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 71/11/11: تاریخ توسعه دوم برنامه نقدهاى ارزیابى1 جلسه

 

  گذشته مباحث بررسى: مقدمه

 كه است  مطرح دوم برنامه بر گرفته انجام نقدهاى بررسى بحث، جدید فصل سر این در: پیروزمند االسالم حجت

 .رسید نقدها ارزیابى براى روشى به بتوان باید اول قدم در طبیعتاً

 شكل این  به هم جدول تنظیم. كرد تكمیل باید كار این با متناسب را شده تنظیم ماتریسى جدول ابتدأ كار این براى

 برنامه، روش نقد برنامه، نقد» هم ستون در و« وابستگى نظام استراتژى، اهداف، و بینى جهان» آن سطر در كه بود

 .بكند تغییر كار این با متناسب باید است ستون در كه چیزى آن طبیعتاً شود مى نوشته« برنامه روش طرح

 موجود نقدهاى بندى طبقه مدل از ما انتظارات - 1

  مدلى از انتظار و نتیجه كاربرى، به باید مشخصاً رسید، این به نسبت مشخص گمانى به بتوان كه این از قبل لیكن

 .داشت كامل توجه  شود مى طراحى كه

 :دارد ویژگى چند مدل این

 .باشد داشته نقدها به نسبت جامعیت المقدور حتى باید - 1

 نشان را دینى برنامه یا برنامه دین بتواند باید دیگر بعبارت. است مدل داشتن دینى صبغه منظور ;بودن دینى - 2

 بدهند؟ نشان را برنامه دین اند توانسته چقدر كردند نقد كه آنهایى كه صورت این به. بدهد

 خواهد مى  كه شود مى داده متتبّع دست به موضوع یک كه وقتى یعنى. است نقد ارزیابى الگوى خود بودن دینى - 1

 بگوید دهد، مى  تطبیق آن بر و گذارد مى آن روى كه كلیشه یک مثل الگو این بوسیله بتواند باید كند مطالعه را نقدى

 توجه امور این به و كرده توجه امور این به دارد، را ها توانائى این یعنى. است خالى اینجاهایش و پر آن جاهاى این

 كرده توجه بد یا كرده  توجه خوب اینكه. است كرده توجه باید كرده توجه خوب كرده، توجه كه جایى آن و نكرده

 و كرده توجه برنامه در اقتصاد و فرهنگ بخش بین ناهماهنگى مسأله به مثالً. كند مى تأمین را دینیش جنبه همان

 از یا كرده بررسى تكنوكرات  یک موضع از را این آیا كه گردد معلوم باید لیكن. بدهد نشان خوب توانسته هم را این
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 و كرد تفكیک هم از را امور این  بتوان الگو آن طبق باید پس باشد؟ مدار ارزش و محور دین خواسته كه كسى موضع

 كه رسید ابعادى به بتوان وجه  شاملترین در حداقل كه است این منظور بنابراین. است برنامه نقد دین همان این

 .دهند مى تشكیل را نقد كاملترین

 باشد؟ باید بخشى چند پایان در آن ماتریس: حسینى والمسلمین االسالم حجت

 است؟ معنا چه به باشد بخشى چند اینكه اصل اما. است تغییر قابل آن بودن بخشى چند(: س)

 .هست وقت جلسه 12 فقط حالیكه در برد مى زمان یعنى(: ج)

 داد انجام  توان مى كه را هرچه یا تا 27 تا، 1 تا، 1 زمان محدوده در ولى است زمان معدلش زمان، قید به البته(: س)

 .داد انجام باید

 بتوان كه  است بعید هم تا هفت و بیست به بلكه. رسید توان نمى یكم و هشتاد به جلسه 12 در حتماً اما بله،(: ج)

 .رسید

 .بود نخواهد مشكلى بیاید، آنها از كار این و باشد تا 1 اگر اما بله،(: س)

 این به بشود،  تعدیل كمى باید دارد وجود كه انتظارى بنابراین. است بخشها( باصطالح) حداكثر تا 1 ولى بله،(: ج)

 .گردد مى  بیان تر اجمالى صورت به و كلّش كه است این معنایش شود مى نُه هفت و بیست وقتى كه صورت

 و مقدورات مبانى، و سطر در وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان) نقدها ارزیابى براى اولیه پیشنهادى مدل - 2

 (ستون در تخصیص الگوى موانع،

 .است خوبى جدول جدول، این كه رسد مى نظر به

  الزم اآلن كه چیزى آن حال. كرد تعریف مفرد صورت به واژه سه آن در را واژه سه این و آمد سطر در باید

  چیزى چه ج، و ب و الف مبانى و مبنا مثالً اساس بر استراتژى باشد؟ مى چیزى چه آن بینى جهان اینستكه است

 مبنا اساس بر. است بهتر گیرد، قرار سوم قسم تخصیص الگوى اگر شود؟ مى چه مدلش یعنى وابستگى نظام و

  انگیزه مقدور؟ یا مانعند اللهى حزب هاى نیروى كه گوید مى مبنا یعنى. كرد شناسائى را موانع و مقدورات باید

  مانع اى انگیزه چه و مقدور اى انگیزه چه اینكه مقدور؟ یا است مانع سود انگیزه مقدور؟ یا است مانع مذهبى

 گوید؟ مى پاسخ كسى چه را است

  بینى جهان اساس بر مبانى شناخت - 2/1
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 انسان و  است اصل ماده بینى جهان در اگر حال. دهد مى ارائه بینى جهان بخش در مبانى را سؤال نوع این پاسخ كالً

 بر مقدورات  كه است طبیعى باشد، مى طبیعى و نرمال انسان آن و بوده اصل ماده بر اثرگذار و ماده از متأثّر اكونومیک

 .بود خواهند مادى هاى انگیزش مبنا این

 صورت  به ولى ;شود نمى درست ماتریس گردند، مى بیان اآلن كه اینهائى براى البته. نیست كافى هم تنها انگیزه بعد

 .است مهمّ هم مادى هاى اندیشه پس. شوند مى داده توضیح كلى

  مبانى اساس بر موانع و مقدورات شناخت - 2/2

 كردن كردن  هزینه و« تبور لن تجارًْ» به هرگز كنند، عادت سود نرخ در كردن فكر به مردم باید گویند مى اینكه یعنى

 مادى جهان در و نداشته مادى راندمان آنها كردن هزینه كه پولهایى به نسبت هرگز. نیندیشند دیگر جائى براى

 اگر كه این به گویند مى  دارى سرمایه كارشناسى پوشش با( باصطالح) بلكه گویند نمى رسماً اینرا. نكنند فكر آید، نمى

 دعوت دنیا كردن كوچک و آخرت به ،(خودتان قول به حالل ترك) زهد به نكردن، مصرف یعنى قناعت به را مردم

 این وضع باید: گفت مى بود اقتصاد  اهل كه شخصى یک! است؟ تبلیغات نحو چه این ;است اقتصاد ضد ها این كنید،

 این و شود مى شناخته مانع و مقدور  مفهوم گردند، مالحظه مبانى هنگامیكه بنابراین. كرد عوض را ختم مجالس

 بسیار. كند مى معین هم را مانع. كند مى معیّن را نقدى هر دین یا برنامه هر دین كه مطلبیست مهمترین

 طبیعى و ابزارى مقدورات و موانع  به فقط و نیاورد حساب به را انسانى مقدورات و موانع شخص كه است اندیشانه ساده

 الگوى و ها اولویت كند پیدا تغییر مقدور و موانع بناشد اگر. هستند مقدورات و موانع هم آنها كه هرچند. بپردازد

 براى مانعى، چه حلّ به مقدورى  چه اینستكه مسئله منتها. شود مى عوض طبیعتاً هم( نسبتها و سهم) تخصیص

  كند؟ پیدا تخصیص هدفى چه به رسیدن

  مقدورات بندى دسته بزرگترین« امكانى ابزارى، انسانى،» مقدورات - 2/1

 ،«امكان ابزار، انسان،» اگر. است مهم بسیار هاى بندى دسته از هایشان بخشى و موانع و مقدورات كلى بندیهاى دسته

. آید مى« آدم انضباط و رفتار اندیشه، انگیزه، مثالً وضعیت» درونش در وقت آن باشد، بندى دسته بزرگترین فرضاً

 اى كالسه آن یعنى. بود خواهد  كارآمدى و اقتصادى وضعیت معناى به انگیزه تحصیالتش، كالسه مفهوم به هم اندیشه

 تحصیلش چیست، اعتقاداتش كه شود مى  نوشته اینگونه ساده بصورت پس. كند پیاده تواند مى چگونه است بلد كه را

 .شود مى آن اجتماعى كلى بندى تقسیم تا، سه این ؟(چیست اشتغالش) كند مى چكار و است چقدر
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 كار، تحصیل،)  مادى دستگاه با( كار تحصیالت، اعتقادات،) الهى دستگاه در انسانى امكان اوصاف تفاوت - 2/1/1

 (مصرف

 است؟ چیزى چه تقسیم این(: س)

 و تحصیل» فقط و باشد نشده تقسیم گونه این هرگاه. است« اشتغال تحصیل، اعتقاد،» كه انسانى نیروى تقسیم(: ج)

( نیاز) مصرفى  تحریكات را اعتقاد جاى یعنى انگیزه جاى كه است این معنایش باشد، شده گفته« مصرف و اشتغال

 الگوى اشتغال، تحصیل،» ملى، بانک هاى پرسشنامه نوع در. است دنیاپرستى دین دینش دیگر بعبارت. است گرفته

 است، چقدر كارآمدى كالسه كه  است این شود مى نوشته تحصیل اینكه معناى شود مى گفته بالفاصله. است« مصرف

 دینش، شود مى گفته هم جواب در هست؟ چیزى چه دینش و نه یا اند داده شغل آن به هم كالسه این با برابر آیا

 هست، تخصص تحصیالت تحصیالتش،  ولى شد داده توضیح ساده بصورت اش خانه اگر وقت آن. است نیازش و مصرف

 كند نمى نیاز احساس چرا كند؟ مى زندگى خانه  آن در چرا باشد، خوب باید آمدش در كه این گوید مى. آید مى بدش

 آدم این كند؟ نمى نیاز احساس چرا گوید مى شد، تعریف  اى ساده ماشین هم ماشینش اگر! كند؟ عوض را اش خانه كه

 .گردید شناسایى انسانى نیروى بنابراین! است؟  خوانده چیزى چه براى را درس پس ;نیست نرمالى

  ابزارى مقدورات انواع« الكترونیكى یا الكتریكى مكانیكى، ساده،» مقدورات - 2/7

 دستى ابزار یک با. باشد الكترونیكى یا الكتریكى مكانیكى، ساده، تواند مى ابزار. كرد مالحظه باید راهم ابزارى مقدورات

 نظام یک و شد مكانیكى اگر اما. باشد تخصصى فكر كند، كار آن با خواهد مى كه كسى افكار رود نمى انتظار ساده و

 تكنسین یک فقط دارد  ساختارى و مكانیسم یک كه ماشینى یک شد، ماشین و درآمد بودن ساده از ;كرد پیدا

 اگر. خواهد مى باال به  لیسانس از متخصص حتماً شد الكترونیكى یا الكتریكى اگر همچنین. كند كار آن با تواند مى

. كند كار تخصص فوق  نیروى با تواند نمى ابزار این گویند مى هست گاوآهن كشور كشاورزى تولید ابزار شد گفته

 هم سنگینى اینكه براى اندازى، مى راه بیابان در را گاو این لطفاً: بگویند دارد كشاورزى دكتراى كه كسى به شود نمى

 به ربطى این زیرا! نشینى مى  قسمت این روى و گذارى مى چوب روى را پایت بنشیند زمین روى گیرش و باشد داشته

 بین در كه خاصى تنظیمات باید  یعنى. دارد ربط بود الكترونیكى كشاورزى وسیله اگر بله. ندارد او كشاورزى دكتراى

 با متناسب هم ابزار اینصورت در. كند تنظیم.... و گیاه خاك، آب، براى كامپیوتر این بوسیله هست مختلف مواد

 .بود خواهد او تحصیل سطح وضعیت
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 شد؟ آورده قسمتى چه و كجا براى ابزار و مقدورات انسانى، نیروى این(: س)

 الهى، الهى، از را مبانى طرفش یک كه شود مى ذكر دیگر جدول یک دیگر بیان به. بندى طبقه یعنى مقدورات(: ج)

 تخصیص دوتا  این بین كه الگویى. كند مى ذكر هم را مقدوراتش. كند مى بندى طبقه الحادى الحادى، الحادى، تا الهى

 .شود مى معین مبانى آن اساس بر دهد مى

 است؟ ابزارى مقدورات و انسانى نیروى مقدورات منظور، آیا(: س)

 .تقسیماتش و امكان ابزار، انسان، یعنى. است نظر مورد طبیعى مقدورات و ابزارى مقدورات(: ج)

  تخصیص الگوى طریق از موانع حل به مقدورات تخصیص طریق از تكامل جریان در موضوع تبدیل - 2/5

 شناخته  تكامل در كه مانعى و انسان از كه مقدورى مبنا، یک اساس بر. است مقدور یک به نسبت تخصیص الگوى

 طریق از تكامل  جریان در موضوعات تبدیل چه؟ یعنى تخصیص الگوى مثالً. شود مى داده تخصیص مانع حل به شده

 .است موانع حل به مقدورات تخصیص

  بندى طبقه مدل اوصاف پیرامون نكته دو ذكر - 1

  برنامه« تخصیص  الگوى مقدورات، مبانى،» با برنامه نقد« تخصیص الگوى مقدورات، مبانى،» بودن یكى - 1/1

 .شد گفته الگو و مقدور و مبنا رابطه اینكه یكى. شود مى بحث آنها مورد در كه دارد وجود ابهام چند اینجا(: س)

 شوند، مى گرفته بكار كه هایى واژه یعنى. هست چیزى چه تخصیص الگوى و مقدورات مبانى، اینكه مفردات بله(: ج)

 بیان تا دو این اینكه از بعد. بود شده بیان وابستگى نظام و استراتژى بینى، جهان مفردات هم قبالً. شدند گفته همه

 .شوند ضرب یكدیگر در باید گردیدند

 نقد یا هستند  برنامه تخصیص الگوى و مقدورات مبانى، اینها آیا كه شود مشخص است الزم ضربش از قبل(: س)

 برنامه؟

 نقدى هر براى  یعنى. گیرد مى انجام همین عین باشد هم برنامه نقد براى تخصیص الگوى مقدورات، مبانى، اگر(: ج)

 .است اینگونه

 كرده توجه چقدر مبانى به كرده نقد كه كسى شود گفته اینكه مگر. ندارد معنا نقد موانع و مقدورات گفت باید(: س)

 است؟

 .است مبنایى داراى نقد. گیرد نمى انجام مبنا بدون نقد خیر،(: ج)



73  ······························································································································································  

 یا كند مى  بررسى را نقد مختصات آیا شود مى درست كه جدولى این یعنى. كنند مى تفكیک را همین هم آنها(: س)

 باید دهد  انجام كامل را برنامه نقد و بكند نقد بخواهد كسى اگر گوید مى اینكه یا گوید؟ مى را برنامه نقد مختصات

 .باشد دیده آنرا تخصیص الگوى موانع، و مقدورات مبنا،

 و نباشد مطلب  این به شاعر خودش است ممكن. است ندیده یا دیده شود گفته اینكه بدون دارد اثر كار این اصل(: ج)

 به و كجا از را مانع و مقدور كه شود مى معلوم زند مى حرف موضوعات تغییر و تخصیص الگوى در كه همین از لكن

 از را نقدش دین دیگر  عبارت به چیست؟ نظرش وابستگى نظام در و استراتژى در بینى، جهان در ;بیند مى مبنایى چه

 .آورد بدست توان مى طریق این

  برنامه دین و نقد دین آوردن بدست براى اوصاف این شمولیت - 1/1/1

 گفته كه  طرحى دین هم و را برنامه دین هم آورد بدست توان مى را نقد دین هم كه است اى اندازه به این شمولیت

 .است جامع را تا سه این یعنى. است ارزیابى الگوى بودن دینى شود مى

 عنوان به سه این از یكى گرفتن قرار با( نقد دین) ناقد شده پذیرفته« وابستگى نظام استراتژى، مبانى،» تفاوت - 1/2

 ناقد موضوع

 .است نقدش در ناقد مبانى آید مى دست به كه مبانى حال هر به(: س)

 .است نقدها نقد در ما خود مبانى(1 برنامه تولید در برنامه مبانى( 2 نقدش در ناقد بر مبانى( 1(: ج)

 .بود ناقد استراتژى سؤال از منظور(: س)

 .باشد متوجه اینكه بدون دارد استراتژى ناقد(: ج)

 به خودش نقد در ناقد كه است این از غیر نقد وابستگى نظام هم باز ندارد؟ یا دارد وابستگى نظام نقدش آیا(: س)

 .نه یا است داشته توجه برنامه وابستگى نظام

 در است مجبور كه شود مى گفته نه، یا دارد توجه برنامه مُدل به كه مطلب این از قبل. است آن از غیر حتماً بله،(: ج)

 سطوح نقدش  موضوع كه شود مى نقد ناقدى اینجا. بزند تواند نمى حرف اینصورت غیر در و بزند حرف نظام یک

. است برنامه در  مطلب ترین شامل این و برگیرد در تواند مى آنرا همه مطلب این لذا ;باشد داشته تواند مى مختلف

 مبنا كه شود نمى  علم آن. است علمى یک از ناشى برنامه اینستكه براى نباشد كارش به شاعر طرف تواند مى اینكه

 تخصیص الگوى یا هست تخصیصش موضوع مانع و مقدور كه نداند را علمى آن ناقد نیست ممكن. باشد نداشته
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 را تحوالت سیر یعنى .باشد نداشته استراتژى یا نداشته مبنایش در بینى جهان به تكیه علم آن تواند نمى. باشد نداشته

 .شود پیدا تغییر تا دهم مى مانع و مقدور تخصیص من بگوید بعد ;نكند صحبت علم آن خود در

-گردد ارزیابى خواهد مى جدول این بوسیله( الف) مثالً نقد وقتى كه است این تر مشخص بصورت سؤال حال(: س)

 چیست؟  نقدش وابستگى نظام و استراتژى بینى، جهان - نه یا شود شناخته طرف آن اینكه از نظر صرف

 نقدش موضوع است؟ داده تخصیص چیزى چه به را چیزى چه و برده كار به چگونه را تخصیص الگوى نقدش در(: ج)

 است؟ چیزى چه

 .گردد تفكیک است بنا همین بله(: س)

 است( د) مثالً شناسى مقدورات  اساس بر( ب) تخصیص ;است( ب) تخصیص الگوى تخصیصش الگوى گویند مى(: ج)

 دین. باشد مى مجهول كردن پیدا  اش بینى جهان پس گویند مى. است( پ) مبانى اساس بر( د) شناسى مقدورات و

. شود هم در ضرب تا نه این باید  تحلیل و استنباط ابزار آورده بدست براى. كند نمى ذكر كسى را نقد دین و برنامه

 را مقدارى یک و نباشد مبنایش بر شاعر خودش تواند مى طرف كه گفت مستنداً و كرد استخراج را تا نه این توان مى

 كه شود مى گفته. شد خواهد معلوم... و  چهارمى یا سومى یا دومى مرحله در كالمش لوازم ولى ;باشد گرفته تقلیدى

 معادله این اساس بر را سخن این كه نداشته  التفات خودش ایشان ولى است متدین توكلى احمد آقاى از سخن این

 .نباشد این به متدین ایشان كه هرچند  اینست سخن این دین یعنى. دارد هم را عینى الزمه این حتماً كه گفته

 دیده نقد این در كه موانعى و مقدورات مبانى، كه شود مى گفته گاهى گردد مى ارزیابى نقدى یک كه وقتى(: س)

 چیست؟ شده انجام نقد آن اساس بر و كرده پیروى آن از نقد این كه تخصیصى الگوى و شده

 نقد» و شده ضرب نقد كلمه در همه كه است معنا این به شود مى نوشته نقد ها این همه باالى در كه وقتى(: ج)

 حال. شود مى  نتیجه« تخصیص الگوى نقد مقدورات، نقد مبانى، نقد وابستگى، نظام نقد استراتژى، نقد بینى، جهان

 ارزیابى: »نوشت و خواند را آن توان مى هم قید سه با یعنى. است نقد ارزیابى آن و باشد تواند مى هم دیگر چیز یک

 اینستكه دارد وجود  كه اى اولیه انتظار. كنند مى دقت را نقدها این كه باشند مى ناقدینى مورد این در البته«. مبانى نقد

 موضوع بخشهاى از  یكى زیرا شود برده باالتر باید برنامه به نسبت و ارزیابى به نسبت نقدها، به نسبت جامعیت

 .هستند نقدها جامعیت،
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 ناقد  كه را تخصیصى الگوى كه بود این گرفت قرار هم تأیید مورد و گردید بیان كه ارزیابى شكل یک پس(: س)

 مبنا طبق بر آیا داده انجام كه را نقدى این شود مى گفته هم گاهى چیست؟ كرده نقد آن اساس بر و كرده پیروى

 نه؟ یا است گرفته انجام

 قرار حده على و گردید تحلیل كه این به توجه با ;شد بیان قبالً نقد دین. گویند نمى نقد دین معناى دیگر را این(: ج)

 .است نقد عملیات در هم نقد دین این كارآمدى. است جدول این كارگیرى به بوسیله نقد دین بنابراین. شد داده

 است؟ چگونه نقدش سطح كه است این سؤال حال(: س)

 اصالً آیا برنامه  دین به نداشته توجه اگر نداشته؟ توجه یا برنامه دین به داشته توجه اصالً نقدش سطح در آیا بله،(: ج)

 یک برنامه مدل است،  حرف یک برنامه دین است؟ نداشته توجه هم آن به یا داشته برنامه نظام یا برنامه مدل به توجه

 .بود سطح سه در این. است دیگر حرف یک برنامه خود و حرف

 .شود تفكیک همین كه است بنا(: س)

 در كارآمدى  هست كه حقى یا باطل دین هر با. داشت نقد كارآمدى دو نقد دین ابتدأً. نقد كارآمدى شود مى این(: ج)

 .رود باالتر اش كارآمدى تا بریزد هم به را تناسبات كند مى دقت كه بود خواهد آن باالتر یا تأمین سطح

 پارامترها چه  به خود نقد در ناقد اینستكه سؤال اول مرحله در. است بعدى پلّه است چقدر نقد كارآمدى اینكه(: س)

 .است نكرده توجه پارامترهائى چه به و كرده توجه متغیرهائى و

 توان مى نقد دانش و نقد دین خود به كه است برنامه دانش مطلب یک برنامه دین اصطالح به سطح در پس(: ج)

 .است  بوده سطحى بسیار دانشش و است كجا از اش ریشه كه نفهمیده را ناهنجارى او دانش گفت و كرد اشكال

  

  برنامه اركان از یكى بر او نقد بر عالوه ناقد قبول مورد« وابستگى نظام استراتژى، مبانى،» بررسى لزوم - 1/2/1

 به االن .شود دیده مسأله هایى زاویه چه از كه كرد توجه باید نقد ارزیابى در كه است مهم این حال هر به(: س)

 آن اساس بر كه اى اندیشه آن شود، گفته كه این یكى. دارد وجود مسأله به نسبت زاویه دو و دید دو مشخص صورت

 .است كرده نقد آن اساس بر و پذیرفته كه مبنائى هر از اعم است؟ بوده چیزى چه كرده نقد ناقد

 .گردد مى مالحظه اش انگیزه یعنى(: ج)
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 شود مى  گفته كه وقتى است همچنین. ندارد معنا انگیزه است؟ چیزى چه مبنایش شود مى گفته كه وقتى(: س)

 است؟ چیزى چه تخصیصش الگوى

 .شد آورده دین لقب كه وقت هر خیر،(: ج)

 موانع شود مى  گفته كه وقتى آیا. رسید این به بعد است چیزى چه كه دید را او دین باید ;ندارد لزومى این حاال(: س)

 شود گذاشته این روى  انگیزه اسم كه ندارد وجود حساسیت حاال است؟ منظور اش انگیزه دیده، چگونه را مقدورات و

 .كنند تغییر عنوانها این كه این مگر

 خود در انگیزه اگر. شود مى گرفته كار به« عمل و اندیشه و انگیزه» لقب چرا كه شود مى داده توضیح بعداً خیر،(: ج)

 كه هم متناسب  مبناى دارد؟ اثر مبنا گزینش در چرا گرایش یعنى گرویدن كه شود مى سؤال باشد داشته حضور نقد

 .نیست فلسفى مبناى

 یا دنیاپرستى  انگیزه هر به یعنى است، نظر مورد اثرش بلكه گردد، ارزیابى و محاكمه انگیزه كه نیست بنا(: س)

 .است غلط مبنایش داده، انجام را نقد این مبنا این اساس بر و آمده خداپرستى

 گفت؟ باید چه وقت آن داشت عملى كارآمدى و نشد سنجیده انگیزه با مبنا نازگارى و سازگارى اگر(: ج)

 .ناقد انگیزه با نه سنجید مكتب با باید را مبنا سقم و صحت(: س)

 فلسفى امر یک اعتقاد كالً یعنى. كند مى پیدا انگیزه معناى همان شود مى گفته اعتقاد یا مكتب كه چیزى آن(: ج)

 .شود مى مختلف فلسفى مبانى گزینش علت اعتقاد بلكه. نیست

  بحث بندى جمع #

 چیزى یک  پس. داد ادامهاهلل انشأ را جزئیاتش و رسید بندى جمع یک به توان مى است صحیح نكته دو این اگر(: س)

 اساس بر كه تخصیصى الگوى مثالً بوده، چه نقدش در ناقد این مبناى كه است این باشد مى الزم نقد ارزیابى در كه

 است؟ بوده چه پذیرفته كه را وابستگى نظام و استراتژى بوده، چه بینیش جهان بوده، چه كرده نقد آن

  الگوى آیا كرده كه نقدى در شود گفته و شده استفاده ها مهره این از دیگر زاویه یک از كه است این دیگر جهت یک

  خودش نقد در یعنى است؟ كرده نقد را تا دو اینكه یا است؟ كرده نقد را استراتژى یا وابستگى نظام یا را تخصیص

 صرف با دیگر بعبارت است؟ نگذاشته دست پارمترهایى چه روى و گذاشته دست متغیراند كه پارامترهایى چه روى

 یک دارد وجود كه انتظاراتى آن دیگر بعبارت است؟ احتیاج چیزى چه به نقد ارزیابى در ابتدائاً جدول، این از نظر
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 این جامع نقد  كه گفت و كرد درست مختصات جدول یک باید نقد ارزیابى در كه شود مى گفته و شده تر روشن درجه

 این پس. است این  جامع نقد شود مى گفته و سنجیده آن با را همه كه شود مى درست محک یک دیگر بیان به. است

 كه جا هر تا - است  این دوم مسأله. است احتیاج آن به نقد ارزیابى در كه آید مى نظر به ابتدائاً كه است امرى یک

 یا انگیزه به دین  اینكه چه است؟ داده انجام را نقد دیدگاهى چه از و بوده چه نقد در او دین كلمه، یک در - رفته

 جدول این از مهره  یک آمده دیدگاه آن از و بوده حاكم ناقد بر كه گردد تعبیر روحى آن به یا ;شود تعبیر ناقد اندیشه

 خوب برنامه در مقدورات و موانع كه این به راجع یا زده حرف تخصیصش الگوى مورد در فقط و كرده بررسى را

. است زده حرف فقط گرفته، انجام  ریزى برنامه موانع، و مقدورات از كه ناصوابى شناخت یک اساس بر و نشده شناخته

 در او بینى جهان و تخصیص الگوى كار، این در او مبناى كه شود مى سؤال زده حرف كه اى مهره یک همین در ولى

 است؟ بوده درست  تفكیک این آیا. است ارزیابى در دوم جنبه این است؟ بوده چه قضاوت این

 است، تخصیص  الگوى به وابستگى نظام بودن مشابه مسئله آینده جلسه هاى سؤال براى. كرد تفكیک باید بله،(: ج)

 تفاوتش باید كامالً ابتدا دیگر عبارت به. بود خواهد مطرح بینى جهان و مبانى مسئله همچنین. باشند داشته فرقى اگر

 .دارد را هم در ضرب قابلیت  كه است تفاوتى گونه از تفاوت كه شود معلوم سپس. مفردات تفاوت یعنى ;بشود بیان

 فرض در  اینستكه دارد وجود كه محورى سومین. است مشكل ضربش واقعاً اآلن و نشد بحث هم ضربش در(: س)

 نه یک مثالً است  الزم اینكه یا كند برآورده را انتظارات تواند مى مفردات توضیح صرف به آیا شده یاد عناوین جامعیّت

 درست حده على دیگرى  ماتریس یک و كرده كمتر شود نمى را تا نه آیا گردد؟ اضافه آن به نقد، سطوح مثل دیگر تاى

 و بیست را اینها و اینها در بشود ضرب تا سه كه این فرض یک هست، اش درباره فرض سه اینكه به توجه با نمود؟

 جدول، این از تا سه یک كه باشد این هم فرض یک. بگیرد قرار ها این كنار تا نه یک كه این فرض یک. بكند تا هفت

 دیگر تاى سه با كه باشد تخصیص  الگوى و مقدورات و موانع چه و وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان چه حاال

 الزم تبیین و بشود داده تحویل مستقل،  تاى نُه نه هم، به وابسته تا نه دو یعنى. بشود تا نه یک به تبدیل حده على

  .بپذیرد انجام

« العالمین ربالحمدهلل  ان دعوینا آخر و»  



 بسمه تعالی

 2جلسه توسعه برنامه ارزیابی نقدهای  مدل

 

 

  مطالب فهرست

 

 نقدها ارزیابى مدل تولید در نیاز مورد اوصاف بررسىعنوان جلسه: 

 

 17   نقد الگوى با نقدها ارزیابى الگوى تفاوت - 1

 17   نقد الگوى در هدایت و كنترل بینى، پیش قدرت آوردن بدست و ارزیابى الگوى در نقدها بندى طبقه - 1/1

 20   نقد الگوى با نقدها ارزیابى الگوى در مفاهیم مدل تفاوت - 1/2

 21    گذشته جلسات در شده مطرح اوصاف از بعض اجمالى مقایسه و بررسى - 2

 21    برنامه در موانع و مقدورات با استراتژى در نظر مورد موانع و مقدورات تفاوت - 2/1

 21    گذارى سیاست با استراتژى تفاوت - 2/2

 22   «تخصیص الگوى و موانع و مقدورات و مبنأ» به آثار ساختار، مبنأ، تطبیق - 2/1

 21   نقدها براى دیگرى تقسیم« اجرأ تخصیص، تشخیص،» به نقد - 2/7

 27   نقدها ارزیابى الگوى تنظیم در اوصاف عامترین« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» - 2/5

 25   نقدها ارزیابى مدل آوردن بدست جهت به یكدیگر در اوصاف این ضرب - 2/6

 26    برنامه دین بررسى براى ارزیابى مدل و« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» اوصاف لزوم - 2/7

 27   یكدیگر با اوصاف این تناسب ندیدن عیت یا حسن وجه بررسى - 1

 23   (حسن وجه) یكدیگر در اوصاف نكردن ضرب فرض در بندى طبقه و انتقال سهولت - 1/1

 23   (عیب وجه) نكردن ضرب صورت در اوصاف این بر درختى ساختار نبودن حاكم - 1/2

 21    پژوهش روند در كار از سطح سه لزوم - 7
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 21    ترتب به توجه بدون اوصاف آوردن - 7/1

 21    سطح این در كل گیرى شكل عدم و دوم مرتبه در درختى بندى تقسیم كردن درست - 7/2

 21    سوم مرتبه در ماتریستى مدل كردن درست - 7/1

 

 



 بسمه تعالی

 

 71/11/25: تاریخ توسعه دوم برنامه نقدهاى ارزیابى 2 جلسه

 

 نقد الگوى با نقدها ارزیابى الگوى تفاوت - 1

 یعنى است؟  یكى نقد الگوى با نقدها ارزیابى الگوى آیا كه است این اول سؤال: حسینى والمسلمین االسالم حجت

 ولى دارند مشترك  وجه است؟ یكى برنامه خود نقد الگوى با آیا بكند نقد را برنامه بر نقدهاى خواهد مى كه الگویى

 آید، مى بندى دسته این نقدها، روى یعنى. كند مى پیدا فرق اش مالحظه نحوه بنابراین. دارند هم مختلف وجه حتماً

 یا تخصیص الگوى به  توجه یا موانع و مقدورات به توجه یا مبنا به توجه آیا دارد، ضعفى چه مثالً شود مى بیان

 نقد هم یعنى. است جریان  قابل نقدها نقد در هم و نقدها در هم موضوع شش این. است نكرده استراتژى و بینى جهان

 یعنى. كند مى پیدا تخصیص و تعمیم آن تعریف نحوه منتهى. است طرح قابل دو هر در نقدها، نقد هم و برنامه در

 نقد شود بیان است قرار بلكه .بدهد تحویل را تكامل جریان كه شود بیان چیزى نیست قرار نقدها نقد در حتماً

 شود بیان است قرار برنامه نقد در ولى. بكند بهینه را برنامه نیست قادر نقد این چون است، گرفته انجام ضعیفى

 است؟ چیزى چه طرح در دینى برنامه. است چیزى چه برنامه خود« دین»

 نقد الگوى  در هدایت و كنترل بینى، پیش قدرت آوردن بدست و ارزیابى الگوى در نقدها بندى طبقه - 1/1

 بعد شود  معین فرضهایى پیش یک تا بگیرد صورت ضربى یک یعنى شود معین فرضهایى یک باشد قرار اگر بنابراین

 این اساس بر توان مى آنگاه شود، مالحظه واقعیت آنها با اینكه نه بگیرد، قرار نقدها مطالعه عینک فرضها پیش آن

 بیان مفروض  تعریف 1 و بیاید بدست باید موضوع شش این بین از شاخصه 1 فرضاً. كرد مالحظه را نقدها فرضها

 و ارزیابى دادن، نمره  محصولش دیگر بیان به. را تحركشان نه دهد، مى تحویل را نقدها بندى طبقه صرفاً كه شود مى

 نمره آن به فقط بلكه ندارد، باشد، داشته بینى پیش و هدایت و كنترل قدرت اینكه به كارى اصالً و است گذارى قیمت

. كند مى نگاه دادن نمره جهت از ببیند، نتوانسته یا توانسته را تكامل آیا كه كند مى بررسى كه وقتى حتى. دهد مى

 تر اضافه باصطالح چیز هیچ و كند مى  مالحظه فقط بندى طبقه جهت از است، نتوانسته یا ببیند را برنامه دین توانسته

 در آن اول، طبقه در این پنجم بندى طبقه در این گوید مى و كند مى منطقى را بندیش طبقه فقط بلكه نیست، این از

 آنها به و كند مى اثبات و بندى طبقه موضوعى  منزلت نظر از را ارزششان. گیرد مى قرار نهم طبقه در این و هفتم طبقه
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 این كه كند مى مالحظه را تعاریفى شود، نمى قائل متغیر عینى موجود مفهوم و نظام نقدها براى اما. دهد مى« جاى»

 دیدند مى كه گونه این شود مى چطور شود مى عوض افكار بگوید كسى اینكه البته. است كرده بندى طبقه را تعاریف

 این كه دهد مى نمره فقط بلكه. بدهد انجام خواهد نمى را آن شود، مى چنان و چنین مفاهیم. شود مى چنان و چنین

 .است خوب بسیار كار كالس كردن معین و. است نهم كالس آن و اول كالس

 نقدها، از خیلى كه شود مى معلوم و. شود مى تلقى ابتدائى رده جزو نقدها از خیلى سیر برسد اثبات به كالسه اگر

 براى عینى موجود یک به نسبت عملیاتى برنامه خود. است برنامه خود نقد بخالف این و كند نقد را برنامه تواند نمى

 شده ناهنجارى منشأ ولو برد مى را برنامه طرفى به حتماً و دارد تأثیر و نظام حتماً. گیرد مى انجام تكاملى و تغییر یک

 ولو شود، زیاد روز  به روز موانعش و مادى دین آن دین ولو است هدایت و كنترل بینى پیش قابل آثارش حتماً. باشد

 مالحظه را متغیر عینى  موضوع خواهد مى دینى برنامه هم طرح در چون بكند، عوض باشد مجبور را تاكتیكهایش

 به موانع كردن تبدیل شود، مى برنامه خود موضوع كه دو این دینى، برنامه طرح و برنامه نقد در بنابراین كند،

. است متغیر شى یک برابر  عینک یک و دستگاه یک اصالً دارد، كثرت و وحدت موجود و نظام حتماً. است مقدورات

 موضوع توانند مى موضوعاً وحدت، و كثرت مطالعه در و بندى طبقه در بندیها دسته نحوه .شد روشن كامالً فرقش

 مالحظه هشت شماره نقد. دارد نظر مد را بینى جهان چهار شماره نقد گفت توان مى فرضاً. باشند  داشته مشترك

 مالحظه واحد صورت به باید اینها نظام كه برنامه، برخالف هستند جدا جدا موضوعاتى ولى دارد، بر در را استراتژى

  به موضوعات این نه است هم به متقوم صورت به ولى است موضوعات این باشد داشته باید كثرت وحدت و شود

 .جدا صورت

 به برنامه  به كه است درست مطالب این شود ارائه برنامه نقد براى الگوى باشد قرار وقتى: پیروزمند االسالم حجت

 تكاملى چه و چقدر كه كرد معلوم بعد و شود نگاه باید - كند ایجاد را تكاملى خواهد مى كه - عینى موجود یک عنوان

 مورد آثارش و  روندش هم و خودش هم كه است كرده ایجاد را این چگونه و است منفى یا مثبت حاال كرده ایجاد را

 بتواند كه باشد فصلى سر یک باید شود ارائه برنامه نقد مطالعه براى الگویى باشد قرار وقتى منتهى گیرد مى قرار دقت

 الزم كه ابعاد همه در این آیا شود معلوم تا بدهد پوشش است انتظار موفق برنامه یک از كه مختلفى جهات به نسبت

 .نقد به نسبت این. خیر یا عملكرده موفق است، دارم

 .برنامه نقد به نسبت(: ج)
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 است،« نقد» بررسى، موضوع شود، انجام نقدها نقد است قرار وقتى نقدها، نقد یا نقدها ارزیابى الگوى اما بله،(: س)

 .شد انجام قبل مرحله در خواهد، مى كه نقدهایى

 .بكنند را كار این خواهند مى نقدها آن نیست، قبول قابل نقدها آن اصالً! خیر(: ج)

 اولیه فرض ولى  است بعدى بحث ان شوند، نمى موفق یعنى بكنند، را كار این نقدها شوند مى موفق چقدر اینكه،(: س)

 این نقد براى ولو حاال كند مى نقد را كل خودش بنظر كند مى نقد را توسعه دوم برنامه الف آقاى وقتى كه است این

 عدد یک با هم بعد كند مى فالن ایجاد این و تبعیض ایجاد این فقر، ایجاد این گوید مى و كند مى توجه آثارش به كل

 .دهد مى نشان آمار و رقم و

 . ندارند كُل نقد اینها شود مى مشخص بعداً(: ج)

 .نیست یا است كامل چقدر نقدها این كه نیست این موضوع اآلن(: س)

 این نقد  شأن گوید مى و كند مى اخذ را بزرگى بستر یک شخص یک گاهى كه است این حرف این منشأ! خیر(: ج)

 بعد بكنند نقد اند توانسته اى اندازه چه تا بفهمند را این اند توانسته اى اندازه چه تا اینها كه كند مى دقت بعد است

 اینها تک  تک شد قرار اگر. آید نمى بدست ماه سه در حتماً ولى است خوب كار این گیرد مى صورت بندى درجه

 خالصه اصل  پنج در اند كرده كه نقدى شود، مى بیان یكبار اما شود، مى بزرگ بسیار فضاى وارد بحث شود مالحظه

 ممكن ماه سه در كار این انجام و است نكرده مالحظه را مبانى اصالً هست آثار بخش جزو اصل پنج این شود مى

 .است

  یک شود انجام كار این اینكه براى منتها شود انجام كار این نقدها به نسبت ماه سه عرض در كه فرضاً(: س)

 .شد طراحى ساده بصورت ولو ترازى یک و خطكشى

 كه خیلى  خیلى و شد درست كیفى طبقه نه یعنى نشد درست هم طبقه هفت و بیست شد درست طبقه 1(: ج)

. شود مى خدمات صنعت، كشاورزى، فرضاً كه كرد بیان تایى سه بصورت توان مى را طبقه 1 این موضوعات شود اضافه

 حرف نوعاً و اند آورده اینها كه رقمهایى و عدد كه شود مى بیان هم بعد. شود مى چگونه وزنش اینها از كدام هر در

 بنابراین داد، فایلها این به را ها بندى طبقه و كرد درست فایل اینجا در توان مى لذا. است بوده چگونه نقدشان زدند،

 متحرك موجود یک به نسبت  مدل یک عنوان به برنامه روى آنها بحث اصالً. باشد قوى باید بندى طبقه بر استدالل

 .باشد او بر ناظر توانسته چقدر این آیا شود معلوم تا نیست
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 .دارد وجود  ذهنیتى یک جامع نقد از واقع در شود درست نقد براى الگو وقتى اما است درست ندیدن(: س)

 . ندارد امكان ماه سه در مدل ارائه چون باشد، مُدل معناى به نه است جامع فایل معناى جامع نقد(: ج)

 چه؟ یعنى جامع فایل(: س)

 . نگیرد قرار طبقه 1 در كه نیست نقدى هیچ آنگاه شود مى درست طبقه 1 یعنى جامع فایل(: ج)

  نقد الگوى با نقدها ارزیابى الگوى در مفاهیم مدل تفاوت - 1/2

 . بگیرد صورت نقد است قرار دیگر طرف از ولى(: س)

 . برنامه نقد(: ج)

 است؟ اینها بر افزون نقد، در آیا شود مى عنایت آنها به و است الزم كه سرفصلهایى برنامه، نقد در بله،(: س)

 .شوند مى متقوم هم به اینها كار اول حتماً(: ج)

 .شوند مى متقوم كردن ضرب با هم االن همین(: س)

 در  كه حال عین در شود مى تعریف برایش تغییر حال در كثرت و وحدت. متقوم نه. شوند مى صرف خیر(: ج)

  چه این بهینه نقطه اینكه به توجهى اصالً ولى دارد وجود بخش سه در بخش یک ماتریس بندى طبقه تولیدش،

  یک تواند مى محور دو با كدامش هر كه است خانه 1. نیست دارد بغلیش بین خودش دستى كنار نقطه در تغییرى

 باشد چیزى چنین دنبال نقد الگوى اگر(: س) .دارد نسبتى چه بهم اینها بین نقطه اینكه نه بدهد تحول را بهینه نقطه

 .شود مى بیان الگو در طرح عمالً

 آن. چرا  گفتن بله چرا گفتن نه است چیز دو یعنى برنامه، بودن دینى و برنامه آئین به نسبت جامع الگوى بله،(: ج)

 .است دیگرى حرف یک

 شود؟ مى یكى طرح و نقد الگوى یعنى(: س)

 و شود مى  دنیاپرستى دین كند پیدا را آرایش این اگر گوید مى كه دارند مشترك جامع طرح الگوى و نقد الگوى(: ج)

 .شود مى دینى برنامه كند پیدا را ضدش آرایش اگر

 

  گذشته جلسات در شده مطرح اوصاف از بعض اجمالى مقایسه و بررسى - 2
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 بینى، جهان» اولى، تاى سه در وابستگى نظام وقتى مثالً یعنى. هستند مشابه فوق مفاهیم از بعضى: دوم سؤال

 هم تخصیص الگوى  گفت توان مى آیا اما است بینى جهان با مترادف مبانى شود، مى گفته« وابستگى نظام و استراتژى

 شود؟ مى وابستگى نظام با مترادف

  برنامه در موانع و مقدورات با استراتژى در نظر مورد موانع و مقدورات تفاوت - 2/1

 مبین شود،  بیان مدت دراز موانع و مقدورات اگر كرد فرض خاصى و عام یک توان مى مقدورات و استراتژى درباره

