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 بسمه تعالی

 مدل ارزیابی نقد برنامه

 1جلسه 

3773 

 11/1/78تاریخ: 

 موضوع: مشاوره جلسه با معاون سازمان برنامه و بودجه )طرح و برنامه(

 جلسه مقدماتی آقای بنیانیان

 

حجت االسالم و المسلمین حسینی الهاشمی: دربارة وضع  ژعهوهد در ایعران، یعک ترسعیمی از دیعد اه       

برنامه. طرحد هم عنواند اینگونه خودمان )داریم( كه خود این قابل موضوع قرار  رفتن هست برای سازمان 

 «ضرورت ارزیابی وضعیت ژهوهد در ایران و حل نیازمندیهای جامعه»می شود 

به نظرمان می آید كه ژهوهشهایی كه انجام می  یرد در اینجا، قدرتِ ژاسخگویی به حل معضالت نظام را 

آید این ارزیابی یا آسیب شناسعی یعا   ندارد. و این را جزء مهمترین ژهوهشها هم می دانیم. یعنی به نظرم می 

یابی، هر چیزی كه اسمد را بگذارید، این از طرحهایی است: یكی از جاهایی است كه باید حتماً رویعد  علت

-كار بكند، خود سازمان برنامه است. به هر حال ژول می ریزد. ژعول دارد و جاهعای مختلعم هعم در بودجعه     

ای دارید، كه می آیند می  ویند معی خعواهیم ژعهوهد    ة هزینههایشان ردیم برای ژهوهد دارند. یک بودج

ها هست، تا مراكز ژهوهشی هست، تعا مراكعز حعوزه ای    موضوع از وزارت خانه 11.....، 3،2،1بكنیم درباره این 

هایی( از سازمان برنامه آمده. اآلن من نگه نداشتم. ا ر عند اللعزوم، الزم  هست. دو سه بار هم اینجا یک )نامه

 توان اینها را جم  و جور كرد. اشد توان آنها را ژیدا كنیم. میب
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شعود و بودجعه   ای انجام می  یرد. یعنی ژولی روی عناوین و موضوعاتی خرج معی وضعیت ژهوهد، هزینه

راندمانی اوالً نیست. برخالف اینكه ژروژه های ژهوهشی، تعریم ضرورت می كنند، موضوع معی كننعد، هعدف    

 نی را تعریم می كنند و آن راندمان را تحویل می دهند. این كارها را می كنند.كنند، راندمامی

 حجت االسالم ژیروزمند: خودشان متوجه است كامالً. یعنی توضیح زیادی الزم نیست برای این چیزها.

ج: خیلی خوب!  یک طبقه بندی باید در آن بكنید ژهوهشها؛ یک ژهوهشهایی است كه انجام می  یرد. به 

 ویند. یک مدل درست می كننعد از نظریعات متععدد معروفعی كعه از تنوریسعنهای       تحقیقات میدانی می آن

احیاناً، نوعاً خارجی وجود دارد. برای حل معضالت كاربردی و از مقاالت، از خالصه رسعاله هعایی كعه نوشعته     

خوانده می شود. اینهعا  شده، و آن خالصه رساله ها در مجله های رسمی علمی چاپ شده كه به عنوان مقاله 

یک مدل درست می كنند. مدلی كه درست می كنند برای حل یک بُعد از یک مسنله هست. برای حل یعک  

مشكل از یک بُعد یک مسنله یک موضوع است. یعنی كامالً مدل برای ژاسخگویی به یک ناهنجاری مععین و  

-دهیم اینكه بعداً شما اینها را دسعته  مشخص در موضوعِ تحقیق میدانی هست. اینگونه تحقیق را توضیح می

بندی بكنید، یک حرف دیگری است. اینگونه تحقیق به نظر ما، هر ز به درد حل یک ناهنجاریهعا بنیعانی یعا    

خورد. اینها از قبیل تعمیرات جزئی است كه كار تكنیسینها است. من اینجا یعک ماعال   مبنایی یک نظام نمی

م. روی این ماالی كه می زنم عنایت كنید: یک نفر تعمیر كار دینام است. برای حضرتعالی می زنم و امیدواری

. روی اینها می ژیچیده زودِ بزود دینام داغ می كرد، می سوخت. بعه دلیعل اینكعه فشعرد یِ     31تا حاال سیم 

 الزم، كالً كارهایی را كه كارخانه می توانسته با ماشین انجام بدهد، بعا ضعریب دقتهعای آنجعا، ایعن شعخص،      

بصورت دستی نمی توانسته انجام بدهد. فرض كنید هر بخشی از آن، یک دورش، كمتعر سعیم بگعذارد. معی     

معاه معی    7ژیچم سال است. دستی كه می 2 فته كه كارخانه ژیچد، دوامد ماالً عمر مفیدش سوخت می

وزاند چه چیزی را؟ كرده. حاال دیگر نمی سوزد  ولی می س 171، آنرا 131سوزد. آمده ابتكار كرد، جای سیم 

آید. خودش نمی سوزد  آنرا صدمه می زند. ا ر آن راهم عوض كنید، می آیید در برقی را كه باال سر كویل می

-شود. میاش. سیستم برقی را كالً تقویت می كنیم. موتور سرعتد بید از میزان الزم میبقیة سیستم برقی
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شود، سرعتد در چه؟ یعنی تراكم و احتراقی كه ژیدا می خواهد زور موتور به جعبه دنده منتقل بشود. یعنی

دور بیشتر می شود. این سرعت، وقتی می آید در جعبه دنعده، بعرای اینكعه     111دور یا در ثانیه  111دقیقه 

از سرباالیی، باال برود یعا در كفعی، بعه اصعاالح انبسعاو نیعرو        1تراكم نیرو درست كند، برای وقتی در دنده 

ن، آنجا فشار می آورد. می شكند. شما یک سیستم را از یک  وشه اش در یعک بُععدش، ا عر    درست بكند، ای

هعا، در  ماالعة سیستمی هم بكنید، و راه حلّت هم ژاسخ بدهد، لكن هماهنگی اش با سایر ابعاد و سایر بخد

ست. تعمیعر  یک مدلِ شامل مالحظه نشده باشد، برای مدیر، انداختن ناهنجاری از یک بخد به بخد دیگر ا

در كشوری كه جهت  یری جامعه اش، انگیزشد، عوض شده، كار نمی كند. سر خط یک ستاره یا هر  ونعه  

 عالمتی كه می خواهید بگذارید، وارد مقدمه دوم می خواهم بشوم:

در كشور، انقالبی واق  شده،  ستاخیِ انقالبی به وجود آمده در یک جهت دیگری، غیر از جهت سابق. این 

ای درست می شعود  ی انقالبی كه به وجود آمده، وقتی مدل سرمایه داری درست می كنید، در جامعه ستاخ

كه تعریم فقر و غنا به زور انقالب عوض شده. چرا مرتباً جنس  ران می شود؟ ایعن را بعه نقعدینگی تعریعم     

داری تعریم كنیعد. در نظعام    نفرمایید مال سایر جاها!؛ این را به ژیدایدِ انتظاراتِ ناهماهنگ با نظام سرمایه

داد. در نظام سرمایه داری مرتباً افزاید قیمت ژیدا می شود. ها ضرر میسوسیالیست كار نمی كردند. كارخانه

 3111نفعر،   1111كار نمی كردند یعنی چی؟ یعنی جرأت انقالبی را باال بردید. كارخانه سیمان فارس جعای  

تن سیمان شد. كار ر از بعاالترش   811تن سیمان بود،   3111روز نفر كار ر  رفت. در ظرفیتِ تولیدش در 

اطاعت نمی كرد. كار ری كه انجمن اسالمی درست كرده بود، می  فت كه اصالً مدیر عامل، بی مدیر عامل. 

باید زیر نظر ما كار كند. اصالً دیگر ترسِ كار ر و ژذیرشد، اینكه به اصاالح كارفرما را كه می بیند، رنگعد  

-د، عوض شد. كارخانه های دولتی كالً ضرر داد. خصوصی اش كردید. خصوصی اش را نمی توانید به  ونهبپر

ای تغییعر  ای بكنید كه بتواند كارفرما برای كار ر ایجاد ترس بكند. قوانین كاری كار را نمی توانیعد بعه  ونعه   

تی هم كه بیكار باشد، انتظار یخچال و بدهید كه كار ر تحقیر بشود و رعب كارفرما، حاكم بر او باشد. تازه وق

كولر و وسایل برقی و صنعتی را دارد. انتظارِ سوار هواژیما شدن را دارد. قدیم یک روستایی، ژول هعم داشعت.   
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توقعد نمی شد سوار هواژیما بشود. هواژیما سوار شدن، مال وكیلهای مجلس بود. مال تجار بعود. معال یعک    

یریت سیاسی، چه مدیریت اقتصادی در توزی  كه نامد بشود تعاجر، چعه   رده خاص مدیریتی كشور. )چه مد

مدیریت فرهنگی( در رده خاصی، تعریم می شد سوار هواژیما شدن. اآلن این  ونه نیسعت. قعدیم مسعافرت،    

رفت، در سالِ یک بار، ا ر كسی سالی یكبار می 11انتظار رفتن مسافرت به ارض اقدس مشهد برای خیلی ها 

ف می شد. حاال سالی یک بار مردم عمره معی رونعد. اصعاًل عمعره ای رفعتن را معا بععد انقعالب         محلد معرو

فهمیدیم كه این  ونه است. اصالً قبلد نفهمیده بودیم. اصالً كسی نمی رفت تک تعو،، یعک نفعر آیعت اهلل     

 عظمی، یک نفر، دو نفر ولی االن می بینیم كه چیز عادی ای هست.

نا،  ستاخی در مصرف ژیدا شد. به دلیل اینكه شما  فتید كه مردم با هم فرقی مصارفِ در تعریم فقر و غ

ندارد. عزت مال مسلمان بودن است. این جا افتاده، به ژذیرش رسعیده، حتعی در جوانهعایی كعه تعدینی هعم       

نداشته باشند. انتظار جوان امروزی خانه هست، ماشین هست، تلفن هسعت. اآلن وارد بعازار كعار شعده، یعک      

سانس است یا فوق لیسانی است. تازه وارد بازار كار شده، ولی این چیزها را جزء )توقعات دارد( قعدیم ایعن   لی

سال طرف زن داشت یا در خانة ژدر زن بود یا در خانعه بابعای خعودش. یعک اتعاق       13سال،  11رقمی نبود. 

ویید، خان خانی بگویید، توزی  دستد می دادند با زند زند ی می كرد. یعنی نظامِ به اصاالح فنودالیته بگ

ثروت در شكل سرمایه داری سنتی بگویید، این یک مرحله بود. یک مرحله نظام صنعتی غعرب اسعت. نظعام    

ای هست. در اینجا  ستاخیِ نسبت به طبقعه ایجعاد شعده. ایعن     صنعتی غرب هم، ژذیرش یک اختالف طبقه

ساوح مختلم اجتماع كه »بنویسید، بد نیست.   ستاخی نسبت به طبقه، كلمة طبقه را یک  ونة دیگری هم

شود. مراتب مدیریتی. این واق  شعده در اینجعا كعه    شود، مراتب هم  فته میاحیاناً طبقه هم به آن  فته می

ای كه نخواند با معدل فرهنگعی و نخوانعد بعا     واق  شده. كه كسی نمی تواند هماهنگد بكند با مدل اقتصادی

اش كعرد.  تعوان كعاری   ستاخی انقالبی. این تعمیر است. نمعی مدل سیاسی نخواند. سه تاید با جهت  یری 

دهعد. بنعابراین ارزیعابی    توجه به این امر، اول داشته باشیم كه از یک  وشه ای ما شروع بكنیم، جعواب نمعی  

ا عر ایعن ارزیعابی بعه نتیجعه      «. می تحقیقات با نیازمندیهای جامعه استهماهنگ سازی عمو»مان مالِ اصلی
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هست بععد از ارزیعابی.   « تنظیم طرح جام  هماهنگ سازی»برسد، دومین ضرورت مهمی را كه جامعه دارد، 

شود، عیبی ندارد. شما موضوعات را خُرد بكعن. بعه هعر محققعی تكعی بعده. تعریعِم        بعد موضوعاتد خُرد می

ای، فرضیه سازی، كلیة ابزار های الزم. به هر حال سازمان برنامعه هسعت. سعازمان برنامعه،     خانهتحقیقات كتاب

شأند این است كه برنامه تحقیقاتی، موضوع اصلی حرفد باشد. متناسب با سعاوح موضعوعات مخعتلفد و    

تید در چه چیزی؟ برآوردی كه از هزینه و راندماند دارد، هزینه كند. شما در اینجا مشاور آقای بنیانیان هس

در اینكه آقای بنیانیان به طرحهای تحقیقاتی چگونه تخصیص بودجه بدهیم؟ این اول مشاور خودش. شما در 

این قسمت ا ر هر قدر بتوانی دقیقتر صحبت كنید، مقنن صحبت كنید بهتر است. چه امكاناتی را به ما معی  

خالصعة فایلهعای از تحقیعق معال وزارتخانعه هعا و       دهید؟ ما همین طرحهای خودتان را می توانیم ماالً آنجا 

طرحهایی كه داده می شود در مراكزی آنها دارند یک تحقیقات بسیار وسیعی هم خود سازمان برنامعه بعرای   

ابا، غفلعت از ایعن موضعوع، خعود     » تولید كتاب برنامه و بودجه دارد. یک نكته كوچكی را بگویید. بگویید كه 

از چند جهت دچار بحعران معی شعود. یعک؛     « ریزی دچار بحران می شودة برنامهسازمان برنامه هم در وظیف

برنامه درست می كند. در تصویرش دچار اشكال می شود. اینكه برنامة سوم بیاید، به شعورای نگهبعان بعرود.    

