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 چکیده

 توسعه، هایتحقق اهداف برنامه و موانع ایران جهت رفع توسعه هایبرنامه ارزیابی   

موضوع پژوهش گستره وسیعی از مقاالت و تحقیقات بوده است. با توجه به حجم زیاد 

وی نتایج تحقیقات از س ها درهای توسعه از یکسو و گوناگونیمطالعات ارزیابی برنامه

ها ژوهشمند گستره وسیع نتایج پدیگر، روش فراترکیب به منظور تجزیه و تحلیل نظام

های امههای برناتخاذ شد. در این مطالعه، متون کیفی منتشر شده و نشده در زمینه آسیب

انتخاب شدند. سپس با مرور کامل متن مقاالت و  1371-1394توسعه طی سالهای 

های مهبرنا هاینقاط ضعف و تسهیل کنندهو متون، مقاالتی که بطور دقیق  گزارشات

توسعه ملی را مورد بررسی قرار می دادند، انتخاب و با یکدیگر مقایسه شدند. این مقاالت 

با رویکرد تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و داده ها به شیوه کدگذاری بازتحلیل 

مضمون و  13قاط ضعف و موانع برنامه های توسعه در شدند. نتایج حاصله از تحلیل ن

 نظام اب عالی آموزش نظام انسجام و ها در پنج کد تحت عناوین همگراییتسهیل کننده

 رایندف در دولت متوازن، محدودسازی توسعه صنعت، پیشبرد و علم پیوند و اجتماعی

                                                                                                    
 (hmd_sajadi@yahoo.com)دانشگاه تهرانشناسی سیاسی دکترای جامعه .1
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المللی  نبی تعامالت توسعه و گسترش بستر عنوان به اجتماعی نظام توسعه، تقویت

های راهبردها نشان از ضرورت پیشبرد توسعه در تفسیر و ترجمه شدند و نهایتا یافته

 قالب رویکرد سیستمی داینامیک، تفسیر شد. 

 

 ه متوازن، برنامه توسعه، مشارکتآموزش، کسب و کار، توسع ؛هاکلیدواژه
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 بیان مسئله. 1

 ویشخ بیشتر موفقیت، ملی توسعه زمینه در فعال هایسازمان و جوامع امروزه   

 ایتهد و مدیریت با توسعه .دانندمی توسعههایبرنامه و ملی انداز چشم مدیون را

ن شود. ایمی حاصل هاتعادل عدم و هاتنش از بستری در و متغیرها طلبانهاصالح

-به (19: 1387)لفت ویچ، سازد. می کنندههماهنگ امر توسعه را نیازمند شعوری

تصاد های اقهای توسعه یک فرایند آگاهانه است، اگاهی از نارساییبرنامهعبارتی 

رکهای مح فهم های کشور،بازار، اگاهی بر اقتصاد سیاسی جهان، شناسایی اولویت

های نظام اجتماعی ضروریست. در هر یک از بخش توسعه اصلی و پیشران

ینی بو پارامترهای غیرقابل پیشاطمینانی و خطر مواجه هستند، ها با بیبرنامه

شده را بینی ناتخاذ تدابیری الزم برای مدیریت و انعطاف در مقابل وقایع پیش

 ای در ایران،توسعه ریزانبرنامه اصلی با این وصف که دغدغهسازد. ضروری می

عه ملی، به توس شناسی برنامه و آسیب بررسی الجرمتا حدود زیادی تحقق نیافته، 

 رد ریزیبرنامه بویژه این که سابقه است شدهیک موضوع ضروری و مهم بدل 

 ییافتگتوسعه مرز در امروزه که ایتوسعه درحال کشورهای از بسیاری از ایران

ی به ریزی اثربخش چندانی برای دستیاببرنامه برغم این مهم،است.  بیشتر، هستند

 (15، 1391)جهانگرد، . سعه نداشته استهای تواهداف مندرج در برنامه

 اشاره کرد آنچنان که  توسعه چهارم برنامهتوان به عملکرد به عنوان نمونه می   

درصد  75ضریب خودکفایی تامین انرژی غذایی مصرفی از منابع داخلی از میزان 

( تنزل 1388درصد در سال آخر برنامه چهارم) 55( به مقدار 1383در سال پایه)

یافته است که نشان دهنده تشدید افزایش واردات مواد غذایی است. انواع 
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برنامه چهارم توسعه درصد اهداف مورد انتظار در  22تولیدات کشاورزی تنها 

 ماده در چند هر نیز چهارم برنامه در (6: 1390)کشاورز و کالنتری، بوده است.

 سوی زا استانی و ملی توسعه اسناد براساس اجرایی هایبرنامه تهیه لزوم بر 155

ای از این مواد قانونی برای ملزم ساختن نتیجه اما بود شده تاکید هادستگاه

)دفتر مطالعات برنامه و بودجه، حاصل نشد. رعایت برنامهکارگزاران توسعه به 

 ار توسعه هایبرنامه شناسیآسیب ضرورت چیز هر از بیش مهم این (22: 1388

ه هر نگارش یافته ک بسیاری تالیفات و آثاردر راستای این مهم  کند.می نمایان

 انایر در توسعه هایبرنامه ارزیابی و شناسی آسیب یک از یک نقطه نظر به

تواند دستمایه اصالحی جهت تقویت برنامه های توسعه اند؛ که هر یک میپرداخته

ریز و مدیریت سیاسی کشور نامناسب بوده این که آیا ساختار دولت برنامه باشد؛

وده ب های برنامه توسعه مانع موفقیت تحقق اهداف برنامهگیریاست؛ آیا جهت

ای از عوامل زیربنایی، ساختاری، کارشناسی و است؛ آیا مشکل از مجموعه

های توسعه توانسته در شناسایی و اصالح چالشهای آیا برنامهمدیریتی بوده است؛ 

ای ضعف برنامه ه و برنامه ناهماهنگى عللو یا اینکه  کشور بدرستی عمل کند؛

 توسعه چیست. 

ای هبسیاری از نقدها با اصل و محور قرار دادن سند چشم انداز در تدوین برنامه   

توسعه، به ارزیابی اهداف، رویکردها و ساختارهای برنامه توسعه به صورت 

 و نورزاده)و (1385)برادران شرکا،  تطبیقی با اهداف سندچشم انداز پرداخته

ن اجتماعی مهمتری -عامل اقتصادیبرخی نیز با استدالل اینکه  ،(1388 همکاران،

عامل گام نهادن در مسیر توسعه پایدار است، وضعیت توسعه پایدار در برنامه 

، تعدادی نیز با تاکید بر (1390)مومنی و امینی، های توسعه ایران را بررسی کرده 

ضرورت مشارکت زنان به عنوان بخشی از نیروی انسانی جامعه که نقش تسریع 
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رداخته های توسعه پو دسترسی به توسعه دارند، به ارزیابی برنامه کننده در تحقق

و دسترسی زنان به اطالعات، ارتقاء مشارکت و اشتغال آنها و نهایتا توانمندسازی 

 سپهری مقدم،)و  (1391)شیرزادی و سوزنی شیروان، زنان را توصیه می کند 

 بازسازی اقتصاد، بعضی هم با طرح ضرورت گسترش تعامالت جهانی، (1384

ماندگی در عرصه رقابت جهانی را الزامی دانسته ملی برای جلوگیری از عقب

، برخی آثار با تاکید بر تاثیر عوامل (1390( و )شیرزادی و سخایی، 1389)قریب، 

سیاسی و مدیریتی در تحقق و عدم تحقق برنامه توسعه، میزان اراده سیاسی دولت 

 ،یسینای)اند. توسعه را مورد ارزیابی قرار داده و دانش فنی مجریان در پیشبرد

 (1393و )اشتریان و همکاران،  (1382 آبادی ابراهیم) (،1382

 نمودار همگنی درونی راهبرد توسعهمعدودی از نقدها نیز با طرح این نکته که    

رسیدن نخبگان جامعه به بر ضرورت ها و مناسبات اجتماعی است اندیشه

سـاختار ناهمتراز اقتصادی و تشدید به نقد  پرداخته و کاستنباطهای مشتر

ترین به عنوان مهم گیریتصمیم تعدد مراکزو  های فرهنگی و اجتماعیچندپارگی

 (1389، شکوهی)عوامل ناهمگنی و مانع تحقق اهداف توسعه پرداخته اند. 

ابی یبسیاری نیز با تاکید بر این مهم که پیش بردن توسعه فقط با شناخت و ارز

شود، به نقد فقدان الگوی فکری هدفمند، انحصارات و امتیازات دقیق حاصل می

ویژه و فقدان فضای باثبات اقتصادی و اتالف منابع فیزیکی و انسانی پرداخته و 

شناخت موانع متعدد ساختاری محدودکننده ، ریزینهایتا بر عقالنی بودن برنامه

کننده، ارتقاء هماهنگی وجود  نهادهای ارزیابی، الزام ریزی و اجرادر فرایند برنامه

همچنین برخی ، (1393( و )سجادی، 1386، دلیرپور)تاکید کرده  اهداف و وسایل

امی بر پیشبرد توسعه متعادل در تم، ضات عدالت اجتماعیآثار نیز بر مبنای مفرو

 وشها ارزتعمیق دم، کت مررمشا، سیاسی یهاوهفعالیت گرها، گسترش حوزه
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و تعدیل  ،بینش سیاسیو گاهیها آ لنتقاش و اگستر، سیاسیی هارهنجا

 ادفرابه د موجوی هایبرانابر نفعن ساندوت و رثری هاریبانابردن کرودمحد

  . (1391رضائی،) اند.کرده،تاکیدجامعهوممحر

های گوناگونی که ها و نقدها در حوزهبا توجه به وجود گستره وسیع آسیب   

-افتهای که بتواند بررسی سازمان یاند، نیاز به شیوههای توسعه بدان پرداختهبرنامه

ر تای از تحقیقات این حوزه انجام دهد و نتایج تحقیقات را در قالب تفسیری جامع

ی ترتر و درک عمیقبه منظور شناخت جامعرو  . از اینیابدارائه دهد ضرورت می

های توسعه در این تحقیق با بکارگیری روش های برنامهنسبت به نقدها و آسیب

ی که اهای ناکارآمدی و عوامل تسهیل کنندهعلل و زمینهفراترکیب، به تحلیل 

  .یمپردازتحت عنوان راهکار و پیشنهاد در مطالعات این حوزه صورت گرفته، می

 

 های توسعه ملی در بوته نقدبرنامه. 1

ا هاز نقطه نظر بین المللی توسعه به عنوان امری پیچیده، در بسیاری از حوزه   

همچنان دارای خالهای دانشی است. در بسیاری موارد هنوز کامال مشخص نشده 

ا های دقیقی نیاز است تتواند بهترین باشد. آزمونکه چه نوع رویکرد خاصی می

ی اکنند و چرا، و اینکه چه عوامل زمینهها بهتر عمل میتعیین شود کدام رهیافت

-بسیاری از پروژه (OECD, 2001)در رسیدن به اهداف مطلوب ضروری است.

