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نظریھ ھا



اگر تحول فرھنگی وسیاسی درجھت : درنتیجھ
توسعھ صورت پذیرد راه برای تحول اقتصادی 

و تکنولوژی ھموار خواھد شد

اگر تحول فرھنگی وسیاسی درجھت : درنتیجھ
توسعھ صورت پذیرد راه برای تحول اقتصادی 

و تکنولوژی ھموار خواھد شد



:  زمينه وگرايش عمومی نظريه های علوم اجتماعی



هدف علوم اجتماعی مدرن
 اصول وقواعد کلی اصول وقواعد حاکم بر امور پدیده ھاکشف

حاکم برامور پدیده ھا
 بازسازی عقالنی جامعھ ی انسانی وایجاد شرایط ترقی

جامعھ ی انسانی وایجاد شرایط ترقی اجتماعی عقالنیاجتماعی
جھت مند تلقی میشدفرایندی جھت مند تلقی میشدتاریخ
اسپنسر-دورکھایم-مارکس-آگوست کنت:بزرگان اندیشھ قرن نوزدھم-

–آگوست کنت :ی قرن نوزدھم وبر برجھت مندی تاریخ تاکید داشتند
وبر برجھت مندی تاریخ تاکیدداشتند-اسپنسر-دورکھایم-مارکس

را برای فھم ... مفاھیمی بنیادی چون علم،وجھ تولید،ھمبستگی وغیره
.تاریخ عرضھ میکردند

 اصول وقواعد کلی اصول وقواعد حاکم بر امور پدیده ھاکشف
حاکم برامور پدیده ھا

 بازسازی عقالنی جامعھ ی انسانی وایجاد شرایط ترقی
جامعھ ی انسانی وایجاد شرایط ترقی اجتماعی عقالنیاجتماعی

جھت مند تلقی میشدفرایندی جھت مند تلقی میشدتاریخ
اسپنسر-دورکھایم-مارکس-آگوست کنت:بزرگان اندیشھ قرن نوزدھم-

–آگوست کنت :ی قرن نوزدھم وبر برجھت مندی تاریخ تاکید داشتند
وبر برجھت مندی تاریخ تاکیدداشتند-اسپنسر-دورکھایم-مارکس

را برای فھم ... مفاھیمی بنیادی چون علم،وجھ تولید،ھمبستگی وغیره
.تاریخ عرضھ میکردند
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الگوهای کلی نظريه های توسعه سياسی
 دردوران پس ازجنگ جھانی دوم علمای سیاسی درپی عرضھ ی نظریھ ای

.تجربی درباره چگونگی پیدایش فرایند توسعھ سیاسی برامدند
 توسعھ سیاسی درمتن عوامل تاریخی ،اجتماعی،اقتصادی وفرھنگی صورت

.میگیردوطبعا نمی تواند درخالء تحقق یابد
 درباره پیدایش توسعھ سیاسی دوالگوی اصلی کھ عمده مطالعات غربی ھا بھ

:این دو الگوھا خالصھ میشود

 دردوران پس ازجنگ جھانی دوم علمای سیاسی درپی عرضھ ی نظریھ ای
.تجربی درباره چگونگی پیدایش فرایند توسعھ سیاسی برامدند

 توسعھ سیاسی درمتن عوامل تاریخی ،اجتماعی،اقتصادی وفرھنگی صورت
.میگیردوطبعا نمی تواند درخالء تحقق یابد

 درباره پیدایش توسعھ سیاسی دوالگوی اصلی کھ عمده مطالعات غربی ھا بھ
:این دو الگوھا خالصھ میشود

الگوی علّیالگوی ھمبستگی



دراین الگو اجزای نظام .مبتنی برجامعھ شناسی کارکردی است
اجتماعی متقابال مرتبط بھ یکدیگر تلقی میشوند بھ عبارتی بخش 

ھای مختلف جامعھ نمی توانند ازلحاظ سطح توسعھ فاصلھ 
زیادی بایکدیگر داشتھ باشند ونوعی مالزمت بین توسعھ 

نیافتگی سیاسی وتوسعھ نیافتگی درسایر زمینھ ھا ویا توسعھ ی 
عمده ترین . سیاسی وتوسعھ درسایرزمینھ ھا قائل ھستند

پژوھش ھای این الگو توسط افرادی ھمچون مارتین 
لیپست،جیمز کلمن،فیلیپ کاترایت،نیدلروسیمپسون صورت 