 چیزى آن 71 یا 30 سال در مقدورات. است تاكتیک و نیست استراتژى باشد خاص مقدورات اگر. است استراتژى

 آنگاه باشد آینده  سال 20 مقدورات مقدورات از مراد اگر ولى. كند مى پیدا تخصیص تخصیص، الگوى با شود مى

 یعنى. دهد نمى نشان  مستقیم بصورت ولو دهد، مى نشان را استراتژى موانع و مقدورات بگوید كسى است صحیح

 .است برنامه در سال 25 یا 20 بیست مثالً مدت طى در موانع و مقدورات كننده هماهنگ حقیقت در استراتژى

  گذارى سیاست با استراتژى تفاوت - 2/2

 .است ساله 25 آن اكثر حد كه شود بیان توسعه برنامه یک به نسبت استراتژى است قرار(: س)

 براى فقط اگر. دارد استراتژى لقب است ساله 5 برنامه 5 یا 7 كننده هماهنگ كه توسعه برنامه در استراتژى(: ج)

 مخلوط  استراتژى با را سیاست مفهوم كسى كه است ممكن البته است غلط دادن استراتژى لقب باشد سال 5 مدت

 .كند

 رابطه این در اى شده اعالم و مصوب و مشخصى چیز چون شود، استنباط باید كه چیزى آن استراتژى پس(: س)

 .ندارد وجود

 ...دفتر استراتژى جزوه مثل دارد حرف دفتر البته. است چیزى چه كه شود مشخص تعریف در باید(: ج)

 برنامه خود در  استراتژى یعنى است؟ چیزى چه آن استراتژى توسعه، برنامه در بداند خواهد مى كسى فرضاً خیر(: س)

 .ندارد وجود برنامه طراحان نزد و

. است حاكم  استراتژى برنامه مدل بر سود كلمه. است سود افزایى دائم باصطالح استراتژى، است، حتماً مدل در(: ج)

 ذكر خودش جاى سر اینها یكى یكى باید كه. شود مى عوض كند، مى كه تغییراتى و رشد مراحل با متناسب سیاستها

 .شود
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 سرفصلهاى  آن اینكه یا است بهتر شود اصالح و بحث آن روى شد، طرح قبل جلسه در كه اى واژه این آیا(: س)

 این نتیجه بحثها،  آن مالحظه با است ممكن چون شود مالحظه هم آنها بود شده پیشنهاد قبل بحثهاى از كه دیگرى

 .شود جایگزین دیگر عنوان سه و شود حذف عناوین از تا سه است الزم كه شود

 مطلب  كلى شماى شد، بیان دوم و اول قسمت در كنون تا كه آنچه. كند زیاد و كم گونه یک به را اینها اینكه یا(: ج)

 .بود

 .شود مشخص نیز كارآیى ساختار توسعه اوصاف با اینها تناظر باید: جمالى االسالم حجت

 با ربطش  اینكه یا شود مى تنظیم عناوین این اساس آن بر اساساً آیا كه. شود مشخص فلسفه با ارتباطشان كه(: ج)

 كارآیى و ساختار و توسعه اوصاف با مثالً تطبیقش قابلیت گاهى كه است این دوم نكته و نیست مشخص فلسفه

 مدل این دیگر عبارت به بگیرد قرار تواند مى اى طبقه چه در ارتباطشان كه است این بحث گاهى و شود مى مشخص

 سقفى یک كه  است دقت قابل خودش جاى سر هم بحث در این. شود گفته باید اینطور كه است چیزى چه زیربخش

 به بحث كه شد  معلوم اگر یعنى. بشود معین باید نباشد مُبعّدِ حال عین در خواهد مى كه مباحث اینگونه كل براى

 و ساختار مبانى،. »كند پیدا ادامه نباید نیست جایش اینجا االن كه رود مى جاهایى و سازى نظام شناسى جامعه طرف

 تناظر دومى تاى سه یا  اولى تاى سه به اینها بین توان مى آیا. است شده ذكر مبانى و ساختار آثار، اینجا در كه« آثار

 هستند؟ دیگرى موضوعات اینها یا كرد؟ فرض

 «تخصیص الگوى و موانع و مقدورات و مبنأ» به آثار ساختار، مبنأ، تطبیق - 2/1

 برنامه ساختار اگر و هست بحث یک باشد برنامه ساختار ساختار، از منظور اگر است نشده دیده آنها در آثار(: س)

 سر كه چیست  این با تخصیص الگوى فرق كه شود معلوم باید البته. خواند مى وابستگى نظام آن به باشد نظر مورد

 هم و مبانى هم آنجا در كه هم مبانى باشد مشابه وابستگى نظام با آید مى بنظر فعالً ولى است محفوظ خودش جاى

 ولى دارد اى اضافه نقطه آنها به نسبت شكل آثار بندى جمع در این است نزدیک دوتا این به كه دارد وجود بینى جهان

 .است شده دیده قبلى آن در مبانیش و ساختار

 جهتش استراتژى  كه دارد ظرفیتى بینى جهان كه شود نگاه تعمیم به اگر. است همینطور تخصیص حفظ با بله،(: ج)

 در آثار و ساختار مبانى،  خاصیت نیست تعمیم بر سعى االن ولى. هست اثرش یا آمریت وابستگى نظام حتماً. است

 .كند مى مشاهده موضوعى اگر. كند مى مشاهده تر موضوعى حتماً چیست؟
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 چیست؟ موضوعى از منظور: پیروزمند االسالم حجت

 كه دارند  هم به نسبتهایى هم موانع و مقدورات بعدش مبانى، شود گفته تا است دوم بخش به تطبیق قابل آیا(: ج)

 در مبنا اثر بزند،  هم به اثر عنوان به را وضعیت این خواهد مى هم تخصیص الگوى. دهند مى نشان را وضعیت ساختار

 مانع كه است تخصیصى  الگوى عینى، موانع و مقدورات بافت به نسبت بافت در مبنا اثر فعلى، موانع و مقدورات بافت

 دو جا این در است ممكن  براحتى آن تطبیق كند مى تبدیل مقدور نفع به را مانع و دهد مى تغییر مقدور نفع به را

 تخصیص الگوى و شدند مشاهده موجود وضعیت بافت یک صورت به مانع و مقدور كه این یكى. است توجه قابل چیز

 .اینهاست تغییر براى مبنا اثر

 است؟ چیز یک بیانگر تخصیص الگوى و مقدورات مبانى، با مبانى و ساختار آثار، آیا یعنى كند مى تطبیق(: س)

 .شود مى مالحظه موضوعى بصورت شكل دو هر اینجا در است نزدیک موضوعشان(: ج)

 چیست؟ موضوعى از منظور(: س)

 .دارد فرق طبیعتاً بودن وصفى با دیدن موضوعى(: ج)

 .است مدنظر بخصوص برنامه خود یعنى موضوعى مالحظه(: س)

 گفته ریزى برنامه كار در شود مى مشاهده خودكار فعالً اما است حاكم گرایش و اعتقاد انگیزه دیگر بیان به یعنى(: ج)

 یكى آن و است موضوعى  تحلیل این. است موضوعى تحلیل دومى و است وصفى تحلیل است وصفى بیشتر اولى شود

 .است تر ساده این هست موضوعى تحلیل هنوز البته است موضوعى تحلیل هم

 آثار و ساختار  ولى است مبانى همان مبانیش نیست یكى گیرد، مى قرار یک هر در كه سرفصلهایى یا وصفها اما(: س)

 ...را

 ساختار تا شود مى داده تخصیص هم تخصیص الگوى. باشند نداشته ساختار توانند نمى مقدورات و موانع(: ج)

 بحث موضوع فعالً كه شود بیان چیزى چنین اگر. بشوند مقدورات و موانع و شوند تبدیل تا كند عوض را موجودشان

 یک بود قرار اگر. اى مجموعه نقد موضوعى، نقد موردى، نقد. شد ساده موضوعى خیلى خیلى مورد به نقد. نیست

 .شوند ضرب درهم اینها همه بود ممكن بسا چه شود درست بزرگ جدول

 نقدها براى دیگرى تقسیم« اجرأ تخصیص، تشخیص،» به نقد - 2/7
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 در بلكه نیست، ریزى برنامه آن بحث فقط یعنى رسید هم اجرا را خود تا آمد« اجرا تخصیص، تشخیص،» به نقد

 ...به نقد .است عملیات كه هم اجرایش در بود، گیرى تصمیم تخصیصش در بود كارشناسى و برنامه تشخیصش،

 در آیا یعنى اجرایش، نه. دهند نمى نظر اصالً اجرا نحوه به نسبت برنامه در آیا: جمالى االسالم حجت

 .باشد بودجه مقدورات كه تخصیصى كنند نمى دقت تخصیصش

 بسیار بود  خوبى بسیار آدم گوئید مى و كنند مى الگو به نقد مثالً. ندارد اجرا به كارى باشد الگو بر نقد نقد، اگر(: ج)

 خوب گاهى اتفاقاً بشود زیاد و كم است ممكن چالش. است اش نتیجه اجتماعى چالش این كند مى اجرأ هم دقیق

 اگر است ركن  آن در دین حذف كه است الگویى الگو، مثالً. كند ایجاد را برترى چالشهاى است ممكن كردن، اجرأ

 بزنید كف نباشید،  غمگین كه گفتند بازرگان سالگرد در مثال بعنوان. كنند مى قیام آن علیه بر مردم شود اجرأ خوب

 یک در. باشد آن در هم  دادنى تكان یک و سوت و كف امواتشان ختم مجلس در كه شوند مجبور مردم باشد قرار اگر

 مردم از طیفى یک  به رسد مى. كنند مى قبول را حرف این الئیكها و پولدارها از. جامعه 11000 حدود جمعیت

 و عرب عشائر بین در كسى مثالً. برسانند قتل به را افراد این كه هستند این دنبال اصالً طیفى یک كنند مى مقاومت

 چرخى یک بیایند محل  دخترهاى بزن هم سوت بزن، دست مُرد، پدرت كه حاال بگوید و برود متعصب و متدین و لر

 من كه بكند اصرار اگر است  فروخته شما به ترى هیزم چه من پدرم مگر دیگر گوید مى هست، عروسى مگر. بزند هم

 آیا،« مبانى نظام، تنظیم تطبیق،»  پس. رسند مى خدمتش به و گیرند مى را او بكند گریه بزند سینه كسى گذارم نمى

 در تواند مى است باالتر كمى اجرأ از یا است تطبیق در مشكل یا است نظام تنظیم در مشكل یا است مبنا در مشكل

 .است تر نزدیک كمى این مصداق استدالل، مبانى، بیاید برنامه خود

 نقدها ارزیابى الگوى تنظیم در اوصاف عامترین« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» - 2/5

 او، به توجه با حقیقت در كه بیاید بدست ها سرفصل یعنى اوصاف ترین جامع كه این است احتیاج كه چیزى آن(: س)

 .نباشد كارى االن آن به ولو بگنجد او زیرمجموعه در بقیه

 درباره بینى جهان  نه است مانع و مقدورات بودن. عامتر همه از رسد مى نظر به. باشد اجمالى ولو عامترین یعنى(: ج)

 در بینى جهان خالف  به رود مى بكار برنامه تنظیم نحوه بعمناى اینجا در مبنا كنند مى مالحظه را آخرت و دنیا كه این

 مالحظه بینى جهان در جامعه هم و انسان هم یعنى. كند مى خارج علم یک مبناى از را او جهان كلمه بینى جهان
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 هم به ها انسان نیاز به را جامعه  پیدایش علت چه كنند اكونومیک انسان به تعریف را، شناسى انسان چه یعنى شود، مى

 .است دوم مرحله  این اقتصاد مبناى دارد ریشه بینى جهان در انسان انگیزش یعنى. كنند تعریف

 باالتر  سطح یک كه هست كلى بسیار بندى دسته در اینها نشد؟ بیان استراتژیک اقتصادى، مبناى بینى، جهان چرا

 است، درازمدت  زمان در متغیرها هماهنگى ابزار باید كه تغییرات علت بینى، جهان اساس بر سطح این در لذا است

 از بعد خوب. باشد «تبور لن تجارًْ» مثالً بگیرد قرار استراتژى باید ضدش یا است سود دارى سرمایه در آن استراتژى

 آنها از یكى كه شود مى ذكر افق سه مثالً یا سطح سه یعنى شود مى ذكر وابستگى نظام و آید مى پائین شدیداً آنجا

 و. است استراتژى كه است  برنامه افق یكى دهد مى نشان را برنامه كه است افقى است افق پایه. نیست برنامه افق اصالً

 اینجا در كه آنچه از یک هیچ است  همه از عامتر این. است مدل یعنى وابستگى نظام و هاست نسبت تنظیم افق یكى

 سه این باشد نظر مد دینى برنامه یا شود  مالحظه برنامه دین بود قرار اگر یعنى نیست این عمومیت به است شده ذكر

 .بشوند حفظش باید

 شود؟ مى چه اش ادامه(: س)

 مقدارى  این شود؟ بیان آثار و ساختار مبانى، و شود ساده بسیار موضوعیش دفعه یک مثالً كه است بهتر آیا(: ج)

 .شود مى عینى موصوعش كه براى آید مى نظر به نزدیكتر

 نقدها ارزیابى مدل آوردن بدست جهت به یكدیگر در اوصاف این ضرب - 2/6

 آن از باید لذا  است گرفته انجام نقدهاى به دادن نمره باشد توجه مورد باید ارزیابى الگوى در كه دیگرى جهت(: س)

 این چند هر باشد  داشته وجود آنها جادادن براى جا تا شود مى روبرو نقدهایى چه با مطلب كه شود مشخص طرف

 اولیه برآورد یک توان مى  اول همان از طبعاً اما گیرد مى قرار بررسى مورد جلسه در و گیرد مى انجام تتبعات با مطلب

 .باشد داشته گرفته انجام نقدهایى  به نسبت را حداكثر پوشش كه بیاید بدست میزانى و خطكش تا كرد ارائه مطلب از

 و نباشد  ترجمه به نیاز دیگر كه بگیرد صورت گرفته انجام نقدهاى روى كارى باید كه است این مطلب یكبار(: ج)

 الگوى و مانع و مقدور است دوتا این كرد ترجمه را شواهدش بعد گرفت تر قوى را موضوع 1 توان مى است این یكبار

 .اند قبیل همین هم از تخصیص

  خیر است كرده تخصیص الگوى به نقد آیا كه است این تخصیص الگوى از مراد(: س)
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 على معانى آنها تک تک و شوند مى ضرب هم در كه هستند سرفصل 1 اینها بلكه ندارد كارى مطلب این به خیر،(: ج)

 الگوى وابستگى  نظام تخصیص، الگوى استراتژى تخصیص، الگوى بینى جهان شود مى مثالً كنند مى پیدا اى حده

 .شود مى اینگونه. بشود ستون سطر اگر این. تخصیص

 .شود مى خارج هم نقد از حتى و نقد ارزیابى الگوى بحث صورت این در(: س)

 .شوند نمى مالحظه هم روى اینها شوند مى مالحظه جداجدا اینها خیر(: ج)

 .شود مى نقد برنامه الگوى دیگر بیان به و تخصیص الگوى حقیقت در یعنى(: س)

 به توجه و ها بینى جهان به توجه نظریه این فرضاً شود مى بیان و شود، مى درست فایل و عنوان فقط خیر(: ج)

 گفت توان مى  بنابراین. شود اش ساده است قرار. مبانى در نه و مقدورات در نه تخصیص در نه ندارد را ها استراتژى

 را اینها توان مى .آثار جهانبینى ساختار، بینى جهان مبانى، بینى جهان. است آثار به یا ساختار به یا مبانى به یا نقدها

 .كرد تكرار مجدداً و كرد حذف توان مى را عنوان چند كار راحتى براى كرد ضرب درهم

  برنامه  دین بررسى براى ارزیابى مدل و« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» اوصاف لزوم - 2/7

 فایل این در و بشود درست فایل یک ولو كرد حذف توان نمى را جهانبینى شود مالحظه نقد بودن دینى باشد قرار اگر

 .باشد نشده ذكر نقد از چیز هیچ

 .بودن دینى به مثالً(: س)

 .است 60 آن نمره فرضاً كه گیرد مى قرار فایل یک در(: ج)

 .باشد جهانبینى مسأله به منحصر فقط نباید بودن دینى(: س)

 .بكنید منحصر مجبورید! چرا(: ج)

 باعث برنامه  این: گویند مى كه است زاویه این از گیرد مى انجام دیگر جاهاى یا مجلس در معموالً كه نقدهایى(: س)

 باعث برنامه این نشود  رعایت اجتماعى عدالت كه شود مى باعث برنامه این یا شود مى فالن قشر شدن تر ضعیف و فقر

 خوب مردم شدن فقیرتر آیا شود نگاه اگر دینى موضع از مثالً حاال نیست، بینى جهان این. شود مى گذارى سرمایه فرار

 .است بد یا

 .شود ارائه تعریف باید الهى عدالت و مادى عدالت براى. عدالت یعنى(: ج)

 .شود مى نبودن یا بودن دینى براى معیارى تعریف این پس(: س)
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 این عدالت گفتن  صرف به است جهانبینى در باشد الهى عدالت اگر. مادى عدالت یا است مراد الهى عدالت! خیر(: ج)

 .است الهى عدالت از غیر مادى عدالت چون شود نمى دینى

 .خیر یا است عدالت مبدأ برنامه آیا كه كند مى نگاه دین موضع از آید مى ناقدى پس خیلى(: س)

 صحبت  بینى جهان از مستقل عدل موضع از چون است دینى برنامه برنامه، این بنابراین نیست، آن در عدالت(: ج)

 .كند مى

 این. نشد یا شد كه گوید مى آن اساس بر بعد و دارد عدالت از تلقى فرد بینى؟ جهان از مستقل علل چه یعنى(: س)

 نیست؟ یا هست برنامه دینى، نگاه

 نباشد؟ ضدش چرا شود؟ فرض باید دینى نگاه چرا خیر؟(: ج)

 .شود مى محسوب هم دینى منویات از یكى اجتماعى عدالت تحقق چون(: س)

 !!بود تر متدین همه از سال هفتاد روسیه كشور بنابراین(: ج)

 است؟ چگونه اجتماعى عدالت كه این در آید مى بحث بعد(: س)

 .دارد فرق آسمان تا زمین!! خیر(: ج)

 هم نقدش لذا  است دومى اجتماعى عدالت كرد مى فرض شخص فالن كه اجتماعى عدالت گفت توان مى بعداً(: س)

 برنامه این آیا كه كند  توجه. نیست الزم كند ارزیابى را برنامه دینى موضع از خواهد مى كه كسى آیا ولى. است اینگونه

 توان مى اما. دینى موضع از  است جائى به توجه توجه این. نیست الزم خیر گوئید مى. نشد یا شد اجتماعى عدالت مبدأ

 بینى جهان از اینكه مگر نیست  ممكن شود نمى یا شود مى اجتماعى عدالت كه گفت و داد قرار آن براى مقدمه پنج

 توان مى آنگاه آید مى بدست نیست یا هست عدالت كه معیارى سپس شود استخراج ارزش بینى جهان از و شود شروع

 این به دین است دینى این آیا كرد پیدا  افزایش محرومیت اسالمى جامعه در اینكه صرف اما كرد قضاوت آن روى

 .است راضى مطلب

 خصلت  تابع رفتارش كسى هر گفتند اگر یعنى كرد، پیدا افزایش سیاسى محرومیت اگر گفت توان مى را ضدش(: ج)

 كه گفتند بعد .سازد مى اخالق اجتماعى، طبقات گفتند كردند، حذف را ایمان دیگر عبارت به یعنى. است اش طبقه

 بگویم. شود دقت باید مطلب این روى كرد؟ باید چه ضدش با است صحیح اخالق اخالقشان كشاورز و كارگر طبقه

 به اعتقاد یعنى  دین. كند پیدا دین لقب بخواهد اگر است عام تا سه این كه است این شود ذكر الزم كه آنچه ولى
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 را دارى سرمایه كه. است  آمده ایران جامعه سر كه بالئى آن یعنى. است بینى جهان و ارزشى نظام تابع اعتقاد جزئیات،

 توان نمى بنابراین كردند مى  مادى تعریف را احكامش و دین كل كه بوده قبلیش بالى دلیل به است پذیرفته

 دینى معناى و كرد جدا برنامه  نظام یا وابستگى نظام از و - است استراتژى در كه - تكامل تعریف از را بینى جهان

 آزاد یا كنند تعطیل را حج چه .كنند خراب یا و بسازند مسجد چه داد لقب مصادیق و موارد به توان نمى را بودن

 كسى است ممكن البته. است  وابستگى نظام و استراتژى بینى، جهان به مربوط بودن دینى برنامه پسوند پس. كنند

 .ندارد هم اشكالى كه باشد نداشته توجه

 یكدیگر با اوصاف این تناسب ندیدن عیب یا حسن وجه بررسى - 1

 و بندى طبقه بگیرد صورت موضوعى فقط است بنا كه اینجا كردن درست در آیا. هست خارج دسته این از حتماً ولى

 است قرار اینكه یا و است نكرده بینى جهان بر نقد شود مى گفته مثالً شوند؟ ضرب است الزم شود درست فایل

 تا سه این اگر فرضاً اینكه یا را، وابستگى نظام استراتژى هكذا شود اضافه و مقدورات و تخصیص الگوى به بینى جهان

 عنداللزوم قرارداد 1 توان مى یعنى خیر؟ یا بشود ضرب باید بعد بگیرد قرار آنها جاى آثار ساختار، مبانى، و شوند حذف

 .است فرض یک هم این كرد ضربشان درهم توان مى

 مختصاتى نقطه  یک یعنى شد ارائه كه است آنچیزى بین دایر امر یعنى شود مالحظه باید آن مختلف جهات بله(: س)

 یا مورد به نقد نقد،  این مثالً شود، مشخص 27 این یک یک باید بعد باشد تا 27 یا 15 بشود زیاد ولو شود مى معین

 .است كار شدن ساده كار این حسن و خورد مى عالمت متن آنگاه و است مبنا یا تشخیص

 (حسن وجه) یكدیگر در اوصاف نكردن ضرب فرض در بندى طبقه و انتقال سهولت - 1/1

 وقتى ندارد  لزومى تخصیص و تعمیم یعنى است سازى اصطالح به نیاز عدم آن حسن اولین. دارد حسن تا چند(: ج)

 یک عنوان به  بینى جهان حتى شود، مى بیان موضوعى عناوین كه است این معنایش نبود، الزم تخصیص و تعمیم

 در بینى جهان گیرد مى صورت تشریح وقتى البته. بقیّه در اعتقاد یک جریان نه گیرد مى قرار توجه مورد موضوع

 صورت فایل كار  تحلیلى عملیات در ولى كنند نمى راهنمایى كار انجام در فایلها بنابراین كند مى پیدا جریان تحلیل

 توان مى مثالً را كدامش  كه كرد، معین توان مى را ها این ترتیب البته است، كمتر خیلى تفاهم در بستها بن لذا گیرد مى

 مثالً یا مجموعه، موضوع، مورد،  مرحله در و آثار ساختار، مبنا پس نوشت، را وابستگى نظام استراتژى، بینى جهان ابتدأ
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 یک تعیین دیگر بیان به شود مى  حذف اصالً كدامها و گیرند مى قرار پائین یا باال كدامها. نوشت آخر الى تشخیص

 .دارد هم عیب  یک. است انتقال سهولت آن حسن. دارد حسن یک این بندى طبقه هاى واژه كلید

 ارزیابى در كه این ثالثاً. هست هم كار انجام خود سهولت انتقال، سهولت از غیر كه دارد هم دیگر حسن یک(: س)

 .محدودترى  عناوین یک با نه كند مى بررسى را مسأله ترى گسترده عناوین یک با یعنى است بازتر ناقد دست

 (عیب وجه) نكردن ضرب صورت در اوصاف این بر درختى ساختار نبودن حاكم - 1/2

 كرد را كارى  چنین او براى كه شود مى ولى نیست حاكم آن بر درختى ساختار یک حداقل كه است این عیبش(: ج)

 مثالً دوم تاى  سه. هستند اعتقاد یا گرایش مبین مثالً« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» تاى سه. گفت یعنى

 مبین یا توسعه  مبین یا هست كالن مبین چهارم تاى سه. هستند دانش مبین مثالً سوم تاى سه هستند بینش مبین

 .داد صورت را بندى سرفصل چنین توان مى است خرد

 .نشد درست الگوئى كه است این كار این اصلى مشكل دیگر عبارت به یعنى(: س)

 .وابسته نظام یک نه شود مى درست درختى بندى طبقه یک(: ج)

 

  پژوهش روند در كار از سطح سه لزوم - 7

 .كرد ذكر ترتب حتى بدون لیستى، و ردیفى بصورت را عناوین این توان مى بنابراین

  ترتب به توجه بدون اوصاف آوردن - 7/1

 روى خرد، كالن، توسعه، دانش، بینش، گرایش، مثل هم شاملى عوامل یک و كرد درست او براى ترتبى یک توان مى

 .داد قرار آنها

 .اى شاخه بندى تقسیم: جمالى االسالم حجت

 .درختى بندى تقسیم(: ج)

 .است انتزاعى بندى طبقه یعنى هست بندى طبقه در هم این(: س)

 كه این از .موضوعى بندى طبقه این شود مى ذكر نیز كنارش هاى شاخه. شود مى معین كار موضوع بندى طبقه(: ج)

 توان مى شد  معین ترتبى وقتى است، بهتر خیلى - باشد ترتیب بدون اگر مخصوصاً - باشد هم سر پشت لیست یک

 .كرد معین كالسه و داد نمره
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  سطح این در كل گیرى شكل عدم و دوم مرتبه در درختى بندى تقسیم كردن درست - 7/2

 .نیست فهم قابل. نیست آن در دو این. نیست چهارتا این هست تا شش این كجا از لكن

 نیست؟ چرا: پیروزمند االسالم حجت

 كه است  این درختى بندى طبقه خاصیت. است محدودیت عدم خاصیتش درختى بندى طبقه كه این براى(: ج)

 .بدهد تحویل كل یا مجموعه تواند نمى

 .است مهره 25 مثالً قاعده درخت در ولى هست درختى(: س)

 .شود مى هم یكى بعد و سه یا چهار یا پنج بعد(: ج)

 .است كرده توجه مورد پنج به نقد این در شود مى معلوم شود، مى ارزیابى نقد این كه وقتى(: س)

 و شود نگاه  بندى دسته عمل به یعنى شود نگاه طرف آن از اگر ولى است درست كند مى توجه مورد 5 به نقد این(: ج)

 .نیست حاكم برساند، وحدت به را خودش خودش، كه كثرتى و وحدت یک برایش

 .است درختى وحدت است همینگونه وحدتش خوب(: س)

  هست هم مرسوم و است درختى وحدت بله(: ج)

  سوم مرتبه در ماتریستى مدل كردن درست - 7/1

 تا را آن  بتوان گونه یک به هم و بشود درست درختى هم یعنى بگیرد صورت دیگرى كار باشد قرار كه این سوم كار

 است اینجا در موضوعاتى حال عین در كه است این معنایش صورت این در. كرد ماتریس جدول داخل سطحى یک

 حال عین در شود مى  جریان استفاده ها این از گیرد مى صورت تحلیلهایى است نشده تطبیق بگوید تواند نمى كسى كه

 هم این و است موضوعات  بندى طبقه این حقیقت در است شده بررسى مدل این با شود مى داده نشان هم مدلى

 .است اش درختى ساختار از غیر كه است مدلش

 .نیست مشخص آن آوردن بدست شیوه منتهى كار شكل بهترین بگیرد صورت كار این اگر طبعاً بله(: س)

 اضافه است،  ممكن اضافه هم چه هر. شود لیست باید موضوعات اول شد سوم فرض جلسه گیرى نیتجه پس(: ج)

 .بگیرد صورت

 .گیرد مى صورت درختى آرایش اول(: س)
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 و گذرائى نظر یک ولو باشید داشته را قدرتش اگر. است بهتر بگیرد انجام اینجا اگر كه آید مى نظر به كار یک(: ج)

 .است اختیار در است نقدهایى به نسبت اندازى چشم

 گیرد؟ مى صورت فرصت اولین در كار این(: س)

 آسانتر كار موضوعات گزینش در شد مى انجام كار این اگر االن. است محض نظریه اش همه كار گفت نباید(: ج)

 .شد مى

 .كرد اصافه توان مى بعد گیرد مى صورت اى اولیه بندى جمع یک هست كه میزانى به(: س)

 را موضوعات  این بین ترتب كه گیرد مى صورت آینده جلسه در هایى شدن كم یک و ها شدن اضافه یک بنابراین(: ج)

 بعد بكنند پیدا ترتب بعد بشوند لیست اول كند مى بیان استقالل حداكثر و شدن اضافه حداقل با دیگر هم با

 كانه باال به پائین از یعنى است تطبیقى مدل یک كردن درست بعدى جلسات در وقت آن بشوند درختى بندى دسته

 .رفت مدل سراغ توان مى تطبیقى مدل از بعد گیرد مى صورت حركت

«    العالمین ربالحمدهلل  ان دعوینا آخر و»  





 بسمه تعالی

 3توسعه جلسه برنامه ارزیابی نقدهای مدل 

 

  مطالب فهرست

 عنوان جلسه:

 موجود هاى برنامه كالن عناوین بررسى - 1

 نقدها بندى طبقه در پایه اوصاف بررسى - 2

 

 17   موجود هاى برنامه بندى تقسیم بزرگترین خدمات، كشاورزى، صنعت، - 1

 17    خدمات زیربخش... و دانشگاه هنر، علمى، فرهنگى، بخشهاى - 1/1

 15   موجود هاى برنامه در فرهنگ تابعیت و صنعت محوریت - 1/2

 15    خدماتى بخش خدمت در خدماتى و عمرانى هاى بودجه - 1/1

 16    فنى خدمات زیربخش اشتغال و آموزش - 1/7

 16   رشد هاى شاخصه عنوان به یافته توسعه كشورهاى هاى شاخصه - 1/5

 16   (تمثیلى بیان) یافته توسعه كشورهاى در سودآورى حیث از فرهنگ و آموزش مقوله به نگاه - 1/5/1

 17   نقدها اولیه تقسیم« مدل فلسفه مدلى، مصداقى،» نقدهاى - 2

 17    مصداقى نقدهاى تعریف و خصوصیات - 2/1

 17   موجود مصداقى نقد نوع سه« آمارى و تحلیلى آمارى، تحلیلى،» نقدهاى - 2/1/1

 17   موجود نقدهاى اكثر بودن موردى و آثار به نقد - 2/1/2

 13   (راندمان بر ناظر برنامه نه) موجود هاى برنامه بودن اى هزینه - 2/1/1

 13   موجود نقدهاى اكثر بودن مصداقى و بخشى - 2/1/7

 70    برنامه« بخشهاى كلیه و مختلف بخشهاى مختلف، موضوعات» به مربوط نقدهاى كلیه بودن مصداقى - 2/1/5
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 70    برنامه به نقد معناى به مصداقى نقد - 2/1/6

 70    برنامه مدل زاویه از برنامه به نقد - 2/2

 70    مدل فلسفه زاویه از برنامه به نقد - 2/1

 71   نقدها براى دیگرى تقسیم« عملیات گردش برنامه، سازمان،» به نقدهاى - 1

 71    برنامه در موجود سازمان نقد معناى به سازمان نقد - 1/1

 72   (بزرگ و كوچک سازمان) برنامه سازمان پیرامون دیدگاه دو طرح - 1/2

 71    سطح سه در پیشنهادى عناوین - 7

 75   (اول سطح) اوصاف دیگر و اقتصاد مبناى و فلسفه از« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» بودن اعّم - 7/1

 75    تغییرات متغیّرهاى نظام معناى به وابستگى نظام - 7/1/1

  یعنى مصداق و نسبت این فلسفه معناى به هم فلسفه و متغیرها بین نسبت تنظیم مدل معناى به مدل - 7/2

 76   (دوم سطح) برنامه

 76    سوم سطح در تخصیص، الگوى موانع، و مقدورات مبنا، بررسى - 7/1

 77    برنامه عمومى امور اوصاف، از اول دسته - 7/7

 73    برنامه ویژه امور از( تخصیص الگوى موانع، و مقدورات مبانى،) سوم سطح اوصاف - 7/5

 

 



 بسمه تعالی

 

 71/11/27: تاریخ توسعه دوم برنامه نقدهاى ارزیابى 1 جلسه

 

 موجود هاى برنامه بندى تقسیم بزرگترین خدمات، كشاورزى، صنعت، - 1

. شود مى آغاز بررسى و گذاشته قبلى شده ذكر اوصاف همان بر فرض اینجا در: حسینى والمسلمین االسالم حجت

 بینش، گرایش،»  مثل هم اینها از عامتر آیا حال. است« وابستگى نظام و استراتژى بینى، جهان» اوصاف دسته اولین

 است؟ الهى یا مادى طرف به برنامه گرایش شود گفته برنامه درباره مثالً كرد؟ پیدا توان مى« دانش

 خرد اینكه  یعنى. است پائین از توجه باشد، الزم احتماالً اینجا در آید مى نظر به كه مطلبى: پیروزمند االسالم حجت

 .دارد مختلف بخشهاى هم برنامه ساخت خود كه این به توجه با ;شود نگاه

 .هست افعال موضوع در كه است تقسیمى بزرگترین خدمات، كشاورزى، صنعت، بخشهاى(: ج)

  خدمات زیربخش... و دانشگاه هنر، علمى، فرهنگى، بخشهاى - 1/1

 ها این حالیكه در شوند گرفته نظر در نیز... و دانشگاه هنر، و فرهنگ علمى، بخشهاى مثالً است ممكن خیر،(: س)

 .نیستند كشاورزى زیربخش

 سیاسى، امور كلیه پرورش، و آموزش درمان، و بهداشت از عبارت هم خدمات است خدمات زیربخش ها این(: ج)

 در كه هرچند. است  خدمات جز هم پژوهش. است منظور مختلف مراتب و سطوح در مدیریت. است مدیریتها ادارات

 غیر آنها خصوصیت  كه بخشهائى كلیه بنابراین. است دیگر بخشهاى به خدمت ولى است تكنیک تولید پژوهش

 .باشند مى خدمات جز است تولیدى

 .هستند جارى هاى هزینه عمرانى هاى هزینه اینكه آن و دارد وجود نیز تقسیمى یک(: س)

 اگر كه باشند مى  كننده خدمت بزرگ خیلى تقسیم یک در اول تولیدى غیر بخشهاى. است حده على این خیر،(: ج)

 گویند مى البته. دارد ضرورى را تولیدى غیر بخشهاى اجتماعى، تولید یعنى. شود مى متوقف تولید گردند، حذف ها این

. دانند مى نقض خیلى را این و است %75 ایران در حالیكه در باشد،% 25 باید پیشرفته كشورهاى در ها این مجموعه

 اینكه مگر. باشد كننده خدمت آن %25 باید فقط كنند مى حساب ملى ناخالص تولید در كه چیزى آن روى یعنى

 .بشود آور ارز و شده صادر...( و مهندس دكتر، مثل) خدمت
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 همین از گیرد مى انجام كه نقدها از بزرگ بخش یک معموالً كه بود همین براى گردید باز كه بابى این دقیقاً(: س)

 .است مقوله

 موجود هاى برنامه در فرهنگ تابعیت و صنعت محوریت - 1/2

 دستگاه اصلى، متغیر اینكه نتیجه. است صنعت تولید به وابسته حتماً كشاورزى، تولید این گویند مى وقت آن بله،(: ج)

 را او و آورند نمى حساب  به اصالً را انسان اینجا در. است اصلى متغیر تكنولوژى یعنى است تكنولوژى توسعه یا صنعت

 و عادل انسان یک اگر گویند مى  كه است پسند عوام یعنى. است قشنگ خیلى آنها توجیه ظاهر البته. گیرند مى تابعى

 راننده یک یا و بكند زمین روى كار  به شروع دستى بیل با آخر الى و چنان و چنین خوان شب نماز تقواى با و باورع

 زمین توانند مى بیشتر كدامشان ببینند و بدهند مسابقه هم با نشیند مى تراكتور پشت كه خور عرق المذهب، الئیک،

 یک ساعت یک عرض در این ولى زند مى  شخم دستى بیل با را هكتار یک ماه یک عرض در او گویند مى بزنند؟ شخم

 نیست امینى آدم این و است امینى آدم آن  اینكه نه. گردد مى بر تكنیک به راندمان گویند مى. زند مى شخم را هكتار

 براى طبیعى مواهب زیرا دارد وجود مهمى  مغالطه یک مقایسه این در كه داشت توجه باید.است ابزار جنگ زیرا

 توانمند كدامش ایثار، خدمت در یا باشد حرص  خدمت در آیا كه این نهایت آیند، مى در تسخیر به انسان به خدمت

 و است چیز چند در گیرد مى انجام كه نقدهایى اكثر .هسیتم مدعیش ما كه است دیگرى حرف یک این شود؟ مى

 .باشد مى ها تخصیص به نقد آنها از یكى كه شود  توجه راه این از شود، مى توجه پائین از كه وقتى است خوب

  خدماتى بخش خدمت در خدماتى و عمرانى هاى بودجه - 1/1

 كه - عمرانى و جارى بودجه معناى اما. است فعالیت و فعل موضوع كه كنند مى دسته سه كالً را ها این بنابراین

 خدمت  همان هم عمرانى. گیرد مى انجام دولت طرف از كه است خدماتى همان جارى اینستكه - شد آن به اى اشاره

 تأسیس را پاالیشگاهى یا سدى یک استكه این به عمرانى نوعاً. شود مى داده صنعت یا كشاورزى به كه است عمرانى

 .بكند

 است؟ عمرانى هم فرهنگى تولیدات آیا(: س)

 .است مسئله همین صحبت از بخش یک(: ج)

  فنى خدمات زیربخش اشتغال و آموزش - 1/7
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 است؟ شده تولید عمرانى خدمت شود، تبدیل فنى خدمت بصورت و آمده در ساده خدمت از كار نیروى بازار اگر آیا

 تعداد قبالً. كنیم مى  فنى خدمات و تولید براى آموزش بخش براى گذارى سرمایه ما كه گوید مى رفسنجانى آقاى مثالً

 نظر صرف رسیده، نیم و  میلیون یک به هزار صدها از مثالً. است شده زیاده خیلى حاال و بود كم خیلى دانشجو نفرات

 كه دارد وجود بیكار  میلیون پنج آن، از بعد كه شدیم متوجه بطوریكه است، نبوده یا بوده درستى كار اینكه از

 كشاورزى حتى. بكنید  سنتى كشاورزى و كشاورزى بروید لطفاً گفت و كرد تقسیم آنها بین هم را زمین شود نمى

 اگر. خواهند مى تكنیكى كار فقط اینها. نیست ممكن هم بگیرد خدمت به را آنها و بیاید خدمات مركز كه صنعتى

. باشند كارخانه مهندس خواهند مى بروند صنعت بخش در اگر و كشاورزى مهندس بروند كشاورزى بخش در بخواهند

 .است مصداق گونه این به گیرند مى كه اشكالى نوعاً

 رشد هاى شاخصه عنوان به یافته توسعه كشورهاى هاى شاخصه - 1/5

. دهند مى قرار مالك و پایه را آنها و قائلند یافته توسعه كشورهاى با مقایسه براى ترازهایى یک به واقع در(: س)

 ...و باشد گونه  این باید صادرات نیست، گونه این كه حالى در باشد باید اینگونه خارجى گذارى سرمایه رشد گویند مى

 (تمثیلى  بیان) یافته توسعه كشورهاى در سودآورى حیث از فرهنگ و آموزش مقوله به نگاه - 1/5/1

 از بیشتر  سال 200 كه آمریكا در مثالً باشد؟ باید چگونه آمد، كار نیروى و تكنیک سرمایه، جلب اینكه یعنى(: ج)

 اگر حتى  دهیم مى سبز كارت او به باشد كه ملیتى هر با و دنیا جاى هر از متخصصى هر گویند مى گذرد نمى عمرش

 روى توانسته  وسیله این به گویند مى. كنیم مى آماده برایش هم كار كنیم مى حل برایش باشد داشته اقامتى مشكالت

 این راندمان گویند مى .بشود ایجاد برایش عمالً تخصصى بازار و بگذارد اثر مهمى مقیاس یک به بوده متخصص چه هر

 گمان اول بار پزشک این گویند مى. باشد آمده متخصص پزشک اگر حتى. است رفته باال اند آمده آنجا كه تخصصها

 دنیا همه از و كرده رشد اینجا پزشكى زیرا نیست اینگونه حالیكه در ایم آورده آمریكا ملت براى را او ما كه كرد مى

 را شود مى اینجا به كه دولتى  خدمات و بیمارستان پرسنل، پزشكان، هزینه. بشوند معالجه تا اند فرستاده اینجا مریض

 پزشكى مورد در فقط كار این گویند مى .باشد ارزآور كه كنند مى تقویت طورى را پزشكى. است شده آور ارز زیرا داده

 انجام را كار همین هم سرمایه مورد در. اند كرده جذب متخصص صورت همین به ها رشته كلیه در بلكه. نیست

 گویند مى. آید مى آنجا طرف به دیگر جاهاى از ها سرمایه لذا است سودآور آنجا در سرمایه اینكه به توجه با. اند داده

 ناگواریها و مشكالت این لذا داده فرارى را پولها و مغزها و زده شما به ضرر كه بوده هائى سیاست هایتان سیاست شما
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 خود اشكاالت ما بعد كه كنند مى مالحظه ها این كه است  اى لوحانه ساده مسأله صورت این البته. است آمده پیش هم

 .كرد خواهیم بیان را

 نقدها اولیه تقسیم« مدل فلسفه مدلى، مصداقى،» نقدهاى - 2

  مصداقى نقدهاى تعریف و خصوصیات - 2/1

 موجود مصداقى نقد نوع سه« آمارى و تحلیلى آمارى، تحلیلى،» نقدهاى - 2/1/1

 چگونه نقدها  این كه شود مى نگاه مسأله به جهت این از بلكه نیست نظر در اشكاالتش جهت از مسأله این حاال(: س)

 .كرد درست را نقد هاى شیوه اوالً سرفصلها این با باید یعنى است؟

 و عدد راه از كنند مى سعى و دارند آمار كه نقدهایى دیگرى و تحلیلى نقدهاى یكى. شوند مى دسته دو نقدها اول(: ج)

 و رقم و عدد هم تحلیل، هم است بعید نوعاً آنها كه باشند مى سوم نقد بعنوان هم دیگرى نقدهاى. بزنند حرف رقم

. نباشد اصل آمارى  گزارش كه اى گونه به ;باشد رقم و عدد تغییرات به مستند تحلیل یعنى. باشد داشته مدل هم

 هر اصطالح به. كرد معین  توان مى را خاصى هاى گزینه كه است این معنایش بگیرد قرار اصل آمارى گزارش كه وقتى

 كرد پر را آنها و نمود معین را هایى فرض یک توان مى گزینش در لذا گردد برمى خوشحال برود قاضى نزد تنها كسى

 كه دید و گرفته را اینها  بین نسبت آورده، را هست كه هم مخالفى نمودهاى و آرأ كه است این از غیر این ولى

 كرد؟ مختلف بندیهاى دسته  توان مى آیا را نقدها نوع كه دید و برگشت باید حال. دهد مى نشان را رقمى چه تغییرات

 موجود نقدهاى اكثر بودن موردى و آثار به نقد - 2/1/2

 .است نیفتاده كه افتاد مى باید گوید مى را اتفاقى یک ناقد كه گیرد مى شكل اینگونه نقد معموالً البته(: س)

 چیست؟  گرانى مثل ناهنجارى این پیدایش علت گوید مى. دهد مى قرار بحث مورد را ناهنجارى یک یا(: ج)

 ولو الگویى  یک به مستند باید نقد اینكه مورد در. شد نمى اینگونه مثالً، كردیم مى را كار این ما اگر گوید مى بله،(: س)

 سرفصلهایى نیز برنامه خود. است تصویر قابل شخص براى معموالً مطلوبى وضعیت یک باشد، بخشى و ناقص اینكه