 همین سه روز قبل. نمی دانم دیدید یا ندیدید؟ بگوید صنای ِ بزرگ، سدها و صنای  مادر و چی و چی و چعی 

... كه  فتید كه بخد خصوصی نباید باشد، با قانون اساسی نمی خواند. رئیس جمهور هم كلی، نه یک بعار و  

تعوان اینجعا زیعرش    دو بار هزار بار، شعار داده كه قانون اساسی محترم است. قانون اساسی حَكَم باشعد. نمعی  

ته شده، این كار جواب نعداده. شعما   بزنند. ممكن است كه اینها بگویند كه قانون اساسی در یک شرایای نوش

اینرا حتماَ در ژاروقی یا در چی، بگویید چون ما انگیزه ای را كه در جبهعه ژیعروز شعدیم، ژشعت سعر تولیعد       

ای كعه  نتوانستیم بیاوریم. الگویِ تولید ما با الگوی ژیروزی ما در جنگ؛ یعنی نتوانستیم آن چه نیرو و انعرژی 

ید، توزی  و مصرف بیاوریم. یعنی مدل ما در اقتصاد هماهنگ نبود بعا انقعالب   در جنگ داشتیم در الگویِ تول

اوالً ناهنجارید در مراحل تصویب. از مراحل تصویب  ذشتیم. آقای هاشمی معدیر بعود، تصعویب كعرد. دورة     
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ب، سال اخیر انقعال  21كار زاران. این خودش ارزیابی می خواهد. موضوع ارزیابی است كه چرا مرتباَ در طول 

 سازمان برنامه مرتباَ مجبور شده در عمل به بن بست دچار بشود؟

 س: چه بن بستی؟

اش كرده،  یر كرده. بر شته. یک دوره سرمایه داری اش كرده،  یر ج: بله ع یک دوره آمده، سوسیالیستی

الب. رهبعر  كند. بر می  ردد، مجبور به بر شت بشود. برنامه درست می كند  یر می كند با ارزشهای انقع می

علیه آن حرف می زند. اینها بن بستهای اجرایی است. درست می كند، ارزانی نمی آورید.  رانی شعتابان معی   

خواهد در بانک بیاورند، عالجد نمعی  ها را از مردم میآورد. تشخیص می دهد كه علت، نقدینگی است. ژول

ن، یک بازار، بازار آزاد، این را از بین معی بعرد و   شود. به اصاالح خودش، دو بازار بودن را، یک بازار بازار كوژ

لكن همچنان سرعتِ سود آوریِ بخد توزی ، بیشتر از كلیة بخشهای دیگر است، بیشترِ از بخد تولید است. 

به نظرم می آید كه باید سازمان برنامه باید برای حیات خودش، اوالً از حیاتِ تحقیق شروع می كنندعع ولعی   

ات خودت باید به فكر باشی. اول می  ویم شما ژول الكی نباید بعرای تحقیقعات بدهیعد.    بعد می  ویم در حی

دهی، دچار مشكل هستی. این را البته باید با بعدش می  ویم این ژول برای كاری هم كه برای كار خودت می

ها، تِ وزارتخانهیک مالیمتی كه  زنده نباشد، برای ایشان تشریح كرد. یعنی  فت كه آیا خودِ وضعیتِ تحقیقا

كه یک مكانیزمی دارد، یک ساختاری دارد. )ساختارش هم ا ر حضرتعالی بخواهید مالحظه كنیعد در همعان   

بخد است. )برای اینكه اطالع داشته باشید هم حتماَ خعوب اسعت    2كتاب برنامه هست( كتاب برنامه شامل 

كار یری مدل برنامه در ژیداید و تولیعد   وید. یک بخشد؛ بمراجعه بكنید.( یک بخشد مدل برنامه را می

آیعد. بععدش از وزارتخانعه هعا در سعازمان      ها میبرنامه هست. كه از داخل استانها هست. بعدش در وزارتخانه

آید. این را ما درباره اش صحبت داریم. به عبارت دیگر برنامه، محصول تحقیقات است. بعه نظعر معا    برنامه می

 یعری انقعالب، ظرفیعت  سعتاخی انقالبعی در      ت جام )نبود( كه بتوانعد جهعت  می آید تحقیقاتشان، تحقیقا

سیاست، فرهنگ، اقتصاد را ببیند، بعد سؤال طرح كند، بعد بتواند یعنی مدل داشته باشد، سؤال طعرح كنعد،   

جم  بندی كند، راه حل بدهد. این، همچنین چیزی نیست. این در سمت مشاور خود سعازمان برنامعه. یعک    
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راه نمی دهند. عیبی هم ندارد به اصاالح نمی  وییم كه حتماً راه بدهند در هعر سعاحی را كعه     وقتی است

دانند، به اصاالح شما دیگر آن ساحها را ژیشنهاد بكنید. بگویید ما از ساح واقعاً به دیگر خودشان صالح می

خودمان ذكر بفرمایید. معا یعک   نظر خودمان می آید: چیزهایی كه داریم به شما بگوییم. شما اینجا از دارایی 

فلسفه داریم كه الاقل باورمان چنین است كه هماهنگی دارد با شدن یا تكامل اسالمی جامعه. بر اساس ایعن  

فلسفه، قدرت یا استعداد تولید تعریم داریم و سپس تولید نظام تعاریم در یک موضعوع. ایشعان اآلن بعه معا     

می  وییم ما اول می توانیم یک نظام تعاریفی بدهیم. بعر اسعاس    بگوید كه شما چه كارهایی از تان می آید؟

این نظام تعاریفی كه از فرهنگ و فلسفه و زیرساخت برخاسته می شود، بگوییم بر این اساس چه موضوعاتی، 

موضوعات اصلی و شاملی است كه می توان با او مدل ساخت؟ چه موضوعاتی تغییراتد تحت چه موضوعاتی 

توانیم به دسعت بیعاوریم و نهایتعاً عوامعل دورن زا و بعرون زا و نسعبت       متغیرهای كالن را میقرار می  یرد؟ 

توانیم مدل بسازیم. االن مدلی، نقد نعداریم. ظرفیتعی را   بینشان را می توانیم تعیین كنیم. یعنی در ژایان، می

 داریم كه قدرت تعریم دارد. كارمان دو ویه ی ذیل را دارا هست:

تا نظریه را بیاوریم و تابیق بكنیم. مگر اینكه شما تابیقد  111نه ای نیست كه بخواهیم ژهوهد كتابخا

هم بخواهید خرج بكنید، عیبی ندارد. ژهوهد میدانی خُرد هم نیست. اینها دو تا چیعز را كعه نعدارد. جهعت     

نعه ای كعه در   منفی اش. چیزی را كه دارد: قدرت تبیین متالئم یا هماهنگِ، تعریعم موضعوعات متععدد، بگو   

 سترد ی بشود عنوان طرح جام  را به آن لقب داد. یعنی همه موضوعات جامعه را در آن آورد. ژس بنابراین 

چیعز را   2.  سترد ی! تالئم مناقی؛  سعترد ی موضعوعی. ایعن    2. تالئم 1صحتد به چی هست؟ به چیز : 

اده شده نسبت به یعک بععد جعدا، بریعده از     دارد. دو چیز را ندارد: تابیق با نظریات؛ كارآمدی خُرد تحویل د

موضوعات دیگر. این ظرفیت كار دفتر هست در كمک به ایشان به نظر خودم هم می آیعد. دورة بروشعورهای   

دفتر را ببرید، بد نباشد. بعضی از كارهای خودتان را هم ببرید خوب است. این آن چیزی است كعه بعه ذهعن    

كه حضرتعالی فهرست را بفرمایید ما اول كار، مشاور خود آقعای بنیانیعان    بنده می آید كه ابتدائاَ ژید از این

باشیم. بعدش در موضوعات دوم. بیاییم در موضوعات دوم در هر موضوعی كه بشود. شما دیگعر دسعته ای از   
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موضوعات را هم ردیم می كنید و لكن اولی، االولی فاالولی این است كه اول ببریمد در موضوع، البتعه ا عر   

ی دانید می  زدش اینكه بگوییم سازمان برنامه ناكار آمده بود. یا ضعیم بوده یا ناكام بوده یا.( به هعر حعال   م

ژس فردا چوب اتهام می آید روی سازمان برنامه. این به ذهن بنده می آید كه تا یک مدتی نمی آید، می رود 

سر می آید مسعتقیماًً روی سعازمان   روی رئیس جمهورها و مجلس. تا یک مدتی می چرخد روی چیزها آخر 

برنامه. سازمان برنامه بوده كه همیشه، به عبارت دیگر: كارشناسها نظر دادند، دولت امضاء كرده، مجلس هعم  

امضاء كرده. كارشناسها یعنی كجا؟ یعنی سازمان برنامه. بخد مال وزارتخانه هم كه مربوو به بخعد برنامعه   

به سازمان برنامه هست. بخد ژیوسعته )احتمعاالً  سسعته( نیسعت و      ریزی هست باز بخشی است كه وابسته

جعیم  بخد وابسته به سازمان برنامه است. یعنی سازمان برنامه ا ر خوب كار بكند، می تواند آنها را هم سعیم 

بكند. به نظر ما می آید كه ناكارآمدی سازمان برنامه بوده. این تا یک مدتی مكتوم است. معلعوم نیسعت. روز   

لوم شدند می رسد. به ذهنم می آید كه ا ر ایشان دیدید، سختد است در اینكه این حرف را بعزنیم. دو  مع

تا بروشور ببرید. یكی دربارة تحقیقات. دو تا بروشور هم نگوییم. دو تا طرح توجیهی. یكی دربارة تحقیقات كالً 

شعود  برنامه، ژعس آنجعا نتیجعه اش معی    چه  ونه انجام می  یرد و نیازمندیها. یكی دربارة تحقیقات سازمان 

 برنامة تحقیقات.

 س: برای تنظیم برنامة تحقیق كشور.

ج: بله! یعنی به عبارت دیگر: ارزیابی وضعیت تحقیقات و طرح برنامة تحقیقعات. ایعن ععام اسعت. ایعن در      

 وشة كارشعان  صورتی كه باصاالح ببینید بدشان می آید ا ر به خودشان بگوییم كه كارتان غلط است. یک 

را موضوع بحث قرار می دهید. در اینجا در قسمت اول لبة حمله، متوجه مراكز ژهوهشی غیر سعازمان برنامعه   

كنعد،  هست. در بخد دوم لبة حمله طرف خودش است. اصالً اینكه برنامه تحقیقات هم اینگونه بد كعار معی  

ة نهادهعای انقالبعی و غیعر انقالبعی، معی      علتد خودش است. اینكه جناب عالی تشریم می برید ماالً در كلی

اش. بینید حجمی را كه اینها خرج ساختمان سازی جدید بعد از انقالب كردنعد. آن هعم كجعاید؟ نماكعاری    

قابل قیاس نیست با حجمی را كه برای ژهوهد خرج كردند. یعنی ژهوهد را اینكه باور ندارند. مالِ بدی كار 
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رنامه چرا ارزیابی نكرده؟ او باید هر نظریعه را در مقعام عمعل ببینعد ایعن      لكن سازمان ب 1سازمان برنامه است.

یابی بكند. حاال از راندمان دارد یا ندارد؟ كارآمدی دارد یا ندارد؟ ناكارآمد بودن را، او باید تشخیص بدهد. علت

حقیقعات سعازمان   این مالب بگذاریم بحث اول، دربارة تحقیقات است. بحث دوّم؛ درباره خود برنامه و مدلِ ت

برنامه در دادن راه حل برای توزی  ثروت در جامعه. یعنی برنامعة بودجعه هسعت. بحعث سعوم؛ از ایعن دو تعا        

 ذشتیم. آن وقت ظرفیت تحقیقاتیِ دفتر را طرح كردن )آن دوتا( ما ظرفیت تحقیقاتی هم طرح نمی كنیم. 