.گرفت

الگوی ھمبستگی

دراین الگو اجزای نظام .مبتنی برجامعھ شناسی کارکردی است
اجتماعی متقابال مرتبط بھ یکدیگر تلقی میشوند بھ عبارتی بخش 

ھای مختلف جامعھ نمی توانند ازلحاظ سطح توسعھ فاصلھ 
زیادی بایکدیگر داشتھ باشند ونوعی مالزمت بین توسعھ 

نیافتگی سیاسی وتوسعھ نیافتگی درسایر زمینھ ھا ویا توسعھ ی 
عمده ترین . سیاسی وتوسعھ درسایرزمینھ ھا قائل ھستند

پژوھش ھای این الگو توسط افرادی ھمچون مارتین 
لیپست،جیمز کلمن،فیلیپ کاترایت،نیدلروسیمپسون صورت 

.گرفت



 بھ کشف رابطھ علّی وعلت ومعلولی بین توسعھ درحوزه ھای گوناگون
زندگی اجتماعی می پردازد

 توسعھ سیاسی تابعی ازگسترش شھرنشینی،اقتصادشھری ویاعوامل
دیگرتلقی میشود

 دیدگاھی است مکانیکی است وبر تابعیت مطلق توسعھ سیاسی و اولویت
تعین کننده ی عوامل اقتصادی واجتماعی تاکیدمی کند

 بھ نقش عوامل سیاسی ،ساخت قدرت،دولت ودیوان ساالری توجھی
نشده است وبھ ھمین دلیل این برداشت عناصر یک نظریھ ی دقیق 

ومتقاعدکننده درمورد توسعھ سیاسی نیست
 توسعھ سیاسی عمدتا در کشورھایی موفق شده است کھ دارای الگوی

اجتماعی دیررس -تحول سیاسی زودرس درساخت قدرت وتحول اقتصادی
بوده اند

الگوی علّی

 بھ کشف رابطھ علّی وعلت ومعلولی بین توسعھ درحوزه ھای گوناگون
زندگی اجتماعی می پردازد

 توسعھ سیاسی تابعی ازگسترش شھرنشینی،اقتصادشھری ویاعوامل
دیگرتلقی میشود

 دیدگاھی است مکانیکی است وبر تابعیت مطلق توسعھ سیاسی و اولویت
تعین کننده ی عوامل اقتصادی واجتماعی تاکیدمی کند

 بھ نقش عوامل سیاسی ،ساخت قدرت،دولت ودیوان ساالری توجھی
نشده است وبھ ھمین دلیل این برداشت عناصر یک نظریھ ی دقیق 

ومتقاعدکننده درمورد توسعھ سیاسی نیست
 توسعھ سیاسی عمدتا در کشورھایی موفق شده است کھ دارای الگوی

اجتماعی دیررس -تحول سیاسی زودرس درساخت قدرت وتحول اقتصادی
بوده اند



:مکاتب نظريه پردازی درباب توسعه



ظھورایاالت متحده

زمینھ ھای پیدایش-الف:مکتب نوسازی  زمینھ ھای پیدایش-الف:مکتب نوسازی 

گسترش جنبش جھانی کمونیسم
تجزیھ امپراطوری ھای استعماری اروپایی درآسیا،آفریقا 

وآمریکای التین کھ موجب ظھور کشورھای جدیددرجھان سوم 



تغیرات اجتماعی لزوما بھ طور تک خطی بھ سمت •
این پیشرفت واجد خصیصھ ی تمدن .پیشرفت درحرکت اند

.وانسانیت است
اھنگ تغیرات اجتماعی آرام تدریجی و انباشتی ونھ •

انقالبی است

نظریھ تکامل 
گرایی

بنیادھای نظری:ب

تحت تاثیر آموزه ھای پارسونزشکل گرفت،کل •
جامعھ ھمانندسیستمی است مرکب از بخش ھای 

مختلفی کھ ھریک کارویژه ھاووظایف خاص 
خود راانجام می دھد وبین اجزای سیستم،روابط 

مکمل ومتقابل وجوددارد
این دیدگاه تحت تاثیر علوم مکانیکی ارائھ •

.شده است

نظریھ 
کارکردگرایی



عمده ترین ویژگی ھای آثارحقیقی :(ویژگی ھای مطالعات اولیھ-ج
:اولیھ درچارچوب مکتب نوسازی عبارتنداز