 باید دقیقاً بكند هزینه را بودجه بخواهد اگر. است اجرایى دستگاه تابع زیاد، میزان به سرفصلها طبیعتاً كه دارد

 .كیست مجریش بودجه این كه شود مشخص

 دولت برنامه  كه كند مى معین موضوعاتى به نسبت را كارهایى یک دستگاه هر براى سازمانى وظیفه آیا یعنى(: ج)

 هست؟ آنها بودجه بر ناظر
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 گفته هنر و  فرهنگ درمان، و بهداشت پرورش، و آموزش عالى، آموزش بخش معدن، و صنعت بخش مثالً بله،(: س)

 بخشى حداقل یا معموالً. است شده پیدا سازمانى متولى اجرا در آن با متناسب كه هست تفكیكهایى اینها كه شود مى

 بخش در گوید مى ناقد اصالً. شود مى بخشها در برنامه تأثیرگذارى و برنامه عملكرد به ناظر القاعده، على نقدها، از

 قرار این در را نقدى یک  موضوع اصالً بوده؟ چه درمان و بهداشت بخش تضعیف یا رشد در برنامه تأثیر دوم، برنامه

 .دهد مى

 (راندمان بر ناظر برنامه نه) موجود هاى برنامه بودن اى هزینه - 2/1/1

 عملیاتى برنامه  حالیكه در شود مى اى هزینه برنامه برنامه، دید این با كه است این دارد وجود كه مهم مسئله یک(: ج)

 .است راندمان بر ناظر

 .كنند مى تنظیم هم با را راندمان و هزینه خیر،(: س)

 ده گذشته  سال كه گوید نمى بهداشت مورد در مثالً بشود، بهینه همیشه باید هزینه كه گوید مى عملیاتى برنامه(: ج)

 در. تا یازده یا  باشیم داشته تا نه كه است خوب آیا گوید مى بلكه باشیم داشته تا یازده باید حاال داشتیم بیمارستان تا

 .باشیم  داشته تا یازده را آن هست خوب حاال بوده تا 10 مثالً گوید مى صنعتى كارگاه مورد در كه حالى

 موجود نقدهاى اكثر بودن مصداقى و بخشى - 2/1/7

 موضع كه است  اقتصاددان كه كسى آن یعنى. پذیرند مى انجام بخشى صورت به نقدها از خیلى اینستكه منظور(: س)

 گوید مى كند مى كار پرورش و آموزش در آنكه نشده، انجام خارجى گذارى سرمایه: گوید مى و كند مى نگاه خودش

 مشكالت دانشگاهها  فضاى گوید مى هست عالى آموزش در آنكه. داریم كم آموزشى فضاى و است كم معلمها حقوق

 در آنكه... و خواهد مى امكانات مقدار این هست، اینقدر آموزشى فضاى حجم و هست اینقدر دانشجو حجم دارد،

 و خواهد مى مختلف بخشهاى در صنعتشان  كه برقى حجم كند، مى پیدا توسعه جمعیتمان گوید مى هست نیرو وزارت

 متولى عنوان به شخص این. داریم را مقدار این هست، اینقدر باشیم داشته باید آینده سال هشت در كه برقى حجم

 شما گوید مى و كند مى نقد گرفته انجام كه را كارى این، اساس بر آید مى كسى هم بعد دهد مى برنامه و برآورد نیرو

 .كند مى نگاه موضوع  این به فقط شخص آن یعنى. كردید خرج كم یا كردید خرج زیاد

 برداشته استخدام از دیپلم داشتن شرط گوید مى وقتى یک. است همین روبناى و زیربنا است مهم كه آنچه دقیقاً(: ج)

 شش با كه بودن كار تعمیر و تكنسین رانندگى، گرى، رفته آبدارچى، مثل. ندارد الزم دیپلم كارها از خیلى زیرا شود
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 طریق این از و نشود پذیرفته  دیپلم از كمتر كه شود مى گفته قانون بصورت و زده قید هم وقت یک. است كافى كالس

 انجام تواند مى تكنسین یک كه  تخصصى نیمه كارهاى در شود مى گفته وقت یک پس. شود مى عوض مشاغل بستر

 در و شود برداشته آخر الى و وام براى  تحصیل قید كالً آن، امثال و ریزى قالب تراشكارى، تجربى تكنسین مثل بدهد

 را خرد پروژه كه شود مى گفته هم وقت  یک. است كافى بنویسد بتواند كه اندازه همین به ابتدائى ششم كالس حد

 به بخرم خیاطى چرخ خواهم مى گفت و آمد كسى اگر مثالً. كند كار سنگین پروژه روى فقط بانک و ندهد پول بانگ

 است مهمى سؤال این. بدهد او به وام میلیون صد بخرم، خواهم مى كارخانه گفت و آمد كسى اگر اما. دهد نمى وام او

 هزار و شود داده میلیون صد اینكه یا بشوند كار  مشغول نفر هزار تا شود داده نفر هر به وام تومان هزار پانصد آیا كه

 بیان به بشوند؟ كار مشغول اتوماتیک هم نسبتاً  بافندگى مثالً كارخانه یک در و كند پیدا كاهش نفر پانصد به نفر

 در كه بیاید؟ در كارگاهى صورت به و شده شكسته شدیداً آن تمركز اینكه یا بشود متمركز تولید ظرفیت آیا دیگر

 تعداد گویند مى مختلف بخشهاى اینكه دیگر بعبارت .شود مى عوض پرورش و آموزش وضع بالفاصله اینصورت

 براى كه فضاهایى باشد، كم دیپلم براى خوان درس اگر است؟ زیاد چرا كه كرد سؤال آنها از باید است زیاد مراجعین

 نسبت كه است این هم مطلب این بیان از منظور. آمد خواهد هم زیاد و گرفته قرار دبستان دست در است دبیرستان

 .نیست آن به توجهى ولى دارد وجود طبیعى صورت به موضوعات بین

 از شكل این با نقدها از مجموعه یک در كه باشیم داشته را برآورد این باید كه است مطرح جهت این از مسئله(: س)

 .شویم مى مواجه نقدها

 موضوع یک  به نسبت فقط اینستكه براى هم موضوعى نام. هستند موضوعى نقدها اتفاق به قریب اكثر یعنى بله،(: ج)

 .پردازند مى

 

  برنامه« بخشهاى  كلیه و مختلف بخشهاى مختلف، موضوعات» به مربوط نقدهاى كلیه بودن مصداقى - 2/1/5

 باالتر اگر بخش و موضوع. است بخش یا موضوع به مربوط هم ناهنجارى. هستند بخشى موضوعات از دسته یک یعنى

« بخشها كلیه بخشى، موضوعى،» تا سه این كل كه شود گفته است صحیح آیا حال. بود خواهد بخشها كلیه برود

. را بخشها خود نه كند مى  مالحظه را بخشها بین نسبت مدل. نیست فلسفه و مدل یقیناً اینها اسم هستند؟ مصداقى

 سر اینكه ولو است موضوعات  كمّى جمع عنوان به بخشها كلیه. كند مى كالن موضوع به تبدیل را بخشى موضوعات
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« موضوع خود و موضوعات بخشى جمع موضوعات، كمّى جمع: »شود مى نوشته اینجا چیز سه بنابراین. باشد كل جمع

 .شود مى  مدل رفت باالتر مصداقى از اگر و شود مى مصداقى سه هر این نام كه

  برنامه به نقد معناى به مصداقى نقد - 2/1/6

 است؟ برنامه خود به نسبت نقد مصداق، آیا(: س)

 كمى صورت به  موضوعات از اى دسته چه گیرد، قرار خطاب مورد موضوع یک چه برنامه، موضوعات نقد مورد در(: ج)

 .بود خواهد مصداقى گیرد، قرار توجه موضوع برنامه كمى جمع چه و

 برنامه نقد زیرا برنامه الگوى نقد نه بود خواهد برنامه نقد شود مى گذاشته برنامه مدل كنار مصداق كه وقتى(: س)

 .نیست تا سه این از خارج

 .است مصادیق طریق از برنامه نقد مصداقى، این بله،(: ج)

  برنامه مدل زاویه از برنامه به نقد - 2/2

 .شود مى مصادیق طریق از مدل به ناظر برنامه نقد گاهى

  مدل فلسفه زاویه از برنامه به نقد - 2/1

 نه؟ یا  گفت مدل فلسفه توان مى را مردم انگیزه. است مدل فلسفه به ناظر برنامه نقد كه هست هم دیگر بحث یک

 .نیست  یكى دارند مردم كه اى فلسفه با مدل فلسفه كه است این معنایش است ناسازگار مردم دین با مدل دین اینكه

 است؟ چگونه بشود درست خواهد مى كه لیستى ترتیب آن حال(: س)

 

 نقدها براى دیگرى تقسیم« عملیات گردش برنامه، سازمان،» به نقدهاى - 1

 رفت؟ باال باید تدریجاً اینكه یا باشد باید عینیت به ناظر دیگر عبارت به گردد؟ لیست كه است خوب كجا از(: ج)

 آورده اینها از خردتر حتى و است اجرائى هاى دستگاه به ناظر كه سرفصلهایى نوع این باشد، عینیت به ناظر اگر(: س)

 .عالى آموزش معدن، و صنعت نیرو، پرورش، و آموزش مثل مختلف هاى دستگاه همین یعنى. شوند

 .است اجرایى هاى دستگاه تفصیل به تفصیلى برنامه شود گفته كه معنا این به(: ج)
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 این. است چیز  چه موضوعاً نقد خود كه این نه است؟ چیزهائى چه نقد موضوعات كه هست سؤال این موضوعاً(: س)

 بحث اجرایش مورد در اوقات گاهى و كنند مى بحث تخصیص با رابطه در یا كنند مى نقد اجرائى دستگاههاى كه

 .است موضوعى تقسیم یک این كنند مى

  براى مقسم نوع یک خودش این آیا. است« عملیات گردش برنامه، سازمان،» كه شد گفته تقسیم یک(: ج)

 نه؟ یا است بندى دسته

  برنامه در موجود سازمان نقد معناى به سازمان نقد - 1/1

 نقد نه  است نظر مورد برنامه نقد اینجا در القاعده على چیست؟ عملیات گردش برنامه، سازمان، از منظور(: س)

 .نیست منظور باشند برنامه مجرى هاى سازمان سازمان، اگر. سازمان

 جهاد وزارت  كه شد این هم اش نتیجه است غلط كشاورزى براى گیرى تصمیم تعدد كه بود صحبت ها مدت چرا؟(: ج)

 از دسته یک  كه گویند مى هستند دارى سرمایه نظام دار طرف ها خیلى كه هم االن. شد ادغام كشاورزى وزارت و

. بشود كوچک باید  دولت گویند مى. بشوند حذف باید و اند اضافه است كشاورزى و صنایع موضوعشان كه هایى وزارت

 عملیات به نسبت. نباشد  معنى آن به اجرائى متولى دولت. گردند ادغام یكدیگر در ها خانه وزارت عملیات یعنى

 مردم به باید را غیره و آهن ذوب مانند سنگین صنایع گویند مى. باشد ناظر فقط دولت خدمات یا كشاورزى صنعت،

 نظر جامعه مشكالت حل براى را  این. شود فروخته هم نفت صنایع كه بگویند آید نمى هم بدشان حتى. فروخت

. بود اینگونه عملیات گردش و برنامه  اینكه كما. بگیرد قرار آنها براى نقد موضوع تواند مى سازمان بنابراین. دهند مى

 .نیستند هم كم دسته این كه رسد مى هم دسته این به بحث نقدها داخل بعداً

 شود؟ مى نقد سازمانى چه(: س)

 .ندارد الزم وزارتخانه تا بیست دولت هاى دستگاه كالً گویند مى(: ج)

 گویند؟ مى هم توسعه برنامه نقد در را حرف این آیا(: س)

 در مردم  براى كارها این باید كه است این شده پیدا عملیات گردش در ناهنجارى كه این علت گویند مى بله،(: ج)

 .نیست دولت به مربوط اصالً كارها این. باشد آزاد رقابت

 سازمان؟ نقد با شود حساب برنامه نقد باید این(: س)
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 وزارت این باشد، مردم دست در باید كارها این گویند مى ناهنجارى منظر از و كنند مى مالحظه را این ناهنجارى(: ج)

 .گردد ادغام دیگر خانه وزارت در باید خانه

 دیگر بیان به .هست برنامه این در سازمان روح كه است سازمانى یک بر مبتنى برنامه خود یعنى:جمالى االسالم حجت

 گویند مى .است منظور هست برنامه خود در كه سازمانى لذا هست هماهنگ برنامه این سازمان نوع یک با فقط

 . دارد وجود جامعه براى برنامه آن در شده پذیرفته كه سازمانى

 . نیست قسمت این به ناظر نقدها عدّه یک و است این به ناظر نقدها از یک بله،(: ج)

 ( بزرگ و كوچک سازمان) برنامه سازمان پیرامون دیدگاه دو طرح - 1/2

 را دستگاهها  اینگونه همه و سیما و صدا كه كنند مى سعى. نیستند كم دهند مى نظر اساس این بر كه كسانى اساساً

. باشد پرورش و آموزش یا علوم وزارت مثل كوچكى نظارتى بخش اینها بر گویند مى. آورند در خصوصى بخش بصورت

 باید اینها همه گویند مى  اش كمونیستى روسى شكل در باشد، گرائى جامعه به قائل كه كسى مقابلش دیدگاه در

 بعنوان فصل سر یک بنابراین .باشد گاهى كار صورت به كوچک بسیار خصوصى و تعاونى آن از بعد. بشود دولتى

 سرفصل هم باز آیا. دارد وجود« عملیات  گردش برنامه، سازمان،» بعنوان هم سرفصل یک و« فلسفه مدل، مصداق،»

  هست؟

 گفته و نموده  نگاه قضیّه به واقع در تر اجرائى و خُردتر موضوع یک از شد بنا جلسه این در: پیروزمند االسالم حجت

 اینجا كه خدمات كشاورزى، صنعت، بخش همین مثل آیند؟ نمى ها سرفصل این جز آنها هاى سرفصل آیا كه شود

 هنر، و فرهنگ نیرو، عالى،  آموزش پرورش، و آموزش نقت، هاى وزارتخانه مثل هم خُردترى هاى بخش یک. شد گفته

 مواقع در باشد، نشده پرداخته درست  امنیتى مثالً نیروهاى به اگر كه هستند... و مسلّح نیروهاى خارجه، كشور، وزارت

 . آمد خواهد بوجود جامعه در امنى نا مهم

 آینده جلسه  براى - باشد كه اى دوره هر به مربوط - بودجه كتاب. آورد را بودجه كتاب هاى سرفصل توان مى(: ج)

 . شوند آورده( زیرش ریز هاى عنوان نه) اولش هاى عنوان و گردد خالصه

 در منتهى. بشود  اضافه تواند مى دیگر مواردى هم بخش یک و هاست همین بخش یک كه هست همین منظور(: س)

 استفاده آنها از چگونه و گیرند مى قرار كجا اینها كه شود گفته است مشخص كه مقدارى همین بر مبتنى جلسه این

  شود؟ مى
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 درست بندى  دسته یک هم موضوعات آن براى و نموده تهیه مختلف موضوعات از صورتى و لیستى یک باید پس(: ج)

 . كرد

  نه؟ یا آیند مى هم اولیّه هاى لیست جز آنها(: س)

 . كرد خُردش باید میتوان چه هر و بیایند بله،(: ج)

  سطح سه در پیشنهادى عناوین - 7

 یعنى) شد  گفته اآلن كه چیزى و بود شده تهیه كه عناوینى دسته این با عناوین نوع آن القاعده على آمد كه بعد(: س)

 مبانى، ساختار، آثار، به نقد یعنى) بود قبالً كه مواردى یا( عملیات، گردش برنامه، سازمان، یا. مدل فلسفه، مصداق،

 در. كرد قرار بر  بینشان ارتباطى نحوه یک مثالً باید و است عنوان گونه دو( اینها غیر و اجرأ و تصمیم، تشخیص،

 یا شود تعبیر است  وصفى و دارد وجود اآلن كه عناوینى همین به فعالً آیا حال آیند نمى هم درعرض ظاهراً حالیكه

  گفت؟ باید دیگرى چیز كه این

 . شد قائل خُرد عناوین سرى یک به توان مى(: ج)

 در برنامه، خُرد عناوین با را اینها ارتباط آنوقت بعد كرد قرار بر است مشخص اآلن كه ها این بین ترتیبى باید(: س)

 . نمود قرار بر بعدى مرحله

 سازمان،  مصداق» بصورت یعنى. دارند نسبت فلسفه، مدل، مصداق، با عملیات، گردش برنامه، سازمان، این(: ج)

 فلسفه سازمان،  مدل فلسفه عملیات، گردش مدل برنامه، مدل سازمان، مدل عملیات، گردش مصداق برنامه، مصداق

 .هستند شدن ضرب قابل« عملیات گردش مدل فلسفه برنامه، مدل

 . هستند شدن ضرب قابل هم دیگر چیزهاى از بسیارى(: س)

 . هست كه  عناوینى سلسله در شود درست ترتّبى كه این یكى باشد داشته وجود دید دو بود قرار حال عین در(: ج)

 . گیرد انجام كه است بنا كار همین(: س)

 نظام استراتژى، بینى، جهان به هم نیازى آیا اما. گرفت را مصداق مدل، فلسفه، باید شود انجام است بنا كه حال(: ج)

  هست؟ وابستگى

 . شود مى آن جایگزین باشد فلسفه همان اگر بینى جهان(: س)
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 خالف به. است  اقتصادى مدل فلسفه از اعّم بینى جهان. بگیرد را مبانى جاى تواند مى كه است مدل فلسفه خیر،(: ج)

 . است مبانى حتماً مقدورات این مبناى كه این

 آنهایى  مثل نمود معین باید را هستند مترادف كه هائى واژه آن ابتدا لذا گرفت باید یكى فلسفه با را مبنا پس(: س)

 . بشود حذف آنوقت بشود حذف هست قرار چیزى اگر سپس. گردید بیان اآلن كه

 .... و فلسفه بگوئیم چه و مبانى بگوئیم چه یعنى(: ج)

 . شود برقرار ترتیب دارند وجود كه عناوینى بین هم اینجا بعد ;مدل و فلسفه و مبانى شود گفته(: س)

 . بود خواهد آثار ساختار، مبانى، باز هم اینجا(: ج)

 . است یكى هست فلسفه و مبنا جا هر. است یكى هم آنجا(: س)

 . دهد مى آثار معنى مصداق و مدل معنى ساختار(: ج)

  دهد؟ مدل معنى ساختار آیا(: س)

 و نظام یعنى ساختار. است اداره باشد اجرائى ساختار اگر و دهد مى مدل معنى باشد نسبتها ساختار اگر ساختار(: ج)

 . است مدل نسبتها، نظام

 .است برنامه ساختار القاعده على آید مى آثار از بعد كه ساختارى(: س)

 .... شد فرض برنامه اثر اگر اینجا در وقت آن. باشد برنامه ساختار تواند مى(: ج)

  هست؟ نظر مورد برنامه اثر یا شود مى فرض اثر برنامه(: س)

 . شود مى فرض اثر برنامه خود خیر،(: ج)

  است؟  داشته برنامه این كه باشد مى پیامدهایى و ثمرات به نقد بمعناى شود مى اثر به نقد وقتیكه آیا(: س)

 بینى، جهان این كه آید نمى نظر به اما. گرفت كار به توان مى كه است بعد مرتبه در اثر گرفتن كار به این(: ج)

 . گرفت نظر در اینجا باید هم را وابستگى نظام استراتژى،

 

 ( اول سطح) اوصاف  دیگر و اقتصاد مبناى و فلسفه از« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» بودن اعّم - 7/1

  دارد؟ وجود تفاوتى آیا شود مى فرض دوتا فلسفه با هم و مبانى با هم بینى جهان(: س)
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 آن سطح اگر  حال. است بزرگ عناوین از یكى این. است اقتصادى فلسفه و اقتصادى مبناى از اعّم جهانبینى بله،(: ج)

 را استراتژى و اقتصادى  مبناى بینى، جهان توان مى پس. گذشت توان مى هم اقتصاد مبناى از شود آورده پائین شدیداً

 بعد و بینى جهان شد گفته اگر ولى. داد قرار صورت یک به شود مى را استراتژى و اقتصادى اهداف. نوشت اینجا در

 همچنین و است شده برده دیگر  افقى یک به افُقى یک از مرتبه یک بحث كه است این معنایش شد مطرح استراتژى

 . برسد استراتژى به كه شود  نوشته چیزهایى یک جهانبینى زیربخش كه است این صورت این در معنایش

  است؟ اینها بر مازاد یا آمده قبلى عناوین در كه است چیزهایى اینها آیا(: س)

 در مرتبه  یک بعد كیهانى فضاى در شود مى گفته مثالً. شود مى مطرح سطح سه در بحث كه اینست منظور(: ج)

 آورده كه جهانبینى  كلمه بیان این با. شود مى خارج افق سه از یعنى. است زمین خود در هم بعد مرتبه و زمین جاذبه

 وابستگى نظام. باشد مى  زمین خود روى وابستگى نظام و زمین فضاى در استراتژى ;است كیهانى فضاى در شود مى

 .هست مدل خود مفاهیم به نزدیک

 نباشد شاملترین خود اگر تقریباً، وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان این كه است این شما نظر حال هر به(: س)

  شود؟ مى چه این با بقیه ارتباط دید باید اما. است عناوین شاملترین از حداقل

 .پرداخت باید مصداق و مدل مبنا، عنوان به مدل فلسفه به تا سه این از بعد(: ج)

 .گردد مى جا جابه شد الزم اگر بعد شود مى نوشته فعالً پس(: س)

  تغییرات متغیّرهاى نظام معناى به وابستگى نظام - 7/1/1

 تاست؟ دو مدل فلسفه با وابستگى نظام آیا كه است این سؤال اولین(: ج)

 .شود مى یكى مصداق یا مدل با منتها دوتاست مدل فلسفه با(: س)

 هستند؟ وابسته هم به نسبت چیزهایى چه وابستگى نظام در كه جاست همین سؤال(: ج)

 .شد  فرض برنامه هم مصداق كه شود مى مصداق همان باشد برنامه عناصر و برنامه وابستگى نظام اگر(: س)

 انسان آیا شود  گفته مثالً است بینى جهان در اگر است؟ چیزهایى چه وابستگى وابستگى، نظام نباشد اینگونه اگر(: ج)

 است؟ انسان وابسته شرایط یا شرایط وابسته

 .گویند نمى وابستگى نظام را این(: س)

 است؟ كدام اصلى متغیر یعنى چرا؟(: ج)
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 چیست؟ آنها بین نسبت و اصول یا مبانى یا متغیرها كه است این بحث بله،(: س)

 چگونه تغییر استراتژى در متغییرها وابستگى نظام پس شود مى گفته تغییر استراتژى استراتژى، از بعد اگر(: ج)

. هست حركت  علت دیگر چیز هر یا رفاه یا صلح یا جنگ شود مى گفته اینكه مثل دارد وجود تغییر محور یک هست؟

 مدل فلسفه ساختى زیر اصول یعنى . شود مى درست مدل فلسفه و مدل اساس آن بر و گردد مى ذكر نظامش بعد

 اطالق قابلیت هم برنامه خُرد تا وابستگى  نظام لفظ البته. برد بكار آن در هم را وابستگى نظام توان مى. آید مى بوجود

 .باشد مى  مُدل بخش زیر تا مدل فلسفه و مدل باالى از وابستگى نظام. دارد

. شود  گفته تغییر اصول مثالً استراتژى از بعد چیزى یک اینكه یا شود؟ ذكر كه است الزم چیزى چنین اصوالً آیا حال

 چه یعنى .است پایین هم متغیر عوامل. باشد تغییرات وابستگى نظام یا تغییر مدل فلسفه تغییر ساخت زیر از بعد

 .هست وابسته تغییراتى چه به تغییراتى

 برنامه یعنى مصداق و نسبت این فلسفه معناى به هم فلسفه و متغیرها بین نسبت تنظیم مدل معناى به مدل - 7/2

 (دوم سطح)

 متغیرها بین  نسبت تنظیم مدل،. شود داده نظام عوامل و متغیرها به تا شود مى درست مدل. است مدل فلسفه اینجا

 مصداق، به هم اینجا .است متغیّرها بین نسبت فلسفه مدل، فلسفه دیگر بعبارت. باشد مى نسبتش فلسفه این، و است

 . شود مى گفته برنامه

  سوم سطح در تخصیص، الگوى موانع، و مقدورات مبنا، بررسى - 7/1

 یک این اگر ماند؟ باقى تخصیص الگوى مقدورات، مبانى، براى جایى آیا آمد پایین به باال از كه بندى دسته این در

 به دیگر نگاهى  یک كه هست صحیح حال. كرد فرض سطح یک هم را آن توان مى بیاید سطح به سطح و باشد سطح

 اینها دیگر اینكه یا گیرد انجام اینها تحلیل آیا یعنى. كند مى تعریف را تخصیص الگوى و مقدور و مبنا كه كرد برنامه

 نشوند؟ تكرار

 بندى جمع  این اول مرحله در توان مى كند كار ذهن مرحله به مرحله و برود پیش تر ساده كار ابتداى اینكه براى(: س)

 یا اینكه  دلیل به كدامها است، احتیاج مورد كدامهایش است اختیار در االن كه اى سیاهه این از كه داد انجام را

 هستند؟ حذف قابل ندارند اى فایده اینكه بدلیل یا باشند مى مترادف

 .هست عام تا سه این(: ج)
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 این براى آیا بعد شود؟ آورده دوم كدام و اول كدام نمود مشخص و كرده ذكر هم با را نسبتشان و ترتیب باید(: س)

 .نیستند درختى تقسیم قابل خیلى اینها البته نه؟ یا كرد جارى توان مى درختى تقسیم

 چرا؟(: ج)

 یک اینجا اینكه مگر. شد گرفته یكى فلسفه با هم مبنا. شد آورده مبانى و شد گفته مقدورات و مبانى زیرا(: س)

 .بدهد دیگرى معناى

 خاص مبناى و خاص فلسفه شود گفته كه خاص نحو به نه شد آورده عام نحو به برنامه مدل و مدل فلسفه اینجا(: ج)

 .شد گفته نسبتها فلسفه بلكه شود دانسته خاص مقدور چیزى تا دهد مى اثر

 است؟ چیزى چه در نسبتها فلسفه(: س)

 .دارد نسبتى فلسفه یک باشد داشته كسى هر كه مدلى هر. است مدل براى نسبتها فلسفه(: ج)

 از خاص  برنامه این كه شود گفته بود بنا بلكه هست اى فلسفه داراى مدلى هر فقط كه نبود این اثبات مقصود(: س)

 .كند مى تبعیت خاص برنامه آن

 خاصى مبناى  یک بر اینستكه دلیل به كردند اینجا كه را نقدى این گفت توان مى و است نقدها روى فعالً بحث(: ج)

 بر ولى كردند مدل  فلسفه در اشكال یعنى. نباشد مانع یا مقدور تواند مى لذا. شناختند مانع یا مقدور را چیزى یک

 .است خاصى استراتژى و بینى جهان در خاصى، مبناى یک اساس

 .شد گفته خاصى مبناى در كه هم آنجا(: س)

 الگوى خاص، مقدور خاص، مبناى اینجا. خاص نسبتهاى نه است نسبتها فلسفه و مدل فلسفه اینجا خیر،(: ج)

 .است خاص تخصیص

 نه؟ یا هست آنجا در خاص مدل این خاص فلسفه(: س)

  برنامه عمومى امور اوصاف، از اول دسته - 7/7

 هست صحیح  پس. بود عمومى امور آمد كه اینجا تا یعنى هست، عمومى امور جز اینها كه شد گفته اینجا خیر،(: ج)

 كه اینجا اما. هست  مصداقى مدل مدل، فلسفه وابستگى، نظام استراتژى، بینى، جهان داراى اى برنامه هر شود گفته

 .است دیگرى حرف یک دارد وجود تخصیص الگوى یا مقدور یا مبنا بر اشكال شود مى گفته

 .رفت پیش گمانه این با توان مى بنابراین(: س)
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 .اند شده  خاص اول از و شود مى حده على تخصیص الگوى مقدورات، مبانى، وقت آن باشد گمانه این با اگر(: ج)

 دارد؟ فرقى چه برنامه مدل با تخصیص الگوى(: س)

 .شوند مى خاص  همه و خاص مدل خاص، الگوى دیگر بعبارت. است مانع به مقدور تخصیص تخصیص، الگوى(: ج)

 چه؟ یعنى خاص غیر مدل اصالً(: س)

 .نیست نقد دو یا نقد یک به مربوط كه مدلها عمومى اصول یعنى(: ج)

  برنامه ویژه امور از( تخصیص الگوى موانع، و مقدورات مبانى،) سوم سطح اوصاف - 7/5

. است تخصیص  الگوى مقدورات، مبانى، مثالً كه نوشت را اى ویژه امور توان مى شد معلوم اینجا تا عمومى امور كه حال

 در رسد مى ما نظر به كه  هست ساختار همان دقیقاً تخصیص الگوى شود؟ مى مترادف آثار ساختار، مبانى، با این آیا اما

 آن از قبل لیكن و باشد مى  برنامه از قبل تخصیص الگوى خود. است شده تعریف موانع و مقدورات هم قبلش رتبه

 .زد خط را تا سه این توان مى پس هست موانع و مقدورات

 .خورد نمى خط كه باشد برنامه آثار اگر آثار آن(: س)

 .شود مى تخصیص الگوى لذا نكرده پیدا برنامه لقب آثار شما گفته به اینجا تا(: ج)

«       العالمین ربالحمدهلل  ان دعوینا آخر و»  

 





 بسمه تعالی

 4جلسه مدل ارزیابی نقدهای برنامه توسعه 

 

 

  مطالب فهرست

 

 نقدها ارزیابى مدل اوصاف از برخى بررسىعنوان جلسه: 

 

 52   «وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» برنامه، عمومى امور به ناظر نقدهاى - 1

 52   «تخصیص الگوى موانع، و مقدورات مبنا،» ،(خاص) برنامه اقتصادى امور به ناظر نقدهاى - 2

 52    اقتصادى به امور این وصف علت موجود هاى برنامه در خاص امور به اقتصادى نگرش - 2/1

 51   «عملیات گردش برنامه، سازمان،» ،«اجرا تصمیم، تشخیص،» برنامه ویژه امور به ناظر نقدهاى - 1

 57   (عملیات گردش برنامه، سازمان، در) خرد برنامه با تخصیصى برنامه تفاوت - 1/1

 55   «اجرأ تخصیص، تشخیص،» اوصاف به اجرأ و برنامه كل كردن موصوف امكان - 1/2

 55   (عمومى امور) سطح باالترین تا( ویژه امور) سطح ترین پائین از ناهنجاریهاى تحلیل امكان - 1/1

 57    شده مطرح عناوین دیگر بررسى - 7

 تنظیم، تطبیق،» ،«مبانى استداللى، مصداقى،» مثل) دیگر عناوین به نیاز عدم و شده مطرح عناوین كفایت - 7/1

 57   «(مبنا

 57   «اى مجموعه موضوعى، موردى،» اوصاف به نیاز بررسى - 7/2

 53    وصف سه این به باال عناوین كردن اضافه امكان - 7/2/1

 53    بودن اى مجموعه بجاى بودن بخشى به تعبیر بودن بهتر - 7/2/2

   «بخشى موضوعى، موردى،» تفسیر« همگن موضوعات موضوع، یک جهات تمام موضوع، یک از جهت یک» - 7/2/1

53 
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 51    برنامه چارچوب از خارج نقدهاى بررسى - 5

 51    جامع بندى طبقه ارائه و نقدها این كردن لیست لزوم - 5/1

 61    دوم برنامه به مربوط نقدهاى تحلیل به اكتفأ - 5/2

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 71/11/21: تاریخ توسعه دوم برنامه نقدهاى ارزیابى 7 جلسه

 

 «وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» برنامه، عمومى امور به ناظر نقدهاى - 1

 وابستگى  نظام استراتژى، بینى، جهان یعنى) كرد، ذكر عمومى امور یک توان مى: حسینى والمسلمین االسالم حجت

 به تواند مى نقد  كه هست برنامه هر عمومى امور اینها گفت و( است برنامه آن مصداق كه مدل مدل، فلسفه تغییرات،

 .باشد ناظر آن

 وجود هم خاصّى امور «تخصیص الگوى موانع، و مقدورات مبنا،» ،(خاص) برنامه اقتصادى امور به ناظر نقدهاى - 2

 مبانى اساس بر كه موانع و مقدورات اقتصاد، در مبانى و مبنا سوسیالیسم، مبناى دارى، سرمایه مبناى مثالً دارد،

 .باشد مى مختلف

 آید؟ مى اقتصادى قید چرا:  پیروزمند االسالم حجت

 متغیرها بین  نسبت یعنى مدل فلسفه. شد مى محسوب آنها از یكى اقتصاد و نداشت اقتصاد قید عمومى امور زیرا(: ج)

 مورد در بود بنا اگر مثالً ;است برنامه هم آن مصداق. شود مى مدل خود متغیرها بین نسبت تنظیم مدل و است

 .باشد تواند مى  اقتصادى مدل آن مدلهاى از یكى كه گفت توان مى را عمومى امور همین كنیم، بحث مدیریت

 باشد؟ داشته اقتصادى قید آن خاص كه است اقتصادى مدل بحث مورد موضوع مگر خیر،(: س)

 در كه هستند  امورى اینها تغییر، خصوصى امور تغییر، عمومى امور تغییر، براى برنامه. است برنامه نقد موضوع(: ج)

 حین نه البته  است اقتصاد خاصّ امور دوّمى و تغییر عمومى امور اوّلى. شوند مى قسم سه و شده لحاظ تغییر این

 .اقتصاد

  اقتصادى به امور این وصف علت موجود هاى برنامه در خاص امور به اقتصادى نگرش - 2/1

 تغییرات مورد در هم امورى. بشود گفته است تغییرات در اقتصادى عمومى غیر یا ویژه امور كه دیگرى چیز باید بعد

 به است؟ بازگشته چیز  چه به برنامه این ناكامى شود مى سؤال. است تر خاصّ خیلى كه دارد وجود برنامه این در خاص

 باشد؟ مى  این ویژه دیگر مطالبى مثالً گفت و آورد دیگرى چیزهاى توان مى آیا دیگر عبارت
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 سراغ به فقط گردد خاص خواهد مى وقتى كه دارد اقتصادى بعد فقط برنامه مگر كه بود این سؤال از منظور(: س)

 رفت؟ باید اقتصادى

 برنامه كلمه كل .دهد مى بودجه تخصیص مبانى، تغییر به اقتصاد در كه است دانشى لقب اصالً ابتدائاً برنامه(: ج)

 به طبیعى منابع تخصیص  هم ریزى برنامه دانش تعریف در اصالً. است شده استعمال اقتصاد بحث براى ابتدائاً

 .آورند مى برنامه دانش ذات قید را اقتصادى قید یعنى. شود مى مطرح نیازمندیها

 .گیرد مى قرار تخصیص موضوع عامش معناى به نیازمندیها یعنى. باشد نباید و نیست این عمالً اآلن(: س)

 كه چند هر ;بشكند را بودن خاص تا شوند مى آورده عمومى امور هم اآلن. شدند آورده مذهبى عمومى امور قبالً(: ج)

 گویند مى را دولت برنامه  وقتى. است دارى سرمایه در چه و سوسیالیسم در چه برنامه نگرش مبناى اقتصادى ویژه امور

 دو این به خدمات هم خدمات .است كشاورزى و صنعت از عبارت آن تولید گویند مى كنند، مى ذكر فصل سر سه و

 از اعم خدمات. دانند مى اقتصادى تولید خدمت در و اقتصادى هم را خدمات كه است این آن معناى. باشد مى

 .است ریزى برنامه كتاب در  الاقل شده پذیرفته دید یک این. باشد مى غیره یا بهداشت سیاست، فرهنگ،

 است صورت  این به هم خدمات. است خدمات و آن بخشهاى وزیر كشاورزى صنعت، نام به ساله 5 برنامه سرفصلهاى

 در مباشرتاً كه  است( بخشى) كارگر نام تولید ;تولید نه باشد مى خدمت عامل مدیر نام اقتصادى شركت یک در كه

 .كنند مى خدمت مختلف بخشهاى به شركت ریز برنامه كارشناسان. است تولید عملیات حال

 « عملیات گردش برنامه، سازمان،» ،«اجرا تصمیم، تشخیص،» برنامه ویژه امور به ناظر نقدهاى - 1

 در یا و تخصیص یا تشخیص در آیا است؟ بوده چیزى چه در مشكل شود مى گفته كه دارد وجود هم ترى خاص امور

 .است اینجا در كارشناسى كار این كه نوشت تصمیم را سومى توان مى البته است؟ بوده مشكل اجرا

 و تخصیص و تشخیص» عنوان به را تا سه این پس. است عملیات گردش هم اجرا و تخصیص به نسبت تصمیم یعنى

 به اینجا كه «عملیات گردش برنامه، سازمان،» یعنى. بود شده گفته قبالً هم دیگرى تاى سه. آورد توان مى« اجرا

 نشده اجرا ولى  گرفته انجام درست تخصیص و تشخیص كه شود مى گفته لذا شد توجه مطلب این به سازمان لحاظ

 برنامه این با عملیات  گردش این. است نبوده موافق برنامه این با سازمان این كه بوده این هم نشدن اجرا علّت. است

  شود؟ نوشته چیزى چنین است الزم آیا. است نبوده موافق

  بود؟ اقتصاد این خاص امور پى در باید برنامه این در اآلن آیا(: س)
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 مقدورات باشد،  صحیح مبنا جهت از است ممكن اقتصاد در خاص برنامه این ویژه امور. شد تمام اقتصاد ویژه امور(: ج)

 و نشده اجرا اما باشد  گرفته انجام درست هم تخصیص الگوى مبنا اساس بر و باشد شده داده تشخیص درست هم

 . باشد شدن پیاده مقام در مشكالت

 باید چگونه را  تشخیص و تخصیص منتهى گفت؟ باشد بگونه را تشخیص و تخصیص منتهى است، درست اجرا(: س)

 گفت؟

 ( عملیات گردش برنامه، سازمان، در) خرد برنامه با تخصیصى برنامه تفاوت - 1/1

 باید خرد  برنامه هم برنامه و شود؟ مى تقسیم عملیات گردش و برنامه سازمان، به اجرا آیا كه گردد معلوم باید(: ج)

 مملكت فالن از چرخ فالن كه شود گفته تفصیلى صورت به اینستكه خرد معناى(. تخصیص معناى به نه البته) بشود

 و سكّو حتماً كار این برسد؟ ایران به وقت چه و كند نقل و حمل اى بیمه چه با زمانى، چه در بخرد؟ واحد كدام را

 چه با شود؟ كنده  عمقى چه با و آن چاله وقت چه شود، درست آن براى باید و دارد كه دیگرى چیز هر یا فونداسیون

 درست را ریز كل یعنى شود؟ درست آن فونداسیون بافتى، چه با ها، میله ضخامت از اى درجه چه با مسلحى، بتون

 دیگر آن برنامه. چرخد مى  آن بر هست اجرا برنامه كالً كه كار نمودارهاى. شود مى تفصیلى برنامه آن اسم كه كنند مى

 .دارد وجود غیره و تخصیص الگوى در كه نیست كلیات این معناى به

 .هست مسئله همین شود مى تصویب ساالنه برنامه یک وقتى مثالً هم برنامه در(: س)

. گیرد مى انجام تعدیلها و جمع یعنى. كند مى اجرا آن از بعد دولت و تصویب مجلس كه است كارى ساالنه برنامه(: ج)

 را این است مأمور وزارتخانه  برنامه بخش و شود مى ریز دیگر این بدهد، انجام عمرانى كارهاى باید بخش یک كه وقتى

 انجام چگونه و كسانى چه توسط باید عمل 5 این مثالً اردیبهشت ماه در ;كند تبدیل كانتى نقشه برنامه یک به

 آخر قسمت همین دارد عهده  به را نهایى تحقق كه آنچه زیرا ;است آخر قسمت این از نقص نشد، انجام اگر. بگیرد

 نهایى قاعده این كه دلیلى هر به  مانعى یا فساد گونه هر ولى گیرد مى انجام باالیى قسمتهاى در بهینه البته. باشد مى

 .گیرد نمى انجام قسمت آن دارد باز عمل از را

 است؟ مربوط موضوع با چقدر این كه دید باید ولى است درست این اصل(: س)

 امور باال باالى از. است شده رشوه بیمارى مبتالبه كه گفت توان مى حال. شود مى نقد برنامه نگرفت انجام وقتى(: ج)

 به رشوه و رانت براى  هست كه طور هر. اجرایى امور تا و اقتصادى ویژه امور تا داشته اشكال نیت این با برنامه عمومى
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 یک یعنى. گیرد نمى انجام هرگز مصوب نرخ به عمل در اجرا پس. كنند مى درست راه قانونى غیر و قانونى صورتهاى

 دستگاههاى. چیست برنامه  مشكالت اینستكه از غیر این. دارد وجود عملیاتى اجراى و برنامه سازمان، در بیمارى

 در نباید هم تا 12 این در و شد  بیان قبالً كه تایى 1 در چیست آن ناتوانى علت اینكه هستند ناتوانى یک دچار دولتى

 بخش به هم را آن خصوصى،  بخش به هم را این. كرد واگذار خصوصى بخش به را اینها باید و بود علت آن پى

 قسمت هر خصوصى بخش دیگر زیرا شود مى نرخ صد شهر آنوقت. كنند درست آنرا آنها تا نمود واگذار باید خصوصى

 این به. بود نخواهد كار در كننده هماهنگ  مركزى سازمان یک دیگر یعنى. كند مى كار مدل یک روى خودش براى

 .رود مى باال فشار  حالیكه در گردد مى عوض مسأله صورت و شده خرد تصمیمات ترتیب

 «اجرأ تخصیص، تشخیص،» اوصاف به اجرأ و برنامه كل كردن موصوف امكان - 1/2

 به هم بار یک و آورد دولت تا برنامه كل صفت عنوان به بار یک توان مى را اجرا و تشخیص و تخصیص اینجا پس

 .برد اجرأ درون

 هست؟ احتیاج این به آیا(: س)

 مسلماً. شود مى كار نمودار گردند، ضرب هم در اجرایى اجراهاى و اجرایى تخصیصهاى اجرایى، تشخیصهاى اگر(: ج)

 .هست نقد امور این در قطعاً كه شود مى نیاز آن بندى طبقه در باشد موارد و مصادیق به ناظر نقدها اگر

 (عمومى امور) سطح باالترین تا( ویژه امور) سطح ترین پائین از ناهنجاریهاى تحلیل امكان - 1/1

 .پذیرد مى را نقدى چنین برنامه مجرى عنوان به دولت و نیست برنامه اعمال براى دولت نقد این(: س)

 برنامه  اینكه عنوان به است برنامه نقد گاهى كنند مى كه نقدى. است اجتماعى ناهنجاریهاى نقد یعنى بله،(: ج)

 عمومى،  انگیزش بود نتوانسته برنامه زیرا است، درست بود چیزى چنین اگر كند، حل را ناهنجارى فالن نتوانست

 مدل و متغیرها  بین نسبت مدل فلسفه انقالبى، تغییرات وابستگى نظام باشد، انقالب با متناسب كه معینى استراتژى

 امور در اساساً كه بود اى برنامه آن برنامه مصداق بنابراین. ببیند بود نتوانسته را انقالبى متغیرهاى بین نسبت تنظیم

 در اقتصادى تغییرات  مبناى توانست نمى بود داده قرار اقتصاد در كه مبنایى نبود، جامعه با هماهنگ و همگن عمومى

 توانست نمى هم آن تخصیص  الگوى ;بود عینیت در كه نبود موانعى و مقدورات آن موانع و مقدورات ;باشد ایران

 و اجرایى تخصیص و اجرائى تشخیص .شد غلط آن اجراى و تشخیص تخصیص، لذا بدهد را این با متناسب تخصیص