ها به دلیل نحوه طراحی و یا اجرای آنها، قابل ارزیابی دقیق نیستند. ها و برنامه

ها نامهو بررسی نشده باشند، بر ها بطور مشخص تعیینبطور مثال زمانیکه ریسک

ای ههای مناسبی تعریف نشده باشد، دادهبه صورت کلی بیان شده باشد و شاخص

 های مربوطه اطالع دقیقیمبنایی وجود نداشته باشد و یا از اجرای دقیق فعالیت

 در دست نباشد، ارزیابی برنامه ممکن نخواهد بود.
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های توسعه متداول ریزیهم در برنامهپایین هنوز -به-باال از رهیافت های   

در این شرایط  (11، 2009)سند گروه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، هستند 

وانند تتمام منافع ممکن است مدنظر قرار نگیرند. این بدین معناست که همه نمی

-عدم تعهد یا درک مسئولیت از سوی مشارکتدر آن مشارکت داشته باشند و 

چشم انداز ضعیف خواهد بود. امکان تحقق کنندگان بدین معنا خواهد بود که 

چشم اندازهایی که مورد توافق همه قرار ندارند و در نهایت نیز بطور کامل پیاده 

ر نگآلهای چشم انداز ملی به شکلی قوی و ایدهشوند. گاهی اوقات برنامهنمی

های هبرخی برنامباشد. ر ممکن میاند که اصوال دستیابی به آنها غینگارش شده

 مدنی درسازوکار رسمی در راستای تضمین مشارکت جامعه توسعه ملی فاقد

یگاه و ورت گاه و بصمدنی بمشارکت جامعهاست و بودهگیری ملی فرایند تصمیم

بدون فرایند منظم و بر مبنای انتخاب و تصمیم مراجع مسئول در اداره موضوع 

. نبود یک سازوکار مشورتی برای جامعه مدنی یک استرفتهگخاصی صورت می

. گزارش ارزیابی برنامه توسعه پایدار است پیشبرد توسعهمحدودیت اصلی در 

گذاری و تعیین مسئولیت برای مشارکت ضعف در سرمایه (2006فیجی )

عمومی و عدم توجه در استفاده از نظرات در مراحل بعدی، از نقطه نظر مشورت، 

 2005)های بدست آمده از ارزیابی برنامه توسعه ملی چک هستند. افتهمهمترین ی

(Czech, های توسعه در موارد زیر مهمترین نقاط ضعف برنامهاین توضیح  با

 بندی است؛ قابل دسته

 

 ملی نقاط ضعف برنامه های توسعه
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  اه آگ ؛هایمولفهضعف در عدم اجرا که ممکن است درنتیجه ترکیبی از

 ارائه نتایج واقعیو  ایتبلیغات رسانه، سازیهای ظرفیتبرنامه، سازی

 ، حاصل شود.به مردم

 

 در های سنتی زیادی ریزی توسعه ملی با محدودیتعدم ادغام: برنامه

ارتباطات بین و  خصوص همسازی و ادغام نهادهای اجتماعی و ضعف

 مواجه است. در فرایند توسعه ها در میان وزارت خانه

 های موجود بین کل سیاست )راهبرد توسعه در سطح ملی( و ناهماهنگی

 ریزی و اجرا در سطوح محلی و بخشی(ریزی )برنامهبرنامه

 ریزی و اجرا که ناشی از محدودیت منابع انسانی و اختالفات بین برنامه

 ؛مالی است

 ریزی و اجرا تضاد منافع بین کارگزاران در مراحل برنامه 

  و تاثیر چشم اندازها از نظر اقدامات قابل اجرانبود کارایی 

  اقتصاد ضعیف و ظرفیت ضعیف برای مدیریت اقتصادی 

 عدم موفقیت در اداره و سازماندهی توسعه 

  سندروم اجرای غیرموثر برنامه 

 عدم تعهد سیاسی برای اجرای برنامه 

 ابریل )گ ای وابسته و بدبینانه نسبت به عدم موفقیترویکرد توسعه

 (موتی

 ای که به های توسعهمشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در برنامه

 DalalClayton and). بوده استمحور باشد، ضعیف -شدت دولت

Barry 2002 ،38.)  

 .برنامه توسعه ملی که مسولیتی محدود برای بخش خاص بوده است 
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 سازی اسناد استراتژیک تجربه ها و دیگر نهادها در آمادهوزارتخانه

 اندکی داشته باشند. 

 ای با محدودیتهای بسیاری مواجه بودهبرقراری ارتباط بین وزارتخانه 

 است. 

 های برنامه توسعه ملی وجود نداشته زمانی مشخص برای انجام فعالیت

 ,Czech) 2005)است. 

 ریزی چه در سطوح ملی و چه در سطوح های برنامهبین چهارچوب

های مختلف در جوامع در حال تمرکززدایی شده و حتی در بین بخش

 (OECD, 2001) توسعه، همگرایی اندکی دیده می شود.

 های اقتصادی برای رسیدن به ریزی توسعه بر مولفهتمرکز صرف برنامه

توسعه در بخش اقتصادی در کشورهای در حال توسعه موفق نبوده 

 (489، 2005است. ژینگان )

  های توسعه اغلب تاثیرات اقتصادی و اجتماعی احتمالی تغییرات برنامه

توانند نمی  دهند و از همین رو در نهایتپیشنهادی را مدنظر قرار نمی

به درستی نشان دهند چگونه نتایج به دست آمده از اقدامات متفاوت در 

 (1942راستای اهداف اصلی برنامه بوده است. استنبری )

  تفکیک سازمانی و ارتباطات ضعیف موانع مهمی بر سر و نهایتا اینکه

راه برنامه ریزی و اعمال برنامه های سیاست گذاری چند بعدی هستند 

(NSDS ،2014 ،62) 

 چشم اندازهای توسعه ملیهای بایسته -1

ای را توام با فراز و ای چند دههریزی توسعه سابقهبا توجه به این که برنامه   

از  گیریشکست در پرونده خویش ثبت کرده، الجرم بهرهفرود و موفقیت و 
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ای هتواند در کنار توجه به زمینهتجارب سایر کشورها و نهادهای بین المللی می

یزی رتر علل و عوامل عام موفقیت در برنامهبومی، منبع موثری برای فهم دقیق

سعه ملی های توهای چشم اندازباشد. از این رو در این بخش در ذیل بایسته

 ها در بخش بحثشود از این مولفههای عام داشته و تالش مینگاهی به این مولفه

ریزی ملی  برنامهبرداری شود. با این مقدمه باید بیان داشت که و نتیجه گیری بهره

و فرایندهای راهبردی بایستی دارای ظرفیت نهادی و ساختار الزم برای سازگاری 

داشته باشند. در بهترین شرایط، هرگونه فرایند را ناشی از توسعه با تغییرات 

توسعه پایدار بایستی تالش کند تا با داشتن فرایندی تعاملی و چرخه ای که در 

ای است، به این سازگاری آن تاکید بر مدیریت پیشرفت به سوی اهداف توسعه

 (UNDESA  ،2002 ،8)برسد، نه لزوما با طراحی یک برنامه خاص. 

ها، های مختلف، ماموریتزنجیره ای از مسئولیت ها را برای ظرفیت برنامه باید

 جامعه، بر تمرکزبا . بگیردهای مختلف برای تمام کنشگران درنظر ها و پستنقش

راردادن با تحت پوشش ق برد وحس مالکیت و مسئولیت پذیری را باال  بایستمی

. را رقم زدحس انسجام اجتماعی و اعتماد به دولت  ،کل کشور در سطح ملی
 (.6، 2007)ترابی، 

 چشم اندازهای توسعه ملیبایسته های 

 های توسعه بر اساس شرایط در حال تغییر در بازه قابلیت انطباق برنامه

 زمانی اجرای برنامه 

  طرح آشکار و شفاف خط مشی ها و اهداف و ذکر صریح کارکرد دقیق آنها 

  سیاست ترمنظم بر رابطه بین برنامه و تحوالت در بافت وسیعنظارت

 های محلی گذاری، مشکالت توسعه و الویت
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 های توسعه جهت آزمون نظارت و ارزیابی اهداف و سیاست های برنامه

 میزان اثربخشی آنها 

 های مناسب و صریح اهداف عملکرد در تعبیه سنجه

for Planning  Development Plans; Guidelines)1برنامه

Authorities, 2007)  

