مقوله اصلی طب

.مفاهیم اولیه ارائه شده اند  

  

 مقوله های عمده بدست آمده
خمرج مشرتک ابعاد توسعه، توسعه افزايش ظرفيت ها، توسعه اقتصادی، افزايش ظرفيت ها، ارزش ها و آموزه های دينی، توسعه 

فربه شدن طبقه متوسط، ت زدايیانسانی، عدالت اجتماعی، حمرومي  

 توسعه اجتماعی

عدم تغيري در نگاه به نفت ،  اد های امنيتی، اولويت در دوران جنگ، بودجه مصرفی، دولت جنگ، حاکميت در خدمت مردم، 

 مخينی در خدمت مردم، توجه به کشاورزی، دولت جنگ دولت سوسياليستی، افراد غري متخصص، دولت و توسعه، عدم دخالت

 بيگانه، ساختار نظام، دهک های درآمدی، توجه به روستا و مستضعفني

 دولت و توسعه

اقتصاد تک حمصولی، نفت حموری، دولت معطوف به يک عنصر، دولت رانتی، سياست های دولتی، عدم نياز دولت به جامعه، 

 نفت، عدم استفاده  ينه از نفت، چسبندگی  نفت و نظام اقتدارگرا، درآمدهای نفتی، حتقق سياست ها از نفت، تقويت ديکتاتوری

نفت، فرهنگ استبداد، منابع دست دولت، دخالت دولت در امور، عدم  سخگويی به مردم، توسعه آمرانه، نفت و حاکميت 

 اقتدارگرا، تثبيت ايدئولوژی،

 دولت رانتري

ه های طبقات، طبقات حمروم، گسرتش شهرنشينی ثري منفی نفت بر جامعه، عدم توجه به  ينه سازی، جامعه نوکيسه، خواست  جامعه رانتري 
طبقه متوسط جديد، فعاالن سياسی، سرکوبی طبقات، عدم  ثري رشد طبقه متوسط، مهاجرت طبقه متوسط، فربه شدن طبقه 

ی، روحانيت در متوسط، پيامدهای مثبت و منفی نفت، موانع رشد طبقات، نريوهای انقالبی، نقش روحانيت، سلطه نريوهای مذهب

 سياست، دانشجو ن انقالبی

 طبقات و نريوها

آب مبنای روابط اجتماعی، مشارکت مهگانی،حساس تعلق، مشارکت اجتماعی، عدم قبول سلطه و زور، کنش اجتماعی ، جنگ 

جنگ واحتاد ملی، عنصر سيو ليسم ايده آل گرايی، خرمشهر،مناد ايرانی اسالمی، واحتاد ملی  

عیمشارکت اجتما  

،عدالت،  داشت، فقر،سرمايه اجتماعی، گسرتش بروکراسی، نظام جديد، نگاه نو، فرهنگ استبداد، تقويت ديکتاتوری  نفت

 انسجام اجتماعی، بينان  ادی و فناورانه
توسعه اجتماعی در 

 ايران
ت توسعه، جامعه نيمه سکوالر، موانع پديده خصولتی ها، حمروميت نسبی،  ثري منفی نفت بر جامعه، توسعه  متوازن، تضعيف حرک

رشد طبقات،  زتوليد موانع، عدم تقويت خبش خصوصی، عدم  ادهای کارآمد، فرهنگ پدرساالری،  اد الگوبرداری  قص، فساد و 

 نفت، تقليد از غرب،، بنيان فناورانه

 موانع توسعه

  

  کدگذاري انتخابی

 اوالً تا یپردازد م هها مقول به یکپارچه کردن و کند می روایت را رسیده آن به که چیزي محقق اینجا در

. کند پاالیش را اش نظریه اینکه دوم و دارند چیزهاي اشاره چه به است، رسیده آنها به که هایی داده ببیند

 که اصلی مسئله که کند تأمل دراینباره باید محقق. میشود پدیده مرکزي آغاز تعیین با یکپارچه سازي فرایند
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 چیزي چه که میپردازد یادداشت برداري به محقق چیست؟ دارند را آن درباره دغدغه صحبت تکنندگانمشارک

که  ببیند خواهد می محقق کار این با شود؟ می گفته محوري مقوله درباره غیرمستقیم چیزي چه مستقیم و

 8در زیر،. است یسطح چه در پارادایمی هاي مدل و فرعی مقوله هاي ها، مقوله مفاهیم، بین یکپارچگی

  .اند شده تحلیل و تجزیه تحقیق، این فرایند در به دست آمده مقوله و پیدیه مرکزي از بین مفاهیم

از جمله مقوله هایی که با توجه به سواالت تحقیق از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است، میتوان به 

مشارکت «، »طبقات و نیروها«، »رجامعه رانتی«، »دولت رانتیر«، »دولت و توسعه«، »توسعه اجتماعی«

 دالیل و پدیده هر درضمن، توضیح ، اشاره کرد.»موانع توسعه«، »توسعه اجتماعی ایران«، »اجتماعی

مصاحبه شوندگان تایید میشود که در ادامه آنها را  از یکی مصاحبه از بخشی قراردادن طریق از آن، استخراجی

  میاوریم.

 

  توسعه اجتماعی

چنین  در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است که براي تحقق» توسعه اجتماعی«

ک نگرش، آرمان و ی در پی تغییر در الگوهاي دست و پاگیر و زاید رفتاري، شناختن و روي آوردن به بهبودي

صلی ما در این تحقیق چون متغیرهاي اد. اعتقاد مطلوبتري است که بتواند پاسخگوي مشکالت اجتماعی باش

توسعه اجتماعی میباشد،براي شناخت این مفاهیم و شاخص هاي آن ابتدا از مصاحبه شوندگان تعاریف خود از 

  مغهوم توسعه اجتماعی را جویا شدیم که تعریف اساتید از توسعه اجتماعی بدین صورت بود:

1دکتر میرفردي
توسعه اجتماعی و است،  توسعه ابعاد همه مشترك مخرج اجتماعی، توسعه هاي مولفه«  

سیاسی عناصر هم بسته دارند. فارغ از هر نظام سیاسی که باشد. توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی 

2دکتر عطار ،»است
 اجتماعی توسعه«  توسعه اجتماعی را طبق تعریفی که هانتیگتون دارد تعریف میکند: 

 فرایند در و یابد افزایش بهداشت و ...ظرفیت،آموزش ، خانواده مانند اجتماعی نهادهاي ظرفیت افزایش یعنی

3دکتر علی نژاد»  شود محقق آن کارکرد و گیرد قرار توسعه
 وضع به موجود وضع از حرکت توسعه تعریف« 

4دکتر معمار» این چنینی میباشد هاي شاخص و مسکن،رفاه وام، بهداشت، هاي حوزه در مطلوب
 توسعه « 

 صورت به که هایی فعالیت اجتماعی پیوند اجتماعی گیرد و اعتماد می صورت مدنی یعنی جامعه اجتماعی