 .آورد را سطح ترین روبنایى تا سطح ترین اى ریشه از توان مى پس .شد غلط هم آن اجرائى اجراى
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 كرده موردى نقد نقدى، یک كه گرفت فرض باید نقدهاست ارزیابى موضوع اینكه به توجه با موضوع، ارزیابى در(: س)

 .است

 برنامه  به را آن ریشه خواهند مى. است جامعه در امرى كه باشد مى گرانى مثالً ناهنجارى به مربوط نقدها(: ج)

 قرار را خودش  توانسته كجا تا كه شود مى مالحظه لذا دارد وجود عناوین از صورتى و لیست چنین لكن و برگردانند

 .باشد مى مرحله آن در یا و هست مرحله این در آیا. دهد

 پرورش و آموزش  وزارت یا علوم وزارت عملكرد آید نمى كند برنامه نقد بخواهد كسى اگر كه است این صحبت(: س)

 .شد برنامه نقد این بگوید و كند نقد را

. اند كرده نقد  چگونه كه دید عمل در باید پس بماند؟ خالى آن نصف حالیكه در شود مى برده ریزترین تا فایل آیا(: ج)

 اجرا در اینستكه  معنایش كنند مى طلب را ها هزینه به نسبت عملیاتى راندمان و دهند مى ارقام و آمار و عدد وقتى

 .زنند مى حرف

 برنامه یا وزارتخانه لكردمع به مربوط شده پیدا كه ضعفى و نقصان این گفت و كرد تفكیک توان مى آیا ولى بله،(: س)

 است؟ بوده

 از آقا این  یعنى. گردد بندى طبقه حرفها كه است بنا اآلن بلكه است دیگرى حرف آن و نیست كارى آن به فعالً(: ج)

 هم را عملیات  گردش برنامه، سازمان، این حدود باید اینجا تا. زند مى حرف طبقه این در كه است معلوم حرفش

 .كردند مى راندمان از بحث اینها كه گفت و نوشت

 است؟ منظور سازمانها و ها وزارتخانه اجرایى، نظام راندمان آیا(: س)

 .هزینه راندمان و برآیند یا راندمان و هزینه دیگر عبارت به ;بله(: ج)

 باشد؟ مى تحقق و عمل در این آیا(: س)

 .گردد برمى همدیگر به نوعاً گویند مى كه را ارقامى و عدد هزینه، راندمان در(: ج)

 

  شده مطرح عناوین دیگر بررسى - 7

 تنظیم، تطبیق،» ،«مبانى استداللى، مصداقى،» مثل) دیگر عناوین به نیاز عدم و شده مطرح عناوین كفایت - 7/1

 «(مبنا



126  ····························································································································································  

 .شود خارج اینها تیتر زیر از عناوین این از كدام هیچ رسد نمى نظر به كه دارد وجود عنوان 15 اینجا در

 ماند؟ باقى اجرا فقط یا ماند باقى تخصیص تشخیص، آیا اجرا تخصیص، تشخیص، مورد در(: س)

 و هزینه  هم این. است ساله 5 مثالً خاص برنامه به مربوط بخش این اجرا تخصیص، تشخیص، مورد در خیر،(: ج)

 مصداقى،» مثالً آنجا در یعنى نیست؟ الزم دیگر اینها شوند نوشته آنها اگر كه رسد مى ذهن به. باشد مى نهایى راندمان

 .هست اینها در قاعدتاً هم« مبانى تنظیم، تطبیق،. »شود مى پوشانده اینجا در قاعدتاً كه شده نوشته« مبانى استداللى،

 است؟ بوده معنا چه به تطبیق مثالً(: س)

 .دهد مى تشخیص را برنامه نظام هم نظام تنظیم. گردد معین اگر است تشخیص همان تطبیق معناى(: ج)

 است؟ داده وضعیت به تطبیق را الگو خوب كه گفت توان مى آیا(: س)

 .دارد وجود  كه هم اجرا تخصیص، تشخیص،. شود مى تشخیص همان كه است دادن تشخیص براى وضعیت(: ج)

 «اى مجموعه موضوعى، موردى،» اوصاف به نیاز بررسى - 7/2

 .است مطرح اینجا در« مجموعه موضوع، موردى،»

 آید؟ مى كجا در این(: س)

 و تخصیص  الگوى و مقدورات و مبانى در مثالً آیا شود مى گفته مجموعه كلمه وقتى. دارد وجود كل در حتماً این(: ج)

 است؟ نداشته وجود اینجا تا پیشین هاى مجموعه در آیا. ندارد وجود آن مدل در

 گفته قبالً  كه اوصافى در آن جاى تفاوت است، كرده اى مجموعه نقد كسى و كرده موردى نقد كسى مثالً اینكه(: س)

 شود؟ مى منعكس چگونه شده

 .است بخشى نقد برنامه، نقد(: ج)

 .باشد بوده كل یا و بخشى یا مصداقى است ممكن(: س)

 .است شده ذكر اینجا در آن ریشه تا اجرا از زیرا هست حتماً این در كل(: ج)

 نقد كه گفت توان مى آیا باشد كرده برنامه نقد اى گسترده حوزه چنین در كسى اگر ولى است درست(: س)

 برنامه  بخشهاى به مجموعه اینكه یا است نكرده را اینكار كس هیچ كه است معلوم حالیكه در است؟ كرده اى مجموعه

 و دیده هم با كلمه حقیقى معناى به را برنامه كل و اقتصادى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، برنامه یعنى شود؟ مى گفته

 .است ندیده جدا را آن اقتصاد بخش



 ····························································································  127 

 .است دیده را اجرا تخصیص، تشخیص، ساله 5 خاص برنامه اینجا در دیگر بعبارت(: ج)

 عمل اى مجموعه  گفت بتوان دید را سه هر كس هر كه كرده كار سه هر یا برنامه تخصیص و تشخیص روى آیا(: س)

 است؟ كرده

  وصف سه این به باال عناوین كردن اضافه امكان - 7/2/1

 نخواهد  كل به نسبت دیگر آن حرف و گردد مى اضافه تا 15 آن به هم مجموعه و موضوع و مورد حال عین در(: ج)

 .بود

 شود؟ مى داده قرار تر مشخص كجا در كه گردد معلوم تا داشت توان مى نظر مورد فعالً(: س)

  بودن اى مجموعه بجاى بودن بخشى به تعبیر بودن بهتر - 7/2/2

 .شود مى گرفته كار به بخشى عنوان به اى مجموعه و شود مى گفته اى مجموعه موضوعى، موردى، هم اینجا در(: ج)

 موضوعى؟ یعنى بخشى آیا(: س)

 .باشد هم با موضوع چندین بخش یا موضوع یک درباره مورد است ممكن خیر،(: ج)

. باشد مصداقى  معنى به موردى گفت؟ اى مجموعه بخشى، موضوعى، یا اى مجموعه بخشى، موردى، توان مى آیا(: س)

 .است شده متمركز موضوع یک روى اینكه یعنى

 داده قرار  بخش عنوان به و گذاشته كنار كل مجموعه بمعناى هم مجموعه. شود مى بخش هم موضوع چندین(: ج)

 .است شده صحبت قبالً كل مورد در زیرا نشود اشتباه آن با تا شود

 چیست؟ در سه این تفاوت آنوقت بخشى؟ موضوعى، موردى، شود گفته یعنى(: س)

 .است موضوع یک به نسبت كار یک مورد،(: ج)

 .شود نمى برنامه نقد دیگر این(: س)

 «بخشى موضوعى، موردى،» تفسیر« همگن موضوعات موضوع، یک جهات تمام موضوع، یک از جهت یک» - 7/2/1

 یک یا باشد، شده پرداخته زیاد آن به و گرفته قرار نقد موضوع( بیكارى مثالً) موضوع یک است ممكن خیر(: ج)

 نسبت زاویه  یک از نقد. باشد بوده موضوع یک این تواند مى هم ناهنجاریها علت و گرفته قرار نقد مورد كالن موضوع

  موضوع یک خصوصیات تمام نه است موردى موضوع، یک به

 چه؟ یعنى موضوع خصوصیات تمام(: س)
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 مترادف مورد با موضوع یک از جهت یک حقیقت در اما. موضوع یک از مختلف جهات و گوناگون موارد یعنى(: ج)

 را شكل این به نقدهاى .است بخش ریشه هم و همگن موضوعات و بوده موضوعى موضوع یک جهات تمام. باشد مى

 .داد قرار بحث در توان مى هم

 فیلم، مثالً مختلف موضوعات آن در كه دهد قرار نقد مورد را هنر و فرهنگ بخش كسى است ممكن مثالً(: س)

 است؟ بخشى این آیا باشد مى چیز تا 20 یا ورزش احیاناً كتاب سریال،

  بله(: ج)

  برنامه چارچوب از خارج نقدهاى بررسى - 5

 نوع  این كه صورتى در یا خیر؟ یا شوند مى محسوب برنامه نقد اینها آیا كرد نقد دید این از فراتر كسى اگر(: س)

 موضوع  ضمن در اجماالً ولو باشند كرده منتهى برنامه به را پیامدها این خودشان تحلیل در نهایتاً هم تحلیلها و تجزیه

 و است مؤثر باشد باید چقدر كه منابع كردن تأمین براى هم گردد مى بیان كه نكته این. آید نمى الّا و آید مى بررسى

 .بدهد پوشش را نقدها تا گردد انتخاب است بنا كه باشد مى مؤثر عناوینى در هم

 شود؟ مى چه پیشنهاد نتیجه حال(: ج)

 هستند برنامه  به نقد مستقیماً كه نقدهایى به نسبت بحث كه رسد مى بنظر اما. است كردن سؤال بیشتر منظور،(: س)

 .باشد مى روشن

 است؟ برنامه نقد كه دهد مى تشخیص عرف را چیزى چه ولى است روشن برنامه به نقد اصل(: ج)

 .است دوم برنامه نقد( مستقیماً) بحثشان تیتر و عنوان اصل كه آنهایى(: س)

 هم گاهى. كنند مى ذكر را جامعه ناهنجاریهاى است،... و شخصیتها یا ها روزنامه به مربوط كه نقدهایى از بسیارى(: ج)

 نقدى در نوعاً و اصوالً اال و دارد را خصوصیت این است مجلس برنامه كمیسیون یا برنامه سازمان مورد در كه نقدهایى

 .آورند مى را ناهنجاریها كنند، مى كه

 است؟ چقدر تورم این ایجاد در برنامه سهم باشد، كرده ذكر را تورم مثل ناهنجارى یک ولو حال(: س)

 خیر؟ یا هست نقد این آیا ;نویسند مى« ایران اقتصاد نیافتگى توسعه موانع» بنام كتابى(: ج)

 .بیند مى تر كالن هم این از را مسأله زیرا نباشد سوم یا دوم اول، برنامه نقد هم این است ممكن(: س)

  جامع بندى طبقه ارائه و نقدها این كردن لیست لزوم - 5/1
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 را دارد وجود  جامعه در كه آنچه تا گردد ارائه بندى طبقه یک اینكه آن و گیرد انجام دیگرى كار باید حداقل پس(: ج)

 10 بین از تا 2 بگویند كه نباشد طور این یعنى. شد وارد باید دیگرى قسمت به كه شود گفته آن از بعد و برگیرد در

 .است شده انتخاب گزینشى بصورت تا

 گوید مى و كند مى بحث ناهنجارى یک عنوان به بزهكارى به راجع یا مخدر مواد به راجع مثالً كه كسى خیر،(: س)

 نیست این او بحث اصالً بیاید؟ وجود به ناهنجارى این كه شده باعث چیزهایى چه است؟ طور این جامعه وضعیت چرا

 كلى سیاستهاى نقد بلكه نیست، برنامه نقد تحلیل، و تجزیه این موضوع عرفاً. است سوم یا دوم یا اول برنامه این كه

 كجا از موجود وضعیت این كه  است این بحث و برد مى سر به آن در نظام كه است موجودى وضعیت نقد. است جامعه

 كه هست هم ممكن. باشد برنامه كند، مى ذكر عامل 10 كنار در كه را عواملى از یكى است ممكن است؟ شده ناشى

 برنامه نقد عرفاً امر، بدو در و اولیه  ذهنیات در اینها طبیعتاً كرد؟ باید كار چه مورد این در حال. نگوید را برنامه اصالً

 نیست؟ اینگونه آیا. شود نمى محسوب

 چه هر یا اصطالح نص، ظهور، نقد به مثالً برنامه نقد و گیرد انجام بندى طبقه یک كه است این اینجا در صحبت(: ج)

 .شود شامل را همه تا شود نامگذارى رسد مى نظر به كه

 شود؟ پرداخته آن از بخشى به اینكه ولو آیا(: س)

 .بله(: ج)

 تحلیل و  تجزیه جامعه در را اعیتاد و مخدر مواد وضعیت كسى كه گردید بیان كه است مثالى همین در سئوال(: س)

 .است كرده

 داند؟ مى برنامه نقد را این عرف آیا(: ج)

 .داند نمى كه عرف خیر،(: س)

 .است  برنامه نقد اینها گویند مى كشور اجرایى مسئولین لكن و داند نمى عرف كه جاست همین سئوال(: ج)

 است؟ دوم یا اول مثالً برنامه نقد یا كلى صورت به نظام عملكرد نقد آیا(: س)

 تاى سه در شود گفته و نموده معین دیگرى عنوان هم جلسه 1 در مثالً. شد معین فایل براى عنوان 13 اینجا تا(: ج)

 .گیرد انجام كار كلى صورت به آن

 چرا؟(: س)
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 ولى شده  دیده آنها اینكه براى نگردید؟ ذكر چیزها فالن چرا كه كند اشكال تواند نمى كسى تعریف به بنا زیرا(: ج)

 .اند نشده آورده توجه بدون اینكه نه اند نشده آورده

 دوم برنامه  به مربوط نقدها از سطح این و تا 1 این كه شود روشن بعد و گردد بحث جلسه 1 كه است بنا اگر(: س)

 هم دوم عنوان 13 اگر چیست؟ شود مى این به مربوط كه آنهایى شود گفته صریح اول همان از نیست، بقیه و است

 .كرد گزینش را مقدار این توان مى است كم زمان ولى شود مى مربوط همه

 و جلسه اعضاى  بنابراین. شوند مى خارج تخصصى ادراك با اما شوند مى مربوط تخصصى غیر كلى ادراك با خیر،(: س)

 .بیاورند هم  زیادى مطلب است ممكن. كنند مى گیرى پى ساده را آنها هستند شما همكاران آنجا در كه كسانى

 را كار  موضعى از باید ولى بیاورند بخواهند كه نیست دیگران كار موضوع زیرا آورد نمى را حجم این كسى(: س)

 .نشود گسترده الزم مقدار از هم زیاد و باشد كامل كه كرد گیرى پى

 كه آنچه  ولى گیرد مى انجام تعریف یعنى. گردند تطبیق هم تعاریف اینكه نه است احتیاج تعریف، فقط اینجا(: ج)

 .نیست بیشتر آن از تا 1 یا 2 شود مى تطبیق

  دوم برنامه به مربوط نقدهاى تحلیل به اكتفأ - 5/2

 چیست؟ شده شناخته دوم برنامه نقد عنوان به كه اى دایره شد؟ چه مطلب اجمال برآورد بنابراین(: س)

 نقد. نیست  تخصصى صورت به دوم برنامه نقد اینها شود مى گفته و شده بندى طبقه هم آنها دایره این طبق(: ج)

 .شود مى منتهى( خاص دوره برنامه نه آنهم) برنامه موارد از بعضى به كه است جامعه ناهنجاریهاى

 خاص دوره  یک به كه است چیزهایى بود خواهد نظر مد و شده پرداخته آن به مشخص صورت به كه آنچه پس(: س)

 .شود مى مربوط برنامه

 جدا است  ناهنجارى به مربوط كه چیزهایى از است خاص دوره یک در برنامه به مربوط كه چیزهایى یعنى بله،(: ج)

 به بلكه نبوده  برنامه از دوره یک به مربوط كه شود مى منتهى خصوصیاتى به ریشه در ناهنجاریها آن احیاناً و شود مى

 .است مربوط برنامه از هایى دوره

 به و نمود  معین را دیگرى دسته دیگر، فصل در باشد الزم اگر و كرد كامل را این توان مى بود مصلحت اگر پس(: س)

 .پرداخت آن

 .نیست  برنامه نقد اصالً كه زیرا گذاشت متفرقه نقدهاى توان مى را بخشى و موضوعى و موردى نقد اسم(: ج)
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 است؟ برنامه از بخشى نقد برنامه نقد آیا(: س)

 برنامه این  تناسبات بهینه شود مى مطرح تخصیص الگوى كه وقتى. است كل بهینه معناى به برنامه اصالً خیر،(: ج)

 .بود خواهد متفرقه نقدهاى بلكه نبوده

 ماتریسى  جدول یک كه بود این از عبارت آن و بود باید چیزى چه پى در كه كرد توجه دیگر یكبار توان مى(: س)

 .آورد را عینى موضوعات بتوان ماتریسى جدول این ذیل تا گردد درست

 از بعد و برده درختى بندى آدرس به را آنها بعد شوند لیست مصادیقى پائین از بود بنا ماتریسى از قبل(: ج)

 .كند بیان هماهنگ را حداقلى یک بتواند تا گردد درست ماتریس یک درختى بندى آدرس

 شود؟ مى درختى كه است چیزهایى همان آمده بدست به كه چیزهایى این آیا(: س)

 بعد نمود؟  تقسیم دسته دو به را عمومى امور توان مى آیا كه گردد معلوم تا كرد درختى را ها همین باید بله،(: ج)

 فلسفه. است  روشى یا بینشى بخش آن بخش یک و گرایشى بخش مثالً عومى امور از بخش یک كه شود مالحظه

 شوند؟ شناخته توانند مى خصوصیاتى چه به هم برنامه مصداق و مدل و مدل

 هستند؟ ماتریسى اوصاف اینكه یا بشوند درختى باید كه هستند اوصافى اوصاف، نوع این آیا(: س)

 بهتر آیا كردن درختى از قبل .خیر یا شوند درختى توانند مى آیا كه كرد بحث باید آنها كردن درختى درباره(: ج)

 یعنى شوند؟ نوشته سطرى نیم ولو مختصر  تعریف یک در و آورده در بودن كلمه یک از را اینها از كدام هر كه نیست

 .شود گفته آخر تا مدل فلسفه تغییرات، وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان از غرض سطر 13 در

( اجماالً ولو)  است محرز مسئله این آیا اینكه آن و شود داده سؤال این جواب تا گردد مى مطرح دیگرى سؤال(: س)

 نمود؟ توجه اینها همه به باید كه

 .شود مى توجه اینها به اینكه نه گردد مى درست فایل(: ج)

 آنها براى بعد و كرده تعریف را اینها همه باید آنصورت در كه نمود، مالحظه باید زوایا این همه از را نقدها آیا(: س)

 .نمود معین جا

 یعنى. داد جا اینها از بعضى یا دو یا یک در توان مى را نقد یک باشند، شده تعریف نقدها اگر كه رسد مى نظر به(: ج)

 همینطور و آن  به ناظر قسمت آن و مطلب این به ناظر قسمت این كه گفت و كرد تقسیم مختلف اجزأ به آنرا توان مى

 گیرد؟ مى جا كجا آن موضوع كل در اینكه و
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 .كرد تعریف را اینها باید پس(: س)

 .درآورد درختى بصورت باید كردن تعریف از بعد و بله(: ج)

«        العالمین ربالحمدهلل  ان دعوینا آخر و»  



 بسمه تعالی

 5جلسه مدل ارزیابی نقدهای برنامه توسعه 

 

 

 

  مطالب فهرست

 

 

  ارزیابى موضوع برنامه كل به نقدهاى - 1

 موجود نقدهاى ارزیابى از اهداف - 2

 

 67    سؤال طرح: مقدمه

 61   نقدها این بندى طبقه و سطح این در برنامه كل به مربوط نقدهاى به توجه - 1

 70   (اینكار بودن فایده بى و نقدهائى چنین بودن كم) گزینش این به نسبت اشكال دو طرح - 1/1

 70    اجتماعى رفتارهاى با برنامه الگو ناهنجارى به نقدها توجه عدم میدانى اثبات: دوم اشكال پاسخ - 1/2

     برنامه الگوى ناهنجاریهاى به توجه عدم صورت در ناهنجاریها كنترل بر دولت و مجلس نظارت قدرت عدم - 1/2/1

 71    برنامه الگوى ناهنجاریهاى به توجه عدم صورت در مختلف سطوح در برنامه جریان در اخالل - 1/2/2

 71   الگو ناهنجارى رفع عدم صورت در انفعالى بصورت كار روند در برنامه به اصالحى قوانین تزریق - 1/2/1

 71    روش فلسفه روشها، گیرى، تصمیم در كشور برنامه از ادراك بستر به نقد را نقد سطح سه از هدف - 2

 در( نقد فرهنگ) جامعه و مدل و برنامه به نسبت اجتماعى ادراك عدم دادن نشان: نقدها ارزیابى از اول هدف - 2/1

 نقدها

 71   نقدها در نقد روش بودن غلط دادن نشان: نقدها ارزیابى از دوم هدف - 2/2
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 دولت، برنامه، سازمان از اصالحات مسیر در برنامه تغییرات علل مالحظه عدم: نقدها ارزیابى از سوم هدف - 2/1

  مجلس،

 75    برنامه سازمان برنامه تا اجزأ از شده ایجاد ناهنجاریهاى در مدل تأثیر به توجه عدم - 2/7

 76    برنامه سازمان در حتى نقد از مقلدانه فهم - 2/5

 76    اول هدف به رسیدن جهت به نقدها موضوعى بندى طبقه - 2/6

  فهم نقد - 7 ازبرنامه فهم نقد - 1 الگو از فهم نقد - 2 جامعه از فهم نقد - 1) طرح این در كار سطح شش لزوم - 1

 76   (نقد روشهاى نقد - 6 برنامه موضوعات از فهم نقد - 5 اجرا تا تدوین از برنامه تغییرات علل از

 77    بحث از دوره این در كار عملیاتى مراحل - 7

 77   (مصداق مدل، فلسفه، به نقد) برنامه كل به نسبت نقدهاى بندى طبقه: اول مرحله - 7/1

 73   نقد روشهاى بررسى: دوم مرحله - 7/2

 73    دوم برنامه بر نقدهاى از فراتر مباحث دوم، مرحله در كار مستند - 7/2/1

 73    اول مرحله در برنامه نقد فرهنگ بردن سؤال زیر - 7/2/2

 71    دوم مرحله در موضوع و بخش كل، به نقد سطوح در آنها روشهاى و نقد مضمونهاى به توجه - 7/2/1

 30   نقدها ارزیابى روش بر حاكم مدل بررسى: سوم مرحله - 7/1

 30    مدل به رسیدن تا نقدها بررسى از شروع - 2 مدل از شروع - 1: بحث ادامه در احتمال دو - 7/7

 30   (كار دستور در مدل تنظیم) اول روش انتخاب - 7/7/1

 



 بسمه تعالی

 71/12/2: تاریخ توسعه دوم برنامه نقدهاى ارزیابى 5 جلسه

 

  سؤال طرح: مقدمه

 هم مقدار  آن نیست نقد آنها از زیادى بمقدار شده ارائه دوم برنامه درباره كه نقدها از برخى: پیروزمند االسالم حجت

 بخش به مربوط نقد مثل. اند پرداخته موضوعى بصورت برنامه مختلف بخشهاى به زیادى میزان به است، برنامه نقد كه

 بعضى. محدودند بسیار باشند، داده قرار نقد مورد را برنامه كلیت كلى، صورت به كه هم مواردى. نفت بخش یا تجارت

 روند اصل و مالى و پولى  سیاستهاى فقر، مسئله یعنى. اند داشته نظر در را خاص برنامه یک از فراتر هم نقدها از

 دسته چند بنابراین. نیست  خاص برنامه به محدود نقدها این كه اند داده قرار ارزیابى مورد را كشور در ریزى برنامه

 صورت به) گردد مى تنظیم  كه الگویى باشد معلوم تا شد بیان خاطر این به مطلب این. است مطرح اینجا در مطلب

 از فرا هم یكى و نقدها بودن موضوعى  یكى مطلب آن پس بشود؟ آن از اى استفاده چه و گرفته كار به كجا( تر مشخص

 برنامه توصیف به صرفاً و نیست نقد كه آنهایى آیا اینكه دیگر مطلب. است بودن اى برنامه فراتر یا خاص برنامه یک

 به توجه با كرد؟ استفاده آنها از شود مى اینكه یا  گذاشت كنار را آنها توان مى و بوده خارج بحث موضوع از پرداخته

 ترتیب، نظر از كه گیریهائى تصمیم با و دارد فعالً كه  ظاهرى و شكل به توجه با) است شدن تنظیم حال در كه الگویى

 نكند زیادى تغییر اگر القاعده على هرچند. بشود باید  آن درباره كه... و آن باالى در ماتریس گرفتن قرار بندى، تقسیم

 استفاده نقدى اى مجموعه چنین كه است این بر فرض لذا  همینهاست تقریباً شود مى كار آنها با عمالً كه مفاهیمى آن

 قرار بررسى موضوع اند پرداخته برنامه اصل به كه نقدهایى فقط و گذارده كنار را موضوعى نقدهاى كالً اگر( شود مى

 به اینكه مثل. ماند مى خالى جاها از خیلى طبیعتاً الگو، این از استفاده با اینها، كم حجم از نظر صرف گیرند،

 فالن به كه شود گفته نهایت در و اند نپرداخته تخصیص الگوى  به یا مبنا مدل، مدل، فلسفه استراتژى، بینى، جهان

 بقیه به ولى پرداخته برنامه وابستگى نظام به شده برنامه كل به  كه نقدى این شود گفته كار آخر یا. اند پرداخته چیز

 آیا دیگر بعبارت بشود؟ خواهد مى كار حاصل این آیا. است نپرداخته  موضوعات بقیه به و پرداخته، اجرا به یا نپرداخته

 است؟ نظر  مورد نقدها به نسبت آمارى چنین دادن

 گردد؟ طرح خواهد مى چگونه قوتها ضعف یعنى: حسینى والمسلمین االسالم حجت
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 صورت چند و باشد داشته تواند مى سطح چند نقدها ارزیابى كه شد گفته بود شده قبالً كه بحثى در بعد. بله(: س)

 برنامه به نقد  هم آنها زیرا شوند نمى خارج هم موضوعى نقدهاى كه شود مى گفته زمانى یک. بپذیرد انجام تواند مى

 باشد داشته اشكال  دوم برنامه ارزى سیاستهاى به شخصى اگر مثالً. گردند مى ارزیابى اینها نقدها ارزیابى در و است

 .است نقد از سطح یک این نادرست؟ یا است درست او اشكال آیا كه شود مى ارزیابى این

 طلبد؟ مى را كارى چه و چیست این خاصیت(: ج)

 به بودن مهیمن و خاص اطالعات به شدن وارد مستلزم كار این زیرا پرداخت توان نمى این به كه اینست برآورد(: س)

 .نیست ما فعلى وسع در این كه است مختلف موضوعات همه

 خاصى آمارى  اطالعات به احتیاج دیگر سوى از و طلبد مى را خاص تخصصى و كارشناسى كار عمالً كار این یعنى(: ج)

 .دارد

 ولو) آنها نقد  روش فقط شوند مى ارزیابى كه وقتى اما شود پرداخته موضوعى نقدهاى به كه است این دوم شكل(: س)

 صحت ارزیابى در روشش كند نقد را ارزى سیاستهاى خواسته مى كه كسى شود گفته مثالً. گردد ارزیابى( موضوع در

 این و نكرده توجه  برنامه استراتژى به یا وابستگى نظام به مثالً زیرا است نبوده خوبى روش ارزى سیاستهاى سقم و

 موانع و مقدورات به هكذا و نكرده توجه برنامه بر حاكم و ارزى سیاستهاى بر حاكم بینى جهان به یا است كرده را نقد

 كار به برنامه كل به نسبت را روشها (اینكه بر عالوه یا) اینكه بجاى حقیقت در یعنى. است نكرده توجه كافى اندازه به

 روش حقیقت در ارزیابى موضوع دیگر عبارت  به. بدهیم قرار ارزیابى موضوع موضوعات، در ولو را نقد روش بگیریم،

 بررسى موضوع داشته، بخشى هر از و نگاهى هر از كسى هر كه نقدى هر یعنى. است جز در چه و كل در چه نقدها

 به نسبت كامل نقد باشد، منتقد ارزى سیاست به فقط  كسى اگر شود گفته است ممكن زمانى یک پس. گیرد مى قرار

 كه نیستم مطلب این مدعى و كنم مى نقد را ارزى  سیاستهاى من گوید مى شخص آن اما. است نكرده برنامه

 بكنى برنامه به نسبت نظر اظهار بود بنا تو كه بگویید شما تا بدهم قرار تحلیل و تجزیه مورد را برنامه كل خواهم مى

 ذلک غیر و صنعت و كشاورزى بخش به راجع خواسته مى او زیرا اى داده انجام را ارزى سیاستهاى نقد فقط حالیكه در

 تنظیم خواهد مى كه مدلى موضوع پس است؟ وارد اشكال چه  موضوع این در او نقد به حال. است زده كه بزند حرف

 خوبى نقد خواستى مى اگر تو بگوید و كند ارزیابى را سطحى هر در نقد روش كه باشد داشته را قدرت این باید بشود

 مثالً یعنى نشود خاص موضوعات نقد وارد بحث كه است این سوم  شكل. نكردى و كردى مى را كار این باید بكنى
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 درست كند مى فرد این كه نقدى این و افتاده اتفاقى چه اآلن و بیافتد  اتفاقى چه بود بنا كشاورزى بخش در اینكه

 طبعاً الگو موقع، این در ;باشد برنامه كلیات موضوع، و نشود مطرح برنامه تر جزئى بخشى مسائل نوع این غلط، یا است

. دهد مى قرار خود بررسى موضوع را كنند مى نظر اظهار برنامه كل به نسبت  كه نقدهایى فقط كه است الگویى همان

 قرار بررسى موضوع را برنامه مجموعه به نسبت نقد روش و نقد كه است الگویى گردد، مى طراحى كه الگویى لذا

 گزینه شاید - باشد عملى اگر كه - آید مى نظر به گرفته انجام كه تأملى به توجه با اما. سوم شكل هم این ;دهد مى

 بخشها وارد باشد مناسب و بخواهیم اگر كه نیست منتفى احتمال این حال، عین در. باشد بوده بهترى گزینه دوم،

 نقد به مربوط عنوانش آنها تاى ده دارد وجود كه عنوانى صد چهار از اینكه ولو - گیرد قرار موضوع فقط، كار و نشده

 محدود دوم برنامه به كه اینصورت به. گردد اضافه دیگرى گونه به كار به ولى نشود عدول  سطح این از و - است كل

 .گیرد قرار لحاظ مورد نیز سوم برنامه حتى و اول برنامه بلكه نشود

 نقدها این بندى طبقه و سطح این در برنامه كل به مربوط نقدهاى به توجه - 1

 تطبیق  قدرت در نقد گردد، فرض اصوالً اینكه آن و شود مطرح بحث دیگرى منظر از كه رسد مى من نظر به(: ج)

 .است صحیح آن روش كه شود فرض اینكه دوم. است صحیح كرده كه اشكالى و آمار در یعنى

 است؟ صحیح اطالعاتش و تشخیص آیا یعنى(: س)

 و شده برده نقد موضوعات بندى طبقه در ارزیابى مفهوم لذا است صحیح خودش موضع در نقدش بنابراین و بله(: ج)

 بخشى به نسبت نقد. است ریال 5 و تومان 5 اش قیمت مثالً موضوعى یا خرد موضوعات به نسبت نقد كه شود گفته

 بهینه در تأثیر جهت از فقط یعنى. است تومان 5500 الگو به نسبت نقد و تومان 550 كل به نسبت نقد تومان، 55

 بكند درست را راندمان و هزینه كار بتواند كه هم صحت فرض در جزئى نقدهاى كلیه شود گفته و گردد مطرح بحث

 یک صورت به برنامه پس. است  شدن بهتر براى و شود مى ایجاد بهینه براى اصالً نقد حالیكه در. بكند تواند نمى بهینه

 كه پذیرفت باید است موضوعى در كه  نقدهائى نهایت ;باشد نقد قابل مختلف سطحهاى در باید شود مى دیده كه كل

 .باشند مى غلط بدون آخر تا اول از و یک درجه و صحیح همه

 .دارد مشكلى یک منتها شده فكر مطلب این روى(: س)

 .شد نخواهد وارد قضایا ماهیت در بحث اصالً بگیرد انجام كار این اگر(: ج)

 (اینكار بودن فایده بى و نقدهائى چنین بودن كم) گزینش این به نسبت اشكال دو طرح - 1/1
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 آمارى یک  همینكه یعنى. خواهد نمى مطالعات معنا آن به اصالً كار این اینكه یكى دارد مشكل تا دو اما بله،(: س)

 كارى اصالً  گفته چه نقدش در فالنى اینكه حاال. است كافى شود گرفته نظر در آنها براى جائى و وزن و شود گرفته

 زیرا رسد مى نظر به هم طبیعى كه شده بینى پیش اینكار براى مشخصى مطالعاتى كار حجم حالیكه در نیست آن به

 حل اینطور اول  اشكال تحقیق در است ممكن البته. شوند خوانده و مطالعه باید بشوند بخواهند ارزیابى نقدها اگر

 اینكار، لزوم عدم مالحظه بخاطر بود شده بینى پیش اینكار براى كه هزینه تومان میلیون 2 و داده رویه تغییر كه گردد

 انجام باید الگو به نسبت نقد  كه شود گفته است بنا كار آخر در كه اینست باشد مى مهمتر كه دوم اشكال ولى. برگردد

 .باشد مى معلوم اآلن همین  مطلب این و است نگرفته انجام حالیكه در است بیشتر همه از اش ارزش و بگیرد

  اجتماعى رفتارهاى  با برنامه الگو ناهنجارى به نقدها توجه عدم میدانى اثبات: دوم اشكال پاسخ - 1/2

 با را این. دارد وجود نقدها اجتماعى بستر براى كالن امور از غفلت و خرد امور در ناهنجارى شدن مُمَحّض خیر،(: ج)

 جز این و دارد وجود اجتماعى بستر در برنامه، شناسایى عدم حقیقت در. كرد اثبات توان مى میدانى تحقیقات

 كارى هم آنها الگوى  كه باشد مى برنامه سازمان خاص متخصصین از عده یک براى الگو این لذا است كشور مشكالت

 برنامه اصالً زیرا. شناسند نمى  اجتماعى نقدهاى با را الگو ناهنجارى یعنى. ندارد الگو با اش نسبت و جامعه شناسایى به

 حتى. است گرفته انجام مهمى كار پردازند، مى تأمین به( نقدها) همه كه داد نشان بتوان اگر پس. است نشده شناخته

 مطلوب الگوى از را مفهوم بزنیم حرف  مطلوب الگوى اساس بر و بدهیم مطلوب الگوى یک گویند مى كه آنهایى

 .شناسند نمى را برنامه خود و برنامه الگوى حقیقت در. گیرند نمى متغیر شأ یک مطالعه بعنوان

  برنامه الگوى ناهنجاریهاى  به توجه عدم صورت در ناهنجاریها كنترل بر دولت و مجلس نظارت قدرت عدم - 1/2/1

 است، دولت حتى و  مجلس كه باشند برنامه بر ناظر باید كه اى عده زیرا. كند مى ایجاد را بدى اجتماعى بستر كار این

 .شوند مى تر گم در سر و شود مى پیدا ناهنجاریها لذا بدهند انجام را خودشان نظارت توانند نمى

 

  برنامه الگوى  ناهنجاریهاى به توجه عدم صورت در مختلف سطوح در برنامه جریان در اخالل - 1/2/2

 در و الگو خود با اول رتبه در اینكه دلیل به گیرد مى انجام مختلف سطوح در برنامه جریان در اخالل دیگر طرف از

 تفكیک و  تجزیه برنا از و كنند مى تزریق را الگو محصول برنا به لذا نیستند آشنا جامعه با الگو ناهنجارى با دوم رتبه

 .كنند مى
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 الگو ناهنجارى  رفع عدم صورت در انفعالى بصورت كار روند در برنامه به اصالحى قوانین تزریق - 1/2/1

 چه؟ یعنى كنند، مى تركیب و تجزیه و تزریق اینكه(: س)

 پول اینقدر گویند مى و گذارنند مى مجلس در را قانون یک مرتبه یک كه است معنا این به كنند مى تزریق اینكه(: ج)

 صحبت  مقدارى یک نشیند مى كمیسیون یک در. شود مى تمام كار نشستن و بلند یک با و بدهید جا فالن براى

 نسبتها و تناسبات  به آشنا اصالً كه گیرند مى تصمیم شوند مى بلند هم گیر تصمیم عده یک دهد، مى نظرى كنند، مى

 یک و بكنند جایش  یک از را مقاومتى یک بخواهند عده یک و باشد صوت ضبط مثالً این اگر دانند نمى. نیستند

 .شود مى خراب دستگاه آن بدهند، جوش آن از دیگر جائى به هم مقاومتى

 است؟ بوده موضوعى كار كه شود گفته تا نبوده دقتى چنین اساس بر شده تنظیم كه اصل از این(: س)

 مختلف  رانتهاى كه فرض بر. است نكته همین به مربوط آید مى پدید جامعه در كه عظیمى ناهنجاریهاى خیر،(: ج)

 را... و معدن فالن جا فالن براى ندارد حق گذار قانون حالیكه در داشت خواهد وجود شده قانونى رانتهاى بشوند، حذف

 به آشنایى عدم بخاطر  آمده پدیده جامعه در كه ناهنجارى است؟ تناسباتى چه حفظ با و چه یعنى این. گذارد قرار

 .است موضوع اصل

  روش فلسفه  روشها، گیرى، تصمیم در كشور برنامه از ادراك بستر به نقد را نقد سطح سه از هدف - 2

 در. كند مى نقد را گیریها تصمیم در كشور برنامه ادراك بستر نقد یک باشد، داشته وجود نقد از سطح سه اگر پس

 ولى. شد وارد تطبیق در  كه نیست صحیح بالمرْ سوم سطح مورد در طبیعتاً اما. رفت روشها سراغ باید دوم سطح

 .است مهم  خیلى نقدها ارزیابى و نظارت بستر ناتوانى اثبات و نقدها بندى طبقه

 

 در( نقد فرهنگ)  جامعه و مدل و برنامه به نسبت اجتماعى ادراك عدم دادن نشان: نقدها ارزیابى از اول هدف - 2/1

 نقدها

 ساده جامعه و مدل و برنامه به نسبت اجتماعى ادراك بستر بگوید كه باشد داشته را خاصیت این باید نقدها ارزیابى

 مالحظه شود توجه كنند مى كه ردهائى و تصویب و صحبتها به دارد جلسه مجلس كه زمانى اگر. است لوحانه

 خب هستند، متوسطها همین و ملت همین اینها كه شود گفته اگر. زنند مى حرف پرت دارند اینها اساساً كه گردد مى

 .شوند مى اسیر و گیرد مى بدست را اختیارشان و آید مى خارجى گذار سرمایه زیرا آید مى بالبسرشان همینها
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 شدیداً و كند مى متأثر را جامعه هاى ادراك براحتى سیما و صدا علمى هاى برنامه از بعضى مثال بعنوان

  غرب مدح مگر. افتد نمى اتفاقى هیچ باشند نداشته اطالعات اگر حالیكه در كند مى تحقیر غرب برابر در را مردم

 نشود خرد تواند مى اى روحیه اندك! شود؟ مى كشیده رخ به اش كارآمدى قدرت بار چندین هفته در كه چیست به

 نزد اینكه و نموده اخذ باید را ترقیاتش گویند مى هم خوب آدمهاى. شوند مى تسلیم ها روحیه اكثر كند مقابله و

 .شود مى علیه مجمع رفت باید آنها

 .كنند قضاوت كار این به نسبت خواهند مى حداقل كه كنم مى برخورد جمعى موضوع از االن من(: س)

 شما كه همانطور را نقدها كه اینست كار مشكل. فهمند نمى را نقد كه بفهمانید باید جمع آن به(: ج)

  كه نیست اى تازه حرف این و. بدهیم مطلوب برنامه یک و الگو یک باید گویند مى. فهمند مى دیگران فهمید مى

  مطلوب مدل گوید مى و خواهد نمى را تغییر مدل این كه گویید مى و آورده را نظیرش هم شما زیرا باشند آورده

 در متغیر این كه شود گفته و شده تعریف موضوع به نسبت تغییر مدل كه اینست از پس مطلوب مدل. خواهم مى

 مثالً. ندارد فایده كه رؤیایى آرمانى مطلوب الّا و گردد تعریف مطلوب آن از بعد. برسد تواند مى كجا آینده سال 20

  گونه این اش تنفس و اینقدر اش قلب ضربان اینقدر، اش اوره اینقدر، قندش كه بیمار این به نسبت مطلوب اینكه

  درست جایش همه كه شود تعریف آرمانى انسان یک براى مطلوب اینكه نه چیست؟ دیگر ماه دو براى باشد، مى

 بستر در نقد یعنى. است برنامه نقد اولیه مقصد این است، خراب نقد فهم بستر اینكه فهماندن. كند مى كار

 .شود مى نقد برنامه ضعیف فرهنگى در و گیرد مى انجام ناآگاهانه

 .گیرد مى انجام آن در نقد كه است بسترى ارزیابى بلكه نیست نقد ارزیابى بحث كه این(: س)

  اثبات هم روى نقدها مجموعه و آید مى پدید نقدها مجموعه همین از بستر این كه شود اثبات باید(: ج)

  نسبت فرهنگى افتادگى عقب اینستكه گفت توان مى كه چیزى بدترین.  است غلط نقد از اجتماعى فهم كه كند مى

 .دارند برنامه به

 .كنیم مى شروع را كار این بوده، ناقص گرفته انجام برنامه به نسبت كه كارى اینكه به اعتقاد با ما خود(: س)

  تحقیق درباره گاهى كه آنچه یعنى. گردد مى اثبات این میدانى تحقیقات و دارد وجود كه دیدى با البته(: ج)

  اینگونه دیگر تا شود مى داده جلسه به درآمده عینى اثبات بصورت باشد مى معلوم میدانى یا اى كتابخانه مثالً

 .نزند حرف
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 مستند را آمارى یک اینكه اال نداده كار این جدیدى گیرى نتیجه كه شود مدعى جلسه است ممكن(: س)

 .است كرده

  قبول صورتى در گردد ارائه نقدى اگر لذا. نیست متغیر موجود، از فهم كه شد كرده مستند این براى(: ج)

 .باشد متغیر موجود از فهم كه است

  به گرفته انجام كه هم نقدهایى. الگوست خروجى برنامه، گفت مى كالن اقتصاد كارشناسان از یكى(: س)

 .است نشده متعرض كسى الگو به نسبت و باشد مى برنامه خود

 .ندارد فایده اصالً ندارد بیشتر كارشناس پنج كه مطلب این. نیست نقدها آن در الگو از فهم اصالً(: ج)

 .كند مى دولت و مجلس فقط هم را كارشناس بر نظارت

 نقدها در نقد روش بودن غلط دادن نشان: نقدها ارزیابى از دوم هدف - 2/2

 با حالیكه در بود كار براى حجم اینقدر كه است این اثبات براى میدانى و اى كتابخانه تحقیقات(: س)

  تئورى اثبات براى شاید البته. شود نمى نقد خود وارد بحث زیرا. كرد اثبات را عنوانها این بود ممكن هم كم حجم

  چه دارد قرار طرح در كه كارى حجم آن دیگر ولى. شد ذكر قبالً كه همانطور باشد میدانى تحقیقات به نیاز

 شود؟ مى

 اند نتوانسته را كار این اینكه بر عالوه گفت و آورد طرح دوم قسمت در را كار تعریف آن توان مى(: ج)

 .است بوده غلط هم روشش و نبوده فرهنگش بكنند،

 گیرد؟ انجام خواهد نمى دوم طریق از اول امر اثبات امور از دسته آن در آیا(: س)