حقیقاتی مان را به عنوان یک جایی كعه  می  وییم مشكل مال شماست. بحث سوّم این است كه ما ظرفّیت ت

كار كرده، می تواند فعالً تعاریفیِ هماهنگ بدهد با دو تا ویه ی، آن را ذكر می كنیم. چهارم مصادیقی را شما 

طرح بفرمایید. مراكز رسمی جهان كه برای تحقیقات هستند برای یک ملت، رسمشان ایعن نیسعت كعه ایعن     

و نوع تحقیقاتی را كه بخواهد موضوعی، بدون قرار  رفتن در یک برنامه  ونه كار كنند. ژس من مؤسسات را 

بزرگ هماهنگی و تعیین اولویت و تعیین تناسب و ژاسخ ها، هماهنگ بودن بودن ژاسخ ها، بنابراین هماهنگ 

ی بودن تعاریم اولیه، بدون آن باشد، این را اقراء به جهل می دانم. توجیه های ژراكنده می دانم كعه دلخوشع  

های موردی به وجود می آورد. همچنین تحقیقات میدانی ولو كار آمدی داشته باشد، وقتعی در یعک بععد از    

اش. با تصمیم  یریِ نسبت به سایر موضوعات در سعایر بخشعها و راه حلهعا    یک موضوع جدا شد و هماهنگی

دامنة ناهنجاری در كارآمدیها دیده نشد و در طرح جام  دیده نشد، ابزار فرساید كارآمدیها می دانیم. یعنی 

                                           

عالمت مي گذارد برود در پاورقي. پژوهش به نظر بنـده مـي ديـد در وضـ      پژوهش را بالمره، وضعيت فعلي در پاورقي مي نويسد اين نظر را، يك ـ   1

دهنـد.   فعلي يعني راه انتقال ثروت غير موجه. يعني چه؟ يعني اين طرحهايي را كه در شوراي مصلحت و امثالش پول مي دهند، اين فقط دنجا پول نمـي 

اً به معناي اينكه يك انقالب را بشناسند و بنا باشد كه مسئول باشند براي اين كـه  سراسر كشور پول مي دهند به طرحهاي تحقيقاتي. حداكثرش مقاله. ابد

اين باشـد  انقالب را اداره بكنند و در يك برنامة شامل جامعي تعريف شده باشد جايگاهِ موضوعات و كاردمدي دن و بعد به جم  بندي برساند، معنايش 

اش و نه دانشگاهي اش. يعني روزمره گي در كارها را به اين دليل پيدا شـده كـه   اينيست. نه حوزهكه كشور را از يك نيازيش خارج كنند. هيچ كدامش 

 تحقيقات را تحقيقات سمبليك كردند. تحقيقات هنري كردند يا تحقيقات كه هنري هم حاال نمي شود اسمش گذاشت. هيچ جاي دنيا حاضر نيست ايـن 

ح در روسيه پيدا شد كه برابر طرح كينز گفته، كانتورويچ طرح داد بـراي گـردش پـول. ايـن طـرح مـي       گونه پول خرج كند براي تحقيقات. اين باصطال

هـاي غيـر    خواند به بقيه جاهايشان. تحقيقات كه اين گونه نيست كه مقاله نويسي بشود تحقيقات اينكه لقبش را هنري مـي گـويم يعنـي ارضـانِ انديشـه     

را كأنه كساني كه اهل تحقيقي اند باور ندارند كه اقتضائات خاصي داشته باشد غير از اقتضـائاتي كـه در ديگـر    كارشناسي. به عبارت ديگر اصالً انقالب 

 گوشه هاي جهان است. شما اين سرچوبش را بگذاريد روي سر حوزه گفته كه علوم تجربي مال همه جا يك جور است. يا هر چي.
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دانیم. این  سترده تر كردن ناهنجاری و یا دلخوشی كاذب، چه ناهنجاری عملی و چه ناهنجعاری ذهنعی   می

 یعنی دلخوشی كاذب، این را خارنا، می دانیم. هر جور كه صالح می دانید.

-صه من تعبیر این  ونه معی تا چیز را باید روشن تر بكنیم: یكی اینكه این صحبتها را كردن خال 2س ما 

كنم  فعالً بلند ژروازی ها را نشان دادن. آنها هم ممكن است خوششان بیاید و احتمال زیاد هم می دهم ماالً 

شوند، استقبال می كنند. منتها یكی این است كه: به چعه  تر میا ر خوب طرح شود، متوجه هستند و متوجه

 ویید كه ما،اید؟ شما بیایید. بگدلیل، شما این كاره

ای هستیم. ما می  وییم. ابتدائاً جزء كسعانی كعه معی تواننعد بیاینعد نظریعه       ج: ما ابتدائاَ نمی  وییم كاره

بدهند. یعنی با شما همكاری بكنند شورای مشاوره شما در دادن )فعرض كنیعد( حعل طعرح كمیسعیون ا عر       

یون یكی از احد اعضعاء باشعیم. دیگعران را    داشته باشند، شورایی ا ر داشته باشند ما می توانیم در آن كمیس

شما دعوت كنید. شما هماهنگ بكنید. یعنی سازماندهی بكنید. كلیه كسانی كه ایعن در، را دارنعد. ممكعن    

است ماالً سه  روه، ژنج  روه، چهار روه، دو  روه همچنین دركی را داشته باشند. زود هم معا نمعی تعوانیم    

خواهیم الگوی ارزیابی درست كنیم. معا  دارند. یک عده معتقد نیستند. میبگوییم كه هیچ كس ندارد یا همه 

جزء اعضاء آن كمیسیون می توانیم یک نفر را بفرستیم، آن هم وقتی كه می خواهد بیاید، تولیدات متناسبی 

را ببرد. یعنی شما به جای این كه عضو شورای كمیسیون شورای مصلحت باشید، عضو رسعمی هعم نباشعید،    

باشید بروید بدهید دیگری ببرد. مشاور هم نباشید. احد از طرحها را درست كنیعد، ببریعد بدهیعد بعه      مشاور

 مشاورش. یكی از كسانی كه می  وید كه ما هم از دید اه خودمان می توانیم این مالب را ببینیم.

خود این تا به مرحلة  س: ما اآلن در واق  نیازی را كه داریم تعریم می كنم، آماد ی داریم ابراز می كنیم،

 خواهد، )كه دارد عمالَ هم می كند(.مشاوره دادن در مقام تصمیم  یری برسد كه ایشان اآلن می

كنیم. ما ظرفیت قدرتمان را ذكر می كنیم. ما دارای یک فلسفه ای ج: ما تولید می كنیم، ما كاری كه می

 شتن. یعنی چه؟ یعنی ما می توانیم.هستیم كه با صرف  مانه زنی به دلیل روش داشتن، فلسفه دا

 س: او هم باید اجازه داد نه فلسفه اش را بلد باشد نه روشد را دیده باشد.
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 ج: نه!

اش. حاال شما در این مقیاس بزر ی كه داریعد ادععا   اش را دیده، نه روشد و نه نتیجهس: وقتی نه فلسفه

 نتیجه رساندیم در یک موضوع دیگری. كنید، یک نمونه بیاورید كه ما همچنین كاری كردیم بهمی

ج: خود ارزیابی اینكه چه كسانی می توانند این كار را انجام بدهند به عهده آنها هست یا نه؟ یعک سعؤالی   

 است نظارت برنامه ریزی

 س: ما هم داریم خودمان را می  ذاریم جای آنها.

ارتكازهای موجود می خواهند كار كننعد.   ج: ما مشاور آنها هستیم. به نظر من می آید آقایان یا با ظرفیتِ

ای ایعن  در ارتكازات موجود هیچ جایی برای ما طبیعتاَ نیست و در تحوالت علوم بعرای هعیچ متحعول كننعده    

تاریخ علم است یعنی یک علم وقتی كه ژیدا شده، یعنی ما مدعی ژیعدا كعردن یعک علعم هسعتیم. همعة آن       

با آنها موافق نبوده، هیچ منصبی هم نداشتند، جامعه از آنان منفور مدعیان، در تاریخ تولد علمشان، هیچ كس 

و متنفر هم بودند.. بشر در آستانه ای است كه می تواند تحوالتِ علم را ببیند. و ا ر شما خیلی آدم منفرسّی 

هستی، اهل برنامه هستی، همین كه به  وشَت خورد كه كسی چیزی را می  وید كه مال كعدام رده هسعت،   

طبقه بندی موضوعید باید بگوییم تشریم بیاورید اینجا. روی طبقه بندی موضوعی. من یک چیز  فته  روی

یک بچه ای بود به نام آقای موسوی آقای راستی فرستادش ژهلوی ما كی؟ سعال  «. جبر تعادلی»بودم به نام 

یک جزوه بسیار كوچكی(  . این را برداشت )این شاید هم دیده باشیدش جبر تعادلی. یک جزوه31اول انقالب 

من  فتم امالء من است. انشاء ذوالقدر. این را به خارج برد یكی از بچه ها ترجمة دست و ژعا شكسعته كعرد.    

برای یک دانشگاه فرستاد بالفاصله به او لیسانس دادند بدون هیچ  ونه امتحانی. بالفاصله خواستندش  فتند. 

ارد. شما مترجم با تو حرف بزند. مترجم آوردند حرف زد.  فتند  فت من انگلیسی بلد نیستم.  فتند عیبی ند

كه از نظر ما شما لیسانس هستید. می توانی شركت كنی سر كالسها. برو كالس زبانت را ببعین. بیعا شعركت    

 كن. آنها كه كار آمدی از ما ندیدند، فلسفة ما را نخواندند 
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ه اعتماد بكند به اینكه بتعوانیم همچنعین كعاری    س: متوجه باشد، تا حدودی هم متوجه بشود. ولی این ك

بكنیم. این مالبی است. یا باید نمونة كار مشابهی را از ما ببیند كه این كار انجام  رفته یا چه  ونه می شود 

 اینها یک سؤال؟ 

 آید. ج: نمونه هایی را كه می شود كه به نظر من می

 ین كارها نیست .س: آن نمونه ای كه داریم، می  ویید اینها مال ا

ج: نه به ذهنمان می آید كه ا ر اینها بخواهند در عمق بروند، باید بهترین نمونه از كار معا را، خعود روش   

تحقیق بدانند. بگویند یک نظری است در روش تحقیق. شما چیز هایی نوشتید به هر حال هم از نظر تنوری، 

فق كارمان هست. همراه این بروشورهای تحقیقعاتی معال   و اینها را هم داخلد ببرید. بگویید كه ما این یک ا

تعا   3اش بفرمایید. همین مجموعه ای كه درست شعده  فرهنگستان را در فلسفه و روش و این حرفها ضمیمه

 دانه است.

این در ساح روش تحقیق. در ساح تابیقد هم بگویید تابیق میدانی اش طبیعتاً فرضعیه سعازی معی    

ین نظریه به صورت خاص در یک موضعوع، معدل سعازی معی خواهعد. در فرضعیه       خواهد یعنی به كار یری ا

برد. به نظرم می آید در فرضیه سازی اش برای نظامِ تعریم، تعریعم دادن كعاری   اش، یک دوره كار میسازی

كه در صنعت  فته شده، برای كسی كه اهلد باشد، مهم است. ماالبی كه در نیروی انتظعامی  فتعه شعده    

 مهم است.

ینها تعریم تولید شده. تعریم متالئم هم تولید شده. یعنی به كار  رفته شده. یک كارهایی دیگر هم رده ا

ساح صحبت كرد. ردة دوم كارتان، كار ماالً ماالبی دربارة حعوزه و معال علعم و     3توان اصالً در دارید می 2

حاضر بعه همكعاری باشعند؟ از افعق      ساح صحبت كنید. تا چه افقد؛ شما، 3راباه علم و دین و ... یعنی در 

ساده بحاهایی را برای مجم  تشخیص مصلحت می  وییم هست تا افق دست زدن به تغییر روش تحقیقات. 

متناسب با هماهنگی با انگیزش. هر كدام یک ساحی دارد. موضوعاً ساحد فرق می كند. موضوعاً ا ر كسی 

روش تحقیق ما، در فلسفه علوم موضوعد است. ارتبعاو  بخواهد روش تحقیق را در فلسفة علوم تغییر بدهد، 
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علوم به هم، آن یک حرف دیگری است. تا ساح اینكه قومیتها و ملیتها چه  وه هسعت؟ تعا سعاح كتابهعای     

 استداللی نظری مال راباه، تعریم راباة علم و دین. اسالمی شدن دانشگاه و اماالد

 بر ردیم،س: این، نسبت به این. نسبت به موضوعد دوباره 

سعاح.   3ج: موضوعات ساده هم وقتی كه می  ویید موضوع در سه ساح، ا ر بشود اسعمد را  ذاشعت   

خُرد و كالن و توسعه. ا ر در روش تحقیق رفتند، معناید این است كه در توسعة ادرا، هستند. كه مقدمعة  

تر  فتند در بكار یریِ یعک روش  برنامة طرح جام  توسعه، توسعة ادرا، باید باشد. ا ر از آنجا آمدند ژایین 

 ژیشنهادی برای هماهنگ سازی باشید. معناید این است كه هماهنگ سازی ادرا، كالن هستند.

 س: یعنی بحث سامان تنظیم طرح تحقیق در این محور است؟

 ج: بله 

 س: این دو موردی كه  فتید فكر كنم در این جا بگیرد

تاید هعم در   3بخواهند یعنی موضوعی باشد. در عین حال هر  ج: بله؟ در این جا می  یرد. ا ر خُرد هم

 كشور كاربرد دارد. به نظر بنده می آید ا ر جای بنیانیان بودم، می  فتم در سه محور بیاید كار كنید.

ما هم قدرت طرح تعریم داریم، هم نظام سؤاالت داریم، خود این مالب به عنوان آزمون معی ژعذیریم از   

-ین حرفی را كه در توسعة ادرا، می زنیم با آنكه در كالن می زنیم، با آنكه در خعرد معی  خودمان. بگویند ا

 زنیم، آیا خود همین هماهنگ است؟

 تر است؟تر توجه كنیم كه ما با مقدورات فعلی مان كدام نزدیکس: یک كمی عینی

حی اش می توانید كعار  ج: ایشان می آید می  وید كه ما می خواهیم با شما كار انجام بدهیم. در چه سا

 ما انجام بدهید؟ در چه ظرفیت؟ 

س: یعنی ما فرضاً یک همچنین طرحی را بخواهیم بنویسیم كه نتیجه اش این می شود كه هم عمالً یک 

طرح جام  تحقیقات است برای كل كشور. هم ابزاری است برای مال ایشان كه بخواهد ممیزی كند به قعول  

 سال نمی شود. 3ن این است كه بخواهد انجام بگیرد. این زودتر از شما. خود این كار، برآورد م
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 ج: حتماً 

س: آن وقت زودتر از سه سال، یعنی ما داریم به او می  وییم می خواهیم ابزار برای كار تو درست كنیم، 

 او سه سال دیگر اصالً او نیست. 

