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 شرفت کشوریدر پ مؤثردو عامل 

 1یراسالموپ علی

تحا تاوانیمااساسیترازدیگراوامالبااادرارسدیمدرپ شرف هشورههبنظرمؤثردواامل

وتوسعههتهجانبهومتوازنااار هردههدرادامهموردبحثقرارها  ظرفاناویناستفاد ازتتا 

گرفتهاس ا

 ها یتظرفاستفاده از تمام  -1

افراددل وزداخلوحتیخاارجهشاوریها  قاب بکارگ ریتتامیها  ظرفمفهو استفاد ازتتا 

اس ا

الزمهاینهاراستفاد ازافرادباتجربهومدیربهانوانپ شگا وبکارگ ریجوانانبهاناوانن اروی

یتیبهجوانانیاکتعب اراس ابایددرنظرداا ههراهکارسپردنپ تهایمدیرها  فعالمحرهه

ااگرچهجواناندارایپتان  لاودینته  شهایاس ههدراهآرمواردنت جهمناسبیازآنحاصل

باالوروح هپراوروفعالیه تند،ول کنآیابایدازاینتاوانفقاطدرپ اتهایمادیریتیاساتفاد 

هرد؟آیابهترن   بهموضوعمدیری بصورتیکا م،یکتنصصوقاب   فردینگا ااوداچاه

یریتیواجراییقرارگرفتهاس ونت جاهب  ارمواردیههیکفردجوانا تیوفنیرادرپ  مد

ایناد ههدردور مدیریتیات کردموفقیندااتهوپسازآنن زدیگرآنفاردروح اها تایو

فنیخودراازدس داد اس اهتچن نهمن  تندمواردیههبصورتسنتیافرادههناههااررادر

دل لندااتنروح هخالقوپرنشاط،مجتواهتح امرن زبههاآنواندگرفتهپ تهایمدیریتیقرار

هاام تصاتاازاینرواینناوعانداد هرد وبااثرهودوتنزلدرفعال  مجتواهیروزمرگرادچار

الذادرقد اولدرتع  نمدیرانبای  نوعنگا اوضااودواودیمبااثهدررف منابعان انی

ب کهدراتلاجرااودااای تهساالرینهدرگفتار

قد بعدیبکارگ رین رویاظ مجواناس ههحار سانیهشاورنتایاانگرآناسا اایانپ اک

جتع تیجوانازیکمنظرهمفرص وهمتهدیداس اتهدیدازاینجه ههبههار،م کن،رفاا 

 هشاوربااانداموتاورمحارکتوساعهوپ شارفتواننادیمن ازداردافرص ازاینجه هه…و

درتوساعها تایهاآنونهبکارگ ریهاآنتهدیدبااداگرمافقطبهفکرااتغالتواندیمهتچن ن
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ااتغالزاییاااار هارداایانناوعیهاوا زودبازد ویهاطرحبهتوانیمهشورباا مابطورنتونه

ب کهبهدل لاد ایجادتوسعها تی،اودیمات کردنهتنهابههدررف پتان  لجوانهشورمنجر

وراداقتصادیدرهشورههمتکنبودبان رویجوانانصورتگ ردادرآیند ههاینپ کجتع تی

یهااناهیهز،هشاورمناابعالز بارایپرداخا رساندیمن لجوانبهسنم ان الیوبازنش تگی

ننواهدداا اهاآنرابرای…بازنش تگی،خدماتی،درمانیو



 توسعه همه جانبه و متوازن -6

درگفتتانتوسعهوپ شرف هشوربایدبهایننکتهتوجههردههتوسعهپایدار،توساعههتاهجانباه

ا تیرابصورتیهاراتهاس ااگرماا و رابصورتنظریوات یدستهبندیهن ماازسویدیگر

وهانه زما و ان انی،فنی،پزاکیوهنریگرو بندیهن مادرالگویتوسعهپ شرف بایدبهتتا 

ااار اد ،توجهاودابطورمآالصرفپ شرف درا و ان انیویاصرفپ شرف یهایبنددسته

اادابتواندینتدرا و فنیالگویمناسبیبرایپ شرف ایراناسالمی

ازخطاهایدیگردرتوسعههشور،توجهیکجانبهبهآماروااخصهایپ شرف اس ابهاناوانمآاال

اگرم زانچاپهتابدرهشورن ب بههشورهایتوسعهیافتهپای ناس ،باباالبردنصاوریآنو

هتابراباالبرداولیههمتقاضیندارند،اایدبتوانآمارتول دوانتشارییهاهتابچاپوانبارهردن

آیاایناتلبهمادرتوسعههشورهتکیخواهدهردانکتهظریفدراینم انایاناسا هاهبارای

رس دنبهآمارهایهشورهایتوسعهیافته،نبایدااخصهایتوسعهرابصورتدستیباالوپای نهردا

اس ههاگارمحقاقااود،خاودآمارنشرهتابا  ن   ،ب کهمع ولرادهتابخوانیدرهشور

بنودافزایشتقاضاآمارنشروچاپهتابراافزایشخواهددادون اازیباهچااپبایهادفهتاب

باقراردادنهتاابدرتوانینتن   اهتچن نخودمبحثهتابخوانیپدید پ چ د ایاس هه

م لبههتابخوانیدرهشاور…اتوبوسوقطارویامجبورهردندانشآموزانبهساا مطالعهو

ایجادهردارادهتابخوانین ازبههارفرهنگیدارداهارفرهنگیهاهبایادازدرونخاانواد ااروع

اوداازسویدیگرافرادجامعهبرایپ شرف فردیبایدن ازبهآموزشوب شتردان تندااتهبااند،

نوعبرخوردباااخصهایتوسعهدرماوارددیگارن ازتام لبههتابخوانیومطالعهایجاداودااین

مصداقداردا

ا تاییهااناه زممفهو متوازنن زب انگرایننکتهاس ههاالو براینکهبایدبهتوساعهدرتتاا 

راایا ااوداتفااوتاتاد درتوساعها تایهااناه زمتوجهاود،ب کهتوازندررادا تیه  ه

ضع فترمنجرخواهدادایهاااخهبااثحذفاتالًمنت فیهاااخه
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