  طراحی و اجرای اقدامات مناسب و زمانبندی شده توسط مسئوالن برای

 (OECD, 2013) ریزی استراتژیک.برنامه

 گیری ها برای اندازهایجاد یک سری شاخص منسجم و مرتبط در تمام بخش

 های توسعه میزان تغییرات و همچنین ارتقا تاثیر تالش

 های بین المللی و محلی توسعه پایدار با عملکردهای سازی شاخصهماهنگ

 کلیدی ملی 

 ها و پروژه های استراتژیک در سطح جامعه  و ای از برنامهایجاد پایگاه داده

 تعیین شاخص هایی برای ارزیابی اجرای آنها 

  تمرکز بر نتایج و ابزارهای اعمال برنامه ها گزارش ارزیابی برنامه توسعه

 (2006ر فیجی )پایدا

 های توسعههای مورد نظر در برنامهها و طرحتبیین اهداف و فهرست پروژه 

  های از چگونگی ارتباط پروژههای توسعه برنامهتفسیر کافی تحلیل و ارائه

 (1942استنبری )های پیشنهادی با یکدیگر و با اهداف مطلوب و برنامه

 ها، کاریمنظور ممانعت از دوبارههای چندگانه به تقویت همگرایی استراتژی

 (OECD, 2001)رقابت و هدررفتن منابع کمیاب اجرایی و فکری 

 های برقراری ضوابط و چهارچوب از طریقگذاری تضمین انسجام سیاست

 (.Osber ،2003 ،2)کند میخاصی که همکاری ها را تقویت 

                                                                                                    
 منتشر شده توسط دولت ایرلند، دستورالعمل مراجع برنامه ریزی(، 2007) برنامه های توسعه -1

 



 يپژوهفصلنامه دولت    76

 

  مامی و مشارکت ت دربرگیرندگیفرایند راهبرد توسعه پایدار ملی بر مبنای

  است -جامعه مدنی و بخش خصوصی ، دولت -بخش ها 

  ریزی توسعه.کلی نگرانه به برنامهاتخاذ رویکردی 

  تنظیم و اعمال  جهتسازوکار مشورتی رسمی برای جامعه مدنی تدوین

گزارش ارزیابی برنامه توسعه پایدار فیجی  .های ملیها و برنامهسیاست

(2006) 

از طریق  بایستمی کارایی راهبردهای توسعه ملی راعالوه بر این    

گذاری روی دانش و نهادهای ریزی و مدیریت و با سرمایهتمرکززدایی در برنامه

د. در این خصوص، توجه بر سطوح دیگر ازجمله سطوح محلی اسنتی، افزایش د

عمومی و  مشارکت (8، ص 2005a)بانک جهانی، و منطقه ای حائز اهمیت است. 

 ار است.های اصلی توسعه پایدگسترده در فرایند تصمیم گیری یکی از پیش شرط

توسعه از فلسفه داشتن یک برنامه مرکزی به بسیاری از برنامه هایبنابه این مهم 

اند ریزی در راستای مشارکت دادن جامعه مدنی سوق پیدا کردهسمت برنامه

(DalalClayton and Barry, 2002:38-41.) در  دهای موجومحدودیت

های خصوص دسترسی عمومی به اطالعات به روز درخصوص اهداف و استراتژی

زارش گ)توسعه ملی از مواردی است که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد. 

در اینجا باید به این نکته نیز توجه داشت  (2006، ارزیابی برنامه توسعه پایدار فیجی

گیرد. همکاری ها شکل نمیهمکاری نیز صرفا با ایجاد قوانین و چهارچوب که

که بازیگران مورد نظر برای همکاری، منفعتی در  استتنها زمانی امکان پذیر 

هایی برای همکاری و یا توان با ایجاد انگیزههمکاری داشته باشند. این کار را می

نکته دیگر  (NSDS,2014:62). های عدم همکاری انجام دادافزدون بر هزینه

اینکه موفقیت چشم انداز در رسیدن به اهداف توسعه مستلزم داشتن ارکان 
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حکومت خوب یعنی دموکراسی، احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، 

وصول به این اهداف در یک نگاه کلی  شفافیت و مسئولیت پذیری است.

با در  ا است.همستلزم بکارگیری روش سیستم داینامیک یا پویایی سیستم

 یستمها، سمشی پیچیده علت و معلولی بین متغیرهای خط روابط نظر گرفتن

، کمک شایان توجهی در تدقیق نظام برنامه ریزی تکنیکبه مثابه یک  داینامیک

با توجه به این مهم در زیر به توضیح این رویکرد و امکانی  .توسعه خواهد بود

 .پردازیمآورد میریزی فراهم میکه برای تدقیق نظام برنامه

 (هاسیستم پویایی . سیستم داینامیک)1-3

 مسائلی بایست تمامریزی توسعه به مثابه یک پیش بینی است، لذا میبرنامه   

-مهبرنانظام  درتعداد زیاد متغیرها  قرار دهد. توسعه نظام اجتماعی را مورد توجه

ین ا و تاثیرپذیری زیاد بین و تاثیرگذاری سویه های چندو رابطهریزی توسعه 

است  یدهپیچ هایانواع سیستم دربرگیرندهدهد که این سیستم نشان می ،متغیرها

مسئله  د.اشبمی دشوارآتی آن بسیار  که ارائه نقشه یا تصویری از وضعیت فعلی و

نظام اجتماعی در یک جامعه در های درون پویایی که شودترمیپیچیده موقعی

 داشتن به در ارتباط با آینده منوط گیریتصمیم. بگیریم نظر دررا نیز  حال توسعه

 و اطالع از روند جامعه در حال توسعه ایرانمتغیرهای  اطالعاتی از وضعیت آتی

ک تصمیم تاثیرات اتخاذ ی بایستی ریزان توسعهبرنامه .تسا تغییرات این متغیرها

 کنند. بینیپیش جامعهبر روند تغییرات پارامترهای مهم  را سیاست یک یا اعمال

 ،لعهمطا برای بازخوردی، روشی دیدگاه یک از استفاده با سیستم پویایی   

یریتی مد و اقتصادی-اجتماعی پویای هایسیستم بهبود و سازیشبیه ،تحلیل
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 درباره رتعمیق بینشی حصول هاسیستم پویایی شناسیروش اصلی است. هدف

 مورد هزمین در هاخط مشی بهبود در بنابراین ،است هاسیستم کارکرد چگونگی

مراحل  .(79، 2006، یاسارکان و بارالس)بود خواهد خوبی بسیار کمک ،بررسی

 ریفعبارتند از؛ تع کلی صورتروش سیستم داینامیک  دراصلی انجام تحقیق 

، (تندنیس یافته ساخت عمده طوربه هاسیستم پویایی در مطرح مسائل)مسئله

 دلم یک مسئله، ساخت آثار تشریح برای پویا فرضیه یک ایجاد و توسعه

 کردعمل درستی از اطمینان کسب برای مدل سیستم، آزمون از شده سازیشبیه

 .(501: 2002استرمن، )نتایج است واقعی و نهایتا حصول دنیای در مدل

 نگرشی همچون رویکرد سیستم داینامیک به دلیل برخورداری از مزایای   

های انطباق با مسائلی از زمینه، مسائل سیستمی و یکپارچه و نگاه غیرخطی به

رائه امطلوب در کنار  قابلیت مدلسازی وضع موجود و پیشنهاد وضع ،گوناگون

ی در استفاده از رویکرد کیف، رسیدن به وضعیت مطلوب هایی درباره مسیرتوصیه

انعطاف در برابر ، سازیشبیه کمی در روشهای استفاده از طراحی مدل در کنار

عدم ا و نهایت مسئله و افزایش تعداد متغیرها یا تغییر روابط بزرگ شدن مرزهای

 و در حل مسائل متعدد در سطح ملی ،به تحلیل حوزه دانشی خاص محدودیت

 استفاده ازدر واقع  .(39: 1385)قبادی، شودمیالمللی به کار گرفته  بین حتی

بینی که پیچیدگی آنها بیشتر و پیش روش سیستم داینامیک در تحلیل نظامهایی

م سیست ی دارد. بکارگیری رویکردبیشتراهمیت  آینده آنها دشوارتراست،

ش از هر چیز بیسیاستگذاری ریزی توسعه و برنامه ،استراتژیین تعیداینامیک در 

گیریهای مدیریتی به عنوان منبع ایجاد تصمیم بهبواسطه این ویژگی است که 

. با کنندمی عملکرد نظامهای مختلف تبیینو  دهدها اهمیت میسیستم پویایی در
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ند ابزارهایی مانعلت برخورداری از  سیستم داینامیک به روشاین توضیح که 

ه خوبی ب و تعریف سیاستهای مختلف سناریوسازی حساسیت، تحلیل بینی،پیش

. ضرورت بکارگیری (407: 2008)گری و همکاران، آیدبرمیاین مهم از عهده 

ا رویکرد ب ریزی توسعه آن رو است کهرویکرد سیستمی داینامیک در نظام برنامه

 آتی ضعیتواز یکسو امکان تصویر سازی  ریزیسیستم داینامیکی در نظام برنامه

آید، آنچنان فراهم میدر درازمدت جامعه در حال توسعه  هایزیر سیستم تمامی

را ان جامعه ایرآتی  وضعیت در متغیرهای مختلف بر تحوالت تاثیربتوان  که

ییر در ایجاد تغ این سیستم با دقیق شناخت پس از دیگر کرد، از سویارزیابی 

 سیستم برآینده های مختلفتاثیر سیاستتوان می مدل سیستم داینامیک،اجزای 

آتی  و وضعیت فعلی وضعیت از نقشه ارائه بر به نحوی که عالوه ،کردرا مشاهده 

 سیاست مطلوب نیز پرداخت. بتوان به انتخاب

 روش تحقیق. 4

تفاده است اما اسانجام تحقیقات کیفی در علوم اجتمامی بسرعت روبه افزایش    

از نتایج این تحقیقات با سرعت افزایش آنها گسترش نیافته است. از طرف دیگر 

گیری بر مبنای شواهد و یافته های پژوهشی و علمی هر روز بر اهمیت تصمیم

ای از یافتهای که بتواند بررسی سازمانگردد. بنابراین نیاز به شیوهافزوده می

نتایج گروههای مشابه این گونه تحقیقات را در قالب تحقیقات کیفی ارائه دهد و 

تر ارائه دهد به چشم می خورد. استخدام و بکارگیری روش تفسیری جامع

رک تر و دفراترکیب در این مقاله به این منظور است که این روش شناخت جامع

کند تصمیم دهد و کمک میتری نسبت به پدیده مورد بررسی ارائه میعمیق

های پژوهشی انجام بگیرد. ها بر اساس شواهد علمی و یافتهو مراقبتها گیری



 يپژوهفصلنامه دولت    80

 