ودن شما می توانیم تمام كنیم. تعریم ج: یک نكته این است می توانیم بگوییم یک فازهاید را در زمان ب

 می توانیم بدهیم خیلی زودتر از سه سال 

س: می خواستم اآلن به همین نقاه برسم. البته شاید در عین حال هنوز هعم زود باشعد، اصعلد ماعرح     

 بشود. ولی هر چه بتوانیم جزئیاتد را بیشتر مشخص كنیم، برای این كه عملی تر ...

 توانیم تولید كنیم. اوالَ تولیدی است، نه اقتباسی است.ج: ما نظام تعریم می 

 س: بگوییم نظام تعریم یا بگوییم اول روش ارزیابی را تولید كنیم 

 ج: نه! اول باید نظام تعریم تولید كنیم.

 س: تعریم چی؟

تعریم ج: تعریم خود اسم بخواهیم بگوییم ارزیابی تحقیق. خود موضوع را قرار بدهید. آن موضوع را باید 

 كنید. هر موضوعی را كه برایمان قرار بدهند. طرح جام  بدهند یا ارزیابی بدهند.

 س: فرض می كنیم موضوع بحامان طرح ساماندهی تحقیقات

 ج: این یک طرح است. طرح ارزیابی یک طرح دیگری است، طرح كنترل است.

 س: نه! طرح ساماندهی، ساماندهی و ارزیابی مقدمه این است.

 و لكن ارزیابی ممكن است كه خودش بنفسه یک طرح است. بنفسه ا ر بگویند...ج: بله 

 س: یعنی در داخلی، وقت چند تا طرح را تعریم می كنید؟

ج: ع نه! می شود ارزیابی را جدا كرد.  فت كه اآلن كسی طرح جام  از ما قبعول نمعی كنعد بعه آن معنعا       

بزن. ما می  وییم ا ر  ره نزنی، چاور می شعود؟ معی    اقتصاد و سیاست و همه چیز را به هم وصل كن،  ره

 وییم درد سر این است كه اینها را با همدیگر نمی بینید. درد این است كه معی  وییعد مسعجد علعی حعده.      
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باشد، انقالب علی حده باشد. امام علی حده باشد. دین اسالم علی حده باشد. مدل اقتصادی هعم علعی حعده    

هم علی حده باشد. ما این را درد می دانیم. یعنعی حعوزه هعای مختلعم ادرا، بعر       باشد. تبلیغات ما كارونی

ید ی می شود در عینیت كه می رسد در كارآمدی عملعی. معی شعود حعوزه هعای مختلعم تصعمیم  یعری         

ناهنجار. هر كسی هم با  ز خودش ژاره می كند حدود قانونی هم كه معین می كنید می  ویید كارتو بعا آن  

ولی این كارها، اثرش روی یک جامعه است. موضوعد این یعنی من به تعدد جهات بگویم این  مخلوو نشود

تومان می ارزد، از یک جهت صفر تومان. من می خواهم تصمیم دربعاره ایعن بگیعریم.     3تسبیح از یک جهت 

 بخشمد یا بخرمد؟ از یک جهت بخرمد، از یک جهت نخرش ندارد.

 یم برسانیم طرح ارزیابی كه نتیجه اش این بشود صرفاً كه ...س: یعنی ما ارزیابی را می خواه

ج: ناهنجاریها، ناهنجاریها ریشه اش كجاست؟ اینكه جامعه به وحدت نمی تواند برسد، مرتباً متشنج است 

سال بدون تعارف. تازه شخصیت قوی و نیرومندی مال امام بود. باز جامعه متششتت بوده. یعنعی   21در این 

ی، حول جریان انقالب نشد. شما خیال می كنید این حرف شوخی است كعه معاالً معی  عویم     وحدت اجتماع

طرفدارهای آقای خویی یک جوری دعا می كردند كه در دعاهایشان، در تمام ماه رمضان زمان حیعات امعام،   

غسعل  مفهومد، مخالفت با امام بود. به وحدت نرسیده بود. آن آقای مرجعی كه می  فت شهدا را بشعورید،  

بدهید برای اینكه اینها شهید نیستند، اینكه وحدت نشد ما به ذهنمان می آید كه وحدت جهت  یری كلعی  

را در ساح باال، غیر از جاری شدن وحدت در هماهنگیِ تصمیم  یری های خُرد، كالن و توسعه اسعت. امعام   

نداشتند. لذا مشكالت اجتماعی  حداكار در توسعه، حضور فعال داشتند. در تنظیمات كالن و خرد اصالً حضور

زیاد شد و بعدش هم همین طور. عرضمان این است كه سازمان برنامه این كار را باید تشعخیص بدهعد. ژعولِ    

دولت به دست كسی خرج می شود؟ به دست سازمان برنامه. این اوالً كه می  وییم طعرح تحقیقعات بععدش    

 می  وییم طرح سازمان...

قالب نیاوریمد. طرح سازماندهی. طرح سازماندهی یعنی ما بیعاییم اولویعت    س: یعنی می  ویید در تک

 موضوعی مشخص بكنیم برای تحقیقات.
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 ج: روش معین بكنیم، روند معین كنیم.

 شود.س: نه! روش تحقیق خودش جدا از داده می

حعدت برسعانید.   ج: نه! آن هماهنگ سازی باید نتیجه را یعنی آسیب شناسی باید به ما بدهد كه باید به و

 باید ما را 

 س: وحدت هم ماالَ از طریق روش است.

ج: ای احسنت. وحدت چند تا چیز دارد، روش دارد. روش، مكانیزم نظری اش است. نظریه تحلیعل اسعت   

بانک توسعة تحقیقات، روش عینی اش است. ما آن را سر جای خودش مهم می دانیم. بانک توسعة تحقیقات، 

سعال ژعید، نوشعتیم آنجعا هسعت.       11نگستان است یعنی در آن جدولی كه حدود كم نیست ژشت سر فره

فرهنگستان مركز است. زیرش بانک توسعة تحقیقات است. زیرش مراكز ژهوهشی است. به عبارت دیگر تولیدِ 

مبنا، نظام توزیعد از طریق چیست؟ بانک است! اینكه روش می دهیم، روش چه  ونعه معی دهیعد؟ روش؟    

كار  رفته بشود. نه روش می دهیم. بعد مراكز ژهوهشی هم خوب باید كار  زاری بكننعد. نمعی    روش باید به

 دانم خود همین بانک توسعه تحقیقات را می شود به ایشان  فت؟دانم من كه ایشان را ندیدم، نمی

 س: اآلن ما همان بانک توسعة تحقیقات در قالب همین ساماندهی تحقیق می توانیم بدهیم.

احسنت! ساماندهی طرح تحقیقات! بله!! ما بانک توسعة تحقیقات. معا هعم روش تحقیعق داریعم در      ج: ای

اعتقاد خومان. هم می شناسیم شمای كلی اینكه بانک می خواهیم برای چه؟ باصعاالح خودمعان و بعه یعک     

خعواهیم و  خواهیم برای چه؟ بعدش هم، هم مراكز كوچولوی ژهوهشی معی  معنای دیگر، ژاالیشگاه  مانه می

خواهیم. بدون كار اجتماعی،  یرم كه اینجا عده معان  محققین می خواهیم و كارهای اجتماعی تحقیقاتی می

بشود این كه نمی تواند طرح تحقیقات یک كشور را تمام كند. تحقیقات  311نفر بشود نه  311نفر،  3عوض 

هست، لیسانس داشعته باشعید. اینهعا بایعد      تا بنا 111/311میلیون دانشجو دارید،  3ع   2یک كشور ماالً ا ر 

 وییم خدمتان می آییم در بحعث قضعاء جعرم شناسعی داریعد،      شان در همین موضوع باشد. ما ماالً میرساله

كیفر شناسی دارید، حقوق دارید، اینها كه محال ممكن است كه اینجا می شود آن چیزهای اصلی اش را شما 
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ة روش تابیقد را بتوانید بگویید. در موضوعد كه محال ممكن است معین بكنید، اصول اصلی اش را و نحو

تا ا ر دانشكده ا ر داشته در این رشته داشته باشید، آنها باید ایعن   111تا  11كه شما بتوانید حاضر بشوید. 

 كار را بكنند.

 س: ا ر اولویت بندی

 اش هست.كشور همه ج: اولویت بندی كه بشود، آن وقت باید دانشجو و تحقیقات و اینها در

 س: می دانم. عرضم این است كه اولویت بندی تحقیقات.

ج: اینها بگویند اولویت تحقیقات كه معین شد، یک دوّم و یک سوّم و یک دهم از نیروهعای تحقیقعاتی را   

 در این مدل به كار بگیریم. ا ر دیدم راندمان داد، بیشترش می كنیم.

 ویت بندی تحقیقات را ما در این طرح می بینیم.س: درست است. عرضم این است كه اول

 ج: حتماً

 س: بعد تا چه ساحی می بریمد ژایین؟ یعنی اولویت بندی موضوعی را تا چه حدی از موضوعات،

ای رشتة علوم داریم. تعریفمعان از علعوم ژایعه كعه ععوض شعد،        ویند ما صد و چهل و خوردهج: ماالً می

 رد.جابجایی در اینها انجام می  ی

 س: منظورم این است كه باید به نظامِ دادن به كل اینها بینجامد؟

ج: بله دیگر! و كل چیزهای اصلی. یعنی متغیرهای درونزا و برونزا و باصاالح مدل سعازمان برنامعه، معدل    

تعیین استراتهی كل كشور. به عبارت دیگر یا بنا هست كار ریشه ای انجام بگیرد؟ خود ایشان، ا ر علی فرض 

اینكه بگوید آقا امّنا و صدقّنا بگویم بیا برای خود ماالعه اینكه این چگونه این كار را انجام بدهیم؟خود همین 

این! موضوع قرار بدهیم. بگوید این كار را ما چه كار كنیم؟ در این جامعه با همین خصوصیاتی كه هست، بعا  

ت، با همه اینهایی كه هسعت. معا نسعبت بعه     همین اعتقاداتی كه هست، با همین ارتكازات دانشگاهی كه هس

اینها چه  ونه تصمیم بگیریم؟ این موضوعی است خُرد و لكن دربارة دستیابی به یک موضوع توسععه، یعنعی   

 چی؟ یعنی تحقیقاتد، موضوعاً خُرد است، موضوعاتد توسعه است.
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ی  عوییم معدل برنامعه معی     س: بله! این موضوع اجماالً روشن شد. بحث دوّم ژیشنهاد دوممان را داریم م

شود مدل برنامه. یا می شود مدل. چون  فته مدل تحقیق سازمان برنامه منظورمعان همعان معدل    دهیم. می

 برنامه است؟

ج: بله! مدل برنامه باید چه ویه یهایی داشته باشد؟ چه ارزیابی و شناسایی عملكرد سازمان برنامه. به هعر  

كه دارد، شایستگهایی را كه داشته. ا ر نداشتیم مدل برنامه تا همعین  حال كاستی،  فت كه بایستگیهایی را 

 اندازه كه بوده، چه طور می شده؟ و كاستیهایی كه این مدل برنامه دارد. یعنی سازمان برنامه

 س: یعنی عمالً ارزیابیِ خود سازمان برنامه.

 ج: ارزیابی خود سازمان برنامه. 

 س: ارزیابی خود سازمان برنامه.

آن وقت سازمان برنامه می آید. این را بهشان بگویید. بگویید كه ارزیابی سازمان برنامه فعالً تا اآلن كه ج: 

ما اینجا نشستیم از نظر مردم مكتوم است درناكارآمدیها و ژشت ژرده است. مجلس و بعاالتر از همعه، آن كعه    

ماند. بعد از مدتی حتی مشعكالت  نمی لبة خط حمله است، مسنولین اجرایی هستند. به نظر ما این این  ونه

را كه در باصاالح روابط جناحی و  روهی وغیر ذلک و یا معاالً قشعری و اماعال     2«خاص و خرج كردنهایی»

اینها انجام می  یرد، اینها بعد از مدتی می افتد تقصیرش  ردن مجلس. این چیزی را كه می  وییم نه اینكه 

در روند انقالب می  وییم به ذهنم می آید مشكل است كه بگوییم بید حاال بگویم ژس فردا صبح می افتد. 

سال دیگر طول می كشد كه توجه روی مجلس و قوانین می آید. بعد از مجلس و قعوانین معی آیعد     3ع   4از 

 ویند كارشناسها، معنای كارشناسها می آید روی سازمان برنامه. برآورد روی سراغ خود سازمان برنامه و  می

این است كه یک دوره حداكار، دو دوره باید بیایند باصاالح تیغ دالكی را برای سر سعازمان برنامعه تیعز    من 

                                           

 ـ اين اصطالح به دو معنا بكار رفته است: 1118و   1118ـ خاص و خرجي كردن: لغت نامه دهخدا ـ ص   2

 الف: يا يحتاج ] ص صُ خ [ ) مركب( هزينه هاي مورد احتياج و هزينه هاي تفنني، مخارج ضروري و غير ضروري، مايحتاج و غير مايحتايج

افراد يك نوع را بر افراد همان نوع ترجيح ب : خاصه خرجي كردن: ] ص صَ يا ص خ گ/ك[ ) مركب ( استثنان گزارده، تبعيض قائل شدن، بعضي از 

 دادن.
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بكنند. در آنجا كه می آید، آن وقت معلوم می شود سازمان برنامه ارزیابی خودش، خودش نمی كنعد. یعنعی   

موفقّیتهعای برنامعه و ععدم     ایشان موفقیت هایِ برنامه اش را فقط و فقط كمی معی بینعد. مرقعوم بفرماییعد.    