.پژوھشگران آثارخودرادرسطحی کلی وانتزاعی مطرح میکنند-١

درخصوص واحد تحلیل دولت سرزمینی ملی از اھمیت نظری -٢
.خاصی برخوردار است

.نوسازی فرآیندی مرحلھ بھ مرحلھ است-٣



.نوسازی یک فرآیند متجانس آفرین است-۴

. نوسازی یک فرآیند غربی شدن است-۵

.نوسازی یک فرآیند غیرقابل بازگشت است-۶

.نوسازی یک فرآیند روبھ پیشرفت است-٧

نوسازی یک فرآیند طوالنی ویک تغییر تدریجی وتکاملی است نھ -٨
.یک تحول انقالبی



.نوسازی فرآیندی نظام یافتھ است-٩

نوسازی فرآیندی انتقالی است-١٠

.نوسازی فرآیندی درون زا است-١١ .نوسازی فرآیندی درون زا است-١١



رسیدنقطعیتوخطیتکیتوسعھبرگراییتکاملدیدگاهتاکید.
.توسعھبھسومجھانکشورھای

گرایانکارکردسویازکھوتجددسنتمیانناسازگاریفرضبامنتقدان.
.اندمخالفمیشودمطرح

نوسازیپژوھشگرانھایبحثبودنانتزاعی.

خارجییسلطھمھمعاملازغفلت۴.

رسیدنقطعیتوخطیتکیتوسعھبرگراییتکاملدیدگاهتاکید١.
.توسعھبھسومجھانکشورھای

گرایانکارکردسویازکھوتجددسنتمیانناسازگاریفرضبامنتقدان٢.
.اندمخالفمیشودمطرح

نوسازیپژوھشگرانھایبحثبودنانتزاعی٣.

خارجییسلطھمھمعاملازغفلت۴.



.نمیشوندگرفتهنظردرمتباینیمفاهیمتجددوسنت١.

.ترمشخصمواردبهتوجهوانتزاعیهايبحثازدوري٢.

یکطرفهمسیربهاعتقادعدمومتغیريتکهايتحلیلارائهعدم٣.
.توسعه

.المللیبینخارجیعواملبرايمهمترنقشگرفتننظردر۴.

منازعاتچونعواملیواجتماعیستیزيپدیدهبهبیشتردادناهمیت۵.
.مذهبیانقالبوایدئولوژیکيسلطهطبقاتی،

.نمیشوندگرفتهنظردرمتباینیمفاهیمتجددوسنت١.

.ترمشخصمواردبهتوجهوانتزاعیهايبحثازدوري٢.

یکطرفهمسیربهاعتقادعدمومتغیريتکهايتحلیلارائهعدم٣.
.توسعه

.المللیبینخارجیعواملبرايمهمترنقشگرفتننظردر۴.

منازعاتچونعواملیواجتماعیستیزيپدیدهبهبیشتردادناهمیت۵.
.مذهبیانقالبوایدئولوژیکيسلطهطبقاتی،



پیدایشهايزمینه)الف
میتوسعهبهسومجهانازدیدگاهگفتتوانمیوابستگیمکتبدرباره
بهنسبتواکنشیعنوانبهالتینآمریکايدرابتداوابستگیمکتب.نگرد

نیزوالتینآمریکايبرايمللسازماناقتصاديکمیسیونبرنامهشکست
.شدمطرح1960يدههدراوایلمارکسیسمنوتاثیرتحت

پیدایشهايزمینه)الف
میتوسعهبهسومجهانازدیدگاهگفتتوانمیوابستگیمکتبدرباره
بهنسبتواکنشیعنوانبهالتینآمریکايدرابتداوابستگیمکتب.نگرد

نیزوالتینآمریکايبرايمللسازماناقتصاديکمیسیونبرنامهشکست
.شدمطرح1960يدههدراوایلمارکسیسمنوتاثیرتحت



اولیهمطالعاتهايویژگی)ب
.استسومجهاندروابستگیعامالگويطرحوابستگیمکتبهدف١.
بیرونازکهشودمیقلمداد)خارجی(وضعیتیکعنوانبهوابستگی٢.

.استشدهتحمیل
.شودمیتلقیاقتصاديوضعیتیکعنوانبهوابستگیکهاین٣.
.استجهانیاقتصاددرمناطقبنديقطبازبخشیعنوانبهوابستگی۴.
.ناسازگارندفرآینددوتوسعهووابستگیکهاین۵.
کشورهايزیانبهمرکزکشورهايبابیشترارتباطاینکهبهاعتقاد۶.