قویت ریزی توسعه تاستفاده از تحقیقات کیفی در علوم اجتماعی و در حوزه برنامه

ای هتواند به ساخت نظریه و حمایت از تئوریکند. این رویکرد همچنین میمی

 مک شایانی نماید.های موجود نیز کموجود، همچنین تفسیر و تکمیل نظریه

فراترکیب مهمترین و متداول ترین روش شناسی برای سنتز نتایج پژوهشهای    

پذیر، شناور و کیفی و مطالعات موردی است. فراترکیب فرایندی پویا و انعطاف

پترسون و )پردازی و بازاندیشی است.از بازاندیشیدن، تفسییر کردن، خلق، نظریه

شی نوین برای گردهم آوردن، مقایسه و ترجمه فراترکیب رو (2001همکاران، 

مطالعات کیفی با و به یکدیگر است. فراترکیب عبارت است از گردآوری گروهی 

های آنها، کشف نکات اساسی در آنها و ترکیب و از مطالعات کیفی، تجزیه یافته

تر است. به عبارت دیگر فراترکیب مطالعات تبدیل آنها به یک جایگزین کلی

کشف نکات اساسی و ترجمه آنها به یک محصول نهایی واحد است. این کیفی، 

فهوم کند. ممحصول نهایی نتایج مطالعات را به صورت یک مفهوم جدید بیان می

و تفسیر تازه موضوع مورد بررسی در محصول نهایی پدیده آمده از فراترکیب به 

ل جستجو باشد. شود که همزمان پژوهشهای اولیه در آن قابای ارائه میگونه

فراترکیب به تعبیری متاآنالیز مطالعات کیفی است. در فراترکیب زمانی که 

مطالعات مورد نظر با روش کمی صورت گرفته باشند هدف روی هم ریختن و 

ترکیب اطالعات موجود در مطالعات مشابه به منظور تقویت رابطه علت و معلولی 

اده کرده و یک نتیجه واحد حاصل است، به این منظور از مطالعات آماری استف

در صورتی که هدف از انجام ( ,Egger Smith،1997، 315)شود. می

فراترکیب مطالعات کیفی در توضیح و درک پدیده ها است. در این روش نتیجه 

های اولیه آنها کنار هم گذاشته شده مقایسه و بهم ترجمه تحقیقات کیفی و نه داده
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، 2003، 904). شودمی    پدیده مورد بررسی ارائهتر از شده و تفسیری جامع

Finfgeld) 

ای ههای پنج ساله توسعه ایران با چراییبا توجه به این که ناکامی برنامه   

 و وانعم جهت رفع توسعه هایبرنامه شناسیآسیببسیاری مواجه است، به تبع، 

مقاالت و موضوع پژوهش گستره وسیعی از  توسعه، هایتحقق اهداف برنامه

عه از های پنج ساله توستحقیقات بوده است. با توجه به حجم زیاد ارزیابی برنامه

ها در نتایج تحقیقات از سوی دیگر، ها و گوناگونییکسو و وجود ناسازگاری

ها مند گستره وسیع نتایج پژوهشروش متاسنتز به منظور تجزیه و تحلیل نظام

مقاالت علمی و گزارشات با موضوع آسیباتخاذ شده است. میدان مطالعه شامل 

-های توسعه ملی و یا تشابه موضوعی باال و مناسب میشناسی و ارزیابی برنامه

شود. آثار تحلیل شده سواالت مشابهی مبنی بر الزامات موفقیت و یا چرایی 

ناکامی برنامه های توسعه ملی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و مدیریتی را مبنای 

 اند.زیابی خود قرار دادهتحقیق و ار

  

 های تحقیقیافته. 5

ترین روش در فراترکیب  تحقیقات کیفی روشی است امروزه یکی از متداول  

مرحله  7توسط نوبلیت و هاره ارائه شده است. این روش در  1988که در سال 

که در ادامه با  (، Noblit, Hare،1998)شودبرای انجام فراترکیب  پیشنهاد می

 یابد. گیری شده و تداوم میتحقیق بر مبنای این مراحل پی

 

 . مرحله اول و دوم1-5
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مرحله اول بر یافتن عنوان تحقیق تکیه دارد. این عنوان باید در حیطه کار    

ناسی شمحقق بوده و برای انجام فراترکیب ارزش کافی داشته باشد. حیطه آسیب

کافی وسیع است تا پدیده مورد بررسی را های توسعه از یک سو به اندازه برنامه

بطور کامل پوشش دهد و از سوی دیگر به اندازه کافی اختصاصی است تا یافته

ریزان و کارگزاران توسعه و دیگر کسانی که قرار است از آن ها برای برنامه

استفاده کنند به اندازه کافی معنادار باشد. مرحله دوم انتخاب مطالعات واجد 

ای ورود به فراترکیب است. در این مرحله معیارهای ورود و خروج از شرایط بر

گردد. اصل این است که تعداد مطالعات وارد شده به فراترکیب  مطالعه تعیین می

باید به اندازه کافی زیاد باشد تا به محقق اجازه دهد تا پدیده مورد بررسی را 

جازه دهد تا از اطالعات درون ای کم باشد تا به محقق اتفسیر نماید و به اندازه

 ,Schreiber، 1997، 311)همه مطالعات برای پدیده مورد بررسی بهره جوید

Crooks, Stern.) 

با توجه به این قاعده، محدودیتی در انتخاب مطالعات منتشر شده و نشده قائل    

 یهانشد تا بتوان از همه منابع موجود استفاده کرد و از خطر از دست دادن داده

الجرم در مرحله انتخاب مطالعات واجد شرایط برای  .ارزشمند بر حذر ماند

فراترکیب تالش شد تا از همه منابع موجود منتشر شده و منتشر نشده مثل پایان 

های توسعه ملی طی سالهای های برنامهنامه، مقاالت و گزاراشات در زمینه آسیب

متن مقاالت و گزارشات و  نیز استفاده شود. سپس با مرور کامل1394-1371

های توسعه برنامه هاینقاط ضعف و تسهیل کنندهمتون، آثاری که بطور دقیق 

 286دادند، انتخاب و با یکدیگر مقایسه شدند. تعداد ملی را مورد بررسی قرار می

مطالعه بطور  72اثر کیفی در ارتباط با مفهوم فوق یافت شد که از این تعداد، 
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با موضوع پژوهش بودند این مقاالت با رویکرد تحلیل مضمون  مستقیم در ارتباط

 مورد تحلیل قرار گرفت و داده ها به شیوه کدگذاری بازتحلیل شدند. 

 

 . مرحله سوم؛ شناسایی مفاهیم کلیدی و مضمون2-5

در مرحله سوم تحقیقات انتخاب شده و پیدا شده به دقت خوانده و دوباره خواند    

ها مشخص شود. در این مرحله بر جزییات های آنکلیدی و مضمونشد تا مفاهیم 

هر یک از مطالعات انتخاب شده تمرکز شد. نکته قابل ذکر این که انتخاب روش 

تجزیه و تحلیل به هدف تحقیق بستگی دارد. بطور مثال اگر فراترکیب با هدف 

طلبد. در میتری را ایجاد نظریه جدید انجام شده باشد سطح ساختار شکنی وسیع

ای بهره گرفته اینجا با توجه به وجه توصیفی تحلیل مطالعات، روش تحلیل مقایسه

شده است. در مرحله چهارم توجه و بررسی ارتباط مطالعات با یکدیگر است. 

تواند از سه جهت با یکدیگر مرتبط باشند: اول اینکه مطالعات میمطالعات می

اشند. به عبارت دیگر مطالعات به یکدیگر توانند ترجمه دو طرفه از یکدیگر ب

توانند مستقیما به زبان یکدیگر ترجمه شوند. از سوی دیگر شبیه بوده و می

مطالعات ممکن است با یکدیگر همخوانی نداشته باشند و یا متضاد باشند و نهایتا 

ای به یکدیگر شبیه بوده ولی حدودی از تناقض در ممکن است مطالعات تا اندازه

ها دیده شود. در این راستا تالش شد تا تعیین ارتباط بین مطالعات با استخراج آن

مفاهیم کلیدی هر یک از مطالعات و کنار هم گذاشتن آنها انجام شود. در تداوم 

این اقدام، ترجمه مطالعات به یکدیگر در مرحله پنجم دنبال شد. غالبا کلمه ترجمه 

د. منظور از ترجمه مطالعات به یکدیگر شورا معنای انتزاعی آن بکار برده می

تبدیل مفاهیم کلیدی آنها به یکدیگر است. در روند ترجمه مفاهیم به یکدیگر، 

تالش شد تا مفاهیم کلیدی مطالعه در ارتباط تنگاتنگ با مفاهیم کلیدی دیگر 
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مطالعات باقی بمانند. همچنین در روند ترجمه، مفاهیم کلیدی هر یک از مطالعات 

 هیم کلیدی دیگر مطالعات مقایسه شده و در فراترکیب گنجانده شوند.با مفا

متغیر  متغیر مستقل -کد باز کد محوری ردیف

 وابسته

 فضای بهبود برای اقتصادی الزامات کسب و کار  (1

 کار و کسب

 انگیزشی برای اشتغال ساختار

 اقتصادی کسب و کار امن فضای

 ،کار و کسب مهارتهای

 انسانی در کارآفرینی و فیزیکی منابع

 کشور، در کار و کسب فضای

 انسانی منابع نیازهای بررسی

 پذیری نیروی کارضعف در انعطاف

 اقتصادی  کالن هایشاخص

در مـورد کـسب  هایگذاریتعدد قانون

 و کار

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله

آموزش و   (2

 اشتغال

 دانش بر مبتنی اشتغال الزامات

 لیدتو نظام با پژوهش پیوند سازوکارهای

 با عالی آموزش سازی هماهنگ الگوی

 اشتغال، نظام در دانش تحوالت

 ،دانشگاه و صنعت ارتباط

  التحصیالن فارغ عدم اشتغال

عدم هماهنگی الزم بین نظام آموزش عالی 

 ایران و تحوالت نظام اشتغال ایران 

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله
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 و شکل نظر از آموزشی نظام در بازنگری