موفقیتد را صرفاً كمّی می بیند. كیفیتها را هم مناسبات همان كمّیعت در درون معدل خعودش معی بینعد.      

 قدرت ارزیابی كردن اصول مدلی خودش را ندارد.

زیر سؤال نمی برد اصل ارزیابی من درست بود یا نبود؟ اصعل اصعول، اصعول یعنعی ژعید فرضعها یعنعی        

دستگاه مدلسازی من معیوب بود یا نبود؟ به نظرم می آید كه این ارزیابی بكند. ببرد تا ریشه  آكسیومها یعنی

ای ترین بخد كارِ خودش. آن وقت می آید روی اصول مدلید. هیچ دلیلی ندارد كه بایستد. در اینكه فالن 

شعناختن جامععه و بافعت    روحانی، متنفذ بود، نفوذ كرد یا فالن مسنول، نفوذ كرد یا فالن چیز نفعوذ كعرد؟ ن  

باصاالح نحوة ژیداید انگیزه ها و نحوه عملكردش است. این یک ساح است كه ساحِ كعالن اسعت. سعاح    

آن تحقیقات كه روش تحقیق است. ساح خردش هم موضوعات جزئی ساده اسعت. معا    :توسعه را می  ویید

بود ژیشعنهاد بیاوریعد، آنهعا را معا      در همه اینها حاضر هستیم خدمتشان باشیم. آن وقت آن چیزهایی كه بنا

 امروز اصالً ....

س: همین بود. ما بیشتر آن چیزی كه اولویت اول به ذهن آمد كه می شود با آنها تفاهم كرد، همین بحث 

 ساماندهی تحقیقات بود و همین بحث مدل برنامه بود. یک مقدارش موضوعات خرد بود.

 «اهرین وصلّی اهلل علی سیّدنا محمد و آله الا» 
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 كليات برنامه تحقيق پيرامون مدل نقد برنامه

 جلسه اول

22/9/81 

ـ مرحلة اوّل، ارزيابي و نقد قوتها برنامه، ارائه ناهنجاري هاي داخلي برنامه تكون در موضعگيري و ناكـامي  

 تغييرات زياديهاي دن و 

ـ مرحله دوّم: نقص مدل، بيان ناهماهنگي در انگيزه انقالبي و الهي و كاربرد ساختار تعريف توزيـ  ثـروت،   

 قدرت و اطالع.

ـ مرحله سوّم: طرح اصول جديد براي مدل سازي ) طرح، فرهنگ، فلسفه و اصول مـدل بـر مبنـاي فلسـفه     

 جديد(

 و وضعيت متكي بر اساس مدل برنامة جديد. ـ مرحلة چهارم: ساماندهي. مجرد اطالعات

ـ محور پژوهش نظري در همة مراحل پنج گانه؛ توليد تعاريف، تنظيم تخميني اوليه، تطبيق به سـر فصـلهاي   

عيني، به كارگيري سر فصلهاي عيني تدوين دائره المعارف مدل ارزيابي در سطوح، تعريف واژه ها، تعريـف  

ه صورت يك مدل عيني از متغير ها و عوامـل دورن زا و بـرون زا، نحـو     نسبت ها، تعريف نظام نسبت ها ب

محاسبه نسبت ترجمه زبان اصطالحي اقتصادي رياضي به زبان محاور  عرفي به عنوان زبـان مبـد ؛ ترجمـة    

 زبان عرفي به زبان اصطالحي مدل جديد و ترجمه اصطالحات مبناي جديد به زبان عرفي اجرايي.

 انه اي در مرحلة نقد و نقضـ محور پژوهش كتابخ

 ـ نحو  ارتباط مراحل علميات تحقيق؛ ضرب نقد، نقض و طرح در كتابخانه اي، نظري و ميداني

ـ محور پژوهش ميداني؛ اثبات مرحلة تئوريك و نظري طرح تأسيس در قدرت خواندن گذشـته نسـبت بـه     

 اد براي برنامه ريزي و اجرا.كاربرد، پياده كردن عيني طرح، ازريابي وضعيت موجود، بيان پيشنه
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 . روند اجمالي كار، مراحل پنج گانه قبلي ـ دوم: 1

: تنظيم رونـد برنامـه؛ سـوم: جـدول      (CPM)ـ كليات برنامه اوّل .... ترتيب عملياتي يعني مراحل پنج گانه 

 ايايجاد تناسبات عمليات: تنظيم محور هاي موازي و مقاصد متوالي و مرحله

حث مدل هاي برنامه؛ مرحله اوّل  طرح كليات: تنظيم برنامة برنامه؛ مرحله دوّم : طرح ـ سه مرحله در ب

تفضيلي؛ تنظيم جايگاه سازماني برنامه؛ مرحلة سوّم: امكان سنجي و زمان بندي: تخصيصي برنامه ريزي 

 برنامه

 كليات برنامه تحقيق پيرامون مدل برنامه

 )طرح كليات(

 مقدمه: فعل، موضوع، هدف

در صورتي كه سازمان برنامه بخواهد مدل برنامه را نقد االسالم و المسلمين حسيني الهاشمي: حجت 

و در پايان اين نقد، يك الگو يا  .توانا هستيم بحول اهلل قوه ،يعني وضعيت مدل برنامه را ارزيابي كند ،كند

به مركز دمار داده شود و  دانيم كهمي الزم در نظام سئواالتي كه ما را دهيم براي اين كه دن چيزهاي مي نظامي

در كار فعلي و اوليه مان يعني در كار نقدمان، از ناهنجاريهاي داخلي برنامه و  .شودگرفته روي دن دمار 

با ناكاميهاي  ،تلون از ن بلكه باالتركنيم كه موض  گيريها نه فقط تلوّ مي گيريم و اثبات مي عينيت كمك

عظيم داشته باشد. وقتي اين را تمام كرديم دنگاه  يچرخشهاي مجبور شده، يك كه است شديدي روبرو شده

 كنيم. مي كنيم كه پس از ارزيابي، اثبات ناتواني را، دسيب شناسي مي نظام سئواالتي را فاز دوم كار تنظيم

ست يا نيازمند به يك دسته از سؤاالتي هستيم كه احياناً اآلن در اختيار ني اشدر مرحله دسيب شناسي

اين دمارها را گرفته باشند. پس  ،رد در بخشيحداقل در سر فصلها درشت نيست. ممكن است به صورت خُ

 است نسبت مدلهايي كه،مرحله نقض  ، كه اين مطلب را انجام داديماز دن
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 گوييد هم نقض؟ مي نقد با هم مرحله را دو : يعنيحجت االسالم پيرومند:

 يقـ مراحل پنج گانة عمليات تحق 1

 دوم ضعفها را تعميق ةتها وضعفها را. مرحلكنيم قوّ مي گوييم. نقد مي ج: مرحله اول ) ارزيابي ( را نقد

يعني اصالً معيار هاي اصلي  .ضعف مبنا بوده ه استدهيم كه ضعف در تطبيق و رو بنا نبود مي كنيم. نشان مي

 است بنيادي بوده تمشكال رنويسي، دچامدل براي خواندن وضعيت و برنامه  در تنظيم شناسايي و ارزيابي

قدرت و  ،توزي  ثروت د در تعريفِنخواه مي انقالبي و الهي را با ساختاري كه  اند انگيزتوانسته نمي مثالً

هماهنگ كنند. اين ناهماهنگي به دليل عدم ظرفيت بنيانهاي اصولي مدل است، يعني  ،اطالع به كار ببرند

 گذريم. هم مي از اين مرحله .شود مي نقض ،. در اينجا مدلاست داشتهمشكل پيش فرضهاي مدلشان 

 .طرح اصول جديد براي مدل سازي ةرسيم به مرحل مي

مدل و اصول مدل را با به كار گرفتن روش  ةدر اين طرح و اصول جديد طبيعتاً فرهنگ مدل، فلسف

 كنيم بر مبناي يك فلسفة ديگر. مي مقايسه اي تقديم،

 گذشته يا مدل جديد؟: اصول مدل س

بعد ناتواني نهايي اش به پيش  .كاردمدي شد ، اول ارزيابيج: مدل جديد. مدل گذشته در فصل اول

دهد.  نمي نتيجه اي ،معلوم شد كه دن مدلها را اگر هم به كار بگيريد .شدد فرضها و اصولش رسيد بعد هم. ر

حاال نياز به مدل جديد اثبات شد. حاال مشكل در ماهيت خودش است.  .مشكل در به كارگيري دن نيست

 دهيم . مي سوم تحويل ةو اصول زير ساختي مدل را در مرحلمدل و فلسفه  مدل فرهنگ

 كنيم مي مرحله چهارم : تنظيم يك مدل برنامه

 مرحله پنچم: كليه اطالعات را بر اساس

 س: مدل يعني مدل برنامه؟
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دهيم و براي دن سر فصل  مي سامان جديدكليه اطالعات  دجدي ةمدل برنامج: مل برنامه. مرحله پنجم با 

پردازيم . يعني وضعيت گذشته اعم از  مي وضعيت گذشته با ابزار و عينك جديد به مطالعةكنيم  مي تعيين

و نهايتاً به برنامه انجام گرفته، تنظيم  ابزارهاي شناسايي، اطالعات بدست دمده بر اساس ابزارها، تحليل 

ة بعد از زمان شاه و دو ده ،باشد سه دهه گذشتهامكان داشته و اگر  ؟گذشت ةدر طي دو ده ،كارگيري دن

 انقالب،

 ،: يعني كاري كه قبالً به صورت سادهس

 كنيم مي دهيم و روند درست مي اين دفعه دقيق و با مدل انجام ،ج: ساده انجام داديم بدون مدل

 ـ مدل جديد ويژگيهاي آن 2

 در ما توانست پيش بيني وضعيتها را به گونه اي انجام دهد كه كار دمدي خودش را. اگر در اينجا مدل 

 كنيم. يعني بگويد كه من نگاه مي شناسايي و تحليل اطالعات در عينيت اثبات كند، دن وقت ادعاي مدل

اينگونه  بر اساس مدل من در سه سال بعد بايد ند.گير مي اين تصميمها را .اينها ابزارشان اين است .كنم مي

ساله  8بايد در برنامه  ،گيرم مي بر اساس مثالً اين مطلب، اين تصميمات را .شود و اين گونه شده باشد

كنند..... يعني بتواند روند را تعريف  مي بعدش اينگونه شده باشد. بعد دوباره بر اساس ابزارشان اينجوري

 رت ارزيابي عيني را دارد. دن وقت تازه پيشنهادمعنايش اين است كه مدلتان قد ،كند. اگر توانست انجام دهد

 بعدي تعيين كنيد. ةچه اولويتهايي را براي برنام ،كنيم كه بر اساس اين مدل مي

 ـ محورهاي سه گانة پژوهش )تحقيق( 3

 «تحقيقات نظري»ـ محور اول  1/3

 ،تعاريف در توليدِ ،منظري هميشه داري يپژوهش ةدر كل اينها )كل مراحل پنج گانه ياد  شده( يك مرحل 

 عيني، به كارگيري سرفصلهاي عيني يبه سرفصلها اوليه، تطبيق  يتخمين تنظيم 
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 س: از عيني منظورتان چيست؟

. اين يك اصل نام اشيان است تعاريف اصطالحي خودمان نيست ديگر ج: يعني نام مضاف و مضاف اليه.

 حتماً اين را داريم.اش تأسيسيبخش  است كه از اول 

 ايـ محور دوم، تحقيقات كتابخانه 2/3

مدلها كه در اختيار است. بانك  ي ازهاياي از ترجمهدسته حتماً يك نياز داريم اشدر بخش نقد و نقض 

مدل سازمان برنامه است كه تعريف كرده اند. تعاريف يا  راكار انجام داده، تعريف كرده،  مركزي اين

. اين دائره المعارف ارزيابي ترجمه شود روشهاي يا مدل ه المعارفِت فني بايد به صورت يك دايرااصطالح

، هاباشد در چند سطح است: تعريف واژه بايد كه اولين كارمان خواهيم درست كنيممدل ارزيابي كه مي

، عيني از  ، تعريف نظام نسبتها يا مجموعه نسبتها به صورت يك مدل يا نمونه ساده شدنسبتهاتعريف 

رياضي، به زبان  ،اصطالحي اقتصادي زبان  ة، ترجمنسبت محاسبه  وامل درون زا، برون زا، نحومتغيرها و ع

به زبان اصطالحي مدل جديد كه بر پايه  مجدداً زبان عرفي ةعرفي، به عنوان زبان مبد  . سپس ترجم  محاور

دل مبد  نيست، به عنوان ، مكه اصطالحات جديد از بنيان قرار دارد. و هم مبناي با اقتصاد، سنجش محاسبات

زبان مقصد. اين دايره المعارف را نياز داريد. طبيعتاً مرحله سومي هم داريم كه اصطالحات خودمان دوباره 

گيرد ولي بهتر است  مي رسد در همان كار اول انجام مي ديد براي اعمال و اجرا كه به نظر مي به زبان عرفي

 .در بخش اول نيست بياييم تصريح شود. بعضي از مواردش قطعاً

 زبان اصطالحي مدل جديد بهتبديل : س

رسد براي اول كار نياز به يك دايره المعارف دارد.  مي يا مدل عرفي اجرايي. اينها به نظر ،ج: به زبان اجرا

 تنظيم و تدوين دائره المعارف.بنابراين تدوين داير المعارف يك محور از كار است.