5دکتر جوکار» باشد در این جامعه شکل میگیرد می انجیو
 هاي بندي صورت در تغییر اجتماعی توسعه«  

 مشترك دغدغه کند پیدا افزایش اجتماعی هاي کنش باشد، هرچقدر می اجتماعی در روابط تغییر و اجتماعی

 فردي اجتماعی ایجنت هاي طبیعتا و میگیرد شکل مشترك مشترك، ذهنیت دغدغه به نرسید در همکاري

                                                           

.هیئت علمی دانشگاه شیراز،گروه علوم اجتماعی1  

.هیئت علمی دانشگاه یزد،گروه علوم سیاسی2  

. هیئت علمی دانشگاه یزد،گروه علوم اجتماعی3  

.هیئت علمی دانشگاه اصفهان، گروه علوم اجتماعی4  

مطالعات بین المللی انرژي موسسهعلمی  . هیئت5  
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 در مردم مشارکت افزایش معناي به اجتماعی: توسعه«1دکتر موسایی» میباشد  انجیو حزب مانند جمعی یا

 در دارد اجتماعی انسجام و اجتماعی سرمایه مولفه با نزدیکی ارتباط و باشد می اجتماعی هاي عرصه همه

این تعاریفی از توسعه » شود می اجتماعی توسعه که دهد می شکل را مردم مشارکت مولفه دو این واقع

ندي از اجتماعی میباشد که توسط اساتید ارائه گردیده است. به علت اینکه تعاریف اساتید نزدیک بهم بود چ

  تعاریف را دراینجا آوردیم.

  دولت و توسعه

،تنها در شرایط حاکمیت واز طریق روندهایی سعی و خطا امکان تحلیل بسیاري از تعاریف و تبیین ها

واقعی می یابند،مخصوصا به این دلیل که تجربه تاسیس نظامی،همانند جمهوري اسالمی در تارخ گذشته 

ایرانیان نایاب بوده است و متصدیان انقالبی نیز از کمترین تجربه حکومت داري برخوردار بودند،بنابراین 

وجه داشت که جنگ به رغم آنکه مانعی بزرگ بر سر راه  برخی اهداف گسترش یابنده انقالب بایست ت

محسوب میگردید.ولی سدي در بازشدن کالف انقالبی منجر نمبشد.برعکس در بسیاري از جهات موجب 

ید این نهادینه سازي انقالب نیز میشد. بحثی که دکتر میرفردي در رابطه با دولت در این دوره مطرح مینما

پس از انقالب «است که نفت هنوز بعد از انقالب نیز مهمترین منبع درآمدي به شمار میرود و معتقد است: 

شد. در این دوره  ایجاد تغیییر نفت از مندي بهره میزان در نشد اما ایجاد تغییر نفت محوریت دراسالمی 

د از جملع سپاه و بسیج که بصورت گسترده میزان توجهی که دولت به نهاد هاي امنیتی بود خیلی زیاد میباش

2دکتر موثقی» و ویژه اي درآمد 
 اسالمی جمهوري اولویت در صنعتی توسعه پس از انقالب اسالمی«نظر دارد  

 از طریق نفت بود صرف که اي بودجه اي که وجود داشت و منطقه مشکالت و نبود، دهه اول انقالب درگیري

 در را خودش سیاسی بایست حاکمیت« دکتر دهقان نژاد میگوید » شود. می امنیتی نظامی و امور سیاسی

3دکتر ذوالفقاري» بداند که حاکمیت سیاسی دهه اول انقالب تا حدودي موفق در این امر بود جامعه خدمت
 

 سپاهیان ورود ایرادات و مشکالت از پس از انقالب اسالمی یکی« در رابطه با دولت و مشکالت ناشی از آن را 

باشد و به علت اینکه انقالب شده بود از افرادي که متخصص نبودند در امور  می سیاست اقتصاد و فرهنگ به

4دکتر برخورداري» بکارگرفته میشدند
بعد انقالب دست خارجی ها کمتر شد ولی به عنوان ابزار انتخاب شد « 

ود وضعیت مردم بکار گرفته نشده و دچار روزمرگی از استفاده منابع نفتی شد، این درآمد از نفت براي بهب

                                                           

. هیئت علمی دانشگاه تهران ،گروه برنامه ریزي اجتماعی6  

.هیئت علمی دانشگاه تهران،گروه علوم سیاسی1  

. هیئت علمی دانشگاه شاهد، گروه علوم اجتماعی2  

. هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه اقتصاد3  
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1دکتر عالمی نیسی» است ، رفاه و وضعیت معیشت بهتر نشد
 بعد و شده شروع قبل از حاکمیتی ساختار « 

 است همان نکرده ، ساختار تغییري هیچ است شده عوض پوست فقط نکرده فرقی هیچ است کرده پیدا ادامه

 دولت توجه«دکتر ظهیري نژاد » است گذشته قوانینی نهما قوانین همه و شده عوض فقیه والیت نظام فقط

 .»داشت ایدئولوژیک هم و سیاسی مصلحت هم روستاها مستضعفان به جدید پس از انقالب 

  دولت رانتیر

تاثیر عمده کسب مقادیر عظیم رانت بر دولت زمانی قابل رویت است که دولت دریافت کننده  مستقیم و 

الگوي رانتریسم زمانی محقق میشود که رانت صرفا تحت کنترل نخبگان حاکم تنها دریافت کننده رانت باشد.

باشد، نخبگانی که بر اریکه قدرت تکیه زده و از قدرت انحصاري براي تصمیم گیري و هزینه کردن برخوردار 

 دنبال را محصولی تک سرکارداریم، اقتصاد هاي بعد انقالب که دولت« باشند. دکتر میر فردي معتقد است 

اقتصاد معطوف به یک عنصر باشد، دولت معطوف به همون وضعیت میشود.در این میکنند دولت رانتیر یعنی 

کشورهایی که تک محصولی هستند بیشتر از آنکه از ثروت  میباشد اقتصاد محور عنوان به نفتدولت ها 

2دکتر مرشدي زاد.» بخورند از سرمایه میخورند
 مالیات بر عالوه است این یررانت دولت «اینگونه تعریف میکند 

 جامعه بین گذارد. رابطه می دولت و جامعه بر منفی تاثیر نفت که باورند براین پردازان دارد، نظریه وجود نفت

 کند می روبرو مشکل با را توسعه اي که آورد. مسئله می در درآمد خود و ندارد مردم به نیازي دولت دولت و

دکتر عطار به ابزاري بودن » است خوب حکمرانی فاقد و اقتدارگرا نظام با ترکیب در نفت و است نفت خود

 نیز انقالب از دولت، بعد اهداف تحقق براي بوده عاملی نفت توسعه براي «نفت براي تحقق سیاست اشاره دارد 

 انجام نفت طریق از سیاسی ابزار تحقق بوده ابزاري سال 90 از جامعه. بیش کردن اسالمی براي بوده ابزاري

دکتر ذوالفقاري » است شده سیاسی ابزار به تبدیل باشد دولت اقتصادي ابزار نفت اینکه از است. بیش گرفته