  كردن جمع ریال یک مثل موضوعى بندى طبقه. است اول امر اثبات موضوعى، بندى طبقه خیر،(: ج)

  ملى ناخالص تولید حجم اینكه براى گوید مى كنى؟ جمع ریال یک ریال یک خواهى مى چه براى گویند مى. است

  مملكت پول كه شیندم گوید مى! رود؟ مى باال ملى ناخالص تولید حجم خرد پولهاى آورى جمع با آیا. برود باال

 .بشود زیاد مملكت پول وزن تا كند مى جمع را پولها ام گذاشته اعانه صندوق شده، كم وزنش

 .نیست ناقدین به نقد این بنابراین،(: س)

 است؟ كسى چه به نقد این پس(: ج)

 .است مردم به نقد(: س)
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 جمع را خود  پولهاى بیایید كه است این اینها حرف حالیكه در باشند ما نظر موضوع هستند ناقد كه مردمى آیا(: ج)

 كه ندارد این از  فهمى این. شود جمع اند گذاشته انرژى یا پتروشیمى در مثالً كه پولى كه نیست این حرفشان ;بكنیم

 موضوع خود در  كردن عمل بد علت حتى مسئله این. شود مى ناهنجارى علت جامعه، با برنامه مدل تناسب عدم

 .شود مى مختل همه آنجا در عملیات و سازمان كار نیروى زیرا شود مى پتروشیمى

 شد؟ چه دوم كار این پس(: س)

. كنند مى اسالم با تركیب شكلى یک به را سوسیالیستى نظام بعد شناسند، نمى را جامعه. است نقد روش دوم كار(: ج)

 را فقر تعریف. دربیاید  درست عدالت تعریف تا باشند داشته را ورى بهره از سطح این كه اینست مردم حق گویند مى

 تنازعى یک لذا و هست  هم فرما خویشتن كارگر خوب.  آورند مى را دارى سرمایه تبعات آیند مى بعد كنند مى عوض

 كشور پول نرخ( ناهنجارى  یعنى) تنازع این در. افتد مى راه به كار نیروى امنیت با سرمایه امنیت یا سرمایه قدرت بین

 انقالب رفتار ناهنجارى است؟ چگونه  صادرات و واردات كه شود مى ارز بحث حال. رود مى باال دالر نرخ و آید مى پایین

 كرده صادر خوب دولت آیا را شده صادر كه  چیزهایى مجموعه كه گیرند مى ایراد آنوقت بینند نمى مدل در را كشور و

 است؟ كرده صادر بد یا

 را ارزى و  تجارى سیاست كه كسى مثل. است شده موضوع آن خود نقد روش وارد بحث كه اینست معنایش(: س)

 .كند مى نقد

 حتماً كار این .كرد صحبت و گرفت ندیده همدیگر با را تناسباتش و تولید الگوى دستگاه توان نمى دیگر بعبارت(: ج)

 را ها پیشینه مرتبه  یک اگر بیایند جز در بعد و ببینند بتوانند را هایى پیشینه باید كه دارد فرهنگى یک كل به نسبت

 مشكل دچار لذا اند گرفته اساس را امور خرد كمّى جمع كه است این معنایش بیایند جز در دفعتاً و كنند حذف

 مشكالت تبع به باشند انرژى در مثالً خواهند مى كه كارمندانى و گمرك كارمندان حقوق كه فهمند نمى شوند مى

. است شده گذاشته غلط  سیاست انرژى در گوید مى آنوقت كند مى ایجاد دهى فرمان و پذیرى فرمان در ناهنجارى تورم،

 .ندارد وجود  درستى پذیرى فرمان اند رشوه به مجبور كارمند و كارگر كه فضایى در حالیكه در

 

 دولت، برنامه،  سازمان از اصالحات مسیر در برنامه تغییرات علل مالحظه عدم: نقدها ارزیابى از سوم هدف - 2/1

 اجرأ مجلس،
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 حاصل - نیست متنوع زیاد كه - برنامه مختلف بخشهاى در یعنى است شدنى كار این گرفت فرض توان مى(: س)

. شود مشخص اند كرده كه برخوردى نوع در نقصش تا شوند گذاشته مذاكره به و نموده بندى جمع و خالصه را حرفها

 است؟ تعریف قابل چگونه اول كار با ارتباطش كار این اما

 صحیح .نمود مالحظه را دولت و مجلس در آن تعدیل و جرح و آن بر نظارت و برنامه نقد فرهنگ باید دوباره(: ج)

 و دولت در آن آمدن. گردد مشاهده یكبار برنامه سازمان تنظیم مرحله در برنامه و گیرد انجام روند پیگیرى كه است

 در كه تعدیلى و جرح و مجلس در آمدن و دوم مرحله شود دولت مصوبه تا گیرد مى صورت جا آن كه تعدیلى و جرح

 .است اجرا  چهارمى و مجلس سوم دولت دوم برنامه سازمان اولى بنابراین. است سوم مرحله شود، مى آنجا

 گردد؟ مى مالحظه آن دو روندى چه(: س)

 و دولت  هیئت در تغییراتى چه كه كند دنبال فرستاده تصویب براى كه را اى بودجه باید برنامه سازمان خود(: ج)

 رسد مى  كه ماه اسفند سازمان فالن كه است بد بسیار. است كرده پیدا اجرا در تغییراتى چه بعد و كرده مجلس

 تواند نمى  حساب از اینكه به توجه با) نشود داده برگشت اینكه براى بكند هزینه نتوانسته كه را پولهائى از مقدارى

 و كرده خراب را ها توالت هاى كاشى ;كنند مى اضافه كارهاى( دارد... و دفتر چک، حساب، ردیف، زیرا بكند خارج

 حاتم خرجهاى خالصه و خرد مى نوع فالن گلدانهاى زند، مى پنجره جلو رقم فالن كركره هاى پرده كند، مى سرامیک

 چه بكند را كار این نباید كفار پول با انسان حالیكه در. بشود مصرف اضافى پول تا كند مى ساختمان فرم در بخشى

 .باشد كفار پول از اینكه ولو است حرام اسراف یعنى. مسلمان پول به رسد

 داشت؟ بحث مورد كار به ربطى چه این(: س)

 .اجراست در یعنى چهارم مرحله در دیگرى اشكال این(: ج)

  برنامه سازمان برنامه تا اجزأ از شده ایجاد ناهنجاریهاى در مدل تأثیر به توجه عدم - 2/7

 دولت،  هیئت فهم با بلكه بود ناهنجار جامعه به نسبت فقط نه. بود ناهنجار كه داشت وجود مدل یک بنابراین

 كند تشریح درست را مدل است نشده حاضر برنامه سازمان زیرا است ناهنجار كشور اجرایى قسمت فهم و ها مجلسى

 در رفتار بهینه تا خوانده را  جامعه یعنى متغیر شأ دستگاه این با. است جامعه یعنى متغیر شأ تصویر مدل، بگوید و

 در است جامعه كل راندمان  سازى بهینه براى گیرد مى انجام كه عمرانى جارى خدمات. بشود درست آن كارهاى

 براى وسیله كه - متغیر شأ  یک نمونه مدل بعنوان را مدل. ندارد مطلب این به توجه برنامه سازمان خود حالیكه
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 طبق گویند مى و فهمند نمى درست ها ایى برنامه سازمان خود - هست فیزیک در كه همانطور شود، مى عینیت مطالعه

 سازى مدل و المللى بین استانداردهاى و ها شاخصه از برنامه سازمان فهم زیرا است اینگونه المللى بین استانداردهاى

 هاى انگیزه و اجتماعى رفتار با بهنجار اساساً  مدل این اینكه شناختن و دادن نظر و اجتهاد قدرت یعنى. است مقلداند

 را ریزند مى هم ناموفق ها شاخصه همین اساس بر كه اى برنامه تغییر مراحل اینكه دوم. ندارند را خیر یا است ما

 واقع تخریب آن در اجرا تا درصد 20 یا درصد 15 درصد، 5 آیا شده تخریب آن از درصد چند كه كنند نمى تعقیب

 بماند؟ جواب بى باید درصد چند نباشد درست اگر بدهد؟  جواب باید درصد چند باشد درست مدل این اگر است؟ شده

 موانع محورهاى» بنام كتاب یک نفر یک اینكه. دهند مى نسبت اجرا و مجلس و دولت به را ناهنجارى علت بنابراین

 دیگرى چیز یک مدل این. خواند نمى مدل این با ها انگیزه این كه فهمد مى كه است این معنایش نویسد مى« توسعه

 كنیم درست مدل باید خودمان جامعه این براى گوید نمى اما. داند مى درست را او حرف هم برنامه سازمان. خواهد مى

 .دهد نمى جواب دیگرى مدل اال و

  برنامه سازمان در حتى نقد از مقلدانه فهم - 2/5

 نیست؟ خارج - باشد مى نقدها ارزیابى كه - كار موضوع از صحبتها از قسمت این آیا(: س)

 آنها حالیكه در زنند، مى حرف گونه مقلد هم آنجا. نیست درست برنامه سازمان در حتى نقد از فهم زیرا خیر،(: ج)

 .آورد هم روشها در بعد نوشت را مطلب این بتوان كه است خوبى كار این باشند برنامه مجتهدین باید

  اول هدف به رسیدن جهت به نقدها موضوعى بندى طبقه - 2/6

 چه است نظر در كه بكند را حجمى آن نقد باید كه است روشى دوم سطح. است موضوعى بندى طبقه اول سطح پس

 .كند مى اثبات هم را مهمى چیز یک و برد مى كار مقدار

 كرد؟ لحاظ را نقد فهم در ضعف بتوان تا است چگونه اول قسمت در موضوعى بندى طبقه(: س)

 فهم نقد - 7 برنامه  از فهم نقد - 1 الگو از فهم نقد - 2 جامعه از فهم نقد - 1) طرح این در كار سطح شش لزوم - 1

 (نقد روشهاى نقد - 6 برنامه موضوعات از فهم نقد - 5 اجرا تا تدوین از برنامه تغییرات علل از

 برنامه سوم، ;جامعه مطالعه وسیله الگو دوم، ;باشد مى جامعه بعنوان متغیر موضوع اول كه است گونه این به(: ج)

 از جدا هم پنجم ;پرداختن آن بخشهاى به قبلى فرضهاى پیش با حداقل چهارم، ;جامعه رفتار تكامل یا و تغییر وسیله

 .كرد ایجاد  بتوان باید را سطح پنج این كه است شدن موضوعات تک تک به وارد قبلى فرضهاى پیش
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 بدهیم؟ انجام بایستى خودمان كه است كارهایى اینها آیا(: س)

 دوم باشد؟ داشته باید ویژگیهایى چه( برنامه مسئله در عام معناى به الگو) جامعه و الگو خصلت اینكه یكى ;بله(: ج)

 است؟ نظرانه صاحب یا مآبانه مقلد الگو از فهم یعنى الگو خود نقد اینكه

 كند؟ فرق باید الگو از فهم با الگو خود نقد آیا(: س)

 برنامه، از سوم  فهم الگو، از دومش فهم جامعه، از اولش فهم اجتهادى، یا تقلیدى بصورت الگو از فهم نقد در بله،(: ج)

 بنابراین. باشد مى  برنامه موضوعات در پنجم فهم و - كند مى پیدا اجرا تا برنامه در كه - تغییرات مراحل از چهارم فهم

 بندى دسته هم، تا  پنج این براى. نمود نقد هم را نقد روشهاى و داد توضیح درست سطح پنج در را اینها بتوان باید

 چگونه موضوعات سایر از مستقل موضوع در نقد شود گفته و گردد ذكر مستقل كامالً روشهایى یک و گیرد انجام

 هم روشهایى یک و داشته امتداد سطح باالترین تا باید اینكار است؟ چگونه موضوعات سایر به توجه با نقد مثالً است؟

 شده واقع سطحى چه در  گرفته انجام كه نقدهایى این شود گفته اصطالح به و كرده تفكیک را آنها بعد. گردد ذكر

 .گیرد انجام سطوح كلیه در برنامه درك به نسبت ضعف اثبات سپس است؟

  بحث از دوره این در كار عملیاتى مراحل - 7

 دارد كه عناوینى با نقد این و دارد وجود نقد صفحه دو اآلن كه شود مى مطرح سؤال تر عملیاتى بصورت اینجا(: س)

 كرد؟ باید چه اینرا حال. است پرداخته چیزهایى چه به كند مى مشخص

 (مصداق مدل، فلسفه، به نقد) برنامه كل به نسبت نقدهاى بندى طبقه: اول مرحله - 7/1

 الگو، به كل،  به نسبت آیا بخشى، یا پرداخته مصداقى بصورت آیا گردد معلوم تا شوند مى معین عناوین خود اول(: ج)

 نه؟ یا است پرداخته....مراحل به نسبت و اجتماعى رفتار به

 شوند؟ مى بندى طبقه اینها آن اساس بر و گردد مى كامل بود شدن تنظیم حال در كه الگویى آیا یعنى(: س)

 منطقى تعاریف  كه گردد مى سعى و شود مى داده آن سطح پنج براى تعریفى یک شود درست الگو اینكه از قبل(: ج)

 گیرد؟ مى قرار اینها از كدامیک در نقدها این كه باشد معلوم باید بعد. باشند

 شود؟ نمى استفاده بشود خواهد مى تنظیم كه الگویى آن از آیا(: س)

 دیگر بعبارت .باشد مى نقدها مختلف سطوح به مخاطب ذهن آشنایى اول گام این و شود مى آن از استفاده بله،(: ج)

 .گردد مى درست ذهنى نیاز پیش( اصطالح به) برایش
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 نقد روشهاى بررسى: دوم مرحله - 7/2

 .شوند مى گرفته بكار نقدها روشهاى به نسبت همینها دوم مرحله در بعد

  دوم برنامه بر نقدهاى از فراتر مباحث دوم، مرحله در كار مستند - 7/2/1

 از جداى  كه كارى هم و این به نسبت كه كارى هم یعنى شود؟ فهمیده كار مراحل كه است این براى این آیا(: س)

 مراحل  به نقدها این اول كه دارد وجود هم نقدهایى یک و عناوین سرى یک. بشود مشخص گیرد انجام باید این

 گیرد؟ مى قرار كجا بندى طبقه در مثالً نقدها از كدام هر كه شود داده نشان تا گردند باید تفكیک

 نقد هم  برنامه سازمان حتى و سطوح تمام و گرفته قرار حمله و تاز و تاخت مورد گرفتند، قرار جا هر تا بله،(: ج)

 آنها تئوریسینهاى  كه حرفهایى و اند نوشته كه كتابهایى زیرا گیرد مى قرار عقاب مورد هم برنامه سازمان بنابراین. گردد

 قبول را المللى بین  هاى شاخصه گونه مقلد و جامعه نشناختن معناى به زده عظیمى حسین كه حرفهایى اند، زده

 .است كردن

 چیست؟ حرف این اثبات در مستند یعنى شود؟ ثابت خواهد مى چگونه این(: س)

 بهتر  این از استفاده كه است گفته كتاب بصورت را ایران نیافتگى توسعه موانع كه گردد مى اثبات كسى نقد(: ج)

 . شناسید نمى شما را جامعه این گوید مى كند، مى ذكر كه... و قوانین مذهبى، هاى انگیزه مثل را موانع ایشان. شود نمى

 . اند گرفته انجام كه شد نقدهایى محتواى در وارد باید كه اینست مستلزم اینكار(: س)

 . شود آورده آنها خالصه و بله(: ج)

  چطور؟ اند گرفته انجام بخشى غیر یا بخشى صورت به كه نقدهائى(: س)

 هایى نتیجه شود گفته و كرده تطبیق در صحت فرض - گیرند مى هایى نتیجه و محصوالت كه - هم اینها مورد در(: ج)

 . است سطح این بر ناظر اند گرفته كه را

  اول مرحله در برنامه نقد فرهنگ بردن سؤال زیر - 7/2/2

 . است نظر مورد نقدها این هاى گیرى نتیجه پس(: س)

 اینها مجموعه  كه وقتى. كنند مى ذكر را ناهنجارى این علت اینستكه بمعناى اند گرفته نقد در اى نتیجه هر بله،(: ج)

 بتواند را جامعه  كه اینست از تر ناتوان بسیار بستر آن كه دهد مى نشان را نقدى فرهنگ و بستر یک گردد، مالحظه

 . كند هدایت و كنترل
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  است؟ منظور برنامه كنترل یا جامعه كنترل(: س)

 . است جامعه هدایت وسیله برنامه(: ج)

  است؟ برنامه نقد اینها موضوع آیا(: س)

 اینطورى نقدها است ممكن كه( برنامه سازمان یعنى) ببیند جامعه با را برنامه مدل رابطه نتواند كسى اگر بله،(: ج)

 كه كسانى  سطح در نقد اند، گرفته كار به را مدل این كه كسانى سطح در نقد عظیمى، حسین سطح در نقد نباشند،

 .رود مى سؤال زیر برنامه نقد فرهنگ دارند، اشكال ریزش و خرد در

  شود؟ مى ثابت چگونه این(: س)

 در یا. است  چیزهایى چه توسعه موانع گوید مى كه دانشگاهى كتاب مثل هست اختیار در كه مكتوباتى طریق از(: ج)

 بوده آنان طرف از جامعه با آنها ناسازگارى و سازگارى براى دقتى گونه هیچ اینكه بدون استانداردها كارگیرى به مورد

 گرفت بكار را استانداردها  این توان مى آیا كه گردد مى نقد اجتهاد مرحله آنهادر فهم( تولیدى عملیات در یعنى) باشد،

 . شود مى موضوعى بندى طبقه اوّل سطح این پس برسد؟ تطبیق به تا

  است؟ طریق این از برنامه نقد بر حاكم فرهنگ كشیدن نقد به منظور آیا(: س)

  اند؟ چگونه اند شده نقد كه موضوعاتى مجموعه كه اینست منظور(: ج)

  گیرد؟ مى انجام كار آنهااین نقد چگونگى و نقد مورد موضوعات مجموعه مالحظه طریق از آیا(: س)

 . شود مى دوم قسمت و است روش نقد چگونگى این بله،(: ج)

  است؟ مقصود نقد موضوعات آیا(: س)

 . بله(: ج)

  است؟ آنها نتایج به مربوط كه گیرد مى انجام كار نقدها از بخش آن روى مرحله این در آیا(: س)

 .شود مى چیز همه و تطبیق در صحت فرض بله،(: ج)

  دوم مرحله در  موضوع و بخش كل، به نقد سطوح در آنها روشهاى و نقد مضمونهاى به توجه - 7/2/1

 .گردد مى اشكال هم آنها روش به و برده سؤال زیر را صحت فرض دوّم، مرحله در

 مضمون از  اطالع مستلزم چقدر كار این و شود مى بخش وجه كل چه مختلف سطوح در نقد روش آن عنوان آیا(: س)

 است؟ نقد
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 نقدهاى هم و موضعى بخش نقدهاى هم. اند كرده كار روشى چه با كه نمود مالحظه باید هم را نقد مضمون و بله(: ج)

 .آیند مى ستون این در كل

 نقد در  اش نارسائى اثبات شیوه كرده، نقد را پولى هاى سیاست كه آقایى شود گفته كه آنست مستلزم این آیا(: س)

 است؟ نبوده یا بوده درستى شیوه سیاستها،

 نقدها ارزیابى روش بر حاكم مدل بررسى: سوم مرحله - 7/1

. شد بندى جمع  این قبلى سطح دو در كه است مدل سوم مرحله. طلبد مى هم را خود كمّى مطالعه این و بله(: ج)

 شود مثالً تا پنج تا برده  ماتریس در اصطالحى نظر از را این چگونه اینكه حاال. دارد وجود هم عینى موضوع به اشراف

 . شوند داده آرایش اینها اینستكه به بسته بشود، تا نُه تا باشد ویژگى سه با هم روش تا سه و

 جز هم  مدل خود زیرا نشود گفته روش حاكم مدل به یعنى شود؟ مى چه نقدها ارزیابى روش بر حاكم مدل(: س)

 . نباشد  انتزاعى خیلى است ممكن ابتدأً كه است هایى شاخصه بر حاكم مدل، شود گفته لذا آید مى روش

  مدل به رسیدن تا نقدها بررسى از شروع - 2 مدل از شروع - 1: بحث ادامه در احتمال دو - 7/7

 اوّل اما آمد  توان مى هم پایین به باال از البته. رفت باید باال به پائین از اینستكه براى این و باشد تخمینى الاقل یا(: ج)

 . شود انجام دو هر تطبیق سپس. گیرد انجام كار این بعد شود درست باید مدل

 كار  اینكه مسلم قدر. كرد مشخص توان مى پژوهشى جلسه در را شود بعدى گام بحث این اساس بر پس(: س)

 پایه تا گیرد انجام اى اولیه بندى جمع كه اینست بهتر طبیعتاً. شود انجام همدیگر موازات به تولید كار و مطالعاتى

 . گردد مى كاملتر هم كار این موازاتش به شود تر كامل چه هر و باشد تتبّعات و كارها

 ( كار دستور در مدل تنظیم) اول روش انتخاب - 7/7/1

 . شود گذاشته مدل بحث براى باید آینده جلسه(: ج)

 و ها شاخصه  آن از كدام هر براى كه رسید اینجا به قبلى بحث. كند پیدا ادامه بود قبالً كه بحثى همان یعنى(: س)

 هم درختى تقسیم  یک و باشد مقدمه تا گردد ارائه كوتاهى تعریف( پیشنهاد طبق) بود شده مشخص كه محورهایى

 . گیرد صورت

 . شود انجام ماتریسى تقسیم درختى تقسیم از بعد و شده هم در ضرب بله،: ح

«     العالمین ربالحمدهلل  ان دعوینا آخر و»  



 بسمه تعالی

 6جلسه مدل ارزیابی نقدهای برنامه توسعه 

 

  مطالب فهرست

 «وابستگى نظام و استراتژى بینى، جهان» تعاریف بررسىعنوان جلسه: 

 

 37    مقدمه #

 37    بینى جهان تعریف - 1

 35   (بینى جهان در انگیزه تحلیل جهت به) گرایش جاى به بینى جهان گرفتن قرار اصل علت - 1/1

 35   (چگونگى و حركت چیستى، هستى، اصل فلسفه) بینى جهان در فلسفه تأسیس - 1/2

 36    مردم عمومى رفتار در بینى جهان حضور - 1/1

 36    مردم رفتار بر حاكم بینى جهان با استراتژى وابستگى، نظام الگو، برنامه، هماهنگى لزوم - 1/1/1

 33    جامعه و انسان حیات، جهان، به نسبت بینش معناى به بینى جهان - 1/7

 بینى جهان در معرفتى هاى حوزه جداكردن) فلسفى بینى جهان و پرورشى بینى جهان بین اساسى تعارض - 1/5

  فلسفى

 33   (پرورشى بینى جهان خالف بر

 31    فلسفى بینى جهان اساس بر برنامه مدل دانستن جهت بى - 1/5/1

 10    ریاضى معادالت در بینى جهان تأثیر به توجه لزوم - 1/6

 11   (جهان تكامل جهان از تعریف یعنى) دینى مدت دراز سیاستهاى سازى هماهنگ محور معناى به استراتژى - 2

 11    ریزى برنامه دانش منزله به استراتژى - 2/1

 12    ریاضى سازى مدل بر( آن متغیرهاى و انسان از تعریف) برنامه كیفى قواعد حاكمیت - 2/2

 12    استراتژى بخش در بینى جهان شدن خُرد - 2/1
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 11   اقتصاد بخش استراتژى بر حاكم و اجتماعى تكامل استراتژى معناى به استراتژى - 2/7

 17    اجتماعى تغییرات و تكامل مدل معناى« وابستگى نظام» - 1

 

 



 بسمه تعالی

 

 71/12/1: تاریخ توسعه دوم برنامه نقدهاى ارزیابى 6 جلسه

 

  مقدمه

 همه ابتدأ :داد خواهیم انجام طرح این طول در را كار دو ما كه شد تطبیقى گذشته جلسه در: پیروزمند االسالم حجت

 تا نمائیم نقد را كشور برنامه ادراك بستر كرد، خواهیم طراحى كه مدلى طریق از و نموده بندى طبقه را نقدها

 یعنى كنیم نقد را« نقدها روش» كه است این دوم مسأله. برخورداراند عمقى چه از ها برنامه آن كه شود مشخص

 همان ابتدأ باید طبیعتاً اول قسمت در .نمائیم نقد است، شده گرفته بكار مختلف موضوعات در كه را نقدى روش

 به نهایتاً تا بدهیم بیشترى نظم تدریج به بودند  مطرح آنجا در كه را اوصافى یعنى شود دنبال داشتیم كه را روالى

 رخ آن در تغییراتى باید و خیر یا كند مى كفایت كار همین« نقدها روش نقد» براى ببینیم آنگاه. برسیم بندى جمع

 كه را موضوعاتى و مسائل كلیه ابتدا شد بنا هم مدل به نسبت .كرد خواهیم بحث آینده در را مطلب این البته دهد؟

 آن بعد و گرفت انجام حدودى تا كه دهیم قرار توجه مورد باشد پرداخته  آن به مختلف زوایاى از نقد است ممكن

 - عمومى امور به آنها و دادید انجام آنها به نسبت اولیه بندى دسته یک هم  حضرتعالى. كردیم لیست را موضوعات

 این شما پیشنهاد و كردید تفكیک خاص برنامه یک ویژه امور و - خاص اقتصاد  نه اقتصاد به مربوط خاص امور تغییر

 یک بتوانیم آنگاه تا نمائیم برقرار درختى بندى تقسیم یک آنها بین تعریف از بعد و كنیم تعریف ابتدأ را اینها كه بود

 .كنیم  حاكم آن بر را وصفى جدول

  بینى جهان تعریف - 1

 تا كنیم مى  تعریف را« وابستگى نظام و استراتژى بینى، جهان» از یک هر حال: حسینى والمسلمین االسالم حجت

 معناى به بینى جهان اصوالً چه؟ یعنى بینى جهان معناى ابتدأ. دارد برنامه نقد با ربطى چه كدام هر كه شود مشخص

 .است جهان از انسان فهم و بینش

 (بینى جهان در انگیزه تحلیل جهت به) گرایش جاى به بینى جهان گرفتن قرار اصل علت - 1/1
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 شود مى ذكر« بینش» ولى شود نمى ذكر« گرایش» خود شود، مى ذكر« بینى جهان» نام به كه جهان از« بینش» ابتدأ

 قرار  اول اصل را« بینى جهان» چرا پس. است اصل« گرایش» كه گفت خواهیم خودش سرجاى ما كه حالى در

 به و كنیم  خارج اجمال از را« گرایش» بخواهیم اگر بنابراین. دهد مى تفصیل را« گرایش» بینى، جهان اصوالً دهیم؟ مى

 در انگیزه تحلیل  ولى است گرایشى موضوعى موضوعاً انگیزه هرچند بیاید فلسفه و بینى جهان در باید بكشانیم تحلیل

 .گیرد مى انجام بینى جهان

 به و است  اندیشه كار موازى خط در كه است عمل در حضور تحلیل، آن اسم كه دارد وجود تحلیل نوع یک حال

 به تا نیست  سنجش و گمانه معناى به دیگر این كه حساسیتهاست در اختیار حضور و اختیار سازى هماهنگ معناى

 اصوالً. كند مى  هماهنگ پسندش طبق و پسندد مى دیگر بیان به. كند مى هماهنگ را اختیار مرتباً یعنى برسد عینیت

 جاى و دارد حكومت  عقالنیت رفتار بر اخالق رفتار. كند مى عمل اختیار حول خلق، بلكه. كند نمى عمل منطقى خلق،

 اختیار به ملتزم گفت و كرد تحلیل را حركتى و كرد اثبات را اختیارى بینى، جهان اگر چراكه نیست اینجا آن بحث

 عمل چگونه عین و  ذهن در كند؟ مى عمل چگونه حساسیتها در اختیار كه شود مى مطرح سؤال این آنگاه هستید

 مطرح بینى جهان در اصالً اختیار اگر ولى است؟ چگونه مختلف سطوح در اختیار كارآمدى عملیات یعنى كند؟ مى

 عمل هم جبراً كه است سطحى  اختالف همان كه شود مى تعریف مادى پتانسیل اختالف معناى به صرفاً انگیزه نباشد،

 گزینى بهینه مانند. كند مى حكومت اختیار بر شعور كه نیست این معناى به دارد كه گزینى بهینه نهایتاً. كند مى

 .است كامپیوتر كار مورد در مادى دستگاه یک در كه است پتانسیلى اختالف

 (چگونگى و حركت چیستى، هستى، اصل فلسفه) بینى جهان در فلسفه تأسیس - 1/2

 فلسفه ثانیاً و است هستى اصل فلسفه همان كه شود مى درست نسبى فلسفه اوالً كه است جایى اولین بینى جهان در

 ارائه مادى تعریف  جهان از است ممكن بینى جهان در. شود مى تأسیس چگونگى و حركت براى فلسفه ثالثاً و چیستى

 جرم این یعنى. شود مى  كم چیزى نه و شود مى اضافه انرژى و ماده بر چیزى نه كه انرژى و ماده بقا اصل مانند شود

 شأ تعلق معناى به این! شود مى متمركز دیگر جاى در و گردد مى تبدیل آزاد انرژى به و كند مى پیدا انبساط كه است

 كمى و ریاضى تواند مى مادى جبر این  مناسبات. آید مى وجود به حركت و رانش و كشش آن، در كه است یكدیگر به

 مادى موجود خود گویند مى كنند؟ مى هدایت كى كه شود مى سؤال وقتى لذا .گردد هدایت و كنترل قابل آنگاه شود

 .كند مى هدایت و كنترل
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 این  ماده چرا. است شده آن پیدایش باعث خودماده كه انگیزه این به گویند مى كند؟ مى كنترل اى انگیزه چه به حال

 این: گوئید مى  كه اكوسیستم حركت یک مثل. دهد مى انجام مادى جبر یک تحت را رفتار این دهد؟ مى انجام را رفتار

 یک را حیوان خورند، مى  حیوانات آنرا شود مى سبز گیاه كند، مى تغذیه موجود این از موجود آن شود، مى پیدا موجود

 دیگر باشد صحیح مطلبى چنین اگر. است مادى صرفاً هست كه تحركى باالخره... و خورد مى دیگر گوشتخوار حیوان

 مادى، بینى جهان یعنى. دارد حكومت  استراتژى تعریف بر بینى جهان تعریف پس. ندارد فرض ماده وراى زیست

 .كند مى تعریف الهى را استراتژى الهى، بینى جهان و مادى را استراتژى

  مردم عمومى رفتار در بینى جهان حضور - 1/1

 این شما منظور آیا. گردد معین آن ارتباط سپس شود معنا امر این در« استراتژى» و« بینى جهان» بایستى ابتدا(: س)

 است؟ بوده  چگونه ناقد بینى جهان بفرمائید خواهید مى یا كرده توجه برنامه بینى جهان به كسى نقدها در كه است

 در الگو !اسالم غیر یا است اسالم به مربوط الگو آیا كه شود گفته تا ندارد معنا كه است ابزارى الگو گویند مى(: ج)

 در مردم كند، مى  اعالم را ربا حرمت حكومت، و روحانیت االن. نیست اینگونه گوئیم مى ما اما. دارد كاربرد جوامع همه

 سود و گذارند مى پول  بانک در دینى حكومت و روحانیت پهن سینه زور سایه در مردم. كنند نمى انداز پس صورت این

 انگیزه ناهنجارى پس. است طور همین هم الگو در دارد، حضور مردم پولى رفتار در بینى جهان یعنى. كنند مى دریافت

 .باشد جدا بینى جهان از تواند نمى گیرد، مى قرار پایه جامعه مطالعه براى الگو در كه

 یا است برنامه  الگوى بینى جهان آیا. كنیم مشخص آنرا معنى تا است منظور بینى جهان كدام ببینیم ابتدا باید ما(: س)

 برنامه؟ نقد بینى جهان یا و برنامه بینى جهان

 یعنى -  جارى هاى هزینه در برنامه كل هنر. كنیم هدایت را اقتصادى رفتار خواهیم مى ما. مردم عمومى رفتار(: ج)

 به نماید هدایت را مردم عمومى رفتار كه است این - تأسیسات یعنى - عمرانى هاى هزینه و - مردم به دولت خدمات

 مطلب این برنامه و باشد  الهى رفتار یک مردم رفتار اگر حال. است مردم عمومى رفتار هدایت ابزار برنامه، دیگر عبارت

 عمومى رفتار به برخورد استراتژى مردم، رفتار بر بینى جهان تأثیر پس. شود مى بست بن دچار باشد، كرده فراموش را

 .كند مى معین را

  مردم رفتار بر حاكم بینى جهان با استراتژى وابستگى، نظام الگو، برنامه، هماهنگى لزوم - 1/1/1
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 كنیم طرح برنامه  خواهیم مى ما چون بگوئیم كه است صحیح گیریم مى قرار ریز برنامه یک موضع در كه وقتى ما(: س)

 .باشد  موفقى برنامه یک برنامه تا دهیم قرار توجه مورد رفتارشان در را آن تأثیر و مردم بینى جهان باید

 یعنى كنید  مالحظه را وابستگى نظام بعد و استراتژى هم الگو از قبل البته و كنید انتخاب الگو بتوانید همچنین(: ج)

 هم استراتژى و شود مى  شناسانه جامعه الگوى یک این كه است چگونه باهم مردم مختلف رفتارهاى وابستگى بگوئید

 .كند حركت این وراى تواند نمى اقتصاد بخش و شود مى عمومى این. است جامعه تكامل استراتژى اینجا در

 با بگویم تا  چیست آنها بینى جهان. شود شناسایى اى جامعه هر رفتار باید آن در كه دارد وجود شناسى جامعه یک پس

 بگویم تا دهد مى  پاسخ را چیز چه و است چگونه مردم رفتار وابستگى بافت. رفت آنها سراغ به توان مى استراتژى كدام

 مسلمان و كافر و است زرد گل حلواى كردن درست مانند اقتصاد علم گویند مى اینكه. كرد كار آنها با شود مى چگونه

 .است غلط ندارد

 آیا گوئیم مى بعد دهیم مى قرار دقت مورد سطح ترین اى ریشه از است، نقد موضوع كه را برنامه ناهنجارى اینجا در ما

 !اند كرده توجه مطلب این به نقدها

 بینى جهان  به شما آیا كه گوئید مى من ارزیابى براى شما كنم، ارزیابى را نقدى یک خواهم مى من مثالً یعنى(: س)

 خیر؟ یا دارى توجه مردم بینى جهان با آن ارتباط و برنامه

 به مربوط یا اند كرده دزدى اجرا در كه است مدیرانى به مربوط ناهنجارى این آیا باشد ناهنجار دچار جامعه اگر(: ج)

 یعنى مدل  ذات به مربوط اینكه یا است مقدورات به مدل تطبیق عدم به مربوط یا است گیرى تصمیم بد تناسبات

 شعر من  براى مرتباً و اند نشده متوجه را مطلب این حاال است؟ مردم بینى جهان و مدل بینى جهان و مدل فلسفه

 متوجه او كنیم، تفهیم فردى به را مطلب این خواستیم مى ما زمانى. است چنان فالن و است چنین ارز كه گویند مى

 .ندارند فرقى  مسلمانان با كنند درست نان بخواهند یهودیها است، سنگک نان كردن درست مانند یا گفت مى شد نمى

 .آید مى بدست سنگک نان دهند انجام را كارها این یعنى(: س)

 را سخن  این كه فردى. زنند مى حرف اینگونه بیشتر متدینین متأسفانه مخصوصاً است مهم غفلت یک این(: ج)

 در و دهد مى  انجام را مستحبات هم كمى نسبت به و است حج احیاناً و روزه و نماز اهل كه دارم یقین من گفت، مى

 كه كسى جواب در ما .داند مى را اقتصاد كه رسد مى هم نظرش به و است داشته حضور كنون تا 71 سال از هم مبارزه

 شما حرف مفهوم گوئیم مى كنیم، مى  عمل داخلى و جهانى مقیاس در تقاضا و عرضه مكانیزم اساس بر ما گوید مى
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 بشوند ارزان شراب وقتى لذا. است حاكم  آن بر انسان اختیار نیست، آن وراى چیزى و است ارضأ و نیاز االستیسیته

 از دهند، نمى قرار معاش امرار وسیله بشود فراوان  پول آوردن بدست براى هم هرچند قمار خورند، نمى هرگز متدینین

 نظام در كه كشند مى ما رخ به مرتباً اى عده. است  حاكم رفتارش بر آدم اراده دارند، تعریف شرارت و شرافت

 و فلسفى خاستگاه دارى، سرمایه نظام ندارند توجه اصالً آنكه حال و داشته كارآمدى چنین قواعد این دارى سرمایه

 كسى كه میزانى به ولى. شود مى آنها تابع رفتارشان بشوند،  اغفال كه میزانى به اینجا. دارد را خود خاص اجتماعى

 عمل اینجا در تقاضا و عرضه كه كنیم مى مشاهده موضوعات از بسیارى در ما. نیست آنها تابع رفتارشان كند تبیین

 مسلمان یک براى اگر شما. خورند مى خوك گوشت سنگک، نان مثل و عرق آب، مانند همگى فرانسه مردم. كند نمى

 6 در گوسفند گوشت طرفى از و تا هفت خوك و زاید مى بره یک سال در طرف یک از گوسفند كه بیاورید استدالل

 گرایش اگر البته. كند دارى خوك كه كند نمى قبول هرگز قدر، این خوك  گوشت و شود مى تولید مقدار این فقط ماه

 عمل بینى جهان با متناسب غالب گرایش نیست، غالب گرایش چراكه ندارد  عیبى كنید، مى مشاهده این غیر% 15 یا 5

 دین عینیت، در برنامه چالش اشكال ترین اساسى بنابراین. باشد آن با هماهنگ باید اقتصادى استراتژى لذا و كند مى

 .نیست هماهنگ  جامعه دین با كه است برنامه

  جامعه و انسان حیات، جهان، به نسبت بینش معناى به بینى جهان - 1/7

 جهان  به نسبت بینش آن، به كه داشت عام معناى یک بینى جهان كنیم، معنا را بینى جهان بایستى پس(: س)

 .گفتیم مى

 و هست اختیار انسان، رفتار در شود گفته اگر پس. جامعه و انسان حیات، جهان، به نسبت بینش بفرمائید(: ج)

 براى مدل این .كنند مى رفتار دارند كه اعتقاداتى با متناسب جامعه هر كند، عمل جبرى صورت به كه نیست اینگونه

 براى قوى بسیار مقاالت  توان مى مورد این در كه رسد مى نظر به اتفاقاً. نیست خوب ایران براى اما. است خوب اروپا

 .داد نشان خوبى به را اجتماعى چالشهاى و ناهنجارى و نوشت ها روزنامه

 بینى جهان در  معرفتى هاى حوزه جداكردن) فلسفى بینى جهان و پرورشى بینى جهان بین اساسى تعارض - 1/5

 (پرورشى بینى جهان خالف بر فلسفى

 فقه و كالم اخالق، علم سطح، آن در كه است پرورشى بینى جهان آن سطح یک: دارد سطح دو اسالمى بینى جهان

 .نمایند مى تعریف را ارزش ضد و ارزش و شرارت و شرافت كنند، مى معین را مناسكى مردم براى
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 به  بوده چگونه و بوده چه تفصیل و تحلیل نحوه اما اند كرده پیدا ادراكى بودن دینى ضد و بودن دینى مسأله در مردم

 شرع،  حوزه سه و كرده جدا را ها حوزه كند، تشریح باید كه دارد وجود نیز فلسفى بینى جهان یک. نداریم كارى آن

 .است نموده ذكر تجربه و عقل

. اند شده ناهنجار رفتار یک دچار مردم لذا و كرده فرض ها حوزه بقیه از مستقل را تجربه حوزه ها، حوزه تفكیک از پس

 مستقل حوزه. كند مى ذكر دین از مستقل حوزه یعنى. است مذهبى بینى جهان از غیر آنها فلسفى بینى جهان چراكه

 اما. است الزم آن هضم براى  هم شراب و است تر صرفه به مقرون و بیشتر خیلى خوك گوشت تولید گوید مى دین از

 خوك گوشت جاى به و سركه  شراب جاى به لذا. كند مى نفى شدت به شراب و خوك گوشت مذهبى بینى جهان

 صرفه به گوسفند پرورش بگوید  مسلمان یک به اگر. كند مى پیشنهاد را دیگر حالل گوشتهاى و گاو گوسفند، گوشت

 آثار آنها و خوب وضعى آثار اینها  كه است این من نظر در صرفه معناى گوید مى ندارد، زیادى تولد و رشد و نیست

 .دارند بد وضعى

  فلسفى بینى جهان اساس بر برنامه مدل دانستن جهت بى - 1/5/1

 عوض را سؤالتى  جریان مذهب، به نسبت فلسفه در نارسایى و ضعف یک وجود كه است این ما مشكل اولین بنابراین

 شناسى جامعه و اقتصاد و مدل آنها جمله از كه باشند مسائل این پاسخگوى تجربى علماى باید كه گفته و است كرده

 در مدل یعنى است مقسمى البشرط گویند مى ندارند قبول هم را« مدل دینِ» هستند، آنها امثال و اجتماعى رفتار و

 از مدل زند، مى انگیزه از سخن  مدل اصوالً چراكه نیست چنین هرگز كه حالى در است یكسان مسلم و كافر دست

 .كند مى درست را اجتماعى اخالق مدل گوید، مى سخن عملى و ذهنى انضباط و روانى تبدیل

. میدهند  انجام جهت این به را نسبتها تنظیم اصوالً گویم مى كنند، مى عمل اش وظیفه برخالف مؤمنین گویند مى

 به عمومى  اعمال رفتار و عمومى افكار رفتارِ عمومى، انگیزش رفتار سازى هماهنگ یعنى توسعه استراتژى معناى

 رفتار تكنیک و خلق شود، عوض شناسى زیبایى شوند، ایجاد جدید پسند و روابط و موضوعات ساختارها، كه اى گونه

 انسان بنابراین است  این كارآمد مفاهیم گوید مى و آورد مى دست به را مفاهیم نظام هم آن ابزارهاى یابد، تغییر

 منزلتهاى در را اى شده  تعریف انسانهاى چنین هم كارآمد ساختارهاى بعد. شود مى تعریف چنین این هم كارآمد

 ساختارهاى این در هستند  هم كارآمد مفاهیم داراى كه كارآمدى چنین داراى انسانهاى این حال. دهد مى قرار خاص
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 درست محصوالت بافت  آنگاه شوند مى هم را ارضأ این و گذارند مى جهان بر را تأثیر یعنى« تولید» این كارآمد،

 .باشد مى استراتژى اجتماعى،  توسعه جریان در ها برنامه مدت بلند سیاستهاى سازى هماهنگ محور اصوالً. شود مى

 شدید؟ استراتژى تعریف وارد آیا(: س)

 اجتماعى  زیست و( انسان زیست) انسان ،(زیست) حیات جهان، سطوح كلیه در بینى جهان تعریف پس بله،(: ج)

 .آید مى انسان

  ریاضى معادالت در بینى جهان تأثیر به توجه لزوم - 1/6

 را وحى هنر  بالتشبیه آن ریاضیات. آورد مى هم را خود ریاضیات اینكه به شود مى اضافه هم دیگر نكته یک اینجا در

 همان عین .كنید كنترل را ماده حركت صورت این به گویند مى فیزیک در ریاضى معادالت یعنى ;دهد مى انجام

 چنین سلول و مولكول رفتار گویند مى یعنى. شود مى ذكر - آن مختلف سطوح حفظ با البته - حیات مورد در مطلب

 شیمى همان كه - رود مى باال آن جذب قدرت و شود مى تقویت چگونه سلول گویند مى دیگر بیان به. است چنان و

 گویند مى. شود مى  پوسیده نتیجه در و كند جذب تواند نمى و شود مى كم آن جذب قدرت چگونه و - است حیاتى

 كه معناست این به باشد،  داشته را مواد این خونش باید گوئیم مى اینكه و كنیم مى درست اصل كه را مایعات معادالت