 گيريد؟ ي مينظر : ديا اين را غير از پژوهشس
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 ايي است .كتابخانهپژوهش اين  ،ج: بله

دايره اش كار اش حداقلش يكياي: پس يك محور نظري ، يك محور كتابخانه اي كه كتابخانهس

 المعارف است.

كمي و دماري به دن  بايد اعدادبعدش  درست شده شج: وقتي كار دايره المعارف انجام بگيريد، كليد

دانيد معنايش چيست. فقط بايد عدد و رقم بيايد و نمودارهايش  مي فصلها را داريدسر . ديگر كنيد اضافه

 شود. يك كاركتابخانه اي داريد. يك كار نظري داريد. روند تنظيم شود و پيامد خواند .شودكشيده 

 ديد؟ نمي در كار ميداني پيامدها را ديدن: ديا نمودار رسم كردن و س

 از را ببنيم فقط اشخواهيم ناهنجاريهاي مي اطالعات قبلي وقتي ت. دردر كار ميداني نيس ج: خير،

دستور اجرا  بعد كه بخواهيدمي گوييد  وقتياز نيست. كار ميداني  خارجي كنيم. كار ميداني مي اوراقش نگاه

 دهيد. 

 گذشته نيست؟اتفاقات : يعني كار ميداني نسبت به س

ارزيابي كتابخانه اي نسبت به فعاليتهاي ميداني دنهاست. از ج: مرحله نقد و نقض ما كار ميداني نيست. 

كنيم، دنجا كار ميداني است. ولو نسبت به گذشته. دنجايي كه اثبات  مي كنيم و پيش بيني مي دنجايي كه طرح

 كنيم، در كاردمدي دنها و اصولشان مي ناهنجاري

 .يك مرحله اش نظري است ،طرح ،كنيم مي : طرح هم كهس

شود. مراحل عمليات را كه كدامها نظري و كدامها كتابخانه اي و كدامها ميداني  مي يدانيبعدش م ج:

 كنيم. مي است بعداً معين

 «اي، ميدانينظري، كتابخانه»در « نقد، نقض»ـ نحوة ارتباط عمليات تحقيق، ضرب  1/2/3
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ميداني كنيم. نظري  .ايانهبعد نظري، كتابخ .را بنويسيم : نقد ، نقض، طرح ييعني اگر يك مرحله افق :س

 در هر سه هست يا نقد و نقض فقط كتابخانه اي است؟

نقد ، نقض، طرح را در هر  كالً محال است بتوانيد نقد كنيد. يعني ،اگر پشتوانه نظري نداشته باشيد ،ج: نه

 ميداني ،اي ،نظريكتابخانهدر  سه وارد كنيد

 كنيم. مي : دخر ما در كار نقد و نقض، كار ميدانيس

دهيم حاال ديا بعداً هم نياز  مي ج: حداقلش اين است كه كار كتابخانه اي نقد را در سرويس اول انجام

 توانيم نقد كنيم؟ مي طرح انجام داديم دوباره كه بعد از اينكهنيست 

ت شود كه حتماً درس مي توان كار ميداني داشت نسبت به كار تأسيسي كه بعداً انجام مي : نسبت به نقدس

كار ميداني  حاال ،كار ميداني انجام داديد ،شود يعني شما مدلي را تأسيس كرديد و بر اساس دنميانجام 

 خودتان را نقد كنيد.

 ج: احنست! به عبارت ديگر، مراحلي هست كه اين كار را انجام بگيرد

 س: نسبت به بعد از تأسيس

 ج: بهينه، در بهينه

 ديا در قبل از،س: در بهينه، اين مورد دارد ولي 

روش  يك دادن ،خواهيد روش مقايسه اي ذكر كنيد. موضوعتان هاي قبلي، حاال ميمدلج: درست است 

با روش تحقيقات  .گيريم مي طرح را در مدل اقتصادي ايران به كار ،نقض ،نقدگوييد مي هست اي.مقايسه

توان گفت  مي ناً كار ديگري هم انجام داد.توان عي مي نظري و ميداني. دن وقت هايتحليل ،اي نظريكتابخانه

 كه شما سه جدول فرهنگ تحقيق را ببريد. اين اگر بخواهند كار پژوهش عميق انجام دهند. ولي به نظر

كار نقد، نقض و طرح  براي تعميقش، توانيم اين كار را  از سر بگيريم مي رسد برويم تا طرح، بعد دوباره مي
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بياييد  بگوييم توانيم دوباره مي ر طرح خودمان ، نسبت به طرح ديگران هم،يعني نه فقط نسبت به كا ،را

 ؟فلسفه شان چه بوده ند؟فرهنگ مدلشان چه بوده كه اين نارسايي را پيدا كرد اي مقايسه كنيد روش مقايسه

 علم اقتصاد است. شدن به اين معنايش وارد

نظري داريم يعني بر اساس يك تعاريفي، : پس بگوييم كه نسبت به مقط  قبل از طرح : يك پژوهش س

كنيم يا  مي كنيم و پژوهش كتابخانه اي داريم يعني بر اساس دن تعريف نظري، دثار را بررسي مي نقد و نقض

 به شكل نقد يا به شكل نقض

توانيم خود مدل را هم به كار بگيريم. يك فرض ديگرش هم هست كه به يك معنا  مي ج: ما اآلن

 شده است. ترمشخص

: شايد اگر همين دو فار بياوريم بهتر باشد. به لحاظ اينكه طبعاً اگر نخواهيم هم بگيريم بر اساس مدل س

 دثاري از دن  ،به صورت طبيعي

 توانيم از دن پيدا كنيم. اينها به گونه اي نيست كه روي دن ترديد و ابهام باشد. ما مي ج: اينها را ما

. را دهد به ما نقد و نقض و طرح مي قدرت مقايسه مقايسه اي مان است. اين نظامتوانيم اين نظام  مي

. اينگونه نيست كه كل اينها تعريف شده است خواهيم انجام دهيم معلوم است. مي كارهايي هم  كه دردن

 تعريف باشد.هيچ كدامش بي

 ،بدهيد. بگوييد براي دن كار دن را به دنهاشود  مي كلي يخيلي ساده برخورد كردن است. يعني شما ،دن

 اي داريم.نظام مقايسه ، در كتابخانه اي، نظري، كاربردي.نقد، نقض، طرح

 س: نظام مقايسه داريم يعني چه؟

 يعني نظام مقايسه  ج:

 س: مقايسه چي با چي؟
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ت عملياگوييم  مي دهيم. مي مدلي كه ما خودمان و برنامه با هم ديگر در كار دمدي يمدلهاج: مقايسة 

 ديد. براي رسيدن به چنين كاري ما مدل داريم يعني مي طرح حاصلي است كه به دستمان ،نقض ،نقد

-يك چيز ساده ،كه دقيقاً چه كارهايي را انجام بدهيم. حاال براي انجام گرفتن اين كار ،توانيم برنامه دهيم مي

چون در اين كه بياييد انباشتگي  .ساده باشد  خواهيد ساد مي اگر .اي دن را بنويسيد كه ديگر داخل اين نيايد

دن كليات برنامه تان است. دن خط سيري هم كه  ،ريزد. به عبارت ديگر مي مطلب دست و پايتان را به هم

اجمالي است. اين هم  ،برنامه به صورت خيلي كلي دوم، سوم ، اين مراحل  ،عرض كردم مرحله اول

اگر جلسه اي كه  ،كند، به صورت خيلي كلي. كه در طرح كليات يمعين مرا  تانفعاليتمحورهاي عمليات 

اين طرح كليات است. حاال اگر بخواهد  ،كرده مي طرح توجيهي بوده، ضرورت يك چيزي را تمامكه داشتيد 

طرح تفصيلي اش باشد. اگر اين مرحله هم مورد پذيرش قرار گرفت ممكن هم هست كه صالح بدانيد اينها 

مي خواهيد دوباره به عنوان روش داديم  با قيد اينكه كلمات پزشكي اي را حذف كنيد. ،دراهمراهتان ببري

 اند.حذف شده

 س: نه حاال الزم هم نيست بگوييم داريم.

 ايـ نحوة ارائه روش )نظام( مقايسه 3/2/3

شروع كرده بوديم  .امكنيم برايتان . من اصالً بحث تدريسي اينها را نگفته مي ج: اگر لزومي ندارد كه توليد

اركان  ؟ولي اين كه از اول كار بگوييم اين سطح ابعاد يعني چه ،تطبيق دن را يعني مثالً گفتن تطبيق اقتصاد

اين سه تا دارد. فرق بين  ندارد چرا اين سه تا زير بخش اوليه ؟ضرب شدن اينها ؟اساس يعني چه ؟يعني چه

 عنوان كلي انتزاعي پيدا ،نها حتماً بصورت جم  كميزير بخشهاي اي ؟دو تا در زير بخشهايش چيستاين 

با اوصاف.  مگر شودبضرب محال است  .يعني اينها حتماً ضرب است .دهد مضاف اليه را مي يعني .كند مي

تواند خصلت وصفي مالحظه شود. بعد اين كه  نمي شود. اينها مي مالحظهشان برايخصلت وصفي بايد اينها 
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تركيب هم بعدش است. بخالف جايي كه بخواهيم  .اولين جدول ماست. تجزيه بعدش است ،جدول تحليل

تان مدل بعد تجزيه و بعد تحليل. اينجا ،در گرددوري صحبت كنيم. در گرددوري بايد اول بگوييد تأمين

د بعد براساس دن تحليل بگوييد حاال برو تجزيه كن بع .اول بايد داراي تحليل فلسفي باشد هست مدل

مي گوييد ما  كنيم؟ مي كنيم اينكه سير ما كالً چيست ؟ چگونه كار مي تركيب كن. اينها را درجاي خود بحث

  .كنيم مي توليد كرديم در هر قسمتي اش مذاكره كنيم تدريجاً توليد ي داريم كهقدرت ،كنيم مي توليد

 شد.المعارف كتابخانه اي، كه كارش دايره  ،پژوهش نظري .: اين شد دايره المعارفس

 «تحقيقات ميداني» ـ محور سوم تحقيق،  3/3

تئوريك و  ةاثبات مرحل ،گذشته را در قدرت خواندن  تان. ميداني طرح تأسيسيشد ج: ميداني دخرين كار

بعد پياده كردن عيني اش است كه  .نظر در مدل كاربردي .نظر در كاردمدي .نسبت به كاربرد ،اش استنظري

تواند در مقياسهاي  مي ابي وضعيت موجود، پيشنهاد دادن براي برنامه ريزي و اجرا كهشناسايي يا  ارزي

 بسياركوچك درمواردي با حفظ طبقه بندي يا اولويت بر تصرف در جاهايي در كشور پياده شود.

 ـ نكتة مهم، وجود چالش بين گستاخيهاي انقالبي و ابزارهاي موجود اداره 1/3/3

هاي انقالبي و ابزارهاي موجود اداره اخيتديد چالشهاي بزرگي بين گس مي نظراما نكته مهمي هست. به 

اين را حاضرم اثبات كنيم. نه اين كه بعنوان ددم  .هست كه امكان ندارد دن ابزارها در دينده موفق درديند

هستيم  واقعيت اين است كه نه اين كه چون حقيقت گرا .گوييم ددم واق  گرايي هستيم . ميانقالبي هستيم

 چنين است

 شودميو چالشهاي عظيمي پيدا  را. تصرفات ،پذيرد نمي گستاخي انقالبي

 ـ بررسي روند اجمالي كار 4

 اول دوره كنيم: خود موضوع را يكبار برانداز كنيم. از : يك بارس
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 را كه گفتيم يك روند اجمالي است. 8تا  1عرض كرديم  كار ج: يك روند اجمالي اول

 ،نقض، طرح را مراحل بگيريم كه باز هر كدام از اين مراحل سه مرحله دارد نظري: يعني نقد، س

 ميداني ،ايكتابخانه

بگوييد محورها. مراحل و محورها همزمان با تحقيقات  .مراحل به كار نبريد كلمة ج: براي دنجا ديگر

مثالً اين از فروردين شروع كرد، او از خرداد  هتوانيد ) اگر نفر داشته باشيد( با فاصله اي كوتا مي كتابخانه اي

ر كتابخانه گتوانيم زودتر هم اين كار را بكنيم چون ا مي توانيد كار نظري تان را بگوييد بله مي كند.بشروع 

اين گيريم  مي . سوال بايد درست كرد. بنابراين محور نظري را از صفر حركتداي هم نياز به كار نظري دار

شود. با يك فاصله اي محور  مي كند چون كتابخانه اي دغاز مي ادامه پيدا همين گونه  يبعد كار نظر .يك

 تا درحقيقت ما سه .تطبيق ميداني در خواندن و مالحظه كردن نسبتهاكار توان شروع كرد  مي سوم را هم

 مرتباً جلو ببرند.اي و ميداني را توانند كار نظري ، كتابخانه مي توانيم داشته باشيم مي واحد پژوهشي

 گوييم مقاصدمان هم هست مي : عمالً مراحلي كه ماس

. شوند مي دن محورها ضرب زباز نسبت به هر كدام ا است، نقد و نقض و طرح كهداريم  كه ج: مراحلي