 سیاسی توسعه لحاظ به رسیدند نفت به و نبودند دموکراتیک اول که کشورهایی تمامی کلی طور به «میگوید 

سیاسی.  توسعه تا شده سیاسی نسدادا باعث کرد، نفت تسهیل و تقویت را دیکتاتوري هستند. نفت بسته

 به دولت« دکتر موسایی » نداشتند خود شهروندان مالیات به نیازي هیچ نفت پول وجود با اقتدارگرا رهبران

 استبدادبا کنند. فرهنگ بازخواست توانند را نمی مردم و چرخد نمی مالیات روي عظیم منابع داشتن خاطر

هم قبل و هم بعد از گردد،  می تبدیل محال امري به سیاسی توسعه نتیجه در و شود می توجه به نفت بازتولید

 منابع درصد 95 حدود«دکتر عالمی نیسی » است استبدادي فرهنگ کننده ایجاد و مانع توسعه نفتانقالب 

 و شود می تصویب دولت در ها این دارد وجود چهارچوب قانون هزاران خوانی می است. درس دولت دست در

                                                           

وه تعاون و رفاه اجتماعی. هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، گر4  

.هیئت علمی دانشگاه شاهد، گروه علوم سیاسی.5  



  

۱۶ 

 

 دست محتوا تولید پرورش و آموزش رسانه فرهنگی هدایت و گذاري قانون و ندارند. منابع نقشی آن در مردم

 را خودش تدریج به جامعه باشد می دولت دست چیز همه نظامی هم اقتصادي هم فرهنگی است. هم دولت

 کاهش مردم به را پاسخگویی اینکه دلیل به نفت داند. پول نمی خانه صاحب را خودش و بیند می اي حاشیه

دکتر » است  توسعه عدم باعث نفت با رفتار نوع مردم)این به حقوق است( مردم هم سر منتی یک دهد می

1حسن تاش
 که ندارم کاري مردم به دارم نفت چون منتها توسعه از دارم تصوري یک دولت من آمرانه توسعه« 

  »میگیرم تصمیم خودم دهم مشارکت را آنها

  جامعه رانتیر

که در دولت رانتی عظیم شکل میگیرد که سیاست ها و برنامه ریزي هاي دولت بر اساس  هنگامی

رانت میباشد جامعه نیز از این تحوالت تاثیر میپذیرد و همچنین این رانت بر روابط بین جامعه و دولت 

ارشد تاثیر گذار خواهد بود،تاثیر رانت بر جامعه در دستگاه دیوانساالر قابل مالحظه میباشد که ب

دیوانساالري و همچنین دستگاه عظیم دولتی از همین رانت ایجاد میگردد. وابستگی شدید دولت به 

رانت باعث میشود از فشار به جامعه نیز کاسته شود زیرا دولت هیچگونه مالیاتی از اینها نمیگیردو عبارت 

عه میباشد(دکتر حاجی دیگر کارویژه توزیعی دولت صرفا متوجه رانت و نه مالیات اخذ شده از جام

 تاثیر نفت«). دکتر مرشدي زاد از تاثیرات منفی رانت بر جامعه میگوید 153سیاسی؛ -یوسفی، اقتصادي

 توجهی ایرانیان شده باعث کرده ایران نصیب خداوند که نفتی گذارد. درآمد می دولت و جامعه بر منفی

متوسطی که در دهه اول  باشند. طبقه هنداشت کوشی سخت و قناعت و درست استفاده و سازي بهینه به

 فرهنگی و سیاسی متوسط طبقه هاي هستند، خواسته نوکیسه جامعه اصطالحا که گیرد می شکل انقالب

نظریه دولت  این که ندارم باور من «دکتر عطار » اقتصادي میباشد  پایین طبقات هاي خواسته است

 وابسته جامعه کند می ایجاد رانتیر  جامعه نتیررا حالت دهد، در می جهت حدي تا باشد درست رانتیر

 رانتیر جامعه.اینکه دولت هم و بودن رانتیر به شود می آغشته دولت دهد. هم می جهت خود جامعه است

 دولت پول به میباشد، جامعه غلط میکند سرکوب را جامعه فعالیت امکان و نیست وابسته جامعه به

 شکوفایی «میگوید   لی نژاددکتر ع» دولت. رفتار به میدهد جهت خود رانتی جامعه و است شده وابسته

 شود گفت می اقتصادي منظر شویم، از می آسا تن با نفت جامعه آید می وجود به کارآفرینی طریق از

2دکتر باقري» کند می ایجاد تنبلی نوعی نفت از حاصل درآمدهاي
 التهاب گسترش باعث نفت« نظر دارد  

 این اثر کرد، اولین پیدا ویترینی نفت، توسعه حالت شدن سرازیر علت به عهتوس و شد شهرها آور

                                                           

هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژي. 1  

هیئت علمی دانشگاه شاهد، گروه علوم اجتماعی.1  



  

۱۷ 

 

 هاي ماشین و ها مغازه جدید هاي معماري ها مسکن ها کشی خیابان ایجاد جاده ها، درآمدها در جامعه

 » بود ... و لوکس

  طبقات و نیروها

عقاید وتاثیر آنها بر یکی از ویژگی هاي جوامع دموکراتیک تکثر صداها و تعدد تشکل هاو توع 

تصمیمات سیاسی میباشد،در یک کالم ویژگی جامعه دموکراتیک در تعامل جامعه مدنی وجامعه سیاسی 

است. در جوامع مدرن با احزاب و تشکل هاي تعریف شده اي سروکار داریم که هم براي سیاست داخلی 

ق پارلمان یا افکار عمومی و...بر و هم سیاست خارجی داراي یک برنامه و اهداف مدون هستند و از طری

. دکتر میرترابی)1384فرآیند تصمیم گیري اثر میگذارند(احمد نقیب زاده،
1

نظرش این است که  

 هاي پیام و ایدئولوژي روي بیشتر کنند و می بخشی انسجام پس از انقالب اسالمینیروهاي انقالبی «

 هزینه اجتماعی وحدت و انسجام ابرابري ون کاهش سمت به درآمدها از انقالبی تاکید دارند، بخشی

دکتر علی نژاد به نقش روحانیت میپردازد » انقالبی هزینه میگردد هاي ارزش ترویج براي مثالً شود می

 روحانیت زیرا شد کمتر هنجاري فشار دیگر این از بعد بود منتقد و کننده اعالم انقالب از قبل روحانیت«

 بعد اما هستند سیستم مقابل در و مخالف نقش اسالمی انقالب از لشدند ،روحانیت قب هم با دولت و

2دکتر سبحانی »سمت حاکمیت رفتند. و بیشتر به شدند سازندگی و جنگ درگیر انقالب
 بعد «میگوید  

. نبود اثرگذار گذشته مانند بازار دیگر گرفتند، را مهمی سیاسی هاي نقش روحانیون که اسالمی انقالب از

 ایران در متفاوتی رفتار و ها ویژگی با که بود جدیدي متوسط طبقه آمدن وجود به له،مسا این دلیل