 جهانی  تحوالت با مطابق محتوا

 مناسب شغلی فرصتهای آوردن فراهم

 متخصص و نخبه افراد برای

 گاننخب از بهینه و استفاده حفظ سازوکار

 توسعه، برنامه در

 نیروهای بکارگیری و صنایع تقویت

 آنها در داخلی متخصص

 الزامات تربیت و افزاری نرم نیازهای

 ،متعهد و متخصص نیروی

دستاوردهای ضعف در تجاری سازی 

 پژوهشی

آشنا نبودن فعاالن بخش پژوهش با 

 واقعیتهای بخش صنعت و بازار

 آموزش حوزه در انداز سندچشم الزامات آموزش عالی  (3

 عالی،

ای هنبود تجربه کافی در سیاستگذاری

 کالن پژوهش و فناوری در کشور

بوروکراسی و ضعف ساختار اداری کشور 

 تبع آن مراکز پژوهشی و به

زیرساختهای قانونی و فرهنگی برای 

 حمایت از مالکیت فکری

کمبود نهادهای تصمیم ساز برای 

 سیاستهای علم و فناوری

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله
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 اب عالی آموزش های برنامه میزان انطباق

 کشور توسعه هایبرنامه اهداف

 و پژوهش تنگناهای و هاشناسایی کاستی

 کشور فناوری

 هب هادانشگاه در استراتژیکی تحوالت

 توسعه اهداف تحقق منظور

الگوی مناسب داخلی برای مدیریت 

 مراکز علمی و پژوهشی

 پایدار توسعه هایشاخص توانمندسازی  (4

 اساسى، هاىآزادى و توانمندى

 انسانی، مهارت آموزی نیروی

 ،توانمندسازی میزان

 یتمام در متعادل توسعه میزان پیشبرد

 ها حوزه

 و اجتماعی ناهمگون ساختارهای توازن

 اقتصادی،

 مانز در موجود اقتصادی و سیاسی شرایط

 توسعه، های برنامه تدوین

 ،دممر کترمشا

 هایبرنامه در اجتماعی عدالت جایگاه

 توسعه

  برنامه توسعه در اجتماعی سرمایه

 توسعه هایبرنامه در زندگی کیفیت

 ایران،

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله
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 جنسیتی عدالت حقوق زنان  (5

 توسعه، هایبرنامه در زنان مشارکت

 در جنسیتی مالحظات تحول و روند

 توسعه ساله پنج هایبرنامه

، اشتغال به نسبت ریزان برنامه نگرش

  توسعه روند در زنان مشارکت و آموزش

 فعالیتهای در زنان مشارکت میزان

 سیاسی و اجتماعی، اقتصادی گوناگون

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله

 توسعه ی برنامهها در سیاسی زهحو توسعه سیاسی  (6

 سیاسی یهاوهگر فعالیت گسترش

 یهارهنجا و شهاارز سازوکارهای تعمیق

 سیاسی

 سیاسی بینش و گاهیهاآ لنتقاا و شگستر

 و نخبگان و نظران مشارکت صاحب

 توسعه در ذینفعان

 یتهایفعال و سیاستها بودن یکپارچه میزان

 توسعه با امنیتی دفاعی

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله

کارگزاران   (7

 توسعه

 بخش به توسعه هایبرنامه میزان توجه

 بخش خصوصی  دولتی و

دولت برای اجرای  سیاسی تعهد و اراده

 برنامه

 گیریتصمیم مراکز تعدد

 مجریان فنی دانش

 ریزانبرنامه بودن بینمیزان واقع

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله
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مدیریت بوروکراتیک و میزان 

 پاسخگویی

 عملکرد دولت و نقش بازار

 چگونگی کنترل و نظارت دولت

میزان کارآمدی، شفافیت و انعطاف 

 پذیری

 رفتارها و سیاستهای دولت

تغییرات ناگهانی در قوانین و میزان 

 دولتی، هاینامهآئین

 تدس قوانین و مقررات گستردگیمیزان 

 پاگیر دولتی، و

کیفیت آموزش و تخصص مدیران و 

 مجریان

توانایی سیستم اداری در تدوین آیین 

 های اجرایی پیش نیازنامه

 ضرورت ستاد قوی برای اجرای برنامه

 تمرکز گرایی در مدیریت

 اشتراک مجریان و قانونگذاران

 بی ثباتی مدیریتی

از  سیاسیاستنباط نخبگان تفرق 

  محورهای توسعه

 اقتصادی ناهمتراز سـاختار متغیرهای  (8

 و فرهنگی هایچندپارگی تشدید

 اجتماعی

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله
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 کننده محدود

-برنامه در

 اجرا و ریزی

 انسانی نیروی و جمعیّت انفجار

 در دولتی نیمه بزرگ هایبنگاه نقش

  توسعه برنامه

 شهرنشین جمعیت انفجار

 توسعهنامتعادل در فرایند  توزیع

 مشارکت درخواست گسترش

 جامعه در فرهنگی عمیق شکاف

 تبینی نفپیش قابل و غیر متغیر درآمد

 محیط انحصاری بازدارنده

ضعف در زیربناهای تکنولوژیکی 

 اطالعات و ارتباطات

 میزان  بازبودن اقتصاد

 وابستگی به درآمدهای نفتی

 پارامترهای  (9

 کنندهتعیین

 برنامه در

 اجرا و ریزی

نامه بر در جهانی تعامالت بر میزان تاکید

 های توسعه

 ماهیت مورد در سیاسی نخبگان نگرش

 جهانی محیط و الملل بین نظام

 برای ملی اقتصاد ضرورت بازسازی

 رقابت در ماندگیعقب از جلوگیری

 جهانی

 سازی با نظام جهانمیزان هماهنگ

 بین المللی ای وفشارهای فزاینده منطقه

 ناشی از جهانی شدن

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله
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عملکرد دولت در ارزیابی و ارتقاء خود 

 های بین المللیدر رتبه

با شاخص های بین  ایران مقایسه وضعیت

 غربی جنوب آسیای منطقه المللی در

 دفاعی -امنیتی گراییمنطقه

 بیرونی اقتصادی پارامترهای

برای پیگیری  امکان سنجی؛ توانایی

 الملل بین نظام در اهداف

 سازوکارهای  (10

 نظارتی

 یزىربرنامه فرایند در ارزیابى تحقیقات

 وظایف نهادهای محدوده تعیین عدم

 تداخل کارکرد و مختلف نظارتی

 هایسازمان بین اطالعات تبادل نظام

 نظارتی

 نظارتی هایسازمان میان میزان هماهنگی

 اهداف به دسترسی در

 و نظارتی سازمانهای بین شکاف وجود

 اجرایی دستگاههای

 مشترک و روشن معیارهای وجود عدم

 و غیرکارا، بازدارنده نظارت وجود تلقی

 کار دوباره

 نظر اجماع فقدان و اختالف وجود

 یجهنت در و نظارتی هایدستگاه گسترش

 هاآن کارایی شدن کم

های برنامه

توسعه 

 پنجساله
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ضعف نظارت و ارزشیابی بیرونی و 

 درونی بر برنامه

 تحقیقات و ارزشیابى نظامهاى عملکرد

 هایبرنامه اهداف تحقق در ارزیابى

 توسعه

 و اطمینان قابل آماری نظام فقدان

 اثربخش 

 براى اجـتماعى شـاخصهاى شناسایی

 مـلى هدفهاى تحقق درجه ارزیابى

نقدهای کلی   (11

برنامه های 

 توسعه

 

 ایران در توسعه ریزینظام برنامه

 عهتوس ملی راهبرد تدوین ساختاری موانع

 ایران در

 رانای در توسعه ریزیروش شناسی برنامه

 های برنامه توفیق عدم و توفیق علل

 ایران توسعه

 این عملکرد و قـوّت و ضـعف نقاط

 هابرنامه

 توسعه هایبرنامه تدوین نیازهای پیش

گردش اطالعات و مدیریت دانش در 

 سازمانها

 حیطم بر حاکم شرایط به کافی توجه عدم

 ریزیبرنامه

 ریزیبرنامه تمرکزگرایی در نظام درجه

 ایران

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله



 يپژوهفصلنامه دولت    92

 

همگرایی   (12

 اجتماعی

 توسعه مفاهیم از مشترک فهم فقدان

-پارادایم و اصول در کلی اجماعی فقدان

 توسعه برنامه های های

ها در ایجاد ضعف تصویرسازی رسانه

 تعلق در جامعه احساس

 ضرورت و توسعه مفهوم در تحول

 اقتصادی و سیاسی توسعه میان همگامی

فقدان رویکرد سیستمی، پویا و روش 

 شناسی روشن

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله

انسجام   (13

 هابرنامه

های متفاوت و ناسازگار در اصول نظریه

 برنامه های توسعه

 مقررات و قوانین در مجموعه انسجام

  توسعه برنامه در حاکم

 های بر مسند بادولت هایتداخل برنامه

 توسعه هایبرنامه

 و باالدستی اسناد ضعیف میان ارتباط

 دستی پایین

 نظام باالدستی اسناد تعدد

 هب نزدیک یا سطح هم متعدد هایاولویت

 هم

 قبلی توسعه هایبرنامه با همخوانی عدم

های برنامه در تدوین با آنچه گسست ایده

 شودبعنوان سند تصویب می

های برنامه

توسعه پنج 

 ساله
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 ها با آنچه در عمل اجراگسست در برنامه

 شودمی

 عدم تدوین به موقع سندهای استانی

-ودجهب و ساله پنج هایبرنامه بین ارتباط

 سالیانه های

 آمایش برمبنای فضایی ریزیبرنامه

 مناطق بین ملی کار تقسیم و سرزمین

 

 ششم؛ تجمیع. مرحله 3-5

کند. این کل نتیجه در مرحله ششم محقق از مطالعات اولیه یک کل ایجاد می   

نهایی فراترکیب است، تفسیری فراتر از هر یک از مطالعات گنجانده شده در 

کند و در عین حال دربرگیرنده همه آنها فراترکیب از پدیده مورد نظر ارائه می

توان در این کل از مطالعات اولیه را مینیز است، به گونه ای که اثر هر یک 

 جستجو کرد.