ول پژوهش نظري هست، ممكن هست ؤيا دن محوري كه مس ي. دن واحدتايي كه نوشتيد 9مثل همين 

دهد ولي با اضافه  مي فردا دوباره كار نظري انجام .به نتيجه برسد .ي مشغول باشدنظر امروز در يك كار 

شود به حوزه اي كه اين سه  مي ، يعني از دن محور كه يك خط متصلهاي دمدشدن اطالعاتي كه از كتابخانه

 كنند. مي يا سفارشاتي بفرستد براي تحقيق ميداني . اينها در يك تعاملي با هم كار .تا دنجا هستيد

ن در دوريم و اگر ابهامي بود جلسه دكنيم با اين ديد كه بتوانيم يك طرح كليات از  مي : مروري دوبارهس

 كنيم تا در ارائه طرح كليات ابهامي نداشته باشيم. مي دينده بر روي تببين يا رف  ابهام دن بحث

 ، استقبالش خيلي بيشتر است.با روشن بيني نسبت به تبعات اين كارما 
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 ـ طرح كليات برنامة مدل 1/4

تايي است كه گفتم. يك تنظيم  8گويند. كه همان  مي ب عملياتي داريد كه به دن فلوچارتج: يك ترتّ

و مرحله اي داريد كه دن بايد به متوالي اهداف  ياروند برنامه داريد. يك تنظيم محورهاي موازي و مقاصد 

يك  .داريد cpmيك فلوچارت داريد يك  .همان جدولش است ،وسيله يك جدول اثبات شود. اين ضرب

تان و تناسب عمليات است. اين جدولي كه ايجاد تناسب جدول ايجاد تناسبات عمليات داريد. اين جدول

ترتب اعمال  داريد. يك cpmداريد يك يعني در حقيقت يك فلوچارت  عمليات هست ماتريس شماست

  .اريدتوالي و توازي عمليات د يكداريد،

 ترتب دمده در : توالي اش كهس

 شود، به عبارت ديگر تشريح ميج: ولكن محور بندي نشده

 شود.، همان سومي ميكنيد محورها ارتباط دهيد به دن ترتب اش: وقتي محور بنديس

اعمال را درست  باول جدول تناس كه بلكه بهتر است .دومي درست كنيدمرحلة ج: سومي را بايد در 

 و توالي را درست كنيد.توازي ترتب و نهايتاً  ،اساس دن كنيد. بر

 .كند.مي خودش اجمال و تفصيل پيدا :س

از  ،اي است كه تشريح دنجدول ماتريس يا جدول تناسب اعمال، خالصه درست شد. ج: اي زنده باد

كليات برنامه  ،اين كه تمام شد زپس ا .جهت در توازي  و توالي يك ديد و از مي يك جهت در ترتب در

 .حتماً تمام است. كليات

 ـ روند تفصيلي برنامه مدل 5

بايد  همين كه بخواهد تشريح بشودشود.  حشويد دن را به تجزيه ببريد يعني كامالً مشرو مي بعد مجبور

 د با اجزائش ذكريكن مي دن وقت اينها را خيلي بزرگ .تحليل و تجزيه و تعريف خودمان بيايد جدول 
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به هم  .ضربش كرديم .كرديم شريز .كرديم شدوباره بايد از دنجا بگذريد. بگوييد خيلي بزرگد. يكن مي

ردش كرديد. البته هر خيلي كار دارد. بعد از اينكه خُ .داريم 11تا  28اضافه اش كرديم حاال به جاي سه تا 

وعات ريزش ديگر كافي به اندازه اي كه به نظرتان بيايد كه خردشدنش با موض .رد كنيدمقدار بخواهيد خُ

 دهيد يعني در حقيقت نظام تعريف ما جاي جدول اوليه شمااست، دوباره عين همين كار را انجام مي

 .شود مي كنيد و تمام مي معينتوالي كنيد توازي و  مي دوباره  برايش ترتب معين .نشيند مي

 ـ نحوة تطبيق نهائي 1/5

زمان تعريف كنيد. هزينه  ،ييد براي هر كدام از اينها در عينيتگوييد بيا مي ديگر يك تطبيق نهايي دارد كه

 كارتان تمام است. راين ديگ .بندي كنيدتعريف كنيد. امكان سنجي كنيد و زمان

 )سازماندهي و گردش عمليات سازمان(« سازمان عمليات»ـ  2/5

يعني  .ديگر تكميل است ،چون برنامه .داريد درست كردن سازمان عمليات است الزم دخرين كاري كه 

ديگر يك سازمان دهي داريد و گردش عمليات سازماني  ؛برنامه هم تمام شده ،در حقيقت مدل تمام شده

پس در حقيقت يكبار برنامه رابه صورت خيلي اجمالي ، ساده ، كلي در تناسب احوال  .تان براي كار

 ،موضوعات

 «مدل نقد» ، موضوعات فعل و اثر فعل «فعل موضوعاً»ـ  6

 ،نقض ،نقد .اولين ساده تان شروع شود ،حاال اگر بخواهيد دو سر  فصل كلي ذكر بفرمائيد كه بين اين دو

 .موضوع فعل است ،ميداني اينها تحقيقات نظري، تحقيقات اي،تحقيقات كتابخانه .فعل استچيست؟ طرح، 

عمل  موضوعش، موضوعش چيست؟ .ايفعل موضوعاً، موضوع فعل: فعل موضوعاً تحقيقي است كتابخانه

موضوع فعل است شما مدل اينها است  ثرتوانيم براي دن اثري ذكر كنيم؟ اينها ا مي نقد كردن است. حاال ديا

شود بر  مي شود اثرش ظاهر مي موضوع ، كيف فعل است. فعل اضافه به كيفش. نقد مدل برنامه .برنامه داريد
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خود فعل به نفسه  .ش چيست؟ فاعل و مفعول فعل نيستگوييم موضوع مي ؟ در خود فعل هست كهچي

مقابل اثر، كه روي  در در اينجا گوييم موضوع فعل مي يعني كيف فعل چيست. هرجا؟موضوعش چيست

 كنيد. اثر روي مفعول  مي جدااش كيففعل با خود كيف فعل است. بين  ،شود، معنايش مي مفعول فعل واق 

ديد كه يك  من مي رنظشود كه اين برنامه براي او ايجاد شده. به  مي نقد مدل خاصي ،شود. اثر مي عل واق ف

 تصوير روشني از سه مرحله از كار تمام شد. 

 مرحله اول: طرح كليات

 مرحله دوم: طرح تفصيلي

 مرحله سوم: امكان سنجي و زمان بندي

 درباره موضوع مدلهاي برنامه است. كه داريد، كل اين سه كار

 وازم برنامة برنامة مدلـ  ل7

 قتوبرنامه مان چه قدر  برنامة يعني ؟خواهد مي چقدر وقت ، تنظيم دنبنفسه ) نه انجام دن( ،خود همين 

تنظيم جايگاه سازماني ة برنامه الزم داريد؛ كنم. تنظيم برنام مي خواهد عرض مي خواهد؟ چيزهايي كه مي

  خواهيد. مي برنامه ريزي برنامه كارتخصيصي كه براي خود همين ؛ برنامه الزم داريد

 ـ ضرورت انجام برنامة برنامه در قالب پروژه 1/7

سازماني، تعريف  ةد فقط در قالب يك طرح انجام بگيرد يا اين كه حاضرند به عنوان وظيفنخواه مي ديا

رئيس سازمان  ردفتكنند و يك مأموريت سازماني بدهند، به يكي از واحدهاي معين شده شان، مثالً دبيرخانه 

تواند مأمور شود يا كسي را معين كنند بگويند ارزيابي مدلها در  مي برنامه يا همين دقا كه مسؤول برنامه است

 سازمانيوظيفه پس يك پروژه داريم ، يك  ؟چگونه استوضعش يعني خود اين مدل  ؟عينيت چه بوده

 داريم. اين دوم



 ·····························································································  43 

 كند. مي پروژه را طرح: ايشان به عنوان وظيفه سازماني دارد س

هيچ وقت  ،توانيم برايش ذكر كنيم كه بگوييم اين مي يك جا باالتري هم قسمت دوم را بيان مي كنم. ج:

يك پژوهشكده مخصوص اين مطلب باشد. بگوييم اين پژوهشكده جايش در سازمان  .تعطيل بردار نباشد

ايد كساني باشند كه اطالعاتشان درون مسؤولش  هم بنا به تعريف نب .خواهد مي خالي است، مسؤول هم

 . بايد فرا مدلي باشد.هاي مدلاكسيومها و پايه در مدلي باشد حتي

-حكم عزل خودمان را از االن ميبايد يك عده ديگر بشوند مسؤولش.  ،: بعد كه اين مدل ما راه افتادهس

 دهيم.

 ج: عيبي ندارد. 

 اي تغيير پيش فرضهاي آنـ فراهم بودن تعاريف جديد اقتصادي مدل بر 2/7

شايد بهتر باشد  جايشاين يك كاري است  ؟اين معناي اين كه ديا ما فرا مدلي الزم داريم تحقيقات يا نه

و تعاريف عوض شود  هايمودر وزارت علوم باشد. براي اين كه بايد يك جايي معادالت عوض شود اكس

دنجا خود  مركز پژوهشي كه اآلن بگوييماالن غير از  .شاجايگاه منطقي .مرتباً، بيايد بعد مدلها را عوض كند

 هم يك ارزيابي در كارش كند.

: كار مشكلي است. ما وقتي بخواهيم وارد طرح مدل شويم بدون اين كه در علوم انساني يك حرفهاي س

 شود وارد اين معركه شد؟ مي جديدي براي گفتن داشته باشيم مثالً در اقتصاد،

باشيم. ما  ديد كه اينگونه نيست كه نتوانيم و اينگونه هم نيست كه تعريف نداشته مي ج: به ذهن من

تعاريفي  .از نقدينگي داريمتعريف ما  داريمصرفه جويي در مقياس  تعريف از صرفه، داريم ما. تعريف از

سيعتر از و گاهي خيلي ومتناظر ما تعاريف  در بنيانهايش  كالً تعاريف اقتصادي است غير از تعاريف دنها

 دنها تعريف داريم.
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 كه فعالً حداقل در شروع كار يك پروژه است. ،: اآلن دو چيز را كه فرموديد مشخص كنيم. پروژهس

شود  . ميج: حداقل در اول كار كه در قالب يك پروژه است اينجا سفارش دهنده، سازمان برنامه است

 بنددقرار داد مي مطالعه مدلهاي اقتصادي،  يشان دارد درباراوظيفه اي كه 

 ،بهينه كنند مقدمه اش اين است كه دخواهن در واق  است مي شود بهينه عملكرد خودشان مي :س

 گويند بياييد همكاري كنيد در قضيه. مي كنند و مي ج: كه احياناً به شما رجوع

كنيم. اين كه را پخته تر پيشنهادمان اينجا بايد  بشود.: قسمت دوم كه بعنوان يك پژوهشكده تعريف س

يك مركز دولتي ايجاد شود، حاال زير مجموعه سازمان برنامه، خود سازمان برنامه يك پژوهشكده جديد 

قم باشد، اين يك  حتي دانم دارد يا نه، اگر ندارد بزند، اگر دارد اضافه كند مثالً پايگاهش هم نمي بزند،

شويم  مي دارد ما هم هم رامراكز دولتي!  منتهي اين يك مركز دولتي است و قيد و بندهاي دارد.صورت 

يعني بخواهيم  .و كذا  كار كنيم نه به صورت پروژه اي ...كارمندان دولت مثالً اگر بخواهيم به صورت 

ديگري باشد، كار تعريف كنند بگويند شما بياييد  يباشيم نه اين كه محور كس هخودمان محور دن پژوهشكد

انيم به گونه اي صورت مسأله را ترسيم كنيم كه يك مركز حوزوي تعريف با ما همكاري كنيد. ما اگر بتو

داند كه كمك كند يعني ازش كار بخواهد ،  مي كه دولت خودش را ملزم يكنيم، مستقل، نه دولتي اما مركز

 هزينه هم بدهد.

 ـ روش تفصيلي برنامه تحقيق 8

اين طرح كليات قبول  .تا چند جلسه بگذردديد اول اصوالً در اين ساختارها نرويم،  مي ج: به ذهن من

اين است كه ظرف سه ماه ، طرح احتياطش باز عمل به  پذيرفته بشود امضان بشود. .تنظيم شود .شود

فعالً تفصيلي اين را تعريف كنيم يعني همان مدلي را كه اين جا نوشتيم از اول تا دخرش را تعريف كنيم، 

ه؟ جامعه اش يعني چه؟ ابعادش يعني چه؟ ريزش را تعريف كنيم. تكوين مدل يعني چه؟ تاريخ اش يعني چ
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نه اين كه اين  مي گوييم دايره المعارفدربار   همان چيزي كه تعريف هايي كه يك پاراگراف كوچك باشد.

خواهيم اين را تعريف كنيم بدون تطبيق و ترجمه به زبان مبد  و مقصد. سر فصلهايي  . ميرا به كار بگيريم

كه از سه جلسه معتقد  برد مثالً در هفته مي شيم، تعريف كنيم، سه ماه هم به صورت فشرده كارداشته با

 جلسه بحث 63جلسه در ماه  12نيستم كه به نتيجه برسد يعني در حدود هفته سه جلسه، چهار سه تا 

 ب در تفصيل تعريف بشود.فقط خود مدل. .برد مي

 حنقد وطر ةبرنام تفصيل : فرق بگذاريم بينس

 روش برنامه ريزي .. اين رو شمان استگوييممي ط به كار گرفته شود ما فقط تكوينج: خيراين بايد فق

 مان.روش تفصيلي است

 ديد.  ، مياين ،در طرح .نقض و طرح داريم ،: روش تفصيل رابايد در طرح بگوييم. نقدس

يعني دقاي پيروزمند براي  برد مي روشمان براي خودمان وقت ج: پس روش مان را در نهايت نگوييم.