 دچار باشد، نداشته را مایعات  تعادل این اگر سلول چون. كنند پیدا تغذیه قدرت ها عضله تا كنیم مى كمک سلولها به

 را خوراكى هم من است ماشین یک همانند دقیقاً سلول یک تغذیه گویند مى. ندارد تغذیه قدرت دیگر و شده بحران

 رفتار در بلكه نیست پزشكى به مربوط فقط مطلب این گویند مى بعد. كنم مى درست بخورد ماشین این درد به كه

 اگر لذا شود مى كشیده خمود به آنگاه و شود مى  مالیخولیایى افكار دچار گویند مى ;است اینگونه نیز اخالقش و معقول

 را اینها كه ببرید را او محیطهایى در و ببرید بین از را هایش وابستگى و تخیالت فالن بشود، كارآمد آدم خواهید مى

 باید گویند مى آنگاه. گویند مى را مطلب همین كدامند، «ایران نیافتگى توسعه محورهاى: »نویسند مى اینكه. بشكند

 درست توجیه هم آنها حذف براى سپس. كنید حذف را هستند اقتصاد مقابل كه آنچه و قوانین و رفتار و اخالق این

 افتاده عقب هنرى آنها پسند و هنر كه كنید تعریف و برسانید  آگاه خود به را ناخودآگاه نیازهاى گویند مى كنند مى

 به و آوردند مى را زانى و زن سینه فرح، هنر جشن در. است نداشته را خودش تحلیل قدرت بشر كنون تا چراكه است،

 و كنى مى سازى مطلق تو گفتند مى زن سینه به. خواهد مى چیزى چه  كه فهمد مى این گفتند مى دادند مى مدال زانى

 زنا كه كسى كردند، مى درست زنا و زنى سینه هاى غرفه شیراز، مشیریه  كاروانسراى در. خواهى مى چه دانى نمى



153  ···························································································································································  

 گذشته دوران به مربوط و افتاده عقب عاطفه آن بگوید دقیقاً خواست مى  نراقى احسان. دادند مى مدال او به كرد مى

 .است مطالعه قابل گذشته شناسى جامعه حدّ در فقط البته است، تاریخ

 چون كتابهایى سطح، این براى حال. است بررسى قابل بینى جهان سطح در اجتماعى عمل در برنامه ناهنجارى پس

 فراهم توان مى را اسدى بنى نوشته« آزادى مهندسى» و عظیمى حسین نوشته« ایران نیافتگى توسعه محورهاى»

 گاه و است برنامه تولید یعنى ایران در گیرى تصمیم و تصمیم پیدایش و مدیریت به نسبت اینها نظر گاه البته. نمود

 خیلى بیاورید كد آنها از و كرده، جمع را اینها كتابهاى اگر. است توسعه برنامه خود درباره عظیمى حسین كتاب مانند

 نیستند متدین كه آنهایى باشد، نداشته توجه سطح این به كشور در كس هیچ كه نیست اینگونه چراكه است، خوب

 .نروید ما فالسفه  فرمایشات زیربار هم اصالً و. دارد دین و فرهنگ برنامه، كه هستند مُصِر و دارند توجه

 .شویم مى استراتژى وارد حال. است كافى حد همین تا بینى جهان(: س)

 (جهان تكامل  جهان از تعریف یعنى) دینى مدت دراز سیاستهاى سازى هماهنگ محور معناى به استراتژى - 2

. است  بینى جهان از برخاسته همیشه حتماً است مدت دراز سیاستهاى سازى هماهنگ محور كه استراتژى(: ج)

 .گوئید مى  سخن آن تكامل و هدایت ابزار و تكامل جریان از داشتید، جامعه از پایان در كه را تعریفى هر بنابراین

  ریزى برنامه دانش منزله به استراتژى - 2/1

 برنامه در چیزى  چه یعنى چیست؟ و آید مى بدست كجا از كنیم مشخص را برنامه استراتژى خواهیم مى وقتى(: س)

 دارد اجرایى سیاستهاى  یک و كلى سیاستهاى یک برنامه كنیم، مالحظه تر اجرایى اگر است؟ آن استراتژى معرف

 .گیرد مى  صورت تخصیص آن، اساس بر سپس و شود مى تعریف فعالیتهایى آن، اساس بر آنگاه

 به كه دارد وجود ریزى برنامه در بخشى. كند تلقى استراتژى بجاى را سیاستها كسى كه است بزرگى غفلت این(: ج)

 دیگر. شود مى  گرفته كار به برنامه در بلكه شوند نمى ثبت برنامه در اصالً این شود، مى گفته« ریزى برنامه دانش» آن

 دیدگاه از عاقل  انسان و اقتصادى انسان همان اكونومیک انسان. كنند نمى هزینه پول اكونومیک انسان تعریف براى

 را اقتصادى مطلوب رفتار كه بینى جهان خود یا اقتصادى مطلوب انسان مورد در صحبت. است مادى اقتصاددانان

 اینها بلكه كنند تصویب را اینها مجلس بگویند و برسانند ثبت به برنامه در كه نیستند چیزهایى دهد مى نتیجه

 و تعاریف بر اعتقاد و خواندن با ریز برنامه یک یعنى آورد مى وجود به را« ریزى برنامه دانش» كه است« زیرساختى»

 .كنید ثبت را  تكامل سیر خط كه گوید نمى گاه هیچ و كند مى ترسیم را تكامل سیر خط احكامى،
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  ریاضى سازى مدل بر( آن متغیرهاى و انسان از تعریف) برنامه كیفى قواعد حاكمیت - 2/2

 .است احراز قابل اینگونه پس(: س)

 اولویتى نظام شما یعنى ;كند مى درست آنرا ریاضى مدلینگ یک كه دارد ریاضى نظام یک: دارد بخش دو مدل(: ج)

 كیفى، تناسبات حفظ با و خارجى و داخلى موضوعات بین نسبت به توجه با او آنگاه دهید مى دان ریاضى یک به را

 هرگز ریاضى سازى مدل  ولى. شود مى ریاضى سازى مدل این،. كند مى تنظیم آنرا گردش كیفیت و كمى مفروض اعداد

 شیب دیگر عبارت به ;باشد  شده مشخص دستگاه یک اقتصادى كیفى قواعد آن، از قبل اینكه مگر افتد نمى اتفاق

 سود و انداز پس آنگاه ورى، بهره  رساندن اكثر حد به از است تابعى انسان گفتید اگر. باشد شده تعریف جریان و تحرك

 پوشاك، ورى، بهره در را متغیرهایى  چه ببینیم تا كنیم خرد آنرا اینكه اما. است آن از تابعى انسان چون شود مى اصل

 است كاردیگرى گرفت، ارضأ و نیاز در  بزرگى سبدهاى بتوان و دهد مى تحویل ارتباط و نقل و حمل تغذیه، مسكن،

 شده تكیه آنها به مدل ساختن در علمى نظر از كه گردد برمى تعاریفى به امر این كه است این مطلب جانمایه ولى

 .است

 نظراند؟ منظور موضوعاتى و تعاریف چه: جمالى االسالم حجت

 .اند مطرح  جامعه رفتار و انسان رفتار تكامل و جامعه رفتار و انسان رفتار جامعه، انسان، درباره كه تعاریفى(: ج)

  استراتژى بخش در بینى جهان شدن خُرد - 2/1

 دارد؟ تفاوتى چه بینى جهان با(: س)

 گوید مى رسد مى علمى قانون به وقتى خیر، یا دارد اختیار انسان آیا اینكه به كند مى تمام را تعریف بینى جهان(: ج)

 از او شناسى انسان  تقسیمات طبیعتاً سپس. است غیره و بردن لذت و خوردن حركتش علت ندارد اختیار چون

 كه ستدى و داد و یكدیگر با انسانها ارتباط نحوه از هم او شناسى جامعه تقسیمات و شود مى اخذ پزشكى و روانشناسى

 انسان گوئیم مى آنجا در كه  صورتى به شود مى خرد اینجا. شود مى ناشى جهان به نسبت همه ارتباط آنگاه و دارند

 حداكثر به معناى به نسبت. شود مى  معین موضوع برایش اینجا اما است جبرى تكامل جامعه تكامل یا ندارد اختیار

 آزادى كه هویت شخصیت، از مثالً برد، مى  لذت چیزها این از انسان گویند مى و كنند مى ذكر موضوع لذت، رساندن

 و كارآمدى رفتن باال از انسان گویند مى یا برد مى  لذت توانمندیش و كارآمدى رفتن باال از انسان یا. است آن زیربناى

 .برد مى لذت محیط و ارضأ از انسان گویند مى یا برد مى لذت توانمندیش
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 اقتصاد بخش استراتژى بر حاكم و اجتماعى تكامل استراتژى معناى به استراتژى - 2/7

  مختلف هاى برنامه در باید لذا و كنیم معین را برنامه یک استراتژى خواهیم مى ما: پیروزمند االسالم حجت

 برنامه، این استراتژى گویند مى مثالً شود، مى صحبت استراتژى از وقتى معموالً. باشد تغییر قابل

 .است اقتصادى بازسازى برنامه، این استراتژى یا است سازى خصوصى

  بحث مفصالً آنجا در كه رسیم مى ویژه قسمت به آنگاه كنید توجه خوب را عمومى قسمت این(: ج)

 را رفتار وابستگى و گرفتید« مادى رفاه رساندن اكثر حد به» را عمومى توسعه استراتژى، در اگر یعنى. كرد خواهیم

 بر آنگاه كنید مى درست را مدل و شوید مى مدل بخش وارد آنجا از حاال نوشتید،« ارضأ رساندن اكثر حد به» هم

  آینده سال 20 در و است 15 درجه جامعه یک جامعه گوئید مى كنید مى اقتصادى گذارى استراتژى اساس این

 خط خالصه است، خصوصیات این و عواطف این داراى گوئید مى سپس برسد یک درجه به تواند نمى یكمرتبه

  انجام كارهایى چه و باشد اهدافى چه دنبال به كه باشد مشخص باید كنید مى درست آن توسعه براى كه را سیرى

 گیرد؟ مى

  برنامه در استراتژى نقش اینجا بلكه اجتماعى، تكامل استراتژى آن نه اما هست استراتژى هم اینجا پس

 مثالً كه نمائید مدت دراز سیر خط تعیین و بسنجید را مانع و مقدور مدل، با اول مجبورید اینجا در. است مطرح

  معین را اجتماعى تكامل وظیفه و است این بر حاكم استراتژى آن. سازى عمومى یا است سازى خصوصى آیا

 ذكر« سرمایه امنیت تأمین» لقب با بلكه كنند نمى ذكر استراتژى لقب با را سازى خصوصى این ولى. كند مى

 .ندارد امنیت گذارى سرمایه آن برابر در كه كنند مى

 شد، اصل سرمایه كرامت اگر. سرمایه كرامت یا انسان كرامت: دارد وجود قطب دو اصوالً شود مى گفته

  دیگرى اسم مستضعفین روى نیاید پیش مشكلى اینكه براى حاال شود تعریف آن تبع به باید انسان كرامت

 از اینهاست، مربوط تولید گویند نمى. ندارند سرمایه كه اقشارى یا پذیر آسیب اقشار گوئید مى آنها به و گذارید مى

  دست به عُرضه و كارآمدى تولید عرصه در اینها گویند مى بلكه. اند شده كشانده استضعاف به و شده غصب آنها

  درست رقابت اگر. هستند اجتماعى هاى مانده عقب دوم، تعریف در مستضعفین لذا. ندارند را سرمایه آوردن

  محكم اینها پاى گوئیم مى خورند مى میان در خط یک اى عده بدوند، توانند نمى اى عده بدود، كسى هر و شود

  سرمایه كس هر رقابت میدان در. است محكم پایشان دارند سرمایه كه كسانى اما. ندارند سرمایه چون نیست
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  به اجرا و گیرى تصمیم سازى، تصمیم در شخص كرامت اى جامعه چنین در اصوالً. است توانمندتر دارد بیشترى

 آنها نظر در كه شود مى معلوم است، علف فكر به فقط كه بیند مى گاو مثل را آدم كه كسى دید از. گردد برمى سرمایه

 آمدند مى جانبازان و شهدا سر باالى وقتى دكترها از بعضى بیمارستانها از بعضى در. هستند تر ارزان گاو از

  صدیقین مثل اینها مقام باالست، مقامشان خدا نزد در اینها كه گفتید مى شما و! مصرف با یک كاالى: گفتند مى

  مرافعْ» آنها درباره بعد كنید مى ذكر صدیقین همدوش را اینها« ثوابهم و المجاهدین صدق اسئلک انى الهم» است

 !است كرده خراب را كشور حرفها این گویند مى آنها عكس بر. گوئید مى« المقربین منزلْ و النبیین

 .نیست برنامه استراتژى آوریم مى بینى جهان كنار در كه را استراتژى اول قدم در ما پس(: س)

 .است اجتماعى تكامل از بخشى اقتصاد، بخش كه است« اجتماعى تكامل» استراتژى،(: ج)

  اجتماعى تغییرات و تكامل مدل معناى« وابستگى نظام» - 1

  كه دهد مى اجازه امر این. است مطرح آن از بعد هم اجتماعى تكامل و تغییرات و رفتار« وابستگى نظام»

  چه برنامه در ما اقتصادى استراتژى آیا اساس این بر كه بگوئید و بگیرید را نبض بعد و كنید تنظیم مدلى چه

 شتابى؟ و آهنگ چه با و باشد چیزى

  نحوه و برنامه سیاستهاى و برنامه استراتژى بتوانیم مدل اساس بر كه برسیم مرحله این تا بتوانیم اگر حال

 .است شده تمام مطلب عمومى امور بنویسیم، را برنامه كار

 .نفرمودید بیان را وابستگى نظام(: س)

  تكامل استراتژى كه استراتژى مثل اجتماعى تكامل مدل یعنى هم با تغییرات وابستگى نظام(: ج)

  آن بر او است طبیعى داند، مى ابزار را اجتماعى تكامل استراتژى كمونیست یک دیگر عبارت به ;است اجتماعى

 دارى، سرمایه نظام در فرد یک كند، مى ذلک امثال و تضاد از صحبت هم بعد و گفت خواهد سخن اساس

  همان اجتماعى تغییرات وابستگى نظام پس. كرد خواهد ذكر دیگرى امر یک قهراً را اجتماعى تكامل استراتژى

 .است اجتماعى رفتار مدل

 بداند فرد اینكه یعنى اجتماعى تغییرات وابستگى نظام. دارد بیشترى توضیح به نیاز مطلب این(: س)

 .دارند اثرى چه هم روى جامعه مهم بخشهاى

 در را تاریخ تكامل فلسفه اصوالً ;برگرداند تكامل مدل به را تاریخ تكامل فلسفه بتواند اینكه یعنى(: ج)
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 .میدهند مدل اساس آن بر جامعه رفتار مطالعه براى سپس آورند مى بدست استراتژى

 معناست؟ چه به جامعه رفتار مطالعه براى دادن مدل(: س)

 آزادى مهندسى آقا، آن اصطالح به بدهم اقتصادى برنامه بخواهم اینكه از قبل باشیم، مدیر بنده كه فرض بر(: ج)

 اقتصادى رفتار بر آن اثر ذهن، ذهنى، مفاهیم بر آن اثر هویت، تكامل هویت، باشم داشته توجه بایستى حاال. كنم مى

 شده گفته مطالب مجموعه از را تعاریف توانید مى رسد مى نظر به .رسد مى بعدى سطح به نوبت هم بعد چیست؟

 در اثرش شرقى شناسى جامعه طرف یک از كه شود بررسى یعنى. است زیاد بسیار هم اش نمونه. كنید استخراج

 اقتصاد، یعنى است؟ كدام غربى شناسى جامعه اثر دیگر طرف از و بوده چه مدلهایشان و اقتصادى خاص هاى استراتژى

 آنها اساس بر كه دارند وجود اقتصاد در واحدهایى یعنى. است تكامل و جامعه و انسان شناخت  بینى جهان زیربخش

 مدل ساختن براى اینها بعد برد نام را« اجتماعى سیستمهاى» سازى بهینه واحد توان مى آنها جمله از شود مى تدریس

 در را ریاضیات هم و شناسى جامعه هم روانشناسى هم كه نیست دلیل بى دیگر عبارت به گیرد مى قرار اساس  اقتصادى

 .كنند مى درست را بینشى چه آخر در كه است معلوم و كنند مى تدریس اقتصاد رشته

«    العالمین ربالحمدهلل  ان دعوینا آخر و»  



 بسمه تعالی

 7جلسه مدل ارزیابی نقدهای برنامه توسعه 

 

  مطالب فهرست

 

 نقدها ارزیابى الگوى خصوصى و عمومى اوصاف تعریفعنوان جلسه: 

 

 11   نقدها ارزیابى در عمومى اوصاف بررسى - 1

 11    عمومى اوصاف پایه« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» - 1/1

 11   اقتصاد عمومى پایه« مصداق مدل، مدل، فلسفه» - 1/2

   «اجتماعى تكامل فلسفه تاریخ، تكامل فلسفه جهان، فلسفه» به« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» تعریف - 1/1

11 

 100   (توجه عدم صورت در جامعه رفتار در ناهنجارى ایجاد) برنامه در عمومى اوصاف به توجه ضرورت - 1/7

 101    اجتماعى رفتار تكامل مدل به وابستگى نظام تعریف - 1/5

 101   «برنامه كلى سرفصلهاى متغیرها، بین نسبت متغیرها، تعیین» به« مصداق مدل، مدل، فلسفه» تعریف - 1/6

 101   موجود هاى برنامه بر حاكم اقتصادى مدل فلسفه در اصلى متغیر« دهى سود» - 1/7

 مدل در اصلى متغیرهاى ،(سود) راندمان و برنامه واردات، و صادرات گذارى، سرمایه و انداز پس بین نسبت - 1/3

 102   موجود برنامه

 107   (كردن توزین) متغیرها بین نسبت تنظیم مدل به مدل تعریف - 1/1

 107    برنامه عمومى سرفصلهاى تعیین به برنامه مصداق تعریف - 1/10

 105   «تخصیص نظام اهداف، نظام موانع، و مقدورات نظام» اوصاف به نیاز بررسى - 2

 نظام طریق از موانع حل به مقدورات تخصیص) تخصیص الگوى جاى به تخصیص اصطالح جایگزینى - 2/1

 106   (تخصیص



167  ····························································································································································  

 107    كالن و خرد سطح در تخصیص الگوى و اهداف شناخت تفاوت - 2/1/1

 نظام مقدورات، نظام اهداف، نظام مقدورات، نظام) اجتماعى كالن رفتار تغییر جهت تخصیص الگوى - 2/1/2

 103   (تخصیص

 103    كالن رفتارهاى بر حاكم نسبتهاى معناى به رفتار كالن سطح - 2/1/1

 101    كالن سطح در ناهنجارى و بهنجارى تحلیل امكان - 2/1/7

 101   (خرد و كالن) سطح دو در تخصیص نظام اهداف، موانع، و مقدورات مالحظه لزوم - 2/2

 



 بسمه تعالی

 

 71/12/7: تاریخ توسعه دوم برنامه نقدهاى ارزیابى 7 جلسه

 

 نقدها ارزیابى در عمومى اوصاف بررسى - 1

  عمومى اوصاف پایه« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» - 1/1

 بینى جهان از یكى و جامعه از دوتا یعنى اولى تاى سه كه شود گفته است صحیح: حسینى والمسلمین االسالم حجت

 تكامل براى تاریخ  فلسفه دومى جهان، شناسایى درباره عام نحو به فلسفه اصطالح به اولى دیگر بعبارت. گردیدند معنا

 مدل این و گردید ذكر فشرده بصورت كه بود هم به اجتماعى تغییرات وابستگى نظام هم سومى اجتماعى،

 سطح یک اینجا در هم  عمومى امور خود در. گردید بخش دو حقیقت در عمومى امور یعنى. شود مى شناسى جامعه

 توان مى برایش را عنوانى  چه كه دید و كرد صحبت درختى ساختار در باید آن مورد در كه دارد وجود ترى عام

 .گردد حساب عمومى امور پایه بخش این اینكه مثالً. گذاشت

 اقتصاد عمومى پایه« مصداق مدل، مدل، فلسفه» - 1/2

 و متغیرها بین تنظیم مدل و متغیرها بین نسبت مدل فلسفه باشد، مدل فلسفه كه دومى عمومى امور وقت آن

 .است اقتصاد پایه و بوده ترى خاص نحو به زیرا شود نمى پایه دیگر این البته بود خواهد برنامه مصداق

 است؟ اینگونه مصدق مدل، مدل، فلسفه در آیا(: س)

 .است وضعیت شناسایى اقتصادى پایه باصطالح دیگر اینجا خیر،(: ج)

 «اجتماعى تكامل  فلسفه تاریخ، تكامل فلسفه جهان، فلسفه» به« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» تعریف - 1/1

 سومى تاریخ،  تكامل فلسفه دومیش جهان، شناسایى به مربوط اولى« وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان» در یعنى

 .است اجتماعى تكامل مدل حقیقت در كه اجتماعى تكامل فلسفه هم

 (توجه عدم  صورت در جامعه رفتار در ناهنجارى ایجاد) برنامه در عمومى اوصاف به توجه ضرورت - 1/7

 باشد؟  داده قرار نظر مد را چیزى چه باید باشد كرده توجه اجتماعى تكامل مدل به بخواهد كسى اگر(: س)

 براى پول یک  كردن هزینه براى برنامه كه بداند باید اول بكند اقتصادى ریزى برنامه جایى براى بخواهد كه كسى(: ج)

 را جامعه اقتصادى رفتار عمرانى بخش و خدمات طریق از برنامه. نیست خدمت یک دادن یا چیز یک كردن درست
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 یک اقتصادى رفتار در  كه هست تحوالتى و تغییر و سازى هماهنگ به توجهش و موضوع كل یعنى. كند مى هدایت

 آنرا شخصیت و هویت قدرت  سیاستش و جامعه یک فرهنگ باصطالح هم فرهنگیش اینكه كما. دارد وجود جامعه

 باید گردد فرض این از غیر موضوع اگر حال. است خاص جهت از جامعه رفتار اصوالً بحث موضوع. كند مى هماهنگ

. شود مى پیدا ناهنجارى حتماً بگیرد قرار جامعه رفتار روبروى عمران بخش و خدمات بخش اگر كه بود این منتظر

 آنها ولى بشود درست مصرف توزیع، تولید، اشتغال، نظر از مردم وضع. بشود ارزان ها جنس كه كنند مى سعى مسؤلین

 علت داشتند اصرار آقایان كه گردد مى مالحظه 61 یا 62 سال تورم كتاب در. است اینها مقابل دارند كه چرخشى

 عرضه بر غلبه تقاضا روند، مى مصرفى كاالهاى سراغ لذا هست، زیاد مردم دست در پول و نقدینگى كه اینست تورم

 است؟ باقى مشكل چرا است رفته بانكها در همه پولها كه امروزه ولى. آید مى بوجود گرانى و كند مى

 .شود مى نقدینگى از صحبت هم هنوز(: س)

 آنجا را ها پول مردم و بردند باال را بانكها بهره نرخ. هست دیگر چیز یک كار درد كه شود مى معلوم این از(: ج)

  كه نظامى آن اساس بر كشور در پول چرخش ولى گرفت انجام مختلف كارهاى در گذارى سرمایه گذاشتند،

 .كردند بازار یک را بود بازار دو مثالً كه جایى و كرده جمع را نقدینگى اینكه با و نگرفت انجام خواستند مى

 هزار از حالیكه در. آید مى پایین رقابت در این كه گفتند را بود تومان 170 مثالً كه موسوى مهندس زمان آزاد گوشت

 جامعه  رفتارى یک اینكه به نكردند توجه برنامه در كه هست این معنایش دقیقاً این. رفت باالتر هم تومان هفتصد و

 بلكه دارند مذهبى انگیزه فقط نه مردم حاال. بایستد آن بروى روى نباید اقتصادى رفتار. شناخت باید آنرا و دارد

 رفتار  هویت با نه دارد وجود كه اقتصادى دستگاه لذا است شده داده آنها به هم انقالبى گستاخى و انقالبى هویت

. سازد مى  آن سیاسى نه و فرهنگى رفتار با نه سازد، مى آن سیاسى نه و فرهنگى رفتار با نه سازد، مى جامعه اقتصادى

 در. آید مى بوجود  چالش زیرا كرد عكس بر را این توان نمى زودى به كه شده داده مردم به عزتى یک سیاسى رفتار در

 هاى عمران و خدمات  یک انجام براى برنامه كه شود مى گفته گاهى بنابراین. همینطور هم اقتصادى و فرهنگى رفتار

 بعد در را اجتماعى رفتارهاى خواهد مى عمران و خدمت با اصوالً برنامه این شود مى گفته گاهى و باشد مى خاصى

 عمومى پایه این پس. بشود منتهى  فرسایش و درگیرى و چالش به و نكند اصالح هم تواند مى و كند اصالح اقتصادى

 پایه یعنى. دارند اقتصادى قید ولى هستند عمومى برنامه نظر از هم آنها كه باشند مى موضوعاتى آن از بعد. است
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 نه كلى بسیار صورت به كه - برنامه و مصداق مدل، مدل، فلسفه كه است این صحبت حال. هستند اقتصادى عمومى

 چیستند؟ - دارد وجود خاص صورت به

  اجتماعى رفتار تكامل مدل به وابستگى نظام تعریف - 1/5

 «برنامه  كلى سرفصلهاى متغیرها، بین نسبت متغیرها، تعیین» به« مصداق مدل، مدل، فلسفه» تعریف - 1/6

 پیش یعنى متغیرها بین نسبت مدل فلسفه اما. باشد مى اجتماعى رفتار تكامل مدل تغییرات، وابستگى نظام پس

 بین نسبت  تنظیم مدل حاال شود؟ مى برقرار بینشان نسبت و گرفته آن شناسى جامعه بخش از چگونه فرضهایش

 نحو به برنامه را  مصداق و رفت برنامه مصداق سراغ توان مى بعد. است فلسفه این حاصل كه شد درست هم متغیرها

 به محورهایى چه  كه گوید مى. كند مى معین را برنامه سرفصلهاى مصداق، دیگر بعبارت. گرفت خاص نحو به نه عام

 اینجا خاص مبانى و مقدورات  اینستكه هم عمومى از منظور. است عمومى صورت به برنامه مصداق كلى بسیار صورت

 .نیست نظر در

 است؟  چگونه متغیرها بین نسبت یا مدل فلسفه كه است این سؤال بشوند زیاد و كم تا سه این كه این از قبل(: س)

 .كند مى اخذ و كرده ذكر را متغیرها خود گاهى اینكه یعنى(: ج)

 موجود هاى برنامه بر حاكم اقتصادى مدل فلسفه در اصلى متغیر« دهى سود» - 1/7

 .است بینى جهان همان بابت یک از مدل فلسفه(: س)

 .است منظور اقتصادى مدل فلسفه خیر،(: ج)

 .نیست اقتصاد به مربوط فقط كه است مطرح برنامه اینجا(: س)

 .گردد معلوم اقتصادى رفتار تا گیرد مى قرار توجه مورد اینجا در اقتصادى مدل فلسفه(: ج)

 به محدود باید عمومى شد گفته كه شود مى وارد هم قبلى آن به نسبت دلیل همین به شد مطرح كه سؤال این(: س)

 كنترل را همه  یعنى سیاسى، و اجتماعى فرهنگى، اقتصادى، رفتار تا شود مى محدود آیا یعنى. گردد شناسى جامعه

 بكند؟

 نیستند؟ اینگونه موجود هاى برنامه كه است اشكالى این بله،(: ج)

 هم اینها  ولى. شود مى تنظیم اقتصادى اصل یک طبق كه شود گفته هست ممكن هم موجود برنامه مورد در(: س)

 .شوند مى باعث اقتصادى زاویه از ولو را فرهنگى رفتار یک حال بهر
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 اینكه. است  بوده توجه مورد سود كلّش در ولى كند مى سیاست هم و فرهنگ به نظر هم اقتصادى زاویه از بله،(: ج)

 و سیاسى دستگاه  بین مهم بازتابشهاى از یكى. نكند برقرار رابطه كسانى چه با و بكند برقرار رابطه كسانى چه با اصالً

 با نه گوید مى اقتصادى  دستگاه اما كرد، برقرار ارتباط فلسطینیها با باید: گوید مى سیاسى دستگاه. است اقتصادى

 بیایند توانند مى كه شركتهائى با گوید مى توسعه برنامه. كرد برقرار رابطه باید آمریكا و صیهونیست با یعنى ضدّشان

 مستضعفین با خونى هم ما هویت اساساً گوید مى سیاسى دستگاه حالیكه در بود ارتباط در باید بكنند گذارى سرمایه

 نداشته ها آن با كارى اصالً و است  گذارى سرمایه هاى شركت به احتیاجتان گوید مى اقتصادى دستگاه. دارد جهان

 دارد وجود دید تا سه این بین كه چالشى  این. است مسلمین با كارتان و سر كه گوید مى فرهنگى دستگاه ولى باشید،

 .آورد مى عملیات در ناهنجارى حتماً

 مدل در اصلى  متغیرهاى ،(سود) راندمان و برنامه واردات، و صادرات گذارى، سرمایه و انداز پس بین نسبت - 1/3

 موجود برنامه

 در  گذارى سرمایه. دارد سود چقدر بگوید و ببیند اقتصادى دید از را همه كه هست این توجهش برنامه، مدل

 مسؤل  هم را خودش و اندیشد مى سود به فقط. دارد سود و دهد مى حاصل چقدر كارآمد نیروى به نسبت دانشگاهها

 فرهنگى سیاسى، متغیر یک آن در اصالً كه - برنامه در موجود مدل این با حاال. داند مى جامعه اقتصادى ورى بهره

 و انداز پس  بین نسبت آنها گوید مى چیست؟ درونزا عوامل كه است این دیگر مسئله كرد؟ باید چه - ندارد وجود

 فرهنگى، و اجتماعى را كتابش جلد پشت اسم. باشد مى سود یعنى راندمان و برنامه واردات، و صادرات گذارى، سرمایه

 این با وقتى. نیست سیاست و فرهنگ آن در هم برونزا عوامل. نیست چیزى چنین مدلش در ولى اند نوشته اقتصادى

 .كند مى  اقتصادى را چیز همه كه شود مى این آن خروجى دهد مى سامان را كارها مدل

 واقع تألیف  یک این در لذا دارد وجود دیگر نیازمندى یک جامعه در اینكه خاطر به. است اینها با غلبه یعنى(: س)

 سوبسیدهایى كاذب، صورت به یكدفعه اجتماعى عدالت تأمین براى مثالً شود مى مجبور عمل در یعنى. شود مى

 توجه نیز شوند مى قلمداد فرهنگى كه بخشهایى آن به باشد نكرده رها را جامعه فرهنگ بخش اینكه براى. بپردازد

 .كند مى كمک و كرده

 .كند مى  هم جزئى تزریقهاى كه چند هر بیند، مى مادى را هه كه گیرد مى انجام مدل آن بوسیله غالب گرایش(: ج)
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 موجود  مدل آن تنگ دریچه به را خود كه نیست الزم شود مى نگاه قضیه به نقد موضوع از واقع در وقتیكه(: س)

 كرده نقد  اقتصادى فقط او شود گفته كه ندارد اشكال بكند نقد خواهد مى ناقد عنوان به كسى وقتى لذا ;كرد محدود

 .است

 تغییرات  مدل و استراتژى تاریخ، تكامل دین، فلسفه اند نتوانسته كه باشد مى این است مطرح اینجا كه چالشى(: ج)

 هم را صرفى  اقتصادى مدل اند، ندیده را آنها كه این بر عالوه شود مى گفته هم زمانى یک. ببینند را برنامه اجتماعى

 صورت این به مبنى  این اساس بر تطبیقى كه این از بعد شود مى گفته هم وقت یک. است بوده گونه این اند ساخته كه

 در این چالشهاى یعنى .است وارد اشكال هم ها این در چیست، تخصیص الگوى و موانع مقدورات، كه گرفته انجام

 .دارد كه عینى ناكارآمدى به توجه با است، مالحظه قابل سطح چندین

 گردد؟ نقد خواهد مى موجود مدل فلسفه اساس این بر آیا حاال(: س)

 به منحصر را درونزا عوامل مدل خود وقتیكه یعنى. كند مى بیان را خودش فلسفه شود آورده كه مدل خود(: ج)

 كنم مى نگاه  محض اقتصادى من گوید مى كند، مى راندمان و برنامه و واردات و صادرات گذارى، سرمایه و انداز پس

 بطرف كمى خواهد مى  وقتى باشد اقتصادى ترازو اگر حاال. نیست سیاست و فرهنگ آن در واو یک حتى كه اى بگونه

 كه مقدارى آن اصالً نسبتها  سنجش و توزین زمان در كه است این معنایش كند پیدا سنگینى سیاسى یا فرهنگى

 .شود دانسته تقسیم از خارج شده سیاست و فرهنگ خرج

 فلسفه به آیا كه است این شود مى سؤال ناقد از كه چیزهائى از یكى آیا گردد توجه سرفصلها این روى كه وقتى(: س)

 خیر؟ یا است داشته توجه مدل متغیرهاى بین نسبت به آیا دیگر بعبارت نه؟ یا داشته توجه هم مدل

 - هم تا  سه همان در مثالً خیر؟ یا است داشته توجه بینشان نسبت و ها آكسیوم یعنى متغیرها خود به آیا بله،(: ج)

 دارد را كارى اصلى شیوه كه آن - باشند مى راندمان و برنامه و واردات و صادرات و گذارى سرمایه و انداز پس كه

 .است( زمان در سود نرخ سود، به میل یعنى) گذارى سرمایه و انداز پس

 نه؟ یا بكند نقد هم را متغیرها این باید بكند نقد خواهد مى كسى وقتى(: س)

 

 (كردن توزین) متغیرها بین نسبت تنظیم مدل به مدل تعریف - 1/1
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 تنظیم مدل پس بكند؟ پیدا نقش زیاد زحمت با باید یا دارد را اصلى نقش ما جامعه در ربا آیا اینكه یعنى بله،(: ج)

 .شد مشخص متغیرها بین نسبت

 شود؟ مى چه مدل خود پس شد مشخص مدل فلسفه اگر(: س)

 اگر. بود خواهد  اصلى متغیر حول هم به مجموعه وابستگى براى كردن توزین متغیرها، بین تنظیم مدل معناى(: ج)

 .شود مى این تابع تعریفشان بقیه باشد سود انگیزه اصلى متغیر

  برنامه عمومى سرفصلهاى تعیین به برنامه مصداق تعریف - 1/10

 .است مطرح عمومى صورت به برنامه برنامه، مصداق مسئله در حاال

 رود؟ مى پرانتز داخل اش برنامه كلمه كه باشد مى معنا این به آیا هست برنامه مصداق، اینكه(: س)

 متغیرهایى شود مى گفته مثالً. باشد داشته باید سرفصلهایى چه عمومى صورت به برنامه كه معنا این به بله،(: ج)

 در درونزا عوامل  البته. آید مى بدست سه این تبدیل از كه باشد داشته عامل پانزده مثالً تعداد به برونزا و درونزا بعنوان

 صدوپنجاه مثالً هم برونزا  عوامل. آید مى بعد سرفصلهاى و مصادیق در یعنى. آید مى مصداق روى كه هستند بعد سطح

 چه از یعنى. اند شده بندى شاخصه  كه هستند سرفصلهایى دیگر بعبارت. دارند عنوان اینها بنابراین. شود مى تا

 عناوین سرفصلها، مصادیق،. نمود مشخص را اقتصادى رفتار و كرد تحلیل بتوان را مدل این تا آورد آمار باید چیزهایى

 كه كتابى این در كه است این خوب خیلى كارهاى از یكى آید مى نظر به. آید مى عمومى بصورت هم برنامه به مربوط

 با را تا پانزده این است ممكن كه هرچند. گردند  مشخص خودشان سرجاى مصداقها این است برنامه به مربوط

 مثالً یا واردات و صادرات یا سود انداز پس نظر نقطه از اینها اینجا در. باشند آورده بدست دیگرى هركار با یا تخمین

 تاى پانزده حقیقت در است؟ شده تا صدوپنجاه چگونه برونزایش  عوامل این بعد. گردند مى مالحظه راندمان و برنامه

 چه عناوین این و شده چرا شده، چگونه یعنى. است شده تا صدوپنجاه  بیرون در كه شده ده در ضرب آمده بدست

 هست؟ چیزى

 بكشد؟ نقد به و بیاورد را اینها باید كه است درستى انتظار واقعاً بكند برنامه نقد خواهد مى كه كسى از آیا(: س)

 فكر به خودش باید. است خودش مدل بهینه برنامه سازمان بحث یک زیرا بكند بخواهد برنامه سازمان اگر بله،(: ج)

 سازمان از جمهور  رئیس را این كه است این بنده زعم البته. نتوانستم یا دهم انجام را كارم توانستم من كه باشد این
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 كل سازى هماهنگ  به طریق این از جمهور رئیس كه است اى وسیله دو برنامه و مدیریت سازمان. بخواهد برنامه

 .اند نكرده را اینكار ها این طریق از و اینگونه كه هرچند. پردازد مى ها وزارتخانه

 .ندهند یا بدهند آنها به پول چقدر كه است این طریق از سازى هماهنگ میزان(: س)

 ابزار هم مرتباً و نمود مالحظه مردم رفتار با را ها این عمرانى و خدماتى رفتار نسبت بتوان باید تخصیص این در(: ج)

 سنجر سلطان زمان  رقم و عدد زیرا شود مى انجام كار ارقام و اعداد با سنجرى سلطان اآلن حالیكه در. كرد تر دقیق را

 یا بشود بهینه باید مدل اصالً آیا چیست، تناسباتش چیست این مدل كه مسائل این. است نبوده كه این نه بوده هم

 درست آن هاى سرفصل و توزین ابزار مدل، پس. گردد معلوم باید نه، یا بود كارآمد جامعه اداره در مدل این آیا نه،

 .شد

 «تخصیص نظام اهداف، نظام موانع، و مقدورات نظام» اوصاف به نیاز بررسى - 2

 ذكر است  الزم باز تخصیص الگوى موانع، و مقدورات اقتصادى، مبانى آیا اینكه آن و هست دیگر مطلب تا سه اینجا

 وقتى شود مى  مالحظه مدل اساس بر مانع و مقدور. هست مبنا داراى مدل كه هرچند كرد؟ حذف توان مى یا بشوند

 و بكند تواند مى هم را آینده بینى پیش یعنى. هست هم دادن تخصیص مدل كار ضمناً. باشد داشته وجود شاخصه كه

 و كرده حذف را تا سه  این نیست بهتر آیا. بشود ایجاد آن در تغییر كه دارد امكان نسبتى چه به كه كند مى معین بعداً

 به رفتن براى مقدورات و موانع شود گفته بعد و كند معین اهداف پنجساله برنامه در آورد؟ آن براى دیگر چیز سه

 عوض اقتصاد در مبانى اگر ظاهراً .شود داده مرحله این براى تخصیصى سپس. هست چیزهایى چه اهداف این طرف

 این به رسیدن براى هم تخصیص الگوى و مانع و مقدور و باشد نظر مورد كیفى و كمى اهداف یعنى. است بهتر گردد

 .شوند دانسته كیفى و كمى اهداف

 دوم؟ یا گیرد مى قرار اول مانع و مقدور(: س)

 كیفى و  كمى هدف به رسیدن مانع و مقدور زیرا ;كل صورت به نه خاص و جز صورت به گیرد مى قرار دوم(: ج)

 .شد انجام مدل در قبالً عام مانع و مقدور بحث. عام نه است خاص

 .باشند شده تعیین مانع و مقدور مالحظه پیرو باید اند خاص اهداف چون هم اهداف(: س)

 .بشود تخصیص الگوى و اهداف تعیین بعد شده برده باال این یعنى. گفت هم گونه این شود مى(: ج)
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 بكند نقد خواهد مى كه كسى موضع از اما بكند ریزى برنامه خواهد مى كه بود كسى موضع از سؤال این البته(: س)

 است؟ چگونه مسئله

 دارد فرق شد، نمى آورده اقتصادى مبناى اسم كه بود قبالً كه آنچه با گردید پاك اقتصادى مبناى اینجا اینكه(: ج)

 .دارد اقتصادى مبناى بر تكیه حتماً مدل فلسفه زیرا

 .است سوسیالیستى یا دارى سرمایه مبناى اقتصادى مبناى از منظور كه بود شده گفته آنجا(: س)

 .است  حركت در اصل دیگر چیز مثالً یا هست حركت در اصل سود كه گوید مى را همین هم مدل فلسفه(: ج)

 كند؟ مى تعیین را بینشان نسبت و متغیرها كه گرفت چیزى را مدل فلسفه توان مى آیا(: س)

 نسبت  تنظیم مدل نسبت. است متغیرها بین نسبت تنظیم مدل كند مى معین را متغیرها كه چیزى آن خیر،(: ج)

 .باشد مى متغیرها بین كمى و كیفى

 توزین فقط  مدل در كه بود خواهد این مدل و مدل فلسفه بین تفاوت گردید بیان جلسه اول در كه توضیحى با(: س)

 .گردید اضافه

 آن. بود خواهد  مطرح متغیرها بین كمى و كیفى نسبت تنظیم نشود، آورده مبنا اینجا اگر كه رسد مى بنظر خیر،(: ج)

 بعد. شود مى خوانده  موانع و مقدروات رفتار، یعنى. شود مى مالحظه عام صورت به اول مانع و مقدور اینجا در وقت

 حل به مقدور تخصیص تخصیص، الگوى كه بیان این به. شود مى دیده بار یک هم تخصیص الگوى در مانع و مقدور

 دوم وضعیت، مطالعه یعنى موانع و مقدور اول بنابراین .گیرد مى قرار برنامه كمى و كیفى اهداف آن از بعد. است مانع

 .باشد مى مقدورات  تخصیص الگوى سوم و عینى كیفى و كمى اهداف

 نظام طریق از موانع حل به مقدورات تخصیص) تخصیص الگوى جاى به تخصیص اصطالح جایگزینى - 2/1

 (تخصیص

 است؟ منظور تخصیص الگوى یا تخصیص خود(: س)

 كه چیزى آن  مانع حل به مقدورات تخصیص مورد در. است صحبت چند اینجا در البته. باشد مى آن در تخصیص(: ج)

 به تومان 50 و آن  به تومان 70 این به تومان صد مثالً است مختلف بخشهاى به مقدورات تخصیص شود مى مشاهده

 الگوى نظامش، برآیند  یعنى اولش برآیند. دارد دیگرى برآیند مقدورات به موانع تبدیل براى بافت این. بدهید او
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 حال. است دادنها تخصیص خود از غیر این. باشد مى مقدور به مانع تبدیل كارش كه است تخصیص نظام یا تخصیص

 دارد؟ را بافت این چرا

 .گذشت تنظیم مدل در قبالً شود گفته خواهد مى این به راجع كه چرائى(: س)

 .است نظامش طریق از مانع حل به مقدورات تخصیص گوییم مى اینجا زیرا خیر،(: ج)

 چه؟ یعنى نظامش طریق از(: س)

 هم تخصیص  این علت. اند داده پول اینقدر كشاورزى به و قدر آن پرورش و آموزش به كه شود مى گفته یعنى(: ج)

 یا انتظار است؟  داده كه تخصیص این از دارد انتظارى و تحلیلى چه مدل. است مدل اساس بر كه شود مى گفته

 .است مقدورات به مانع كردن تبدیل هدفش

 است؟ كرده معین كه باشند مى هدفهایى آن هدفش آیا(: س)

 .بشود  مختلف مراحل در مقدور به تبدیل مانع اینكه مگر شود نمى محقق كرده معین كه هدفى آن خیر،(: ج)

 دهد؟ مى انجام دارد، وجود كه تخصیصى این طریق از را مقدور به مانع تبدیل كیفیت این آیا(: س)

 .بله(: ج)

 .بود خواهد انتقال كیفیت مطلوب، وضعیت موجود، وضعیت مطالعه از عبارت تا سه این پس(: س)

 .شود مى گذاشته تنها تخصیص و شده برداشته تخصیص الگوى بنابراین. بله(: ج)