دولت هم جامعه مدنی را همیشه یک تهدید میداند و اجازه تقویت و « دکتر ذوالفقاري  »شد. ظاهر

 بگیر حقوق دادند ماهیت تغییر سیاست و حکومت عرصه در ورود خاطر به توسعه نمیدهد، روحانیون

 و شده تبدیل دالر به نیستند، سرمایه مستقل اجتماعی نیروي عنوان به داران شدند. سرمایه دولت

 »اند. شده گسست دچار االن ولی بوده روحانیت با همبسته بازار اند.قبل انقالب نیروي کرده مهاجرت

امل عو از متوسط طبقه شدن فربه«دکتر عطار به وابستگی طبقه متوسط به دولت را تعریف مینماید

 عالی از پول نفت است. پیامدهاي آموزش سطح افزایش است، در دهه اول انقالب نیز درآمد نفت افزایش

 طبقه سرکوب خواست ها و آرزوهاي منفی پیامدهاي متوسط طبقه گسترش مثبت درآمدهاي نفتی

 به ترفر  متوسط طبقه وقتی دهد نمی را متوسط   رشد به طبقه اي اجازه دولت که متوسط. موانعی

، حاال اینها میخواهند رشد کند اجازه نمیدهد  کنند می رشد رسانه یابی و ، سیر طبیعی انجمن شود می

  »چون اینهام وابسته به پول نفت هستند

  

                                                           

. هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، گروه روابط بین الملل2  

.هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه اقتصاد3  



  

۱۸ 

 

  مشارکت اجتماعی

 فرایندي داشته، انسان اجتماعی درزندگی ریشه اجتماعی واقعیتی عنوان به اجتماعی مشارکت

 به مربوط از مباحث خود مفهوم در مشارکت ایده .است شده وندگرگ باگذشت زمان که است

دهه اول انقالب صرف مشکالت ناشی از جنگ « دکتر برخورداري معتقد استمیگیرد.  مایه دموکراسی

بود و در کنار این مشکالت وجه توسعه اجتماعی شکل میگرفت. با این وجود اگر مدیران را کنار بگذاریم 

دکتر ذوالفقاري »نخواهد شد. توسعه بایست با مشارکت همگانی صورت گیرد با اینکار توسعه ایجاد

 ایجاد و سیاسی نهادهاي در توسعه سیاسی هنگامی صورت میگیرد که توسعه« نظرش این است که 

 را جدید هاي گروه این مشارکت بتوانیم بهتر مردم باشد، هرچه مشارکت جذب و جلب براي نهادهاي

 در«دکتر عالمی نیسی نیز میگوید » نماییم ایجاد توسعه توانیم می جامعه پیشرفت براي کنیم جذب

 هستند شاخ خیلی ها ایرانی خاکستر هستند زیر آتش هم هنوز البته داشتند نقش بسیار مردم جنگ

و  جنگ دوره در« دکتر جوکار » شود می آینده در توسعه باعث فرهنگی ویژگی این پذیرند نمی را زور

 تحوالت جنگ دوره است، در بوده ملت و دولت بین قوي رابطه این وایسم سرپا که شده ثباع چه اینکه

 پیش را اجتماعی تحوالت بال بود. دو شیعی گرایی آل ایده و ناسیونالیسم از عنصري سیاسی اجتماعی

 اسالم نماد هم خرمشهر مقدس آرمان براي شود، جانفشانی می برجسته اسالمیت و ایرانیت برند می

1دکتر ظهیري نژاد» گرایان ایران نماد هم شود می رایانگ
 ایرانیان عموم اتحاد باعث عراق و ایران جنگ 

 هاي سرزمین آزادي قیمت تا بودند آماده ها ایرانی شد. عموم خمینی اهللا آیت رهبري از حمایت در

 »  کنند. اعتماد جوان انقالبی نظام به و بپردازند را ایران شده اشغال

  

  اجتماعی پس از انقالب توسعه

عدالت اجتماعی به معناي  یکی از شاخص هاي مهم توسعه اجتماعی، عدالت اجتماعی میباشد.

کاهش نابرابري ها ، کاهش سطح فقر ، کاهش تبعیض ها و پیش داوري هاست وهمچنین به معناي 

اجتماعی ژرف تر و  توزیع عادالنه امکانات، منابع رفاهی و خدماتی می باشد.هر چه در جامعه عدالت

عمیق تر باشدرسیدن به توسعه ي اجتماعی آسان تر خواهد شد با توج به پاسخ هاي اساتید میخواهیم 

  .دریابیم توسعه اجتماعی با توجه به نفت در پس از انقالب به چه صورت بوده است

2دکتر امیرپناهی
 ندارد وجود خام يکاال این از استفاده براي فناورانه و نهادي بنیان چون«میگوید  

 پیدا رشد اجازه داخلی تولیدات و رود می واردات به هم این از ناشی ارز و دهد نمی رخ هم اي  توسعه پس

دکتر حسن تاش معتقد » کندو اگر توسعه قتصادي صورت نگیرد، توسعه اجتماعی هم ناممکن است نمی

                                                           

ی انستیتو مطالعات آسیاو اقیانوسیه لهستانهیئت علم .1  

.هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی،گروه جامعه شناسی1  



  

۱۹ 

 

 تاثیر و است داشته سیاسی در نه و ماعیاجت نه اقتصاد نه در مثبت کارکرد انقالب از بعد در نفت«است 

 و بوده مردم هاي خواسته به توجه بدون و است کرده جدا مردم از را خود سازندگی گذاشته. دوره منفی

 تولید از بیشتر ملی مصرف نفت درآمد اتکاي میشد.به توجه بیشتر مردم به میکرد توجه مالیات به اگر

 می عدالت و مردم به نگاه بستر از جانبه همه توسعه ایم. مسیر گرفته فاصله توسعه از یعنی است بوده

دکتر ذوالفقاري » گردد.که کمتر به این امور پرداخت شد فراهم باید آموزش فقرزدایی گذرد

توسعه آموزشی در جمهوري اسالمی در ایران خوب کار کرد و طبقه فرهنگی بسیار بزرگ داریم «میگوید

 نقش اخیراً اجتماعی نیروهاي که عمدتا براي توسعه جنبش کردند.زنان دیدیم 88و در سال  78در سال 

 تاسیس با انقالب از بعد« دکتر عالمی نیسی نظر دارد » کنند می ایفا سیاسی اجتماعی توسعه در حزبی

 یافت.االن ازدواج، افزایش دیوانساالري و دادیم گسترش را حکومت حوزه مسکن بنیاد سازندگی جهاد

دکتر عطار  »باشد نداده چه باشد داده رخ توسعه چه کرد پیدا ارتباط دولت به کاري هر مسکن، دکتر،

دکتر » است بوده نفت پول از بهداشت سطح افزایش کرده تقویت را متوسط طبقه دولت« نیز میگوید