؟ پس كنيد  برد. هزينه اين را چگونه تمام مي جلسه در سه ماه وقت  63 اينكه بخواهند بر اين مسلط بشوند،

 .بعد بخواهيد اين را ترجمه به اقتصاد كنيد اين محال است كمتر از يكسال شود از تسلط به روش

 .چه شود س: كه نتيجه يك سال

 هايمدل توانيد نقد دن را روي مي اين شود كه شما يك نظام سئواالتي داريد كه ة يك سالكه نتيج ج:

 برنامه دغاز كنيد.

 شودس: يعني اينها همة پيش نياز نقد مي

 .كه يك محور عملياتي ديگرهم داشته باشيد كه او هم دايره المعارف دنها را درست كندج:پيش نياز نقد 

شود مگر چيزهايي دماده  نمي . دن هم كمتر از يكسالهست بان مقصدتانز ،را درست كند. اينتان زبان مبد 

 خواهد. مي باشد. دنها هم باز مطالعه و كار
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 كار نقد. دهمان پژوهش نظري، يك پژوهش نظري داريم براي انجام خوقالب : يعني ما در س

تحويل دادن ماه هم  6است. به موضوع  دن تطبيق كه سه ماه دن روش است. شش ماه دن برايج: 

 است. تعاريف

 س: تحويل دادن چه تعاريفي؟

 صدتان براي نگاه كردن به موضوعات.خواهيد زبان مق مي ج: تعاريفي كه

 : تطبيق به موضوع يعني تطبيق روش به ؟س

 شود دن مي بايد كار ديگري انجام گيرد. البته مطلب اقتصادي. همزمان با اين هايبه مدل ،ج: به اقتصاد

همان  است كهاصطالحات و عاليم  ةكه ترجم .و انداخت ولي خيلي بهتر است هم عرض باشدرا جل كار

 مانبايد اول دايره المعارف است. بخشي مال دنها .مال خودمان است است همان بخشدايره المعارف. 

 گيرد.بتواند انجام  مي يك سال در دو محور همزمانباشد درست 

دوريم اين را به صورت مشخص جا دهيم و   مي طرح تفصيلي كه: ما بايد در قالب طرح كليات س

 برايش توجيه بيان كنيم كه چرا الزم است چنين چيزي داشته باشيم.

ج: يعني به عبارت ديگر در ادبيات موجود اقتصادي ، انقالب ايران نه به وجود دمدنش توجيه دارد، نه 

 رل.قابل پيش بيني است نه قابل هدايت است نه  قابل كنت

نقد،  خواهيم براي مي : پس ما يك كار پژوهشي داريم براي عمل نقد ونقض و طرح يعني ابزاريس

 ق در خود نقض و نقد و طرح داريم.بعد هم يك كار تطبي نقض و طرح

 در زبان مبد  و مقصد. نامه يك واژه ،درست كردن يك لغت نامه .ج: يك پيش نياز داريم

بعد به كارگيري اش در مرحله نقد ونقض و طرح  زبان مبد  و زبان مقصد.دو تا پيش نياز مي شود. : س

 طرحي كه بعد خواهد بود با اين طرح اوليه يعني روش اوليه اي كه درست كرديم فرقش چيست؟ دن وقت
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 دييم سراغ عدد و رقمها. مي ج: اگر دايره المعارف داشته باشيم حاال

م دخرش طرح ما يعني تأسيس يك مدل برنامه.  و بعد : خير يعني طرح مان فرقش چيست؟ دن جا هس

 داريم پس مدل برنامه نيست. اولياي اين مدل برنامه ه كارگيري اش درعدد و رقمها و.هم ب

 رنامه است.ة بج: خير اين، برنام

روش نقد و نقض و  .دن چيز ديگري است، اين را روش اجراي برنامه نام بگذاريم برنامة برنامه :س

بعد  گوييم ما بايد يك مرحله نقد كنيم. نقض كنيم مي ش را بگذاريم . برنامه برنامه همين است كهطرح نام

 قبلش پيش نياز داريم... طرح كنيم

 . در فرهنگستان كه مي گويد سه بار در هم ضرب بشود درست مي شود.شود مي برنامه برنامه ةج: برنام

  ،ست چون تلقي دنها طبيعتاً از نقداما جا انداختنش مشكلتر ا .: حاال روشنتر شدس

 ـ ضرورت ذكر سه مرحله عمليات جهت انجام تحقيق واقعي 9

 .ج: شما با سه مرحله عمليات ذكر كنيد، سه مرحله از عمليات يعني از ابزارهايي كه بايد تأسيس شود

گوييد ابزار  مي اولي اش را كه .ابزاري است ،كل اين مراحل ،بگوييد بنا هست واقعاً كار عميق شود

درست شد، بعد  اين يك ابزار دزمايشگاهي .شود دايره المعارف مي نتيجه اش .كنيد مي دزمايشگاهي درست

 ،دزمايشها ابزار يعني يك برنامه داشته باشيم براي شروع به دزمايش كه دريك بايد  از ابزار دزمايشگاهي

يك مدل برنامه يعني خودش باز  ،ديد مي يك محصول بدست .گيرد مي عمليات نقد ونقض و طرح انجام

 يك ابزار برنامه ريزي است.

 همان طرح نيست. ،: مگر محصولمانس

 كنيم. مي شود كه برايش برنامه ريزي مي ج: خير طرح ما پس از اين كه پايان يافت مدل برنامه درست

 شود خود برنامه مي : بگوييم محصولشس
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 مدل برنامه است. ،دوممحصول  .ج: محصول سوم خود برنامه است

 دوريم، طرح يعني طرح مدل برنامه  نمي : مگر ما مدل برنامه را در مرحله طرح بدستس

 براي ابزار دزمايشگاهي الزم داريم. ج: نه طرح اوليه اي كه

 يك دزمايش بر اساس دن ابزار  .يك ابزار دزمايشگاهي .: بله گفتيمس

 بعد يك محصول و ج:

 شود؟مي خود مدل برنامه ،: محصول اين دزمايشس

 شود.كه بعد در عينيت به كار گرفته مي شود برنامه داده ميج: مدل برنامه 

ع بيرون بكشيم وبر گرديم از اول كه يك بار خودمان را از اين موض .: از نظر روند كار مشخص شدس

 ؟بدهيم يا ندهيم تيتوجه به مجموعه كاري كه داريم تن به اين كار به اين وسع ما بگوييم با

همين  ،بخش مربوط به عينيت بهترين جا ،ج: بله اگر واقعاً انجام بگيرد از نظر مرحله عمليات خودمان

 جاست.

شود؟ دوم اين كه قبلي ها را چه  نمي خللي در  دن ايجاد دن، : با توجه به عدم ساخت قدمهاي قبليس

 يق و...كنيم كه قبالً بحث تحقيق كتابخانه اي و ... روش تحق

 اي حوزويـ لزوم ايجاد زبان مبدأ و مقصد جهت تحقيقات كتابخانه 1/9

تواند هم عرض دن مطرح شود براي چيز ديگري و دن عبارت  از اين  مي ج: بحثهاي تحقيق كتابخانه اي

اين همة دنها  االن اين تحقيق كتابخانه اي را دارد، .خواهد مي است كه خود كار حوزه اي زبان مبد  و مقصد

توان  مي كساني كه متولي اش هستند خيلي بازبراي اين كه  .درد سرش خيلي كمتر است را دارد. نهايت اين

 ،كه دنها عوامل درون زاي مدل اقتصادي را ترجمه كنند بگويي كرد. يعني شما بخواهيصحبت  با دنها 

توانيد با دنها به  مي با يك نظمي خيلي زوديعني  .دارند همتطبيق كنند و اينها برايشان هم دسان است و 
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 دايره المعارف بخش دنها نوشته .نفر دنجا در اختيار شما بگذارند با مناب  موجودي كه دارند 6 .تفاهم برسيم

 كافي است اگر دسته بندي نقد نداشته باشد. براي دنجا تا ليسانس 6 .شود مي

 داشته باشند.: احتماالً چيزهاي س

يه زنداريد. بايد بگوييد برو كتابها را اين گونه تج شمااي اش اين طرف يعني طرف حوزه ج: بله وليكن

 بيايد. تا به دستكن، اين كار را كن و .... 

 : يعني ما عمالً بپذيريم كه موضوع ديگرمان تحت الشعاع اين قرار بگيرد.س

 يتحت الشعاع قرار گيرد. اگر بخواهيم صريحش كنيم ما در موضوع ديگر موضوع ديگرمان نه اينكهج: 

نه  داريم. نه قدرت سياسي داريم. متقاضي هم نداريم. نه قدرت اقتصادي . فقط باني داريماآلن باني نداريم

 ما هم قدرت سياسي و ،گفتند برگرديد سر خط مي نددز مي و زنگ تفريحبوديم حاال اگر ما  .فرهنگي داريم

بدهيد  تحقيقات، ةبانك توسع بدهيد يعنيگفتيم تحقيقات كتابخانه  مي دهيم. مي اقتصادي و فرهنگي به شما

 اشكند رابطه شود. اگر زبان پيدا نمي اش با حوزه ايجادگفتند براي چه؟ اصول اگر زبان پيدا نكند رابطه مي

شود.  مي در اين صورت همه چيز همراهگفتيم  ؟ ميشود مي بعد حوزه اگر همراه شد چطور .شود مي ايجاد

داند كه هنوز است اگر خود عقب نشيني را ادامه ندهد از همين جا  مودي مياگر حوزه همراه شد خودش را 

 سپارد مي كند و سنگر به سنگر به دست كارشناسان مي اجرا مرتباً عقب نشينينسبت حوزه  ؛كه هست بايستد

 .تد هنوز انقالب قدرت توليد امثال اين چيزها را مثل دب خوردن داردبگو بايست اگر بايس رود.به عقب مي

شود با  مي كند. ملزم مي دن وقت سازمان برنامه نه اين كه از موض  جنابعالي با يك نفر مراجعه با دنها كار

 شود. مي اسيتضاح .مجلس ةيك مصوب

نگرفتيم. وسيعتر از اين حرفهاست يعني : ما تحقيقات كتابخانه اي را كه فقط براي زبان ترجمان حوزه س

 دانشگاه هم اين مشكل را داريم. و علوم در بحث علم
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بعد  ،بعد دانشگاه .انگيزشي محكم جامعه ، اول حوزه است ةپايه كه داريم يعني پاياولين ج: بله، ولي 

هم منطق  ،خواهد مي ديد انقالب فرهنگي هم فلسفه مي اجرا. اگر ربطش به مكتب كالً تمام شود، به نظر ما

ه تحقيقات يا بانك توسعه طرح توسع، خواهد مي هم منطق جريان. در منطق جريان خواهد،مي نظري

 تحقيقات مي شود.

فرض بر اين كه ما بتوانيم ايشان و مجموعه شان را  .نكنيمجلو فرض دن طرف را فرضاً : اگر ما س

 شوندبطرف تر برنامه و مدل برنامه هم حاضر مجاب كنيم كه محدود به موضوعات خودشان نشوند و دن 

 ،فكر كنند و كار كنند كه

 بمنزلة منطق در جريان عملي تحقيق« بانك توسعة تحقيقات»ـ ضرورت  2/9

 چگونه ،را عوض كنيم. ي، محيط اجتماعهااوليتبندي ج: سوال ديگر هم هست كه اگر در طبقه

)منطق در  اشر جريان عملي تحقيق است نه جريان نظريمنطق د ةگوييد بانك توسعه تحقيقات به منزل مي

 و كارهايي كه در تحقيق انجامها تتب يعني مديريت نحوه گمانه زني و كار كردنها و  جريان عملي و عيني

، اگر اقتصاد بتواند كار يتيمدير نه محيط نه محيط نظري و شودمي محيط عيني عين همين ايجادِ ،گيرد مي

 شود. مي چنين محيطي اين ايجادخودش را بكند 

هر چه وقت بگذاريم؟ يعني كارهاي تحقيقاتي  ، هر قدر طلبيد،طلبد مي : ما به ميزان كه اين كارس

 الب همين دنبال كنيم؟قاقتصاد را در بحث اي كتابخانه

شود  مي تحقيقات كتابخانه اي تان هم در عمل به كار گرفته .ج: اقتصاد كه خيلي هم فرم با همين است

دن  توانيد . ميشود مي كوچك به كار گرفته ةنمون مدل در يكهر چند در موضوع اطالعاتي كه در باب 

 .ميگير مي تست كنيد يعني ما تحقيق كتابخانه اي را نسبت به اطالعاتي خاص به كار تعاريفي را كه داريد
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استفاده دوستان   نحو و طرف سازمان برنامه از يك ة: دوم اين كه نسبت به مشكل ارتباط با خود بدنس

طبيعتاً اين كار با اين كيفيت كار سنگيني خواهد بود و  چون دقت كنيم. ،درون مجموعه هم از طرف ديگر

 هم احتياج به يك سازمان دهي جدي دارد هم احتياج به ...

 «وصلّي اهلل علي سيدنا و محمّد و دله الطاهرين » 
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