های پنج ساله توسعه پژوهش با موضوع آسیب شناسی برنامه 72از مجموع    

های توسعه شناسایی شد که به تفکیک حوزه عامل موثر در ناکامی برنامه 135

متغیر مستقل در حوزه  13کار،  و متغیر مستقل در حوزه کسب 10عبارتست از؛ 

متغیر مستقل در 11عالی،  متغیر مستقل در حوزه آموزش9اشتغال،  و وزشآم

متغیر مستقل در  6زنان،  متغیر مستقل در حوزه حقوق 5حوزه توانمندسازی، 

متغیر مستقل در حوزه کارگزاران توسعه با تمرکز بر  19سیاسی،  حوزه توسعه

 10یط داخلی، کننده در مح محدود متغیر مستقل در حوزه متغیرهای 13دولت، 
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متغیر  13کننده در محیط خارجی،  تعیین متغیر مستقل در حوزه پارامترهای

-کلی برنامه متغیر مستقل در حوزه نقدهای 9نظارت،  مستقل در حوزه سازوکار

متغیر مستقل در  12ها، برنامه متغیر مستقل در حوزه همگرایی 5های توسعه، 

شود تا بر مبنای متغیرهای مستقل، اجتماعی. در اینجا تالش می حوزه انسجام

تفاوتهای موجود در تحقیقات انجام شده را استنتاج کرده و از نتایج پراکنده، یک 

 گیری مشترک تدوین شود.نتیجه

 

های توسعه و انسجام درصد از متغیرها همگرایی برنامه 5/12در مجموع    

ت تحول در نظام درصد ضرور 2/16اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند، 

بر ضرورت پیوند و همگرایی نظام آموزش عالی با نظام  6/22آموزشی، 

درصد بر پیشبرد  2/16اجتماعی و به عبارتی پیوند علم و صنعت تاکید داشته، 

درصد  14توسعه متوازن در برنامه های توسعه را مورد نقد و بررسی قرار داده، 

دولت در فرایند توسعه تاکید بر ضرورت محدود سازی و اصالح کارگزاری 

درصد محدودیتهای نظام اجتماعی به عنوان بستر توسعه را مورد  6/9داشته، 

درصد نیز بر ضرورت گسترش تعامالت بین المللی برای  4/7توجه قرار داده، 

درصد تقویت جامعه مدنی به  8/38پیشبرد توسعه تاکید داشته اند. نهایتا اینکه 

 اند. وسعه مورد توجه قرار دادهعنوان کارگزار اصلی ت
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 مرحله هفتم؛ نتایج تحقیق .4-5

ها و ابعاد فهتعدد مول به با توجهباشد. مرحله هفتم مرحله انتشار نتایج تحقیق می   

و  عوامل و عوامل ناکامی متنوع است. بسیار حاصله نتایج مختلف مورد بررسی،

ایج از متغیرهای مستقل در نتهای توسعه که در گستره وسیعی نقاط ضعف برنامه

اند، در ذیل شش مفهوم بندی و ارائه شدههای تحقیقات پیشین صورتو یافته

اصلی انسجام اجتماعی، توسعه متوازن، تحقیقات و ارزیابی، آموزش و اشتغال، 

مشارکت و نهایتا محیط ناپایدار، قابل جمع است. از این رو ارائه راهکارها و 

 شود.دامه تحت این شش مفهوم تبیین میپیشنهادات نیز در ا

 

 . انسجام اجتماعی1-4-5

لبد، طمی را سازواری و همسویی و هماهنگی درجات باالترین توسعه به رسیدن   

 به که است توسعه از تعریفی، است نیاز توسعه سمت به حرکت ابتدای در آنچه

 ویتوسعه و الگ پارادایم به تبدیل اصطالحا و رسیده کشور نظران صاحب اجماع

 انشگاهید نخبگان و نظران صاحب شود. با مشارکت کشور در مشترکی از توسعه

 صاحب میان در الزم توان اجماعمی، ریزیبرنامه فرایند در موجود ذینفعان و

قرار دادن  محور و آورد. عالوه بر این اصل دست به ها رابرنامه روی بر نظران

توسعه، مولفه ای مهم در انسجام بخشی  هایبرنامه تدوین در انداز چشم سند

اجزاء برنامه های توسعه است. ارائه راهکارهای علمی و عملی برای برطرف 

ای است که تمامی بخشهای ساختن نیازهای متنوع و فزاینده جامعه، دیگر مولفه

-ها و متغیرهای هر بخش میجامعه را در فرایند توسعه درگیر می سازد. مولفه

یست با بخشهای دیگر هماهنگی و سازگاری داشته باشد و تعامالت میان خود با
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برای ممانعت از هدر رفتن منابع  کردن نظام ارزشیابىهماهنگرا افزایش دهند. 

 یرانا عالی آموزش نظام بین همچنین هماهنگیو اصالح به موقع فرایند توسعه، 

 ویژهب جامعه با پژوهش ارگانیک و نهایتا پیوند ایران اشتغال نظام تحوالت و

صنعت، برای بهره مندی از مزایای ارتباطات بین سازمانی در قالب مفهوم ادغام 

 ساختاری در فرایند توسعه گامی اساسی و مهم تلقی می شود.

 

 گیری توسعه متوازن. پی2-4-5

گیری توسعه متوازن، توسعه در تمامی ابعاد و با مشارکت حداکثری را پی   

 مینتأجامعه،  انسانی نیروی از بخشی عنوان به زنان طلبد، بویژه مشارکتمی

 ودمحد و تعدیلی و جامعو ،سیاسی، دیقتصاا یفعالیتها در برابر نسبتاً ییهاآزاد

 جامعه وممحر ادفرا به دموجو یبریهاانابر نفع نساندر و وتثر یبریهاانابر دنکر

 ماعیاجت -اقتصادی قابل ذکر اینکه عاملنکته از الزامات توسعه متوازن است. 

 آن اب مرتبط متغیرهای و است پایدار توسعه مسیر در نهادن گام عامل مهمترین

 عوامل، عهتوس از قبول قابل سطح یک به رسیدن از بعد و شوند تقویت بایستی

 ها رنامهب محور بایستی و بوده برخوردار بیشتری اهمیت از اجتماعی و فرهنگی

 بگیرند.  قرار

 

 . تحقیقات و ارزیابی3-4-5

فارغ از هر رویکردی که برای آن انتخاب شود، از سه گام  ریزیالگوی برنامه   

امات اقد تعیینو  ترسیم و طراحی وضع مطلوب، شناخت و ارزیابی وضع موجود

شود. بدون داشتن برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب تشکیل می الزم

ی درست توان نخستین گام این فرآیند را بهیت موجود، نمیعات از وضعالاط
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توان یای برای تولید آمار، نمشده بر این، بدون داشتن نظام تثبیت عالوهبرداشت. 

ینکه نهایتا ا .داشت ها ارزیابیشده در برنامه میزان دستیابی به اهداف تعیین از

 باشد و علی های حلقه و روابط از صحیح درک بر مبتنی بایستمی ها برنامه

ه کوتارا ها راهند اها میتورسایر کشوت تجربیا ده ازستفاو اهش وپژزش و موآ

سریعتر و صحیحتر را هدفیابی  ، وکمترن را ماو زهد د کاهش را هزینهو کند 

در این میان انجام مستمر تحقیقات آکادمیک، پیش نیازهای اجرایی سیاستها  کند.

الزم را به بخش  گیرىجهتسازد از این رو  مشخص میرا بصورت دقیق 

و ارائه راهکارها و تعیین اولویتها  مشکالت و مسائل برای شناسایی تحقیقات

 گامی اساسی در تدوین و اصالح برنامه های توسعه است.

 

 .  آموزش و اشتغال4-4-5

گی فرهیخت ایران برای رقابت و بقاء در عصر اطالعات که جوهره آن خالقیت و   

است ناچار به اتخاذ راهبردهای مبتنی بر دانایی و خالقیت در زمینه های مختلف 

های متناسب با تغییرات جهانی، بویژه آموزش نیروی انسانی، تدوین استراتژی

 نیروی های نخبگان ملی و جهانی در سازو کار کشور است. تامینجذب اندیشه

 موزشآ نظام رویکرد داز مستلزم تغییران چشم تحقق جهت در نیاز مورد انسانی

های و همگرایی نظام آموزش عالی با تمامی حوزه کیفیت ارتقاء جهت عالی

 توجه با انسانی منابع به نگرش توسعه در نظام اجتماعی است. در این میان تغییر

ریزی برای متناسب سازی توسعه و برنامه روند در محیطی سریع تغییرات به

 نیازها و تقاضاهای واقعی کشور، اهمیت اساسی دارد.آموزش عالی با 

 

 . مشارکت5-4-5
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های توسعه پنج ساله ج.ا.ا باید بیان داشت که در خصوص کارگزار برنامه   

مخاطب برنامه توسعه دولت و یا نهادهای دولتی است. واگذارکردن و احاله غالب 

امه به در بسیاری های توسعه بر دوش دولت، موجب شده برنها در برنامهکنش

موارد به مثابه مجموعه درخواستهای مجلس شورای اسالمی از دولت باشد. که این 

امر هم دال بر فقدان تفکیک و بویژه ادغام نهادهای توسعه در نظام اجتماعی است 

باشد. به این علت برنامه های توسعه در رابطه و هم مدلول و تقویت کننده آن می

-هجامع هر در ش، دولت و مجلس محدود شده است. توسعهشکننده و پر از کشاک

. ستا متناسب در جامعه گیری ساختارهایشکل و رفتارها شدن نهادی مستلزم ای

 وعیتمشر از برنامه آن طی که است فرآیندی نیازمند برنامه یک ساختن نهادینه

ه عنوان دغدغنهایتا اهداف برنامه به  و شده برخوردار عمومی افکار نزد در باالیی

یابد. ایجاد تعهد و عزم ملی برای  این مهم استمرار و شود طرح جامعه عمومی در

 عه مدنیجام و گیری توسعه در جامعه مستلزم برجسته سازی متغیرهای سیاسیپی

 و اتخاذ رویکرد مشارکتی در تدوین سیاستهای برنامه توسعه است.