بحث ها  اینجور و برابري عدالت جمله از خود اهداف از خیلی از اسالمی جمهوري« معمار معتقد است

 نفت نقش تحمیلی جنگ علت به انقالب از بعد« دکتر موسایی نظرش این است که  ،»ود فاصله گرفتب

دکتر  »کرد  پیدا توسعه اجتماعی انسجام و اجتماعی سرمایه جمله از اجتماعی توسعهکرد،  پیدا کاهش

 به توجه اب انقالب از پس نیروهاي شود می زدایی محرومیت درآمدها صرف از بخشی«میرترابی میگوید

 وحدت و انسجام و توسعه نابرابري کاهش سمت به درآمدها از کنند.بخشی می حرکت زدایی محرومیت

  »انقالبی هاي ارزش ترویج براي مثالً شود می هزینه اجتماعی

  

  موانع توسعه

 در کشور ما موانعی وجود دارد که نمیگذارد به توسعه برسیم و ساختار فرهنگی و اجتماعی ما به گونه

اي است که توسعه را ناممکن کرده است. که در اینجا به مباحث اساتید و موانعی که در راه رسیدن به توسعه 

 نام به اي پدیده بعد از انقالب رانتی بودن باقی ماند،« بحث کرده اند خواهیم پرداخت. دکتر موثقی میگوید 

1دکتر طالب»  نبودند کارآفرین اصالً که شد واگذار کسانی گرفت. امور و سیاست ها به شکل ها خصولتی
 

 متخصصین که نمیدهد، باوري انجام دولت را ها خواسته که است ملت خواست از ناشی اعتراضات« «میگوید 

 از یکی «دکتر مرشدي زاد معنقد است»  کنند نمی اجرایی و است دولت داشت متفاوت که چیزي با دارند

کند که پس از انقالب توسعه  رشد جامعه یکسان که گیرد می کلش موزون توسعه که است عوامل توسعه این

است.  غربی مفهوم توسعه گویند می ها خیلی و نداریم درك هنوز و گذشته سال 40بصورت موزون نبوده است. 

« دکتر عطار »  میگیرد آنرا جاي توسعه ضد جریان و میشود تضعیف بودن گرا غرب جرم به توسعه حرکت

                                                           

.هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه توسعه روستایی1  
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« ؛ دکتر علی نژاد معتقد است »است شده سیاسی ابزار به تبدیل باشد دولت اقتصادي ابزار تنف اینکه از بیش

 معتاد را ما نفت پول شود، این می تولید باز بلکه شود نمی برطرف تنها نه موانع این داریم نفت که زمانی تا ما

 ریزي، نیروهاي برنامه و دولت دستگاه مدیریت براي نداشتیم کارآمد نهادهاي« دکتر دهقان » است کرده

1دکتر رئوفی» باشند. داشته درآمد این از بیشتري سهم که آورند می رانتیري بوده و فشار ذهنیت اجتماعی
 

 نداشتیم تمرین و داشته خیز و افت بازسازي سال دوازده جنگ در سال 8 نوپاست جمهوري نظام« میگوید

دکتر عامی » جامعه  نخبگان سطح در حتی باشیم داشته لتعام هم با توانیم نمی و است پایین تحمل آستانه

 نهادهاي و دنیا از کردیم ناقص ، الگوبرداري مهم نهادهاي به دهی عدم شکل« نیسی موانع توسعه را در 

 فقط نکرده فرقی هیچ است کرده پیدا ادامه بعد و شده شروع قبل از حاکمیتی اند؛ . ساختار شده ناکارآمد

 نفت رانت از نیاز بی و نهادها نیازمند ، توسعه«دکتر امیر پناهی » نکرده تغییري هیچ است شده عوض پوست

 پس ندارد وجود خام کاالي این از استفاده براي فناورانه و نهادي بنیان نماید، چون ایجاد زا درون توسعه بتواند

 کالی به از جامعه که ستا اي پروسه توسعه« دکتر سبحانی نیز معتقد است »  دهد نمی رخ هم اي  توسعه

است  بوده مانع نفت که دانند این می بر دلیل نکردند استفاده خوب نفت از که کند، کسانی می رشد رسیدگی

 یافتگی توسعه این که صورتی در دانسته غرب از تقلید را بودن  یافته توسعه دانشگاهی که اشتباه است، جامعه

هاي اساتید در رابطه با موانع شکل گیري توسعه اجتماعی در . این بخش هایی از مصاحبه و پاسخ »نیست

ایران پس از انقالب را شامل میشود که در بخش هاي بعدي به راهکارهایی که براي ایجاد توسعه پاسخ داده 

  اند پرداخت خواهد شد.

بوده است یط زمان حاکم امتاثر از عواملی است که در شر در دوره پس از انقالب اسالمیتوسعه اجتماعی 

و به علت اینکه ما در این پژوهش از نظریه زمینه اي بهره جسته ایم درصدد شناخت زمینه ها و شرایطی که 

گذارده است تاثیر این وضعیت را بوجود آورده است و مستقیم یا غیر مستقیم بر روند توسعه اجتماعی 

ت خاصی است که صورت میگیرد. افزون بر شناسایی نمائیم. که این زمینه ها با توجه به شرایط علی وتعامال

  .اینکه این شرایط پیامدهایی را به همراه خود دارد که بایست آنها را شناخت

  

  مدل پارادایمی مقوله هسته: 1نمودار

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

. هیئت علمی دانشگاه هرمزگان، گروه علوم اجتماعی2  

 شرايط علی:

 اد سازی،نظم اجتماعی، عدالت اجتماعی،جامعه مدنی، 

 مشارکت اجتماعی 

 شرايط مداخله گر:

اقتصاد خصوصی، دولت 

حداقلی،پديده خصولتی 

 ها،طبقات و نريوها

 شرايط زمينه ای:

 شدت

 ميزان

 زمان
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  شرایط علی

ي در جامعه دست به ؛ عوامل متعددو علت هاي متعددي دارد.به عبارتی  یوسعه اجتماعی مبانپدبده ت

» نهادسازي«دست هم میکند تا توسعه اجتماعی محقق شود.میتوان از داده ها به این مفاهیم رسید که 

میتواند در کشوري که بصورت دموکراتیک اداره میگردد و نهادها طبق نیاز آن جامعه ایحاد گردد و این نهادها 

دوالگو برداري از نهادهاي غربی نتیجه بخش نخواهد بود بتواند کشور را در مسیر توسعه به درستی هدایت نمای

بلکه براي رسیدن به توسعه اجتماعی ابتدا بایست نهادهایی که جامعه بدان نیاز دارد ایجاد نمود. شرط علی 

اشاره نمود. نظم اجتماعی به وضعیتی اطالق » نظم اجتماعی«دیگر در بحث توسعه اجتماعی میتوان به 

طریق آموزه ها،اعتقادات و آداب و رسوم و بطور کلی از طریق مجموعه اي از خط مشی  میشود که جامعه از

هاي فرهنگی، ثبات اجتماعی را در عین پویایی حفظ کند.در بوجود آمدن نظم اجتماعی،وفاق و همبستگی 

عه اجتماعی اجتماعی تاثیر گذارند، بنابراین هرچقدر نظم اجتماعی، ثبات و پایداري بیشتري داشته باشد، توس

بیانگر وضعیتی است که در آن افراد و گروه ها و قومیت ها ، » عدالت اجتماعی«سریعتر به هدف میرسد. 