.شودمیتمامپیرامونی
کشورهايباپیرامونکشورهايسنتینخبگانرابطهقطعدانستنبعید٧.

.آنهاملیتیچندهايشرکتومرکز

اولیهمطالعاتهايویژگی)ب
.استسومجهاندروابستگیعامالگويطرحوابستگیمکتبهدف١.
بیرونازکهشودمیقلمداد)خارجی(وضعیتیکعنوانبهوابستگی٢.

.استشدهتحمیل
.شودمیتلقیاقتصاديوضعیتیکعنوانبهوابستگیکهاین٣.
.استجهانیاقتصاددرمناطقبنديقطبازبخشیعنوانبهوابستگی۴.
.ناسازگارندفرآینددوتوسعهووابستگیکهاین۵.
کشورهايزیانبهمرکزکشورهايبابیشترارتباطاینکهبهاعتقاد۶.

.شودمیتمامپیرامونی
کشورهايباپیرامونکشورهايسنتینخبگانرابطهقطعدانستنبعید٧.

.آنهاملیتیچندهايشرکتومرکز



.کارههمهفرمولیکبهوابستگیمفهومشدنتبدیل١.

.استآنبودنانتزاعیبااليمیزانوابستگیدیدگاهدیگربهانتقاد٢.

.خارجیعواملبرالعادهفوقتاکید٣.

آزاديازکهبستهپاودستهايپیرامونازغیردقیقتصویريارائه۴.
.برخوردارندمحدودي

مبهمیسیاسیهايگیرينتیجهازوابستگیکهکنندمیادعامنتقدان۵.
.استبرخوردار

.کارههمهفرمولیکبهوابستگیمفهومشدنتبدیل١.

.استآنبودنانتزاعیبااليمیزانوابستگیدیدگاهدیگربهانتقاد٢.

.خارجیعواملبرالعادهفوقتاکید٣.

آزاديازکهبستهپاودستهايپیرامونازغیردقیقتصویريارائه۴.
.برخوردارندمحدودي

مبهمیسیاسیهايگیرينتیجهازوابستگیکهکنندمیادعامنتقدان۵.
.استبرخوردار



فرآیندعنوانبهراوابستگیاینکهجايبهوابستگیجدیدپردازاننظریه
مختلفمناطقنیافتگیتوسعهبهکهبگیرندنظردراقتصاديوخارجیعام،
داخلی،تاریخی،خاصفرآیندیکعنوانبهراآنانجامدمیجهان
منجرپویاتوسعهبهتواندمیکهکنندمیبنديمفهوماجتماعی-سیاسی
.شود

فرآیندعنوانبهراوابستگیاینکهجايبهوابستگیجدیدپردازاننظریه
مختلفمناطقنیافتگیتوسعهبهکهبگیرندنظردراقتصاديوخارجیعام،
داخلی،تاریخی،خاصفرآیندیکعنوانبهراآنانجامدمیجهان
منجرپویاتوسعهبهتواندمیکهکنندمیبنديمفهوماجتماعی-سیاسی
.شود



.تاریخطولدروابستگیخاصهايوضعیتبهنسبتبیشترتوجهاوال،

.بیگانهبهوابستهوغیرفعالعاملیعنوانبهدولتثانیا،درنظرگرفتن
راتوسعهووابستگییعنیفرآینددومیانهمزیستیمزبورنظریاتيهمهثالثا،
.دانندمیپذیرامکان

.تاریخطولدروابستگیخاصهايوضعیتبهنسبتبیشترتوجهاوال،

.بیگانهبهوابستهوغیرفعالعاملیعنوانبهدولتثانیا،درنظرگرفتن
راتوسعهووابستگییعنیفرآینددومیانهمزیستیمزبورنظریاتيهمهثالثا،
.دانندمیپذیرامکان



پیدایشهايزمینه)الف
رشدآهنگ)سنگاپورکنگ،هنگجنوبی،کرهتایوان،ژاپن،(آسیاشرق١.
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جهان سوم در جهان سوم



مشکالت آموزشی در استان



حاشيه نشينی



باتشکر از استاد گرامی دکرت دبريی مهر

:
منريه کيخا

وحيده سراوانی
مسيه آذرخرداد
صفيه ثوری
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