 

 . محیط ناپایدار 6-4-5

های پنج ساله توسعه ج.ا.ا، در بخش پیشبرد سیاست خارجی کشور بر برنامه   

مبنای نگرشی ایستا به محیط سیستمی و فقدان توجه به پارامترهای محیطی 

 های توسعه و امکانبرنامه و بقای حال آنکه دواممتحول شونده تدوین شده است. 

ارد. د بستگی یطمح با آن انطباق و انعطاف قدرت تحقق اهداف مندرج در آنها به

 تعادل در خود محیط با های توسعه بایستی با مفروض داشتن سیستم بازبرنامه

ی های اساسطم و ناپایداری محیطی خود یکی از دادهالتقرار داشته باشند.  پویا

ریزی است که در صورت اتخاذ یک رویکرد ورودی در فرآیندهای برنامه
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ای هیی از ناپایداریالهد شد که با درجه باهایی خوامناسب، منجر به تدوین برنامه

ی، ریزی راهبردمحیطی نیز همچنان راهگشا و اثربخش باشند. رویکردهای برنامه

و  های محیطیقطعیت ناشی از ناپایداری اساسا برای مدیریت پیچیدگی و عدم

 عه باهای توسبرنامهاند. بینی در آینده طراحی شدهپیش ویژه روندهای غیرقابلبه

-این پیش فرض که جامعه مدام در معرض متغیرها و پارامترهای نوینی قرار می

 ساختار و بیشتر پذیریای با انعطافگیرد، بایستی طرح و تدوین شود؛ برنامه

در  و نقش بیشتری مشارکت امکان باالتری در کارگزاران توسعه به که ترنرم

 دهد.می نظر همچنین اعمال و تصمیمات اتخاذ

 

 گیریتیجهن. 1

تواند های توسعه در ارتباط با عوامل متعددی است که میها، برنامهمطابق یافته   

های راهبردها نشان از ضرورت پیشبرد آنرا تسهیل و یا تهدید کند و نهایتا یافته

ورتصتوسعه در قالب رویکرد سیستمی داینامیک، سازماندهی و جایابی شد. 

ها و به تبع آن راهکارهایی که در هر یک از بندی و جایابی مجموعه آسیب

انسجام  نظری های توسعه در قالب مفاهیمی همچون دستگاهتحقیقات برنامه

گیری توسعه با تعامل درون داد و بیرون داد، پی، های توسعهدر برنامه بخشی

های نهادهای توسعه طرح محوریت پویایی درونی اجتماعی، گسترش همکاری

اراده  ندنیازم توسعه یکرد سیستمی داینامیک امکان پذیر است.شده در قالب رو

است و این مهم در پرتو احساس هویت همبستگی میان تمام اجزاء نظام  جمعی

گرایی سیستمی داینامیک با توجه به اتخاذ رویکرد کل .شوداجتماعی حاصل می

ها تداخل نقشکاری و های پنج ساله توسعه ج.ا.ا. که از موازیمعضل اصلی برنامه

برد و ادغام ساختارها در فرایند توسعه در جامعه را ناتمام گذارده، برای رنج می
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های توسعه بسیار راهگشا تدوین، تنظیم و مورد بازنگری و اصالح مدام برنامه

 است. 

گیری از رویکرد سیستمی داینامیک کمک شایانی در داشتن یک دیدگاه بهره   

غیرها و شناسایی چگونگی تاثیر این روابط متقابل بر کلی نسبت به مجموعه مت

کند. این رویکرد با توجه به توانایی درک کل سیستم و همچنین کل سیستم می

 های بین اجزای مختلف یک سیستم یکپارچه و در نهایتتجزیه و تحلیل وابستگی

تواند یهای توسعه مال برای تدوین برنامهتامین بازخورد، به عنوان یک روش ایده

با این توضیح که در یک سیستم  (43: 1996)تویل، گیری قرار گیرد.مورد بهره

خطی و استاتیک، عوامل برونی موثر بر سیستم در تناسب ثابت با سیستم تعریف 

فرض که متغیرهای سیستم در طول زمان رفتار ثابتی را از شوند با این پیشمی

ه با تغییر و تحوالت جامعه که از روند دهند. این رویکرد در مواجهخود نشان می

کنند، از تبیین دقیق مسائل ناتوان است. از این رو رفتار فزاینده خطی پیروی نمی

یستمگیری از سغیرخطی و تعدد متغیرهای موثر در فرایند توسعه مستلزم بهره

یرخطی های غزار توانمندی است که برای تحلیل پدیدهبهای داینامیکی به عنوان ا

هستند. بویژه این که اقدامات ناشی از سیاستگذاری توسعه بر محیط تاثیر گذاشته 

ی را ایجاد ابینی نشدهو در صورت غفلت از ساختار حلقوی سیستمی، اثرات پیش

کند. این رویکرد از دو ویژگی پویایی و ساختار بازخوردی برخوردار است. می

غییر تم در طول زمان دستخوش تبر اساس ویژگی پویایی، ابعاد کم و کیفی سیس

است و بر اساس ساختار بازخوردی، سیستم در فرایند تحول خود در هر مرحله 

 (696: 2011)وایت،  دهد.به مرحله قبل و بعد، اطالعاتی را می

های توسعه برای تجهیز منابع و تجهیز نیروها بایستی جامعه را از یکسو برنامه   

که با  اجزای آن، برغم رقابتی که ایکنند؛ بگونهدر یک کلیتی همبسته تصویر 
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نظام  ل دربقا و حفظ تعاد برای مشترک گرایشی توانند داشته باشند،یکدیگر می

 انسانی عمناب از تا سازدمی قادر را داشته باشند و رویکرد سیستمی جامعه اجتماعی

ه در ی توسعگیرهای توسعه و پیاز سوی دیگر تدوین برنامه .شود مندبهره خود

های فهمول به سازد تاسیستمی داینامیک این امکان را فراهم می چارچوب رویکرد

 ایهستاده و تولید هاداده مداوم از دریافت اطمینان حصول برای محیط با روابط

 تبدیل در سازمان کارایی ،محیطی تغییرات به پاسخ در پذیریانعطاف ،قبول قابل

تا در این راس .توجه کافی صورت بگیرد ارتباطات در وضوحها و ستاده به هاداده

 سیستم طراحی شده تا عملکرد از الزم اطالعات کسب بایستی نهادهایی جهت

ان های توسعه را نشبرنامه هدف از انحراف را ثبت نموده و منفی و مثبت بازخورد

 در یاکننده تعیین نقش جامعه و یا به اصطالح ذینفعان،. نماید تصحیح و داده

-دادهباز از استفاده به جامعه تمایل کاهش صورت دارند. در سیستم حیات تداوم

 تفعالی تداوم امکان، هایی که کارگزار توسعه در آن حوزه هستندنظامخرده های

ی نگرش سیستم در. یابدمی کاهش عمومی عرصه در سیستم بلندمدت بقای و

 یحیات اهمیت تحقق هدف و توسعه خارجی برای محیط با ارتباط حفظ پویا،

 کننده مصرف هم و ورودی منابع تأمین منشاء هم خارجی محیط زیرا دارد،

 راگردف سیستم به منزله یک در است. بنابراین فعالیت سیستم خروجی هایبازداده

 لتعام در خود محیط خروجی که با محصوالت به ورودی منابع تبدیل مستمر

این  از است. محیطی عوامل با موثر و تعامالت آگاهی مستلزم است. اثربخشی

توسعه، بایستی پارامترهای محیطی، به صورت  هایبرنامه اهداف تحقق رو برای

مستمر و منظم، دریافت و پردازش شود و تصمیمات جدیدی در خصوص آنها 

 اتخاذ گردد.
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 منابع

 فارسیالف(

 مچهار برنامه در سیاسی توسعه؛ توسعه چهارم برنامه الیحه درباره»(، 1382)غالمرضا آبادی، ابراهیم

 .اسفندماه، اسالمی شورای مجلس مرکز پژوهشهای، «توسعه

اهبرد ر، «توسعه پنجم برنامه در عالی آموزش کیفیت چالش تحلیل»(، 1392آذر، عادل و همکاران، )
 ، شماره بیست و یکم، بهار.فرهنگ

 قانون پرتو در ایران اسالمی جمهوری امنیتی-دفاعی سیاست»(، 1391ارغوانی پیرسالمی، فریبرز)

 ، بهار.78، سال بیستم، شماره مجله سیاست دفاعی، «توسعه پنجم برنامه

 سیاسی عوامل تاثیر بررسی»(، 1393اشتریان، کیومرث، سمانه کشور دوست، فاطمه حاجی احمدی)

 36شماره ، پاییز، پژوهشنامه علوم سیاسی، «توسعه پنجم برنامه اجرای بر

 مبتنی تحوالت با عالی اموزش نظام سازی هماهنگ برای الگویی ارائه»(، 1388انتظاری، یعقوب)

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در ، «پنجم توسعه برنامه مطالعه مورد؛ اشتغال نظام در دانش بر
 .53، شماره آموزش عالی