نژادها یا تقسیمات جغرافیایی شامل استان ها،شهرها روستاها و بخش ها از نظر توزیع امکانات،منابع،فرصت ها 

جامعه «وق و مزایا نسبتا مشابهی برخوردار گردند. و موقعیت ها در وضعیت نسبتا مشابهی قرار گیرند و از حق

از دیگر شرط هاي توسعه اجتماعی می باشد زیرا در این جامعه افراد با یکدیگر تعامل و همکاري دارند » مدنی

اهداف  به رسیدن در همکاري مشترك دغدغه کند پیدا افزایش اجتماعی هاي کنش هرچقدربه عبارتی 

.جامعه مدنی اگر میگیرد شکلی است که در بین افراد مشترک ذهنیت اهداف بامشترك را می سازد که این 

: پديده  

 توسعه اجتماعی 

 پيامدها:

احتاد و مهبستگی اجتماعی، فعاليت احزاب و گروه ها، 

جامعه مدنی قوی، طبقه متوسط قدرمتند، تعلق اجتماعی، 

 توزيع منابع، ادهای کارآمد، 

:راهربدها   

عدم وابستگی به نفت، توسعه درون زا، توسعه متوازن، 

وصی سازی، مديريت منابع، الگو و مدل بومی،خص

 استفاده از مردم، اجياد احزاب،ظرفيت رهربی 
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قوي باشد ، مشارکت اجتماعی در جامعه بیشتر میشود و احساس تعلق و کنش هاي مشترك شکل 

میگیرد،جامعه مدنی قوي باعث ایجاد توسعه اجتماعی در امور مختلف را مهیا میکند پس با این تعاریف 

  ت اجتماعی که از ابعاد دیگر توسعه اجتماعی است با جامعه مدنی همپوشانی دارد.میتوان گفت مشارک

  شرایط مداخله گر

شرایط مداخله گر توسعه اجتماعی، به مثابه پدیده مرکزي تحقیق عبارتند از اقتصاد خصوصی: به معناي 

راي اینکه توسعه در اینکه اقتصاد از حالت دولتی بودن خارج گردد و منابعی که در دست دولت میباشد ب

کشور رخ دهد این اقتصاد خود را به سمت خصوصی شدن سوق دهد؛ از دیگر موارد دولت حداقلی است که به 

عبارتی با مورد قبل مشابهت هایی دارد با این تفاوت که دولت در زمینه هاي اجتماعی ، فرهنگی و رسانه اي 

داشته باشد بر امور نه اینکه دربرگیرنده و تصمیم گیرنده نیز خود را کوچکتر کند و به گونه اي حالت نظارتی 

تمام جوانب باشد زیرا این کار باعث رشد دیوانساالري دولتی ناکارآمد میکند توسعه بصورت کندتر حرکت می 

نماید.پدیده دیگر که میتوان به آن اشاره کرد که از دل داده ها بیرون کشیده شده پدیده اي به نام خصولتی 

می گیرد، یعنی دولت منابع و امکانات را میخواهد به بخش خصوصی واگذار نماید و اینجا به کسانی  ها شکل

واگذار میشود که خود از دولتی ها هستند و بصورت مستقل اداره نمیگردد که این آسیب به توسعه وارد 

را یک جامعه برخوردار  میسازد. طبقات و نیروها اگر در جامعه اي قوي باشند و خصوصا طبقه متوسط باالیی

باشد، این طبقه حالت رو به فزونی دارند و منتظر تغییرات از سمت دولت نمی مانند و خود اقدام به توسعه در 

امئور مختلف میکنند اگر جامعه اي از طبقه متوسط باالیی از نظر اقتصادي و فرهنگی برخوردار باشد از 

طبقات بایست مستقل از دولت عمل کنند و خود را وابسته به ویژگی هاي جامعه توسعه بافته میباشد. این 

  رانت دولت نکنند.

  راهبرد

راهبردهایی که در این پژوهش براي توسعه اجتماعی شناسایی شدند، ازاین قرارند: عدم وابستگی به 

ي اینکه نفت: دولت باید رویکرد خود را نسبت به وابستگی نفتی تغییر دهد زیرا این رویکرد تک محصولی بجا

کشور را با توسعه همراه کند آن را به عقبتر می راند زیرا دولت می بیند درآمدي وجود دارد و از این درآمد 

میتواند به اهداف سیاسی خود برسد دیگر تالشی در زمینه هاي دیگر اقتصاد انجام نمیدهد تا دولت نگاه خود 

از نفت بیرون نکشد شاهد توسعه اي در کشور هم  را نسبت به این منبع درآمدي تغییر ندهد و دست خود را

نخواهیم بود. مورد دیگر که در این زمینه بایست اشاره کرد توسعه درون زا میباشد به این معنی که توسعه از 
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داخل بایست صورت گیرد توسعه از بیرون کمک به پیشرفت کشور نمیکند چون بایست طبق شرایط و زمینه 

رح ریزي نمود.و این طرح بایست از طریق مدلسازي و الگوي بومی ونظري در هایی که هر کشور دارد ط

راستاي پیشبرد اهداف توسعه گام برداشت. اما نکته اي که در این زمینه مهم است بایست منابع و معادن و 

امکانات و ظرفیت هاي مختلفی که در کشور وجود دارد به درستی مدیریت و توزیع گردد، مدیریت خوب 

ه با شفاف سازي است که به مردم آگاهی داده شود و این آگاهی مردم باعث توسعه اجتماعی همرا

میگردد.ایجاد احزاب و انجیوهاي مدنی از جمله موارد مهم در پیشبرد اهداف توسعه اجتماعی می باشد زیرا 

د. اگر در کشور احزاب باعث ایجاد جامعه مدنی و کنشگري فعال می باشند و همین شرط توسعه میتواند باش

از ظرفیت رهبري استفاده گردد به گونه اي که دولت هایی که میآیند و میروند هرکدام با برنامه هاي خود می 

باشند و برنامه هایی که دولت قبل طرح ریزي کرده یا بصورت ناقص آنرا ادامه میدهند یا به فراموشی 

بري این امکان را داشته باشد تا با توجه به آن میسپارند در اینجا بایست خطوط قرمزي باشد و ظرفیت ره

 دولت ها ادامه دهنده برنامه هاي هم باشند نه برهم زننده آن باشند.