 .گذارد مى تأثیر هم بعدى اوصاف در بعد البته(: س)

 .است هدف به رسیدن یا تبدیل جریان در تخصیص طبیعتاً(: ج)

 باشد؟ مى تبدیل جریان در چیزى چه(: س)

 به خواهد مى  چگونه را بافت این اما. دارد عینى بافت یک و نظرى الگوى یک ;دارد الگو یک و نظام یک تخصیص(: ج)

 كند؟ اشاره آن

 است؟ نظر مورد چیز چه تخصیص نظام خود از غیر عینى بافت مورد در(: س)

 درست  آموزشى فضاى تا صد مثالً. است كرده درست چیز چه كه است این از غیر دارد كارآمدى نظام اینكه(: ج)

 تا هزار پنجاه و بخوانند درس تا هزار ده كه تركیب این در. خواندند درس آن در نفر هزار ده یا نفر هزار كردند

 .بشود  محقق هدف تا كند تبدیل مقدور به را مانع باید تخصیص نظام. هست بینشان تناسب یک بكنند كشاورزى
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  كالن و خرد سطح در تخصیص الگوى و اهداف شناخت تفاوت - 2/1/1

 و است خرد بصورت تخصیص الگوى و اهداف شناختن یكى ;نمود هم از جداى باید را مطلب تا دو حاال

  است معنا این به شود نگریسته كالن بصورت هرگاه. باشد مى كالن بصورت تخصیص و اهداف شناختن دیگرى

 .گردند مى مالحظه( برنامه در شده انجام كارهاى نه) عمومى، رفتار هدایت و تناسبها یعنى نظامها كه

 .باشد مى خاص برنامه بر مقدم و مدل از مؤخّر یعنى. است مدل بین چیزى یک دومى این واقع در(: س)

  نظام اهداف، نظام مقدورات، نظام) اجتماعى كالن رفتار تغییر جهت تخصیص الگوى - 2/1/2

 (تخصیص نظام مقدورات،

 اصالً كه شود مى درست اینجا برایش جا یک البته. گیرد قرار كالن بصورت باید خاص برنامه در خیر،(: ج)

 رفتار در اگر بعد. نمود مالحظه توان مى كالن رفتار در را مانع مقدور. هست كالن رفتار تحلیل و مطالعه براى مدل

  به نسبت برنامه كالن رفتار در تخصیص نظام و كیفى و كمى اهداف نظام مانع، و مقدورات نظام باید باشد كالن

 از قبل و گیرد صورت تفكیک شود دانسته صالح اینجا اگر كه آید مى نظر به. شوند مالحظه اجتماعى كالن رفتار

  نامش اصوالً یعنى. شود گفته« تخصیص نظام اهداف، نظام مقدورات، نظام» بصورت و آورده« نظام» تا سه این

 .نیست عینى كالن اینكه نه باشد مى كالن تناسبات منظر از اینجا لكن و است جزئى و عینى كه باشد اینگونه

 دیگر بعبارت. رفت خردش سراغ باید حاال. گرفت انجام خوب بسیار كه رسد مى نظر به تا چند این بندى دسته

  یعنى. گردد مى معین اهداف اقتصادى، نظر از و شود مى انجام اجتماعى رفتار تناسبات به نسبت وضعیت مطالعه

 .گیرد مى صورت اینكار هست بینى پیش قابل مختلف مقاطع در كالن رفتار این تغییرات بین كه تناسباتى به نسبت

  تحلیل براى جامعه در برنامه مدل حقیقت در. گردند مى مالحظه تناسبات صرفاً شود مى داده كه هم تخصیص

 .بكند خرد تحلیل خواهد مى جامعه كالن تحلیل از حال. آید مى جامعه كالن

  به نسبت هدفهایى یک حال بهر آیا كند مى معین را اهداف نظام وقتى كند مى كالن تحلیل كه اینجا(: س)

 نه؟ یا دارد هم

  منتهى سال پنج در كه داند مى بینى پیش قابل را جامعه رفتار به نسبت هم و هم به نسبت هدفها هم(: ج)

 گوید مى شود گذاشته هدفى آن از غیر در اگر. كند مى عوض درجه این را تناسباتش و كالن رفتار اینكه به شود مى

 170 از قند و دهد مى تغییر را چیز فالن وضعیت دهم مى تغییر كه را عصب وضعیت من گوید مى. است خیالى
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  میزانى حداكثر گوید مى. شود نمى گوید مى هست، بهتر كه بیاور نود روى كه شود مى گفته او به. آید مى 170 روى

 و مقدور دیدن كل پس نیست این از بیشتر و است همین رساند اینجا تا را رفتار این و كرد درست شیب بتوان كه

 تغییر. شد گذارى هدف كالن صورت به هم اهداف. شد انجام كالن صورت به وضعیت مطالعه یعنى مانع

 .گرفت انجام كالن صورت به هم تخصیص نظام و تناسبات

  كالن رفتارهاى بر حاكم نسبتهاى معناى به رفتار كالن سطح - 2/1/1

  محقق برنامه در كه چیزى آن وقت یک یعنى. بشویم متوجه بهتر است الزم را كالن صورت به(: س)

 .شود داده پرورش و آموزش به پول قدر این مثالً كه است این شود مى

 در چه؟ یعنى كالن هاى تخصیص یا كالن اهداف كه كنند سؤال اگر. است خرد صورت به هم آن(: ج)

 كار با وزارتخانه یک كار بین نسبت یعنى. باشد وزارتخانه بر حاكم باید كه است چیزى آن شود مى گفته جواب

 با را دارد جامعه رفتار به این كه موضوعى نسبت و جامعه رفتار اینكه مگر نیست شدنى توجیه دیگر خانه وزارت

  این اند شده متولد آمار اداره گزارش طبق كه هایى بچه تعداد گفت و كرد كار عكس بر كسى اگر. كنند تحلیل مدل

  آموزشى فضاى اینقدر باید فالن سال در لذا رسند مى مدرسه سن به اینقدرشان فالن سال در و است میلیون چند

 را این از غیر تناسبات است ممكن و گرفته مفروض تناسبات از غیر را دیگر چیز یک این باشد، داشته وجود

  به شود داده باید كه هایى نامه دانش بگویید و داده تغییر را پرورش و آموزش الگوى اصالً بگوید. بگوید

 در و ببینند كشاورزى كاد طرح باید عده یک بخوانند، ششم كالس تا مثالً باید عده یک كه است اینصورت

 وارد كار فالن در هم عده یک و بشوند صنعت وارد و ببیند را صنعتى كاد طرح باید عده یک بروند، كشاورزى

  سطح یک كه گفت توان مى هم آموزش اصل براى. بخوانند هدف فالن براى درس باالتر در هم اینقدرشان. بشوند

 مثالً زیرا شود؟ مى داده قرار آموزشى فضاى این چه براى گویند مى. شود داده قرار عام بصورت آموزش از

  دانش توان مى. كرد درست آخر الى و نوشتن و خواندن براى یادگیریشان، براى روش دیگرى شیوه به توان مى

  داشته وجود مطلب این گرفتن انجام براى هم آخر الى و توبیخ و تهدید و تشویق. داد آنها به حضورى غیر نامه

 .باشد

  كالن سطح در ناهنجارى و بهنجارى تحلیل امكان - 2/1/7

  كمى رشد و موردى و موضوعى گزارشهاى زیرا است ناهنجارى و بهنجارى تحلیل امكان براى كالن دید
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 و گفت  بتوان را بد یا خوب لقب تا است الزم كالن دید. بدهد تحویل تواند نمى را بدى و خوبى مفهوم هرگز موضوعى

 و كمى  اهداف به رسیدن راه در مقدور به مانع شدن تبدیل یعنى چه؟ یعنى بهینه. شود ممكن رفتار شدن بهینه

 تواند نمى  چگونه و باشد تواند مى چگونه اینكه و هست چگونه اهداف و مانع و مقدور اینكه بافت پس. كالن كیفى

 .آمد بدست باشد،

 (خرد و كالن) سطح دو در تخصیص نظام اهداف، موانع، و مقدورات مالحظه لزوم - 2/2

 شود؟ انجام خواهد مى سطح دو در تخصیص و اهداف مانع، و مقدور مالحظه حقیقت در آیا(: س)

 نسبتى چه  جامعه اقتصادى رفتار نظام با آنها نظام. باشد مى آنها نظام یعنى بافتها خود مالحظه سطحش یک بله،(: ج)

 انجام چگونه  موضوعى چه به نسبت كارى چه اینكه گردید معین نظامش كه حاال. شود مى خرد هم سطح یک دارد؟

 .باشد مى شده بندى زمان عملیاتى برنامه بپذیرد،

 نسبت كارى  روش كه سطحى این در شود، نمى خرد قدر این یعنى. شود نمى وارد حد این در توسعه هاى برنامه(: س)

 .گیرید مى انجام گونه چه موضوعى چه به

 گوید مى هم  كیفى و كمى تعداد به. است آموزش موضوع زیرا است الزم آموزشى فضاى اینقدر كه گوید مى چرا،(: ج)

 و زمین را قدر  این گوید مى رسد مى كه كل اداره به پول این. كند پیدا افزایش باید قدر این آموزشى هاى ظرفیت كه

 نظر از هم و موضوع نظر از هم مستقل و منفّک یعنى. شود مى خرد موضوعى ولى. بخریم ساختمان هم را قدرش این

. باشد مى هم از موضوعات  استقالل برنامه بعد مرحله دید كه است این درباره آینده جلسهاهلل  انشأ. باشد مى زمان

 براى شده معین نظام در قبالً كه  نسبتهایى به موضوعى هر به تخصیص كه بود نخواهد تخصیص نظام به كارى دیگر

 و آموزش وزیر. كرد چه را كارش آب  وزارت كه ندارد كارى وزیر این یعنى. هست هم جدا اصالً و بوده خاصى كار یک

 استقالل زیرا. كند معین را باشند مى  الزم كه كتابهایى و استادها و ها مدرسه تعداد كه است این كارش پرورش

 شأن در یعنى. است دولت هیأت و جمهورى  ریاست كار باشد مى بخش این ریاست كه كار این. است هم از موضوعات

 رئیس یک با داریم واحدى هیأت یک. بكنند اجرأ  چگونه كه معاونینش و وزارتخانه شأن در نه بودن واحد هیأت

 كه حاال خودش، وزارتخانه در وزیر هر كه داریم كار  یک. كنند درست را جامعه كالن رفتار. خواهند مى كه واحدى

 یعنى بكند چاپ كتاب برود كس آن و كند درست ساختمان كند، تربیت معلم برود ایشان كه بگویند آمده پولى یک

 «        العالمین ربالحمدهلل  ان دعوینا آخر و»     .بكند را خودش مستقل كارخاص
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 113   كشور

 113   كشور موجود وضعیت با جهانى استانداردهاى بر حاكم وضعیت تحلیل مدل تناسب عدم

 113    برنامه موضوعات ارزیابى هاى مولفه« اجرأ تخصیص، تشخیص،» اوصاف

 113   «عملیات گردش برنامه، سازمان،» اوصاف تعاریف بررسى - 1

 113   (ناظر دولت) خصوصى اقتصاد تعاونى، اقتصاد دولتى، اقتصاد بررسى به ناظر نقدهاى - 1/1

 111   خود خاص سازمان با عملیات گردش و برنامه هماهنگى - 1/2

 120   «اجرا تخصیص، تشخیص،» بودن عام و موضوعى - 7
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  موضوع، یک جهات تمام موضوع، یک از جهت یک» به آنها بودن ناظر لحاظ از نقدها تقسیم - 5

 121   «همگن موضوعات

 121    مدل در گانه 13 اوصاف از استفاده كیفیت - 6

 121    اوصاف این مدلى و درختى ساختار لزوم - 6/1

 122   «اجرأ اقتصاد، عمومى،» به اوصاف این تقسیم - 6/2

 

 



 بسمه تعالی

 71/12/6: تاریخ توسعه دوم برنامه نقدهاى ارزیابى 3 جلسه

 

  مرحله دو در برنامه مالحظه - 1

 رفتار در كه  نظامى و بافت به مربوط بخشى شدیم، متذكر را برنامه مهم بخش دو: حسینى والمسلمین االسالم حجت

 و شود مى لحاظ  عینى اهداف براى كه نظامى و دارد وجود موانع و مقدورات در كه نظامى مقابل در و است جامعه

 دیده هم از مستقل هرگز موضوعات اینجا در. شود مى ریزى پایه موانع حل به مقدورات تخصیص براى كه نظامى

 كه است تناسباتى و نسبت نظر از صرفاً برنامه به نگرش حقیقت در. است توجه مورد آنها بین نسبت بلكه ;شوند نمى

 نظام تغییر و نسبتها اهداف  هم آن اهداف. دارد بستگى جامعه اوصاف به نسبت برنامه دیدن وصفى یا كالن به

 .بدهیم  خدمت مورد هزار پنج به مثالً یا شود ساخته سدى كه است نیاز مثالً. هاست نسبت

 كشور ریزى برنامه نظام اول مرحله در( نسبتها نظام) كالن نگرش - 1/1

 شود؟ مى گذارى هدف برنامه در چیزى چنین آیا(: س)

 بعدها  كه دهند مى انجام كسانى را كارها این یعنى. دهند مى انجام را كار این هستند اهلش كه آنهایى البته(: ج)

 از یكى گاهى .نیستند نفر سه دو از بیش گاه هیچ برنامه سازمان در منتهى. بگیرند دیگران از ساده امضأهاى بتوانند

 .كند مى ایجاد را اصلى شیبهاى آنها

 است؟ گونه این مطلب واقعاً آیا(: س)

 شود مى  گفته كه هم این شود مى مالحظه رفتار نظام كه معناست بدین دادن رفتار تحلیل و داشتن مدل بله،(: ج)

 در كه مشایخى  همچون افرادى را اینها بلكه. شود ذكر موارد این ندانسته كه نیست گونه این برونزا، و درونزا عوامل

 تعداد هرحال به ولى .كنند پیاده را خودشان مدل خواهند مى كه اند گفته اند، خوانده درس امریكا در ریزى برنامه رشته

 مدل چرا گویند نمى ;است  چرائى بخش كه هم بعدى بخش در. بكنند كار توانند نمى نباشند، اگر كه هستند معدودى

 در را مطلب این و دانند مى جنبى  اهدافِ را موضوعات این بلكه باشد، باید چگونه موضوعات كه این و كند مى حكم

 با عظیمى حسین و مشایخ نقى  على آقایان به هم اقتصاد شوراى در یعنى ;كنند مى اقرار راحت خیلى بخشها

 .است مدل از مشكل كه كنند قبول خواستند نمى آنها باشد، اسالمى باید هم برنامه كمى تناسبات كه گفتیم پافشارى
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 كند؟ مى پیدا ارتباط مدل به كمى تخصیص این یعنى(: س)

 مدل و شود مى  داده قرار تخصیص، از بافت این كه آید مى دست به مدل وسیله به مقدورات از بافتى چه یعنى،(: ج)

 .شد خواهد چه آینده در كه كند مى پیشینى چگونه

  برنامه بعد مرحله در موضوعات استقالل و نسبتها كردن ساده - 1/2

 برنامه، موضوعات مانند، هم، از موضوعات استقالل یعنى، ساده مرحله. رسیم مى ساده مرحله به مرحله این از بعد

 سرفصلهاى در دیگر جاى  كه شوند مى مستقل موضوعات به پرداخت نصابهاى كه تخصیص مفهوم و برنامه سرفصلهاى

 .گیرد قرار توجه مورد تواند مى برنامه

 «اجرا تخصیص، تشخیص،» اوصاف تعاریف بررسى - 2

  كمى و آمارى گزارشهاى طریق از« اجرا تخصیص، تشخیص،» بودن موضوعى - 2/1

 .شود یادداشت عنوانهایى چه به باید است، مورد نُه این از بعد كه عناوینى دید باید حال

 .دادیم قرار را اجرا و تخصیص تشخیص، عنوانهاى ما(: س)

 موضوعى تخصیص  هم تخصیص سپس بشود مستقل موضوعى تشخیص، و بیاید در نظام شكل از اگر تشخیص(: ج)

 در. نظام بطور نه شود دیده  موضوعى بصورت برنامه یعنى، باشد، موضوع آن خود درباره باید هم اجرأ بشود، مستقل

 انجام اینگونه نیز وزیران هیئت در نوعاً كه است تحلیلى غیر كمّىِ گزارشهاى به كار هجمه اجرأ تخصیص، تشخیص،

 این باید باشیم داشته تن چند بخواهیم اگر داریم، تن چند امسال داشتیم، گندم تن چند گذشته سال مثالً،. شود مى

 ارتباط اینها به چگونه امور اینكه و امور نسبت .نیست بهینه نقد. شود نمى بحث آن بد و خوب درباره. كنیم عمل گونه

 است، تن میلیون دو به تن میلیون یک از گندم  شدن اضافه به نیاز اگر شود مى گفته. شود نمى لحاظ كند، مى پیدا

 مقدار فالن سدّ، تعداد این ایجاد براى و شود زده سدّ باید منطقه پنج در كه شده شناسائى كشت زیر زمین مقدار این

 تعداد این و داریم تلفن خط مقدار این مثالً، یا شود مى زده چانه كه است مسأله این سر بر صرفاً. است نیاز پول

 و ها گزارش یعنى بشود، تقویت نورى فیبر مقدار  فالن باید شود داده تلفن روستاها این به خواهید مى اگر روستا،

 خدمت و رشد معناى. گردد مى بررسى هم از مستقل بلكه ;شود نمى نظام به اصالً نیازها تعریف و اند كمى صرفاً اهداف

 مستقل موضوعى تشخیص اینها. باشد مى اش گذشته سابقه بنابر و موضوع دو آن خود به نسبت تنها و است كمى نیز

 .شود مى  هم از مستقل آمارى گزارشهاى طریق از هم از
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 كشور برنامه در موجود تخصیصهاى و ها تشخیص در تحلیلى پشتوانه عدم - 2/2

 پشتوانه بدون گردد، مى طرح كه نیازى و آمار گزارشها، طریق از شود، مى داده هم از مستقل كه آمارى گزارشهاى این

 ;است مقدار فالن جمعیت یا دارد نان مقدار این به نیاز جمعیت، از تعداد این گویند مى مثالً. پذیرد مى صورت تحلیلى

 .است نیاز تلفن خطّ تعداد این به بنابراین

 یعنى شود؟ نمى قلمداد واقعى نیاز یک نان به نیاز یعنى نیست؟ آنها تحلیلى پشتوانه نان به مردم نیاز آیا(: س)

 اضافه جمعیت تعداد به قدر هر و است نیاز نان مقدار این بنابراین است؟ طور این اش تغذیه الگوى كشورها گویند نمى

 رود؟ مى باال نیز نان تولید نسبت همان به شود،

 !است؟ برنامه از تحلیل این شما نظر به(: ج)

 .است اى شده ثابت و محسوس عینى نیاز به متكى كامالً یعنى بله،(: س)

 حال هر در و دارد، نیاز مدرسه تعداد این به جمعیت، این و داشته رشد صد در نیم و سه جمعیت گویند، مى مثالً(: ج)

 سواد حداقل از  توان نمى را مردم و است الزم مدرسه اینقدر دیگر، سال ده تا و دارد وجود مدرسه تعداد این حاضر

 .است نیاز آموزشى فضاى مقدار این به بنابراین كرد، محروم

 .است چهارتا تا دو دو حساب و است واضحى و روشن امر است برنامه تحلیل كه این(: س)

 اوالً، تخصیصها،  كردن زیاد و كم براى اما. است موضوعى تشخیصِ همان كه است برنامه كل در همین، مشابه(: ج)

 چون میوه، آب  كردن پاكتى در مثالً. كرد قبول را صحیح بافتهاى باید ثانیاً، كرد، انتخاب را تخصیص بهترین باید

 خوب پاكتى، بصورت  میوه آب مصرف واقعاً آیا حال شوند، پاكتى باید پس شوند مى خراب نقل و حمل در ها میوه

 مصرف نیز داخل در چرا  پس شود، مى آورده در( افشره) ساندیس بصورت ها میوه صادرات براى اگر نه؟ یا است

 مصرف الگوى یعنى. دارد  زندگى بافت در تأثیرى چه تنوع این كردید، متنوع را داخلى مصرف كه حال شود؟ مى

 براى یعنى. كند پیدا افزایش باید نیز تولید بستر آن با متناسب یابد، تغییر مصرف الگوى اگر شود مى ارائه چگونه

 قبل، سال بیست حالیكه در. شود مى  آسان گوناگون شرایط در آن مصرف یعنى،. شود مى تعریف جدید نیاز جامعه،

 غذا از بعد هم آن كه شد مى استفاده نوشابه از اكثر حد كرد، نمى استفاده آبمیوه از مسافرت در كسى و نبود ساندیس

 است موضوعى بلكه نیست، برنامه از تحلیل  كه دیدید پس. است كرده پیدا تنوع مصرف حاضر حال در اما بود،

 كه شود مى گفته هم تبین در. است ها خانه وزارت كار سه، هر كه كند مى موضوعى هم را اجرا موضوعى، تخصیصِ



132  ···························································································································································  

 در آنها نبود، عینى آنها گفتیم، مى نظام قبالً چراكه  آن مگر كه است این در ما سخن. است نظر مد عینى نیازهاى

  هم بهینه بود، عینى بهبود. داشتند حكومت عینیت، كردن بهینه

 و برنامه  وقت چه دولت، هیئت جلسات اتفاق به قریب اكثریت در تقریباً فرمائید، مى شما كه همانگونه البته. بود عینى

 كنند مى مطرح را عینى نیاز یک خودشان اصطالح به ;بگیرند مصوبه و تبصره را چیزى خواهند مى كه آن، غیر در چه

 امكان آن براى اى گوشه از و كرده فرض موضوعات همه از مستقل را موضوع دارند، پیشنهاد هم نیاز آن ارضأ براى و

 چه و بدهند تخصیص مطلب  این به و كنند حذف را چیزى خودشان دستگاه از چه ;كنند مى لحاظ اعتبار، تخصیص

 .ندارند كارى نیز آن جوانب و اطراف به و است موضوعى اجراى همان دقیقاً هم اجرایش. دیگرى دستگاه از

 تخصیصها و تشخیصها تحلیل جهت به جهانى استانداردهاى به شدن متكى

  تحلیلى آن مالك آیا چیست؟ كنند مى بررسى موضوعى بصورت را مسائل آن، اساس بر كه مالكى(: س)

 .كنند مى ارزیابى اى مسأله هر در جهانى استانداردهاى بر تكیه با ارتقائش كه است اى توسعه یا است

 مقدار این و قند مقدار این پروتئین، قدر این نفر هر براى گویند مى مثالً. است همینگونه دقیقاً. بله(: ج)

 .افتاد خواهد خطر در مردم سالمت گرنه، و. است نیاز مورد غذائى تركیب این بنابراین، است، الزم نشاسته

 است؟ گونه همین هم ارتباطات و تحقیقات آموزش، در آیا(: س)

  یعنى. كنند مى طرح را اصل اول جهانى، استانداردهاى در. است گونه این چیز همه در بله،(: ج)

 طور این هم آینده در است، گونه این هم جهانى استاندارد است، گونه این كشور وضع حاضر حال در گویند، مى

 افراد به نسبت به پروتئین و نشاسته گندم، مقدار این سال، در مثالً،. داد انجام را كار این باید پس شود، مى

 در باید هم كمبود جبران براى. است نیاز مواد این از مقدار فالن آینده در جمعیت رشد طبق بنابراین، رسد، مى

  حسب بر و كرده ذكر را رشدش گیرند، مى نظر در را موجود وضعیت. كرد گذارى سرمایه موضوعات، این

 موضوع، آن در هم، اجتماعى نیاز آن تأمین براى و كنند مى نیاز به تبدیل را آن جهانى استاندارد با جمعیت،

 .است مختلف بخشهاى در كارشناسان، بحث موضوع دقیقاً این كنند، مى گذارى سرمایه

 با آنها هماهنگى عدم و( مادى مدل) خود خاص بهینه مدل با جهانى استانداردهاى بودن هماهنگ

 كشور موجود وضعیت

  مدل آن كه هستند اى بهینه مدل از برآمده استانداردها اینكه، یكى. است ذكر قابل مطلب چند اینجا در
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 خودشان، زندگى چهارچوب در هم دنیا كشورهاى از یک هر زیرا. نیست شما وضعیت بهینه مدل لزوماً بهینه،

  مردمش زندگى خواست مى اگر چین، همچون كشورهایى نیست معلوم. دارند مقتضیاتى و موانع و مقدورات یک

  كشورى هر. نه یا كند اداره را نفرى میلیارد یک از بیش جمعیت یک توانست مى كند، منطبق جهانى استاندارد با را

  چه به پس. است مقدوراتى و ابزار و اطالعات، و سرمایه، انباشت اش پیشنه كه دارد اى پیشنه و ها ویژگى

 تقریباً دهید؟ مى تسرّى نقاط دیگر به است خاصى هاى ویژگى با خاص منطقه یک براى كه اى نسخه مجوّزى،

 پیدا شیعه فرهنگ به ارتباطى چه استانداردها این دارد، هماهنگى امریكا و اروپا فرهنگ با استانداردها اكثر

 .است تأمل محل ها شاخصه این خود كند؟ مى

 كشور موجود وضعیت با جهانى استانداردهاى بر حاكم وضعیت تحلیل مدل تناسب عدم

 را دیگرى وضعیت اگر كه داده قرار مطالعه مورد را وضعیتى تحلیل مدل. است تأمل مورد نیز تحلیل مدل

  مفهوم كه هستند هایى شاخصه جهانى، هاى شاخصه بنابراین،. داد نمى نتیجه را ها شاخصه آن كرد مى تحلیل

 .دهند مى قرار اصل مسیر در كشورها مشكالت حل براى را غربى تكامل

  برنامه موضوعات ارزیابى هاى مولفه« اجرأ تخصیص، تشخیص،» اوصاف

 .هستند عامّى عناوین نفسه حد فى اجرأ و تخصیص تشخیص، هاى عنوان رسد مى نظر به(: س)

  قابل سطح دو در را برنامه زدیم، ها باالئى به كه نظام قید مثل شود، زده آنها به موضوعى قید اگر(: ج)

 .كند مى جدا برنامه موضوعات و برنامه نظام مالحظه،

 .است برنامه موضوعات ارزیابى مؤلفه اینها آیا(: س)

 .شد معیّن برنامه نظام پس گرفت، مى قرار برنامه نظام جزو ها قبلى(: ج)

 «عملیات گردش برنامه، سازمان،» اوصاف تعاریف بررسى - 1

 (ناظر دولت) خصوصى اقتصاد تعاونى، اقتصاد دولتى، اقتصاد بررسى به ناظر نقدهاى - 1/1

  كه است مدتى. گیرد قرار بررسى مورد جداگانه كه است الزم هم عملیات گردش و برنامه سازمان، مسأله

  درجه هشتاد صدو و شده بزرگ اش پیكره دولت گویند، مى یعنى. دهند مى قرار برنامه موضوع را مورد سه این

  بخش و دولتى بخش گوید، مى اساسى قانون كه گفتند مى زمان آن در. است شده پیش سال بیست با متفاوت

  تعریف خُرد بصورت هم تعاونى. بود تعاونى و دولتى آن اصل. است خصوصى بخش آن مكمل كه تعاونى
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  كه بود این تعریفشان لقب لذا كرد، مى ایجاد دولت را كار اصل. شد مى تقسیم و مصادره اموال كلیه یعنى، شد، مى

 خیلى  سازمان باید دولتى اقتصاد در. است شده عكس بر درجه هشتاد و صد حاضر حال در اما. است دولتى اقتصاد،

 خصوصى  بخش و است محدودتر درجه یک آن گسترش تعاونى، هاى سازمان در. دولت سازمان مثل، باشد، گسترده

 كار هیچ راساً باشد، ناظر باید دولت گویند مى كنند، مى بیان را قبلى حرف خالف حاال. كند مى عمل محدودتر كامالً

 باید شده، ذكر  اساسى قانون در كه مواردى همه و بانک هواپیمائى، نفت، گویند، مى حتى ندهد، انجام اقتصادى

. عملیات برنامه نه بشود،  نظارت برنامه هم، برنامه كه بگیرد عهده به را آن به نظارت دولت و آید در خصوصى بصورت

 آقاى دوره اول از مخصوصاً. ندارد سود باشد، دولتى اگر تولید و تجارت گویند، مى كه است شده هم زیادى نقدهاى

 افراطى اگر حال. بود عدالت مبناى بر اقتصادى  تعدیل و اقتصادى تعادل آهنگ سال، دوازده این در حال به تا هاشمى

 به فارس سیمان كارخانه مثالً، كه این در افراط چیزى؟  چه در افراط كه است، دیگرى حرف گرفته، انجام بین این در

 5 عرض در ولى اند، داده مى تحویل سیمان تن هزار سه  روزى كه داشته كارگر هشتصد و بوده ساالر مهندس دست

 اسالمى، انجمن و افزودند مى كارگران به راحت خیلى یعنى اند، رسانده سیمان تن هشتصد با كارگر هزار سه به سال

 شبها. بشود تأمین كار شیفت یک با آنها زندگى اینكه و نكنند، كار اضافه كارگرها و است سنگین كار كه این بهانه به

. كردند كم طور همین هم افزار ماشین در دیگر طرف از. دادند تقلیل ساعت، شش به كار ساعت هشت از را كارها هم

 در كه سوخت مى دینام و شد مى مصرف یدكها این همه سال شش عرض در كه داشته یدك تا شانزده دینام هر مثالً،

 كار كل در كه تن هشتصد 300 به رسید تن هزار سه اینكه تا كردند مى  تعطیل را آسیاب یک دینام سوختن اثر

 یا باشد، دولتى سازمان، آیا كه شود مى مطرح سؤال این اینجا در. است همین  بودن دولتى معناى. است بوده اشتباهى

 .خصوصى و مردم دست به

 خود خاص سازمان با عملیات گردش و برنامه هماهنگى - 1/2

 گردش و گردد مى نظارتى برنامه هم اش برنامه و شود مى نظارت دولتى سازمان وطیفه شد، خصوصى سازمان اگر

 .شود مى نظارتى عملیات هم، عملیات

 .شود مى مطرح بحث این هم اجرأ و تصمیم تشخیص، قسمت در آیا(: س)

 مثالً. باشد  عام یا و نظارتى یا عملیاتى یا دولتى كه این از اعم. است بوده موضوعى درباره سه آن بحث خیر،(: ج)

 یا مردم یا  دولت باشد، مجرى كسى چه ولى شود اجرأ اینگونه باید و داریم كم مقدار این را مورد فالن گویند مى
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 بحث به نسبت یعنى،. كند نمى بیان را این بگیرد، عهده به دولت خود یا نظارتى بصورت باشد، چگونه برنامه اینكه

. كنند گذارى سرمایه گذارها، سرمایه تا بگذارید تشویقى هاى برنامه گوید مى شد، خصوصى اگر مثالً،. است عام قبلى

 و قوانین. كند كیفى تشویق گوید، مى بكند؟ تشویق چگونه پس بدهد، مردم دست به را معدنها و بانكها دولت، وقتى

 دیده دولتى نظر نقطه از شود مى  گذرانده كه قوانینى اگر حال. كند انگیزه ایجاد كه بگذارد اى گونه به را تسهیالت

 كه حمایتى و موجود قوانین با لذا،. شهرى  خانهاى منتهى ;دهد مى پرورش خان قوانین، این كه شود مى معلوم شود،

 سیاست، شود مى گفته چه اگر شدند مسلط  جامعه بر و آورده بدست را انحصاراتى اینها شود، مى افراد اینگونه از

 فاصله نتیجه در و شده داده قرار امتیازات این كارها،  این انجام براى و گیرد، انجام كارها این تا بوده تشویقى سیاستى

 و كشاورزى كار مقدار، فالن مثالً، تا شده منتقل دیگر افراد به افراد این از حقوق و حدود این. آمده بوجود طبقاتى

 آنها به اختیارات این دیگر گرفت، مى انجام متمركز بصورت كارها اگر ولى. بگیرد صورت سازى مدرسه مقدار، فالن

 تمام موضوع اجراى و موضوع تخصیص موضوع، تشخیص سرفصل اینجا در. بود خودمان بعهده و شد نمى سپرده

 گردش و خصوصى یا است دولتى برنامه خصوصى؟ یا است دولتى سازمان، آیا كه است این نوبت حال. شود مى

 گردش نظارتى، برنامه بود خواهد نظارت دولت كار شد، خصوصى اینها سه هر اگر خصوصى؟ یا است دولتى عملیاتى

 به جامعه در كه اختیارات از حمایت و كردن واگذار اختیارات یعنى، تشویقى، كیفى،  سیاستهاى با نظارتى عملیات

 خان قدیم، زمان مثل - كنم مى عرض چه كه فرمایید مى دقت - گیرد مى انجام دیگر طبقه  نفع به اى طبقه حل نرخ

 .كند مى مسلح دیگرى عده برعلیه را عده  یک و دهد مى پرورش

 دهیم؟ ارتباط این با چگونه را برنامه سازمان(: س)

 .است نظارتى نقش دولت، نقش یعنى است دولتى و نظارتى عملیاتى گردش برنامه،(: ج)

 .بگیریم موضوعى را سازمان ما كه فرمودید مى توضیح در قبالً(: س)

 .عام بطور آنهم شده موضوعى بصورت آن نظام و. شود مى لحاظ عام بصورت اآلن این. بله(: ج)

 «اجرا تخصیص، تشخیص،» بودن عام و موضوعى - 7

 شود؟ مى داده قرار عام بصورت و شده موضوعى اجرا، تخصیص، تشخیص، آیا(: س)

 .گیرند مى قرار عام بصورت نیز اینها خود بله(: ج)

 است؟ نبودن برنامه یک خاص عام، از منظور آیا(: س)
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 و است نظارتى  دولتى یا سازمان، وضعیت اینجا در موضوع، یک خاص نه و است سازمان یک خاص نه یعنى خیر،(: ج)

 عام سه، هر طور، همین  هم عملیات گردش. عملیاتى برنامه یا و است نظارتى برنامه یا هم برنامه است، عامه دولت یا

 .شوند مى

 «همگن موضوعات موضوع، یک جهات تمام موضوع، یک از جهت یک» به آنها بودن ناظر لحاظ از نقدها تقسیم - 5

 یک جهات  تمام دیگرى و موضوع یک از جهت یک یكى،. شد نوشته كه آخرى تاى سه. بود برنامه نقد بحث ما بحث

 قسمت این از ولى  بوده توجه مورد برنامه كل بحث، از قسمت این تا است بخشى و همگن موضوعات سومى و موضوع

 .داشت خواهد قرار توجه مورد بخش، فقط بعد به

  مدل در گانه 13 اوصاف از استفاده كیفیت - 6

 جامعه در صنعت وضعیت مورد در اگر. گیرد مى بر در كامالً را نقدها شده، بیان مورد هیجده كه رسد مى نظر به

 بود؟ خواهد چگونه اینجا در شود، نقد دوم، برنامه در تحقیقات وضعیت مثل آن از خردتر یاحتى

 شود؟ مى فرض موضوع یک خودش یا شود؟ مى لحاظ موضوع یک از جهت یک تحقیقات آیا(: ج)

 .گیریم بكار و كرده بررس نقدى چنین به نسبت را مورد هجده این و باشد موضوع یک كنیم فرض(: س)

 .كنیم مى معین را یک هر جاى اول(: ج)

 بماند؟ خالى موارد باقى آیا. دهد مى اى نتیجه چه آنگاه شود مشخص جایش فرض بر(: س)

 و دو شماره را موضوعى و دهیم مى قرار یک شماره جایگاه در را موردى مثالً، كه شود مى فرض صورت بدین بله(: ج)

 هشت، را تخصیص هفت، اجرأ شش، را سازمان پنج، را برنامه چهار، را عملیات گردش سه را بخشى ترتیب بهمین

 دیگر، سطح به سطحى از نقد، رشد نرخ اگر آنگاه. هجده تا دوازده یازده، ده، دیگر چیزهاى و نُه، را موضوعى تشخیص

 قرار اصل را موضوعى كه كسى به و هیجده نمره داده قرار اصل را بینى جهان كه كسى به شود، اضافه برابر یک فقط

 مشخص كامالً شود مالحظه خطى كامالً شیب یک با اگر كل، سازى بهینه در آن تأثیر سهم و دهیم مى دو نمره داده

 .بود خواهد

 پیدا بهتر را خود شكل مدل، تا بشود كار بیشتر هم، با مورد هیجده این ارتباط كردن كاملتر براى باید پس(: س)

 .شود  معلوم زدن محک در مدل این قابلیت تا زده محک ها مدل این اساس بر را نقدها از نمونه چند سپس. كند

  اوصاف این مدلى و درختى ساختار لزوم - 6/1
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 .گیرد شكل درختى ساختار بصورت باید موارد این البته(: س)

 .بگیرد شكل مدلى ساختار یک آن از بعد و درختى ساختار ابتدا(: ج)

 بود؟ خواهد چگونه آن درختى ساختار(: س)

 چگونه؟ هستند؟ ضرب قابل اینها آیا كه شود مى مطرح سؤال این اینجا در(: ج)

 .نیست آن به نیازى اآلن باشند هم ضرب قابل كه فرض بر(: س)

 آنگاه آید،  بدست عنوان شش تا كرده بخش سه بر را هجده عدد توان مى آیا شود، بحث بیرون از حال هر به(: ج)

 .شود  بحث و ترسیم درختى بصورت كه آید بدست عنوان نه كه شوند ضرب هم در طورى عنوان شش

 چیست؟ منظورتان كه بفرمائید توضیح بیشتر لطفاً(: س)

 توان مى آیا. آید مى بدست شش عدد نمائیم سه بر تقسیم یا بخش آنرا اگر كه دارد وجود عنوان هیجده اینجا(: ج)

 شوند، ضرب  هم در عمودى بصورت عنوان سه و افقى بصورت عنوان سه كه كرد دو بر تقسیم اى گونه به را شش عدد

 مورد نه آن از خانه هر براى سپس دهد، نتیجه عنوانى نه جدول یک و شد وارد آنها موضوعات در كه این بدون

 .باشد تر ساده عناوین این از استفاده تا كنیم ذكر را موضوعى یا شاخصه

 گیرند؟ مى قرار هم داخل عناوین، این خود آیا(: س)

 به فقط جلسه  این در. نیست توجه مورد آن چگونگى فعالً ولى ;گیرند جاى ها خانه در نحوى به باید عناوین این(: ج)

 .شود مى  موكول آینده جلسه به آن ایجاد شود،كه ایجاد درختى ساختار تا پردازیم مى آن عناوین و سرفصلها

 .است شده داده اولیه عنوان حاضر حال در(: س)

 «اجرأ اقتصاد، عمومى،» به اوصاف این تقسیم - 6/2

 این و است  نظام پایه، این مثالً یا است اقتصادى پایه، این و است عمومى پایه، این مثالً كه شده مشخص بله،(: ج)

 باید. است جزئى  موضوعات براى هم پایه این و است سازماندهى براى پایه این شد گفته اینكه یا و. است اجرأ پایه

 قابل نوعى به و نگیرند قرار یكدیگر اقسام از كه باشند عناوینى یعنى گردد، بهتر ها پایه این عناوین تا شود دقت كمى

 اقتصادى عمومى، پایه به فرض بر. گیرد مى قرار عنوانى یک پایه، چند هر باالى سپس باشند تفكیک و تجزیه و ادغام

. كند پیدا درختى ساختار تا بدهد عدد  یک بعداً پایه، سر كه عمومى امور عنوان مثالً. شود مى داده عنوان یک نظام و

 عنوان، آن كه گیرد قرار عنوانى موارد  این از پایه سه هر براى كه بود این شیوه یک درختى، ساختار ترسیم براى
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 ثبت عنوان هفت عنوان، یک اضافه به و شش شود مى سه اضافه به سه یعنى. باشد شاملى عنوان و تأكیدى عنوان

 .شود مى

 .است تكرار عین این. نیست اینجا كه هفتمى خیر(: ج)

 .عنوان یک پایه سه هر براى یا شود مى داده قرار عنوان یک پایه، شش آن از مورد دو هر براى آیا(: س)

 سیر صورت  همین به و رسد مى عنوان یک به عنوان دو نتیجه در شود، لحاظ عنوان یک پایه سه هر براى اگر(: ج)

 .گیرد مى شكل درختى

 .دهیم مى دست از را شیب روش بااین(: س)

 است این یا :گفت مثالً برگرداند اثبات و نفى به را درختى سیر این توان مى حال رفت، پائین باید درختى سیر در(: ج)

 آن توان مى اینكه  پس درختى، كردن بهینه این. بود خواهد فرض این نباشد اگر و فرض این باشد اگر نیست، این یا و

 یک برایش و كرد عمودى را دیگر تاى سه و نموده افقى را عنوان شش از عنوان سه یعنى. كرد دو بر تقسیم را

 .ساخت ماتریس

. شویم  قائل مشمول و شامل عنوان مورد هیجده این خود براى كه است این اینها كردن درختى دیگر شیوه(: س)

 .دهیم قرار قِسم و مُقَسم را اینها خود یعنى

 گیرد؟ قرارمى استراتژى آن، زیربخش كه است اصل بینى جهان شود، گفته مثالً(: ج)

 گیرد، باالقرار در بینى جهان كه باشیم داشته فالن، بینى جهان و برنامه بینى جهان مدل، بینى جهان شود فرض(: س)

. گیرد قرار عملیات گردش در و برنامه در و سازمان در اجرأ تخصیص، تشخیص، و هم اجرا تخصیص، تشخیص، سپس

 .گیرد انجام این به شبیه كارى یعنى،

 زمان  مناسب و تر الوصول سهل و راحتر كدامشان ببینیم تا داده سیر را گوناگون احتمالهاى كه آید مى نظر به(: ج)

 اصطالح  به مندسازى، قاعده روش آیا كه است این آن و. است دیگرى سخن فرمائید مى كه اى نكته آن البته. حاضرند

 .گیرد قرار بررسى موارد باید بعداً كه است چگونه ماتریسى به درختى از كردن تبدیل

«     العالمین ربالحمدهلل  ان دعوینا آخر و»  
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 121    موضوعات جمع یا و نسبتها نظام عنوان دو به كل مالحظه - 1/2

 121    برنامه گیرى شكل طولى مراحل - 2

 121   (مرحله دومین) اهداف و مانع و مقدور مالحظه با تخصیص و عینیت به تطبیق مرتبه در عمومى مدل - 2/1

 110   (مرحله اولین) متغیر موضوع به نسبت موجود عینى تناسبات مدل معناى به ریاضى نظرى مدل - 2/2

 110   (مرحله سومین) نظام مالحظه بدون موضوعى اجراى و تخصیص تشخیص، - 2/1

  جهت یک) موردى و( موضوع یک جهات تمام) موضوعى ،(همگن موضوعات) بخشى» اوصاف تعریف - 1

 110   («موضوع یک از

 112    كلى بندى تقسیم یک در گانه 13 اوصاف بررسى - 7

 112   (وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان) بنیادین زیرساختهاى - 7/1

 112   (برنامه اركان) نهادین زیرساختهاى - 7/2

 112   (روبنائى امور) نمادین زیرساختهاى - 7/1

 112   «عملیات گردش سازمان، برنامه،» ،(«اجرا تخصیص، تشخیص،») خاص برنامه یک مختص اوصاف - 7/7

 111    بنیادین زیرساختهاى در ضوعمو پیدایش علل بررسى - 7/5

 117   (موضوع اركان) نهادین زیرساختهاى در موضوع تحقق مراحل بررسى - 7/6
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 117   (ماهیت مقومات نهاد ماهیت، مقدمات بنیاد) نهادین با بنیادین زیرساختهاى تفاوت - 7/7

 117    برنامه اركان جزو« مصداق و مدل مدل، فلسفه» - 7/3

 115    موضوع به نگاه نوع به« نماد نهاد، بنیاد،» سرفصل سه در اوصاف دادن جا بودن وابسته - 7/1