 توسعه سوم برنامه تدوین همایش اولین هایمقاله و مباحث مجموعه»(، 1377)تقی محمد، ایمان

 .بودجه و برنامه سازمان، ششم جلد، «کشور

 -اقتصادی توسعهء های برنامه پارادایمی ارزیابی»(، 1390)محمودرضا، نوشادی و محمدتقی، ایمان

 .زمستان، 286شماره، اقتصادی سیاسی مجله، «ایران اسالمی جمهوری اجتماعی

 انقالب از قبل دوره) ایران در اقتصادی ریزی برنامه نظام بررسی»(، 1389)زنور هادی بهروز
 .اسالمی شورای مجلس پژوهشهای مرکز؛ تهران ،«(اسالمی

 ظیمتن در آن نقش و اقتصادى-اجتماعى هاىبرنامه ارزیابى تـحقیقات»(، 1375)محمدحسین، پناهى

 .93 شماره ،طباطبایی عالمه دانشگاه مقاالت مجموعه مجله، تهران؛ «توسعه هاىبرنامه

، ایران در آن وضعیت و توسعه های برنامه علمی ارزیابی ضرورت(، 1371) حسین محمد، پناهی

 .74 – 96 صص، 4 و 3 شماره، اجتماعی علوم فصلنامه

 مرکز ،«برنامه حقوقی بازخوانی؛ توسعه چهارم برنامه الیحه درباره»(، 1382)بهزاد، پورسید
 .6908 مسلسل شماره، حقوقی های بررسی دفتر، اسالمی شورای مجلس پژوهشهای
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، «توسعه پنجم برنامه در کار و کسب فضای بهبود»(، 1390تاری، فتح اله، علوی منش، محسن)

 ،67، شماره 18، سال مجله مجلس و پژوهش

 نامهبر طی ایران ریزی برنامه های نظام تطبیقی بررسی»(، 1391)حسن، ورزمیار، اسفندیار، جهانگرد

 .مهرماه، بودجه و برنامه مطالعات دفتر، تهران، «اسالمی انقالب از بعد و قبل های

 برنامه انسانی منابع نیازهای بررسی»(، 1389حسن عابدی جعفری، داود سلمانی و محبوبه رادمند)

 ، پاییز.56، سال نوزدهم، شماره فصلنامه راهبرد، «توسعه: رویکردی آینده پژوهی پنجم

 های رنامهب بر تاکید با: جهانی تعامل باب در نگرشها انواع پیرامون کنکاشی»(، 1389حسین قریب)

، سال دوم، شماره ششم، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، «ایران اسالمی جمهوری توسعه

 تابستان.

، «کشور توسعه های برنامه با عالی آموزش های برنامه هماهنگی ضرورت»(، 1385حیدری، عبدی)

 ،موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

فصلنامه ، «توسعه پنجم برنامه الیحه در کار و کسب محیط دورنمای»(، 1389خضری، محمد)
 ، سال سیزدهم، شماره دوم، تابستانمطالعات راهبردی

 در، توسعه ساله پنج های برنامه در عالی آموزش ساختار شناسی روش»(، 1375)رسول، داودی

 .تهران آزاد دانشگاه پژوهش و فناوری بخش، دکتری کتاب، «عالی آموزش بخش

 سعهتو های برنامه شناسی آسیب؛ توسعه پنجم برنامه درباره»(، 1388) بودجه و برنامه مطالعات دفتر

 .خردادماه، «ایران در

 پژوهشهای مرکز، «سوم برنامه الیحه شناسانه روش نقد»(، 1378)بودجه و برنامه دفتر مطالعات
 .مهر، اسالمی شورای مجلس

 های ویژگی: مفهومی چارچوب؛ توسعه چهارم برنامه الیحه درباره»(، 1382)سیاسی مطالعات دفتر

 شورای مجلس مرکز پژوهشهای ،«خارجی و داخلی های حوزه تعامل کیفیت و جهانی نظام
 .اسفندماه، اسالمی

 ،«دفاعی، سیاسی و امنیتی -الیحه برنامه پنجم توسعهبررسی »(، 1389دالورپور، مصطفی و همکاران)
 ، خرداد ماه.مجلس شورای اسالمی مطالعات سیاسی

 همجل ،«تأملی نظری در موانع ساختاری تدوین راهبرد ملی توسعه در ایران»(، 1386)دلیرپور،پرویز
 .2شماره -تابستان ، سیاست
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 برای جایگزین رویکردی؛ اداره و حاکمیت ای شبکه مدل»(، 1387)راد علی و مصطفی، رشیدی

 .زمستان، 70 شماره، توسعه و مدیریت فرایند، «ایران در توسعه های برنامه تدوین نظام

 نظر از قم استان اجرایی هایدستگاه انسانی نیروی تغییرات روند بررسی»(، 1384)پروانه، فررشیدی

. ارشد نامه پایان. «آن علل بررسی و 79-82 های سال طی توسعه سوم برنامه اهداف با تطابق

 .تهران دانشگاه

 توسعه ساله پنج های برنامه در جنسیتی مالحظات»(، 1391رضا شیرزادی و سپیده سوزنی شیروان)

 سال هشتم، شماره بیست و یکم، زمستان. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،، «ایران

مطالعات ، «ایران در توسعه ریزی برنامه و شدن جهانی»(، 1390رضا شیرزادی، الهام سخایی)
 12، تابستان، شماره سیاسی

 مجلهنو،  نگاهی از توسعه های برنامه در اجتماعی عدالت (، مطالعه1391)محمد حسین رضائی،
 4 شماره -زمستان و پاییز ، اسالمی مدیریت

 راهبردی مطالعات مجله، «توسعه برنامه چهار در خانواده و زنان»(، 1385)لیال سادات زعفران چی،
 33 شماره - پاییز«  زنان

 یاجتماع اقتصادی مدارک مرکز، ایران در برنامه ریزی برنامه سابقه»(، 1377)بودجه و برنامه سازمان

 .هماهنگی و اقتصادی امور معاونت، کالن اقتصاد دفتر، «برنامه سازمان

 -آبان و مهر ،اقتصادی مجله، «کشور توسعه های برنامه در زنان جایگاه»(، 1384)بتول سپهری مقدم،

 48 و 47 شماره

، «های توسعه ایرانآسیب شناسی امکان پذیری نظارت وکنترل در برنامه»(، 1393سجادی، حمید)

 ، شماره دوم، پاییز و زمستان.دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی

 ،اقتصادی توسعه برنامه در عالی آموزش هایبرنامه تجارب بازنگری»(، 1388)اکبر علی، سیاری

، عالی آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه، «ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 13-26 صص، 3 شماره

 امهدربرن خارجی روابط و سیاست جایگاه؛ توسعه چهارم برنامه الیحه درباره»(، 1382)وحید، سینایی

 .اسفندماه، اسالمی شورای مجلس پژوهشی معاونت، «توسعه چهارم تا اول های

 مطالعات دفتر ، «برنامه اجرایی نیازهای پیش؛ پنجم برنامه الیحه درباره»(، 1389)الهام، شکوهی
 .خردادماه، بودجه و برنامه
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 هایبرنامه در زنان مسائل یدرباره اقتصادی، اجتماعی تحقیقات (، نقش1375)مرضیه صدیقی،

 ییطباطبا عالمه دانشگاه مقاالت مجموعه مجله، «زمینه این در شده انجام اقدامات شرح و توسعه

 93 شماره -

 چشم سند اهداف با کشور توسعه چهارم برنامه قانون انطباق ارزیابی»(، 1387عزیز نژاد، صمد)

 .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، «انداز

 رانگ تحلیل شبکه: تهران. ایران در توسعه های برنامه شناسی آسیب»(،  1387) فاطمه، عزیزخانی

 (.برنامه گروه) بودجه و برنامه مطالعات گروه، «(تان ای) ایران تکنولوژی

 خصوصی ارزیابی ،ناظمیان حمید راهنما استاد، طباطبایی عالمه دانشگاه(، 1373)اسداهلل، غالمپور
 .اقتصادی توسعه اول برنامه در سازی

 و آموزش عالی موسسه، تهران، آن یندهآانداز چشم و ایران در ریزی برنامه(، 1385)توفیق فیروز

 .ریزی برنامه و مدیریت پژوهش

 .نعتیسازمان مدیریت صتهران:  سیستمی(، ازتفکر )کاربردیسیستم داینامیک ،(1385)شهال ،قبادی

 ارمچه برنامه پیشنهادی مبنای: مدرسه بر مبتنی پرورش آموزش»(، 1384)اصغرعلی، کاکوجویباری

 .تربیت و تعلیم پژوهشکده: رانته ،«توسعه

 نای توسعه سوم برنامه بر تحلیلی و ایران در ریزیبرنامه بـر  مروری»(، 1378)مـنوچهر، کیانی

 .104 شماره - ،مهر گزارش مجله «؟!رؤیاپروری یا است توسعه برنامه

 معاونت، «توسعه چهارم برنامه اول دوساله عملکرد بر نظارت»، (1385) سال اقتصادی گزارش
 .جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه

 از بعد اقتصادی توسعه های برنامه نظری شناسی آسیب»(، 1385) اقتصادی هایپژوهش معاونت

 .بهمن، 3 شماره، اقتصاد نامه پژوهش، «اسالمی انقالب پیروزی

 برنامه در زنان وضعیت بررسی»(، 1393مومنی، فرشاد، ارضرومچیلر، سمیه و هنردوست، عطیه)

ه ، دورنشریه زن در فرهنگ و هنر، «پس از انقالب فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی توسعه های

 ، بهار.1، شماره 6

مرکز معاونت پژوهشی ، «نگاهی به نظام برنامه ریزی برنامه سوم»(، 1378میدری، علی)
 ، اردیبهشت.پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
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 پژوهشهای مرکز، تهران، «ایران در اقتصادی ریزی برنامه نظام بررسی»(، 1389) بهروز، زنوز هادی
 اسالمی. شورای مجلس
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