  راهکارهاي ایجاد توسعه از دیدگاه اساتید

اقتصاد بدون نفت نیازمند سیاستمداران خالق و آگاه و «دکتر میرفردي راهکار ایجاد توسعه را در 

القیتی و سوء مدیریت، بی عدالتی همه پشت نفت پنهان میشود. مسئولین باید از مدبر دارد. ضعف بی خ

نگاه آمارمحور بپرهیزند زیرا توسعه را همراه ندارد، سیاست باید حرف مشخص و واحد براي مردم داشته 

شاره همچنین دکتر عطار ا» باشد. اولویت ها مشخص و رفتار قائم به افراد نیاشد قائم به برنامه ها باشد

 اجتماعی توسعه گیري شکل است، براي بوده توسعه پیشبرد اصلی شرط سیاسی نخبگان نگاه نوع «به

اما دکتر علی نژاد شرط توسعه را » بردارد ... و ها انجمن گیري شکل براي دادن مجوز از را دستش دولت

 طریق زا دولت و شود خصوصی اقتصاد سمت به بلندمدت سیاست« به سمت خصوصی شدن میداند

 قضاییه قوه استقالل «دکتر موثقی میگوید» کند  هدایت را اینها نظارت و مالیاتی و کنترلی هاي نظام

 ملی نفت باید بیاید بیرون بودن رانتی حالت از گیرد. دولت صورت باید خوب گیرد، حکمرانی صورت باید

باشد،  اجتماعی توسعه با همراه علمی توسعه« دکتر موسایی فشار از پائین را شرط توسعه میداند» شود

 باال به پائین از داشت. فشار خواهد را سالم مردم سالم جامعه خوب درآمد تفریح مسکن رفاه بهداشت

 آینده نفتی درآمدهاي کنند درك نخبگان «دکتر جوکار معتقد است » میباشد توسعه روش بهترین

 کمک نفت و نگردد استفاده جاري بودجه نعنوا به میشود شدن ایجاد درایور باعث ندارد، نفت روشنی

 پیشران به و بیاید در دولت جیب از باشد، نفت باید نداشته زیانبار آثار نفت و ها برنامه پیشبرد به کند

 یا شر عامل تواند می که است نفت این مدیریت« دکتر امیر پناهی نیز میگوید» گردد تبدیل اقتصادي
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 بتواند مالکیت این از که قانونگذاري نهاد و باشد شده سازي نهاد که است خوب باشد، نفت وقتی برکت

دکتر باقري نظرش » ندشو خیر و توسعه به توانند تبدیل  می بگیرند شکل نهادها که جایی کند حمایت

 نیروهاي هم که نکردیم ایجاد نفت شرکت یک هرگز انرژي منبع نفت از وري بهره براي« این است که 

 سیاست یعنی نفت کند، تکنولوژي استفاده خودش زمان در نفت از هم و کند تربیت را مهندسی و فنی

 براي هاي نسل رشد جهت در علمی مدیریت هم و مناسب اقتصادي ریزي برنامه هم طلبانه استقالل هاي

 که داریم منابعی ما« دکتر قاسمی از ظرفیت هاي دیگر کشور براي توسعه میگوید » نفت صنعت توسعه

 به که گردشگري مانند باشد همواره اجتماعی و اقتصادي توسعه در و باشد ارزشمندتر نفت از ندتوا می

« دکتر برخورداري میگوید» گردد بالقوه تواند می که است بالفعل و است ارزشمندتر بسیار نفت از مراتب

کسري تعهد به توسعه بایست با مشارکت همگانی صورت گیرد، براي توسعه زمان و تدابیر اجماعات و ی

   »طی کردن مسیر میخواهد برنامه میخواهد

این مواردي که از اساتید بیان شد اشاره به راهکارهایی داشتند که با توجه به نقش نفت میتوان در 

جامعه توسعه ایجاد نمود و اگر سیاستمداران این نظرات گرانبهاي اساتید  را به عرصه عمل درآوردند ما 

  ی و پویایی در کشور خواهیم بود.شاهد توسعه و شکوفای

  

 نتیجه گیري

عنوان  به يحاصل از رشد، جایگاه رشد اقتصاد یمنف يامدهایبا ظهور پ ،يالدیم1960دهه طاز اواس

را با  يا سازمان ملل، گزارش توسعه1990تردید قرار گرفت. در اوایل دهه  و توسعه مورد پرسش یهدف اصل

 يها آمستردام، مولفه هیانیصدور ب یبه ویژه در پ دهه، این طو از اواسا منتشر کرد یرویکرد به توسعه انسان

در سلسله مراتب  يریتعب توسعه راه یافت و به اتیبه ادب یسرمایه اجتماع رینظ یمربوط به توسعه اجتماع

 دری زندگ تیفیو ک یاجتماع یسازمان ملل، مبحث بهزیست دیحاصل گردید که با تاک یراتییاهداف توسعه تغ

تقویت گردید   زیتوسعه هزاره ن يها هدف رییبا تغ یپارادایم رییتوسعه قرار گرفت. این تغ يها راس هدف

 يزیست، برابر یطبهداشت، مح ،یآموزش، فقرزدای رینظ یبه مسایل اجتماع یهمگ کهي ا گانه اهداف هشت

 ت،یتوسعه، ارتقاء مطلوب یدجد يها هیدرنظر یاین گذار پارادایم بادارند. دیو مشارکت در توسعه تاک یتیجنس

 يکرد(غفار دایپ تیهدف، اهم تیو در نظر گرفتن خواست جمع يا توسعهي ها همیت خاطر ذینفعان برناضار

  ).1388ي، دیو ام

اشتغال، امنیت  ،آموزشچون  توسعه هم یانسان يها به شاخص شتریبا توجه ب یاجتماع ي توسعه

 نزدیک و از مولفه یانسان يها مولفه يسو تا مفهوم توسعه را بهتالش نموده است فردي، عدالت اجتماعی 

هدف خود را  یدیگر توسعه اجتماع انیدهد. به ب يیکسان جا یدر مقام حداقلدور گرداند و یا ياقتصاد يها

  .نمایدی تحقق آن تالش م يو برا ب انتخا يا توسعه يها برنامه مردم به عنوان جامعه هدف يبهروز
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ایران پس از انقالب هدف بر این بود که به شناخت نقش نفت در توسعه اجتماعی در این پژوهش 

را مورد بررسی و تحلیل قرار  داشته باشد میتواند در توسعه اجتماعی بپردازیم. و اینکه نفت چه نقشی اسالمی 

ه با دهیم .در این پژوهش براي جمع آوري اطالعات از تکنیک مصاحبه استفاده کردیم.در تحقیقاتی ک

گراندتئوري انجام می گیردمعموال از روش نمونه گیري اشباع نظري استفاده می کنند.دراین پژوهش بعد از 

انجام هر مصاحبه آن را به صورت متن پیاده می کردیم و سپس کدگذاري آن انجام می گرفت. درابتدا کد 

یافت از طریق دو روش پرسش داده خام پایان  591گذاري به صورت خط به خط انجام گرفت که با تعداد

مفهوم کد گذاري شدند.با توجه به اینکه کار با این اندازه از  137کردن و مقایسه کردن داده ها ، به صورت 

مقوله قابل تعریف 8مفهوم ها بسیار وقت گیر است با مقایسه و پرسش مجدد تعداد مقوله هاي انتزاعی  را به 

  رسیدیم.

تاثیر بسزایی در  میتواند نفت اگر دولتی که نفتی میباشد این ان داد کهنتایج حاصل از این پژوهش نش

که نتایج تحقیق نشان میدهد نفت و  پس از انقالب داشته باشددر ایران  د شکل گیري توسعه اجتماعیرون

صرف در دهه اول انقالب  گردد به علت شرایط بوجود آمده آنکه صرف توسعه اجتماعی  درآمدهاي آن بیش از

به مهمترین نکته اي که در دوران جنگ شاهد  گردیده است.  نظامیگ و اداره جنگ و ایجاد نهادهاي جن

هستیم و پس ازآن  در دوره هاي بعد دیگر نمیبینیم اتحاد بین دولت و ملت می باشد که با یکدیگر 

ی با هدف ایجاد توسعه شاید در اوائل انقالب شعارهایهمبستگی دارند و دولت خود را از مردم جدا نمیداند.  

روستایی و به نوعی توسعه متوازن شهر و روستا بوده است ولی شرایطی که براي ایران رقم میخورد به گونه اي 

است که بطور ناقص به این توجه شده است اما نظام جدید بنا بر رویکرد انقالبی و نگاه نوئی که به جامعه 

وستائیان و عشایر و جنوب ی، توجه به اقشار محروم بویژه رداشت، محرومیت زدایی،گسترش فعالیت انقالب

شهري ها، ایجاد جهاد سازندگی،شکل گیري شوراها ، ایجاد دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی و درمانی  در 

در اولویت سیاست هاي خود قرار داد و به نوعی میتوان گفت با شرایط حاکم در توسعه زمینه بهداشت 

نسبت به قبل از  کرده است زیرا شاخص هایی چون بهداشت، سواد، دهک هاي درآمدي اجتماعی موفق عمل

و باید این را دانست که این شاخص ها اگر باال یا پائین میباشد با تئجه به  ارتقا پیدا کرده است انقالب

  درآمدهاي نفتی صورت گرفته است.

نقالب بود در قسمت باال اشاره شد که به به موانعی که در راه رسیدن به این توسعه در ایران پس از ا

عدم و پس ازآن نیز ؛ شددر روند توسعه تاخیر ایجاد عبارتی میتوان گفت شرایط جنگ که بوجود آمد 

اند.  بروکراسی  شده ناکارآمد نهادهايباعث این شد که  دنیا از ناقص الگوبرداريو  مهم نهادهاي به دهی شکل

 و کردیم تاسیس که نهادهاي مدرنی غیره و ها رسانه و ها خانه وزارت سناکارآمد رشد چشمگیري کرد؛ مجل

 اینها ناکارآمدي روز هر و اند گرفته شکل قواعدي اساس بر نهادها کردیم عوض را جامعه ساختار شده جور هر

 نفت آمددر ما مانند هم نروژ کشور. است شده اجرا و اعمال و شدند کپی ها وزارتخانه قوانین غالب بیشتر شد و

 معلوم آینده براي گذاري سرمایه به پول این درصد 96 دارد اختصاص دولت به درآمد این درصد 4 تنها و دارد

 اولین بردارد گام توسعه سمت بیفتد تا به کشور این در باید اتفاقی چه.است  شده داده اختصاص اموزش

 رنگ به ارتباطی هیچ و است بشري جربهت این شود جدا سیاسی قدرت از اقتصادي قدرت که است این موضوع
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 بعدي مسئله کرد خواهد رشد کشور افتادم تدریجی صورت به اتفاق این اگر ندارد جغرافیا و نژاد و مذهب و

  ببرد. پیش را خود کارهاي علمی واقعیت اساس بر و کند کار تفکر اساس بر باید جامعه یک که است این

 کلمه خالص معناي به دموکراسی ما کشور در نباید لزوما هستند مستقل نقاد و هاي رسانه بعدي مسئله

 از بزرگتر باید جامعه شود مستقل و کنند مطرح را مسائل بتوانند و باشند نقاد باید ها رسانه اما کند ظهور

 از کند. یکی می پیدا ثبات و استحکام و شخصیت صورت این در باشد دولت از قدرتمندتر یعنی باشد دولت

 کشور آن است شده وارد تولید امر در دولت هرکجا خصوصی است، بخش دنیا در یافتگی توسعه اصول

 بسیار معیار این کند پیشرفت تواند نمی باشد دولت دست در آن اقتصاد که کشوري هر کند پیشرفت نتوانسته

  .اي است ساده

مه ها و چشم اندازهاي داده هاي پژوهش نشان میدهد در زمینه توسعه اجتماعی پس از انقالب برنا

مختلفی در نظر گرفته شده است.ولی با این تفاوت که در دولت ها با توجه به پاسخ اساتید رویکردها نسبت به 

ابعاد توسعه تفاوت داشته است. از نظر اساتید دولت سازندگی بیشتر بر توسعه اقتصادي و تعدیل ساختاري و 

و ایجاد کارخانجات پرداخته است که در این امر موفق نبوده  اجراي پروژه ها و زیرساخت هاي بزرگ مقیاس

است و با فضاي نسبتا بسته اي از نظر سیاسی در این دوره مواجه هستیم که همین باعث بوجود آمدن جنبش 

دوم خرداد و اصالحات میشود،اما دولت اصالحات تاکید بیشتر بر توسعه سیاسی و همان گفتمان تمدن 

وره با فضاي بازتري نسبت به قبل روبرو هستیم و در این دوره توسعه صنعتی و اجتماعی هاداشته، در این د

کمتر مورد توجه قرار گرفتهولی تا حدودي به امر فرهنگی و اجتماعی نیز پرداخته میشود و یکی از مهمترین 

رزي بوده است ولی کارها در زمینه درآمدهاي نفتی و بکارگیري آن در توسعه در آینده ایجاد صندوق ذخیره ا

دولت بعد که دولت مهرورزي میباشد به کلی این سیستم را نابود میکند و به نوعی از لحاظ سیاسی با فضاي 

بسته تري نسبت به قبل و از نظر اقتصادي با پسرفت و عقبگرد مواجهیم که درآمدهاي نفتی باعث ایجاد 

ر میپذیرد و طبقه متوسط در این دوره رو به کاهش فسادهاي گسترده در این دوران میشود که جامعه نیز تاثی

  میباشد که از نشانه هاي ضعف توسعه اجتماعی میباشد.

اجتماعی با تاکید بر نقش نفت از دیدگاه اساتید مربوطه  توسعهرابطه با این موارد از جمله نکات مهم در 

به گونه اي برنامه ریزي نمود که اقصاد میباشد که در آخر از نظر اساتید براي رسیدن به توسعه اجتماعی باید 

از حالت دولتی و نفت محوري خارج و سمت خصوصی شدن و توجه به امکانات و ظرفیت هاي دیگر درآمدي 

  که در کشور موجود است به سمت توسعه اجتماعی گام برداشت.
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