 116    موضوع مرغوبیت اركان یعنى موضوع اركان - 7/10

 117    برنامه موضوعات نظام و موضوعات بررسى معناى به اركان - 7/11

 117    بنیادین زیرساختهاى بخش در موضوعات نظام و موضوعات بهینه در تشخیص معیارهاى بررسى - 7/12

 111    گانه 13 اوصاف ارتباط نحوه در مختلف روشهاى بررسى - 5

 111    اوصاف خود از گیرى اشتراك و ایجاب و سلب: اول روش - 5/1

 170   اثر از گیرى اشتراك: دوم روش - 5/2

 170    ماتریس به رسیدن براى زیربخشى عناوین به عناوین این تبدیل - 5/1

 170    سربخش عناوین اجرائى امور خصوصى، امور عمومى، امور - 5/1/1

 170    برنامه غیر حتى و ها برنامه تمام به مربوط و كل متغیرهاى به مربوط امور عمومى، امور - 5/1/1/1

 171    خاص برنامه یک به مربوط و كل موضوعات نظام و كل تعین نظام معناى به خصوصى امور - 5/1/1/2

 172   اجرأ به مربوط امور اجرائى امور - 5/1/1/1

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 71/12/1: تاریخ توسعه دوم برنامه نقدهاى ارزیابى 1 جلسه

 

  شده مطرح اوصاف درختى تنظیم نحوه پیرامون احتمال یک طرح - 1

 درختى  تقسیم یک عناوین، تعریف از پس شده قرار كه ایم رسیده بحث از اى مرحله به ما: پیروزمند االسالم حجت

 ارائه جلسه  به و شده تنظیم ایجاد و سلب مبناى بر درختى تقسیم براى اولیه پیشنهاد. دهیم انجام آنها به نسبت

 .است گردیده

 یک از فراتر عوامل بپردازیم، بایستى آنها به نقد در ما كه عواملى كلیه آیا كه رسد مى ذهن به مطلب این حال

 كه باشد  صحیح فرض این اگر خیر؟ یا است برنامه به منحصراً موضوعاً عوامل این آیا دیگر عبارت به خیر یا اند برنامه

 كه كردیم قلمداد  اوصافى عنوان به را« وابستگى نظام و استراتژى بینى، جهان» نیستند، برنامه به منحصر عوامل این

 مربوط كه حاال ;اند برنامه  به منحصر اینكه یا شود مى شامل نیز را دیگر موضوعات بلكه نیستند برنامه به مربوط صرفاً

 فلسفه» باشند، برنامه هر به مربوط اگر خاص؟ برنامه یک به مربوط فقط یا اند برنامه هر به مربوط آیا هستند برنامه به

 یا اند برنامه كل به مربوط یا هستند خاص برنامه یک به مربوط اگر. دهیم مى قرار كنارش را« مصداق و مدل مدل،

 باید« تخصیص نظام و اهداف  نظام مقدورات، نظام» است برنامه كل به مربوط اگر. است برنامه از بخشى به مربوط

 مالحظه موضوعى بخشى، از نازلتر یا شوند دیده بخشى بایستى یا است برنامه از بخشى به مربوط اگر و شود دیده

 .گردند

 استفاده دو هر در دو هر بلكه نیستند مربوط اینها از یكى به مستقیماً كه ماندند باقى نیز دیگر اوصاف دسته دو

 .باشند مى« عملیات گردش برنامه، سازمان،» و« موضوع اجراى تصمیم، تشخیص،» آن، و شوند مى

  حیطه این از كل به ناظر اوصاف از بعضى كردن جدا: احتمال این اشكال - 1/1

 كه است  نشده منتقل درستى به مطلب این كه است این است مطرح كه اشكالى: حسینى والمسلمین االسالم حجت

 برنامه از دیگرى  موضوع برنامه، نظام در. است كل به نسبت برنامه موضوعات هم و است كل به مربوط برنامه نظام هم

 قرار توجه مورد مستقالً، موضوعات كل آن، اساس بر و. است كل بهینه موضوعش كه گیرد مى قرار دقت مورد

 و موضوعى تخصیص موضوعى، تشخیص» هم و تخصیص نظام و اهداف موانع، مقدورات، نظام هم بنابراین. گیرد مى
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 از برنامه كل) جهت سه از غرض  نهایت ;هستند كل مربوط« عملیات گردش برنامه، سازمان،» هم و« موضوعى اجراى

 البته. است( عملیات گردش و برنامه و سازمان نظر از برنامه كل و موضوعى تخصیص جهت از برنامه كل نظام، جهت

 این فعالً ولى. بشود ذكر موضوعى و  اجرایى مفهوم با اش برنامه« عملیات گردش برنامه سازمان،» تفاوت بایست

 اجراى و موضوعى تخصیص موضوعى،  تشخیص هستند، برنامه كل به مربوط زیربخش كه شود تمام باید موضوع

 .است آن به ملحق هم موضوعى

  موضوعات جمع یا و نسبتها نظام عنوان دو به كل مالحظه - 1/2

 .كنیم حذف را موضوعى قید بایستى دیگر بكنیم كلى بخواهیم اگر(: س)

 جمع یا دیگر  عبارت به موضوعات عنوان به كل یا نظام عنوان به كل یا: شود مى دیده بخش دو با كل اصالً نه،(: ج)

 كه مدل با تفاوتش .شود مى تلقى كل عنوان به موضوعات بین نسبتهاى یا شود مى تلقى كل عنوان به موضوعات كمى

 گویید مى مثالً. یابد مى تغییر( امكان و تطبیق لحاظ به نسبتها) عمومى نسبتهاى كه است این است نسبت نیز آن

 ما اینكه براى گویید مى چرا؟  گویم مى. نیست پذیر امكان اینجا در ولى باشد یک باید گذارى سرمایه به انداز پس نسبت

 پس آنچه كه دارد مى باز امر این  انجام از را ما ابزار جذب و متخصص جلب اصوالً. ابزار نه و داریم الزم متخصص نه

 .داریم سرمایه  جلب محدودیتهاى ما دیگر عبارت به كنیم، گذارى سرمایه بتوانیم داریم انداز

  برنامه گیرى شكل طولى مراحل - 2

 (مرحله دومین) اهداف  و مانع و مقدور مالحظه با تخصیص و عینیت به تطبیق مرتبه در عمومى مدل - 2/1

 محور كه  است عینیت به تطبیق مرتبه به مربوط مدل این. شود مى نامیده« عمومى مدل» كه داریم مدلى یک ما پس

 با مشخص تخصیصهاى را تخصیص هم و بگذارد عینى و مشخص را اهداف و مانع و مقدور هم مرحله این در است

 .كند اعمال نظام نفس در مشخص تناسب

 (مرحله اولین) متغیر  موضوع به نسبت موجود عینى تناسبات مدل معناى به ریاضى نظرى مدل - 2/2

 وجود متغییر  موضوع به نسبت موجود عینى تناسبات مدل یک و شده اثبات ریاضى نظرى مدل یک دیگر بیان به

 نظام» مدل  این اسم كه كنیم مى درست برنامه براى اجرایى مدل یک ریاضى نظرى مدل آن اساس بر ما كه دارد

 .است تطبیق مرحله قسمت این پس. است« تخصیص نظام و اهداف نظام مقدورات،

 (مرحله سومین) نظام مالحظه بدون موضوعى اجراى و تخصیص تشخیص، - 2/1
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 بدهم چقدر  موضوع این به گوید مى چیست نظامش اصالً كه ندارد كارى دیگر موضوعى تخصیص تر، پائین بخش در

 را آمارى گزارش  یک آنها چراكه. رود مى مدیران سر بر كاله نوعاً كه اینجاست در. است چگونه كردنش بهینه اینكه نه

 مقدورات، یک با دیگر  جاى یک براى احیاناً كه دهند مى قرار المللى بین هاى شاخصه را تحلیل ابزار آنگاه خوانند مى

 نظام مقدورات، نظام این  اساس بر كه طلبد مى را خودش خاص هاى شاخصه یک آنكه حال و است صحیح الگوى

 .باشد نظرى مدل  یک آنهم زیرساخت و كنند تحلیل بایستى خودش به مختص تخصیص نظام و اهداف

 معنى به هم از موضوعات استقالل موضوعى، اجراى و موضوعى تخصیص موضوعى، تشخیص مرحله در بنابراین

 .نیست بخشها سایر به نپرداختن و برنامه از بخشى به پرداختن

 است؟ چگونه پس(: س)

 به را تخصیصها خوانید، مى كه را برنامه كتاب اصالً. است كمى جمع صورت به موضوعات تمام به پرداختن(: ج)

 .كنند مى ذكر موضوعى المللى، بین هاى شاخصه ضمیمه

 شود؟ مى تقسیم بخش دو به برنامه كل آیا: جمالى االسالم حجت

 كل براى بعد. موضوعاتش دیدن - 2 نظامهایش یا تناسبات دیدن - 1: شود مى تقسیم بخش دو به برنامه كل(: ج)

 آیا است؟  عامل خودش اینكه یا است نظارتى سازمان آیا كه است لحاظ قابل« اجرا و برنامه سازمان،» برنامه،

 گردش یا است  نظارتى عملیات گردش یک آن گردش آیا عملیاتى؟ برنامه یک یا است نظارتى برنامه یک اش برنامه

 .است كل به مربوط عملیات گردش آخر تا یعنى فصل این تا اجرایى؟ عملیات

 یک از جهت  یک) موردى و( موضوع یک جهات تمام) موضوعى ،(همگن موضوعات) بخشى» اوصاف تعریف - 1

 («موضوع

 هم و همگن  موضوعات بخش، مفهوم«. موردى و موضوعى بخشى،: »گوییم مى كه داریم را قسمت سه این فقط ما

 .باشد مى  موضوع یک از جهت یک هم موردى مفهوم و موضوع یک جهات تمام نیز موضوعى مفهوم ریشه،

 .بفرمائید معنا مجدداً را« بخشى(: »س)

 .خدمات و صنعت كشاورزى، مانند است همگن موضوعات مجموعه معناى به« بخشى(: »ج)
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 ارز پول،  مفهوم. است یكى موضوع، كه ارز و پول موضوع مانند شود مى گفته موضوع یک جهات تمام به« موضوعى»

 را پول قیمت ارز، در(. موضوع یک مقدور جهات) پولهاست سایر با ارتباط در كشور یک پول ارز. است كشور یک رایج

 .شود مى مالحظه داخلى خرید قدرت صورت به پول و كند مى نگاه خارجى صورت به

 خرید قدرت فقط ندارد هم قیمتها و ارز به كارى كه تورم خود مثل است موضوع از جهت یک همان هم« موردى»

 .میدهد قرار توجه مورد را داخلى

 است؟ موضوع یک از جهتى تورم آیا: پیروزمند االسالم حجت

 .بله(: ج)

 است؟ چیزى چه موضوعش(: س)

 به. ندارد  خارجى قیمت و خارجى وضعیت به كارى و كند مى نگاه آنرا جهت یک كه است پول موضوعش(: ج)

 .است پول خرید قدرت حفظ معناى به اصطالح

 دهد؟ مى قرار نظر مد را اوصافى چه ناقد بخشى، نقدهاى در: جمالى االسالم حجت

 خدمات یا كشاورزى یا صنعت سرنوشت گویند مى و گذارند مى همدیگر كنار را همگن موضوعات نوعاً بخشى در(: ج)

 آنگاه است ناقد بحث موضوع اصوالً امر این برد، مى مختلف جاهاى در نوعاً را بودنش نابسامان یعنى. است نابسامان

 دید زاویه از موضوع این به اصوالً شما  كه بگوید تواند مى ناقد یک. بكند دخالت و نظارت باید دولت كه بگوید تواند مى

 نقطه آن زاویه از یا كنید نگاه دارى سرمایه دید با باید آنكه حال كنید مى نگاه اجتماعى عدالت یا سوسیالیستى

 پیش جاها باالترین تا ناقد اگر البته. دهد قرار  توجه مورد سطح باالترین تا حتى تواند مى را موضوع یک مختصات

 به آیا كجاست، تا موضوع یک دریچه از نقدش  كشش كه كرد دقت باید لذا كند مى تغییر بسیار نقدش وزن دیگر رفت

 پذیرفته اصول به هم آنها در و دهد مى گزارشى صورت  به ارقام و عدد و آمار مشت یک یعنى شود؟ مى ختم آن خود

 پیش كجا تا دید باید كند مى مطرح را تقاضا و عرضه بحث ناقد یک كه وقتى مثال باب من. كند مى تكیه جهانى شده

 .برد مى

 

  كلى بندى تقسیم یک در گانه 13 اوصاف بررسى - 7

 (وابستگى نظام استراتژى، بینى، جهان) بنیادین زیرساختهاى - 7/1
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 دقت قابل  خودش جاى در عناوین آن كه ام كرده اضافه را عناوینى یک من جلسه، سوى از شده ارائه بندى تقسیم به

 كه ام نوشته «برنامه بنیادین هاى زیرساخت» ،«وابستگى نظام و استراتژى بینى، جهان» برابر اول قسمت در. است

 .كند مى معین را مبانى

 (برنامه اركان) نهادین زیرساختهاى - 7/2

 .كند مى مشخص را« برنامه اركان» كه ام نوشته را« برنامه نهادین زیرساختهاى» ،«مدل فلسفه» برابر

 (روبنائى امور) نمادین زیرساختهاى - 7/1

« برنامه روبناهاى» یا و« برنامه نمادین یا نمادها» عنوان به كه ام نوشته« برنامه زیرساخت» هم،« مقدورات نظام» برابر

 ذكر« نمادین» چگونه داردید، را« زیرساخت» لقب حالیكه عین در. است روبنائى معناى به« نمادین. »شود مى نامیده

 .مصداق در و برنامه در است، مطرح زیر در كه چیزى آن نمایش كنید؟ مى

 «عملیات  گردش سازمان، برنامه،» ،(«اجرا تخصیص، تشخیص،») خاص برنامه یک مختص اوصاف - 7/7

 گردش و برنامه سازمان،» و. شود مى برنامه خود كه رسد مى« اجرأ تخصیص، تشخیص،» مرحله به نوبت آنگاه

 آیا حال. دارد  عهده بر را مدیریت اختیارات و وظایف حدود یعنى. است برنامه مدیریت هماهنگى دار عهده« عملیات

 به یا و خانه وزارت تا چهار به و كنیم مى تقسیم اجرا قسمت در مثالً بله، دارد؟ فرقى موضوعى اجراى با مدیریت این

 دخالت نظارت؟ یا است  دخالت حد در وزارت، تا چهار یا وزارت تا ده این وظایف آیا ولى. دهیم مى خانه وزارت تا ده

 .است مطرح خصوصى سیستم در نظارت و دولتى سیستم در عاملیت یا

 یک) موردى و( موضوع جهات تمام) و موضوعى بخشى، همان كه كنم مى اضافه اینجا در من را آخر تاى سه حال

 جهات تمام هم موضوعى از غرض و است همگن موضوعات تمام بخشى، از مراد بنابراین. است( موضوع یک از جهت

 .هستم خدمت در من باشد دیگرى  سؤال اگر حال. بود خواهد موضوع یک از جهت یک هم موردى و موضوع یک

 .ایم نداده انجام درختى تقسیم اینجا تا(: س)

 كنیم  درختى تقسیم بخواهیم اگر آیا حال. كردیم دقیقتر را تعاریف و پرداختیم عناوین تشریح به اینجا تا(: ج)

 كدامند؟« نمادین و اركان بنیادین،» امور كنیم؟ تقسیم چگونه بایستى

  بنیادین زیرساختهاى در موضوع پیدایش علل بررسى - 7/5

 .بفرمائید توضیح كمى را نهادین و بنیادین هاى واژه(: س)
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 پیدایش  علل بلكه نیست مطرح موضوع خود اصالً مبنا و ریشه در كه است این معنایش« بنیادین» عنوان(: ج)

 و تنه نیست  خوردن قابل اصالً سیب ریشه دارد؟ سیب ریشه به ربطى چه سیب درخت ریشه. است مطرح موضوع

 به آید، نمى وجود  به سیبى دیگر نباشد برگ تنه و شاخه و ریشه اگر ولى. همینطوراند هم سیب درخت برگ و شاخ

 در حذف قابلیت ولو .نیستند موضوع خود عین لزوماً پیدایش علل و هستند سیب پیدایش علل اینها دیگر عبارت

 .ندارند هم را موضوع

 براى مثالً  ببینیم حده على هویت یک را خودش دیگر عبارت به كنیم، فرض ماهیتى اصالت همیشه را موضوع اگر

 كما كنیم ذكر  هم سیب درخت براى خواصى یک و ببینیم بریده بقیه از آنرا و شویم قائل هویت یک سیب درخت

 را اش شاخه دارد؟  خاصیتى چه بخورند سپس و بجوشانند را سیب درخت برگ اگر بگوئیم تا هست هم صحیح اینكه

 خوب چیزى چه براى  اش ریشه است؟ خوب چیزى چه براى درخت تنه دارد؟ خاصیتى چه بخورد بعد و بجوشاند

 مقام در سیب. هستند سیب  پیدایش علت هم روى اینها ولى باشند داشته هایى خاصیت مستقالً توانند مى اینها است؟

 موضوع از مطلب این و نداریم آن  به كارى بیاید بوجود العاده خارق سیب اگر البته. آید نمى بوجود درخت بدون تحقق

 برنامه اصوالً. است نماد و ثمرات از غیر بنیاد یا مبنا. دارد عللى یک به نیاز تشكیل براى سیب. است خارج ما بحث

 برنامه تعلیق دیگر عبارت به ندارند، برنامه  به تخصیص اینها كه حالى عین در بشود تنظیم بنیادها بدون است محال

 .است قطعى اینها به

 .نیستند هم برنامه بنیاد فقط اینكه عین در(: س)

 این. بدهید  نسبت سیب به را سیب درخت خصوصیات همه اینكه مثل دارد اشكال برنامه به اینها تخصیص(: ج)

 دهها گردو  درخت چوب كه گردو درخت خصوص به. كرد استفاده سیب درخت چوب از توان مى. نیست چنین

 چنان و شود مى  كارى كنده گردو درخت چوب روى گاهى. نیست قصد موضوع گردو خود گاهى اصالً كه دارد استفاده

 چراكه. دارد مى وا تعجب  به را انسان و گذارد مى نمایش به ظریفى هاى هنرنمائى كه شود مى داده برش نازك و ظریف

 را بیرونش اینكه. نشكند حال  عین در و داد برش ظریف و نازك بتوان حد این تا را چوب كرد باور توان مى مشكل به

 حال هر به ولى ندارد تعجب نشكند، و باشد پر بیرونش و بزنى را داخلش عكس بر یا و باشد پر آن داخل و بزنى

 چوب روى است محال كه صورتى در. است عجیب شكند نمى زنى مى وقتى است خالى دو هر داخل و بیرون گاهى

 قدر هر و بزنید مالیم را چكش هم قدر هر و بكنید تیز تیغ هم قدر هر. دهید انجام را كارى كنده این بتوانید سپیدار
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 داشته عقالئى مطلوبیت تواند مى و است گردو خود از غیر قایلند خاصیت گردو، چوب براى اینكه. باشید هنرمند هم

. بیاید وجود به تواند نمى گردو درخت بدون گردو  ولى. شود نمى گردو درخت به منحصر گردو درخت خاصیت. باشد

 داشته برگ اینكه بدون گردو درخت ولى. آورد مى پائین را قند بخورند، چائى جاى به و بجوشانند را گردو برگ اگر

 یعنى مبنا. باشد آخر امر یک براى علت اش مجموعه كه نیست  این از مانع خواص در استقالل. دهد نمى گردو باشد

 .داشت نخواهد وجود بنائى شود قطع اگر كه چیزى

 (موضوع اركان) نهادین زیرساختهاى در موضوع تحقق مراحل بررسى - 7/6

 در خاك و آب  نوع و سیب نوع كه دارد وجود سیب در مشترك خصوصیات یک چیست؟« نهادین یا اركان» حاال(: ج)

 دارد گذرهایى دوره  یک سیب. آید نمى دست به سیب نكنید، رعایت را مشترك خصوصیات این اگر. ندارد دخالت آن

 این از كدام هر در. رسیدن  دوره و بودن كال و شدن درشت دوره یا دانه اولین شدن پیدا دوره و شكوفه دوره مانند

 فالن در گویند مى گاهى مثالً. خواهد مى ركنى هاى محافظت یک و هستند ركن منزله به هایى ویژگى یک مراحل

 اینها. شوند مى خراب ها شكوفه  چون داد آب زیاد یا و كم شود نمى داد آب مقدار این باید یا زد را سم فالن باید وقت

 كه سیب گوئید مى مثالً. اركانند آن  روبناى كه هستند هم امورى یک. كرد مواظبت باید را برنامه اركان. كاراند اركان

 روبنائى اینها به است خاص مصداق  خصوصیات دیگر كه دارد تولید قابلیت اى منطقه در خاك و آب نوع فالن با

 .شوند مى اطالق

 (ماهیت مقومات نهاد ماهیت، مقدمات بنیاد) نهادین با بنیادین زیرساختهاى تفاوت - 7/7

 است؟ كدام بنیاد و اركان فرق(: س)

 یا بنیاد. هستند  ركن موضوع خود در یعنى موضوع، خود پیدایش علل نه و هستند موضوع خود اركان اركان،(: ج)

 نهاد در اما. موضوعى  مقدمات نه و شود مى طرح شخصیه خصوصیات نماد در كه روبناست نماد. هستند علل مبنا

 موضوع تعینى محسنات است،  اركان كه نهاد در دیگر عبارت به. شود مى مطرح موصوف مقومات و ماهیت مقومات

 طولیه علل هم بنیاد و است، فصل و جنس منزله به اركان و اعراض منزله به نماد دیگر عبارت به. شود مى مطرح

 .باشد مى

  برنامه اركان جزو« مصداق و مدل مدل، فلسفه» - 7/3

 .نیستند برنامه اركان مصداق و مدل مدل، فلسفه حاال پس(: س)
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 .باشد چه فرضها پیش مبانى اساس بر كه كند مى استدالل مدل فلسفه. اند برنامه اركان خیر،(: ج)

 .است  برنامه مدل بلكه نیست برنامه كه مدل فلسفه شود فرض برنامه موضوع، اگر نیست، برنامه كه این(: س)

 .است موضوع ركن دیگر بیان به برنامه خود نه و است برنامه ركن معناى به(: ج)

 باشد؟ موضوع جز نباید مگر موضوع ركن(: س)

 .بیاید بوجود نتواند موضوع دیگر بشود حذف اگر كه باشد چیزى باید موضوع ركن نه،(: ج)

 گوئیم؟ مى هم علل به نسبت كه را این(: س)

. موضوع مالحظه از بعد نه نیست موضوع نباشد، طولى علل اگر چراكه. گوئیم مى را این از باالتر علل به نسبت نه،(: ج)

 اركان در اما حكمى  خروج نه و كند مى پیدا موضوعى خروج شود مى گفته اصطالح به بشود حذف طولیه علل اگر

 .موضوعى خروج نه و كند مى پیدا حكمى خروج

 .نیست حكمى خروج و موضوعى خروج از بحث اصالً جا این(: س)

 از تصویر قابلیت نباشد مبنائى اگر گوئید مى زیرا ;ندارد تصویر قابلیت اصالً موضوع گوئید مى ابتدأ در گاهى خیر،(: ج)

 شده پیدا مبنا بودن با تصویر قابلیت چراكه. تصویر قابلیت نه رود مى بین از صورت نباشد، نهاد اگر ولى رود، مى بین

 .صورت مقومات نه  و شود نمى متعین صورت كمال گوئید مى نماد در. شود نمى محقق صورت اما

 بود؟ خواهد موضوع جز مدل فلسفه آیا كنیم، فرض برنامه را موضوع اگر(: س)

« عملیات  گردش و برنامه سازمان،» آخر در اینجا در ;آید مى باال باالى تا گیرید مى برنامه را موضوع كه وقتى(: ج)

 كمالش تعین مقدورات،  نظام در برنامه اصوالً. است مالحظه قابل مختلف اعماق در و مختلف سطوح در برنامه. آوردید

 عملیات گردش و برنامه سازمان، در برنامه خالصه و كند مى پیدا موضوعى تعین موضوعات، در برنامه و شود مى معین

 .است غلط سطوح كلیه از  استقاللش و شود مى اضافه مختلف سطوح به برنامه. شود مى محقق مدیریتیش

  موضوع به نگاه نوع به« نماد نهاد، بنیاد،» سرفصل سه در اوصاف دادن جا بودن وابسته - 7/1

 .نیست برنامه جز مدل فلسفه حال هر به(: س)

 .عاملیت یا و است نظارت یا برنامه ;نوشت آخر در و كرد حذف توان مى را اینها همه بله(: ج)

 .است برنامه اجراى این،(: س)
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 بخشهایى  هم اینها و صنعت و كشاورزى خدمات، یعنى برنامه گفت و پرداخت موضوع تشخیص به توان مى(: ج)

 هم ندارد، ربطى كدامند، عللش و بشود گونه این باید گوئید مى و كنید مى ها شاخصه به تكیه شما اینكه ولى. باشد مى

 است تخصیص و اهداف مقدورات، نظام به اش تكیه و باشد اینگونه باید گوئید مى كه تحلیلى هاى شاخصه اینكه چنین

 .نداریم كارى

 است خوب  میزان چه به و ببریم جلو آنرا پیدایش علل و بدهیم تعمیم سطحى چه تا را برنامه ما كه است این مهم

 از را گندم كشت عوامل .است صحیحى حرف یک نیست، گندم سرمایه، و ابزار كود، خاك، آب،: گوئیم مى. كنیم قطع

 مرغوب گندم این گوئید مى .است گندم كاه،اسمش از جداشدن و درو از پس گندم گوئیم مى كنیم مى حذف گندم

 گندم وقتى. است زده آفت گندم  این دارد، كم بسیار پوسته و است مرغوب گندم این است، پوست همراهش و نیست

 كنم مى تقسیم بد و خوب به را گندم خود من نه گوئید مى. دارید تكیه عواملى به كنید، مى تقسیم بد و خوب به را

 زیر اگر و است پوست اش همه گندم  این است، تومان 60 گندم آن و تومان 10 كیلو هر قیمتش گندم این: گویم مى

 چرخ زیر وقتى دومى گندم اما. ریخت دور باید و شود مى پوست اش بقیه آید مى بیرون آن نصف برود آسیاب چرخ

 نیاورید توانید مى را گندم اسم دیگر گفت توان مى خواهید مى آرد گندم از شما پس. شود مى آرد اش همه برود آسیاب

 .كرد بندى طبقه هم را آرد خود توان مى نیز و بگوئید آرد و

  موضوع مرغوبیت اركان یعنى موضوع اركان - 7/10

 تیغ زیر چیزى  مرغوبیت و مطلوبیت اگر. است سؤال اولین نقد، در موضوع هر مرغوبیت یا مطلوبیت دیگر عبارت به

 آن بدى علت نیست؟  خوب چرا كه شود مى علت از سؤال بالفاصله نیست، خوب این گفت و رفت نقد و ارزیابى

 انجام نقد نكند، تعریف را علت تا دهد مى نشان را ناهنجارى این. رود مى فرا علت به اثر از همیشه نقد یعنى چیست؟

 علل سلسله یک سراغ به باید بشود  استداللى بخواهد كه هم وقتى و است نشده استداللى نقد یعنى ;است نگرفته

 گندم خواهیم مى مثالً. برود بهینه متغیرهاى  سراغ به باید بندى آدرس از یعنى ;برود نامرغوبیت یا مرغوبیت پیدایش

 و هوا و آب از صحبت حتماً كه است طبیعى بزنیم؟ متغیرهایى چه به دست صورت این در كنیم، برداشت خوبى

 .شود مى كنترل قدرت و ابزار خاك،

 موضوعى  اركان كه جایى آن ما وقتى كه بود این صحبت بلكه نیستند موضوع به مربوط اینها كه نبود این غرض(: س)

 بپردازیم؟ امرى چه به باید كنیم ذكر خواهیم مى را
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 مورد در. شود مى  فرض ابزار و خاك و آب برابر علل. شود مى مرغوبیت پیدایش تحلیل در علت از تر پائین گاهى(: ج)

 .باشد اینگونه باید  داشت و كاشت نوع نیز و آبیارى نوع باشد، اینگونه باید بذر نوع گوئید مى بذر

  برنامه موضوعات نظام و موضوعات بررسى معناى به اركان - 7/11

 ...موضوع یک تحقق براى باید كه است مطرح انفعاالتى و فعل نیز اینجا در بگوئیم یعنى(: س)

 دیگر سطح در و را موضوعات سطح یک در كنیم بهینه سطح یک در را برنامه یک خواهیم مى كه وقتى یعنى(: ج)

 .دهد مى نشان اهدافمان  به نسبت را ما مقدورات و ها محدودیت كه بینیم مى را موضوعات نظام

 است؟ كدام موضوعات از شما غرض(: س)

 .بینیم مى را سرفصلهایى كنیم، مى باز را بودجه كتاب وقتى اینكه یعنى موضوعات(: ج)

 .هستند اصلى سرفصلهاى همان كه(: س)

 .بینیم مى را موضوعات نظام سطح یک در(: ج)

 سرفصلها؟ نسبت یعنى(: س)

 ربطى چه گرفته  انجام تخصیص این كه است این سؤال حال. اهداف و موانع و مقدورات به سرفصلها نسبت یعنى(: ج)

 است؟ شده معین چیزى چه براى و دارد اهداف به ربطى چه و موانع به ربطى چه مقدورات به

 .است دیگر چیز یک موضوع اینكه نه است مؤثر برنامه خود در امر این كه داشت توجه بایستى البته

  بنیادین زیرساختهاى  بخش در موضوعات نظام و موضوعات بهینه در تشخیص معیارهاى بررسى - 7/12

 برنامه در و شده گرفته بكار برنامه در معیارها آن كه بشویم منتقل اینها شناسایى معیارهاى به مجبوریم آن دنبال به

 ماهیت مقوم و ركن  وصفى حضور كه دانیم مى هم طرفى از ;موضوعى حضور نه و است وصفى حضور ولى دارد حضور

 نظرش به ندارد، تشخیص معیار به نیازى نبیند، را اهداف و مقدورات و محدودیت و برنامه بافت كه كسى البته. است

 معناى. اند شده اینگونه كه دارند  تكیه ركن یک به سرفصلها این ولى. است شده اینگونه سرفصها این اتفاقى آید مى

 چیزى یک اسم كه نیست این هم شدن  معنى بى از غرض. شوند مى معنا بى اینها شود حذف اگر كه است این هم ركن

 یک بینیم مى گاهى اینكه. نیست تحلیل قابل آنها مرغوبیت. شوند مى معنى بى آنها تناسبات یعنى شدن معنا بى نباشد،

 این بالفاصله لذا. شود مى ناشى مطلب همین از كنیم، اضافه برنامه به هم را چیز دو این كه رسد مى ذهنشان به مرتبه
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 مردم چون است الزم: گویند مى كنید؟ زیاد یا كنید  كم خواهید مى وصفى چه به كه شود مى طرح آنها براى سؤال

 (1.)كنند مى مراجعه

 مردم  سراغ به اینكه یا كنیم مى انتخاب را شیوه دو آن از یكى ما و دارد وجود شیوه دو دنیا در دلیل این به(: س)

 مردم نیازهاى گوید مى مردم به باال از سوسیالیستى نظام مثل اینكه یا دارند نیازى چه كه كنیم مى بررسى و رویم مى

 .دهیم مى جواب نیازها این به ما و هستند اینها

  توسعه شركت یعنى خیر؟ یا است شده هدایت نیازمندیها، توسعه جریان آئیم مى كه پائین از خیر،(: ج)

 وجود موتورز جنرال بنام شركتى یک. كنم مى درست نیاز توسعه گوید مى كند؟ مى كار چه آمریكا« رندكرپریشن»

 تر مرغوب  براى. نیست سوسیالیستى كه دولت خیر؟ یا كند مى فكر دنیا در خودش توسعه براى شركت این آیا دارد

 قیمت دارد سعى  همواره كند، مى مطالعه مرتباً دیگر هاى شركت برابر خودش توسعه شناختن و خودش كاالى شدن

 از و كند طرح جدید  موضوع خواهد مى ثانى در. شود برنده رقابت بازار در تا ببرد باال را مرغوبیت و بیاورد پائین را

 فكر هم جدید موضوع توسعه در ثالثاً. نیفتد عقب كند، مى برطرف آینده در را نیازى یک كه جدیدى موضوعات طرح

 و هاروارد در مدلش و توسعه برنامه  كه باشید داشته توجه. كند فكر باید شركت یک اندازه به ما دولت الاقل. كند مى

 خیر؟ یا است مطرح تجربى علوم كلیه در مدل آیا اوالً كه است مطرح سؤال این حال .شود مى درست ها شركت براى

 و سازمان یک خود توسعه براى ثانیاً. است چیزى هر ساختن در هدایت و كنترل ما بینى، پیش ابزار عنوان به مدل

 یک عنوان به را خودش خواهد مى باشد، رقابت بازار در ولو دهد مى ارائه سازمان یک خود كه را خدمتى توسعه

  را خودش و كند مطالعه گذارد مى بازار بر كه را تأثیرى و كند مشاهده بتواند را خودش حاالت و ببیند  زنده موجود

 .بدهد توسعه

  گانه 13 اوصاف ارتباط نحوه در مختلف روشهاى بررسى - 5

  اوصاف خود از گیرى اشتراك و ایجاب و سلب: اول روش - 5/1

 .پردازیم مى درختى تقسیم به حال شد روشن حدودى تا« نماد و بنیاد نهاد،» بحث اینجا تا بله(: س)

 گردد  مالحظه اینها بین مشترك امور ابتدأ كه نحو این به كرد درختى تقسیم یک توان مى كه رسد مى نظر به(: ج)

 كه است اجرائى  امورى چه چنین هم اند ویژه و خصوصى امورى چه و پایه امورى چه عمومى امورى، چه بگوئیم مثالً

 .است تطبیقى یا شود مى خارج اقتصادى و بودن ویژه و بودن خصوصى مرحله از



202  ···························································································································································  

 .اند مطرح آن مقابل در سؤال دوتا حداقل منتهى بودید فرموده بیان را مطلب این قبالً(: س)

 متناسب شما  گرفتن بكار روش ولى بگیرید بكار را روش این شما و است خوبى روش بسیار ایجاب و سلب روش(: ج)

 .باشد مذكور جهات با

 .آید مى دست به اى نتیجه چه كه است روشن این االن(: س)

 جر یا و نیست یا هست اركان یا و ماهیت مقومات جز اینكه یا نیست طولى یا است طولى علل یا گوئیم مى مثالً(: ج)

 مدیریت اگر كه نیست یا و است مدیریت یا نیست یا و است موضوعى برنامه یا نیست یا و است روبنائى هاى زیرساخت

 .بیاید تواند مى  ایجاب و سلب در آسانى به یعنى شود مى« موردى و موضوعى بخشى،» نباشد هم

  كه را چیزى آن حل راه این ولى بود حل راه یک این ;كردیم درست خطى سیر یک ایجاب و سلب در البته

 گوئید مى  آنگاه است خوب بسیار هم منطقى نظم و دهد مى تحویل نظمى یک فقط این ;دهد نمى تحویل خواستید مى

 است؟ كدام  است مشترك دومى و اولى بین كه آنچه یا چیست؟ است مشترك سومى و دومى و اولى بین كه آنچه

 چیست؟ است مشترك سومى و دومى بین آنچه

 كدامند؟ دومى و اولى از غرض(: س)

 چیست؟  مشترك برنامه و نماد بین كه آنچه گوئید مى آنگاه چیست؟ است مشترك كه آنچه. اركان و بنیادین(: ج)

 به كنیم مى  تقسیم اختالف وجه و مشترك وجه اساس بر كنیم مى حركت ایجاب و سلب اساس بر ما كه وقتى(: س)

 .كرد گیرى اشتراك مجدداً توان نمى دیگر سلب و اثبات بین دیگر عبارت

 .كنید مى درست ایجاب و سلب یک جهات، این اساس بر كه كردید بیان را جهاتى یک اینجا خیر،(: ج)

 .كنیم درست جهات بین اشتراك وجه حاال گوئیم مى بعد(: س)

 اثر از گیرى اشتراك: دوم روش - 5/2

 ابتدأ  یعنى. كردید درست ایجاب و سلب كه است منظرى از غیر كه كنید مى نگاه دیگرى منظر یک از حاال(: ج)

 .بگیرید االشتراك مابه اثر در دیگر عبارت به است؟ كدام اینها اثر چیست؟ اینها كارآمدى كه كنید بررسى

 است؟ دیگرى امر یک اثر غرض یا است نماد و اركان بنیادى، امور همان اثر از غرض آیا(: س)

  ماتریس به رسیدن براى زیربخشى عناوین به عناوین این تبدیل - 5/1

  سربخش عناوین اجرائى امور خصوصى، امور عمومى، امور - 5/1/1
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 به خواهیم مى  كه وقتى. ببریم ماتریس طرف به هم بار یک و كنیم درست خطى اى سلسله بار یک اصوالً خیر،(: ج)

 .بشود  زیربخشى باید اركان و مبنا یعنى بشوند زیربخش عناوین باید عناوین این ببریم، ماتریسى طرف

 بشود؟ چیزى چه زیربخش(: س)

 .بشود آخر جهت و دیگر عنوان یک زیربخش(: ج)

  برنامه غیر حتى  و ها برنامه تمام به مربوط و كل متغیرهاى به مربوط امور عمومى، امور - 5/1/1/1

 عام امور مقدورات، نظام از قبل تا دیگر عبارت به هستند، عمومى امور یا و پایه امور اینها كه شود مى گفته مثالً

 اما .هستند مدلها همه به مربوط چراكه شوند مى اطالق عمومى امور كه نیستند اى برنامه هیچ به مربوط و هستند

 لقب اول، مورد آندو به پس. موضوعاتند یا ها برنامه كلیه خصوصى امور به مربوط موضوعات تشخیص و مقدورات نظام

 .دهند مى« خصوصى» لقب اخیر مورد ایندو به و« عمومى»

 ...را مصداق و مدل مدل، فلسفه وابستگى، نظام استراتژى، بینى، جهان یعنى(: س)

 خصوصى امور اجرأ و تخصیص و تشخیص نظام و اهداف نظام مقدورات، نظام به ;گویند پایه یا عمومى اینها به(: ج)

 .كند مى مالحظه  ویژه صورت به را، آنها بین نسبت یا موضوعاً یا كه هستند امورى خصوص امور اصوالً. گویند مى

 دارد؟ برنامه هر به نسبت عمومیت یا دارد برنامه غیر و برنامه به نسبت عمومیت كه معناست این به آیا عمومى(: س)

 این از غیر  این. است عمومى امور این داراى بسازد مدل برایش بخواهد و باشد مطالعه قابل كه موضوعى هر(: س)

 و ركن هم موضوعى هر گوئیم مى لذا گفتیم، مى موضوع و اركان بعدى قسمت در و گفتیم مى مبنا قسمت در كه است

 .دارد مبنا هم

 برنامه؟ غیر و برنامه از اعم(: س)

  خاص برنامه یک  به مربوط و كل موضوعات نظام و كل تعین نظام معناى به خصوصى امور - 5/1/1/2

 .میدهد تحویل را تعیّن تشخیص نظام و مقدورات نظام كه است این معنایش خصوصى امور بله،(: ج)

 خیر؟ یا است اجرائى دو این بحث اصالً یعنى گفت اجرائى امور را ایندو توان مى آیا حاال

 است؟ مدیریت و سازمان غرض آیا: جمالى االسالم حجت

 .اجرائیند حتماً عملیات گردش و برنامه سازمان،(: ج)

 ...برنامه یک به مختص نه و كنیم فرض برنامه به مختص را خصوصى اگر: پیروزمند االسالم حجت
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 .است برنامه كل خاص(: ج)

 .بشود برنامه یک خاص تا خواهیم مى هم دیگرى چیز یک(: س)

 نظام مقدورات،  نظام بیانى به. است ساز تعین كه امورى یعنى خصوصى امور اصوالً. دهد مى تحویل را تعین این(: ج)

 را« موضوعات تعیّن» تعیّن، نظام از غیر هم روى سه این آنگاه. دهند مى تحویل را تعین نظام تخصیص، نظام و اهداف

 .دهند مى تحویل نیز

 .هستند اجرأ و تخصیص تشخیص، همان غرض كه(: س)

 تعیّن. كند مى  مالحظه تعیّن تناسبات نظر از را كل تعیّن، نظام است، تعیّن نظام آن موضوعات تعیّن مراد كه بله(: ج)

 تعیّن هم دیگر  طرف و كل تعیّن طرف یک كه كند مى مالحظه را تعیّن نظام این درونى موضوعات موضوعات،

 .هستند كل موضوعات

 .متغیراند هر به مربوط كه هستند عمومى امور یک پس(: س)

 .هستند  كل تعیّن موضوعات و كل تعیّن نظام همان كه است وابسته آنها به تعیّن كه خصوصى امور یک و(: ج)

 كردید؟ قسمت دو را خصوصى امور خود یعنى(: س)

 فلسفه» و طولیند علل« وابستگى نظام و استراتژى بینى، جهان. »اند دسته دو نیز عمومى امور كه همانطور. بله(: ج)

 .ماهیتند مقومات« مصداق و مدل مدل،

 .ایم نشده خاص برنامه یک وارد هنوز ما اینجا تا(: س)

 شود؟ مى شامل نیز را دیگر هاى برنامه یا اند برنامه یک به مربوط كل موضوعات و كل تعیّن نظام آیا(: ج)

 نظام و تخصیص  نظام مقدورات، نظام برنامه، هر یعنى است اى برنامه هر به مربوط عواملى چنین وجود اصل(: س)

 .دارد اهداف

 پس هستند  مقدورات این. مصداق و مدل مدل، فلسفه نه و است التطبیق حین مقدورات نظام غرض، البته(: ج)

 .است برنامه  همان كه است عینى تطبیق مراد شود مى گفته كل تعیّن لقب وقتى. داشت را اهداف این توان مى

 خاصى برنامه  یک به مربوط كه خصوصى امور و بودند برنامه غیر و برنامه به مربوط كه عمومى امور بین یعنى(: س)

 .نگفتیم باشد عموماً برنامه به مربوط كه عواملى عنوان به چیزى. باشند مى
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 مصداق و مدل مدل، فلسفه. شد مالحظه متغیر مصادیق از یكى عنوان به برنامه شد، ذكر اینجا در كه آنچه(: ج)

 و اقتصادى برنامه  فرضهاى پیش یک مدل فلسفه در ما اگر. كند مى مالحظه متغیر شأ یک عنوان به را موضوع برنامه،

 این آوردیم، را برونزایش و درونزا عوامل و تعیّن مصداق یک نیز مصداقش در آوریم مى اقتصادى مدل تناسبات یک

 درست برنامه مصداق، آیا  كه شود طرح سؤال این اگر حال. است برنامه به مربوط اقتصادى كه است این معنایش

 نیست تطبیقى مصداق، معناى ولى  است اقتصادى برنامه مصداق بلكه خیر: گوئید مى پاسخ در است؟ شأ یک كردن

 .است كلى مصداق همان مصداق بلكه

 شود مى شامل را برنامه غیر و برنامه كه هستند عواملى ماهیتاً شدند ذكر عمومى امور عنوان به كه امور آن پس(: س)

 در یعنى. است برنامه  استراتژى یک استراتژى و برنامه بینى جهان یک بینى جهان بود، برنامه موضوع كه اینجا در اما

 .افتد مى اتفاق عمومى عوامل در تطبیق نحوه یک حقیقت

 .برنامه پیدایش طولى علل یعنى(: ج)

 .خورد مى آنها همه به برنامه قید كه(: س)

 .متعیّن موضوعات نظام تعیّن، نظام ماهیت، مقدمات طولى، علل(: ج)

 اجرأ به مربوط امور اجرائى امور - 5/1/1/1

 .شود مى مطرح اجرائى امور خصوصى، امور و عمومى امور بدنبال(: س)

 كه را اشكاالتى  هم موردى و موضوعى بخشى، در ولى هستند اجرائى امور جز عملیات گردش و برنامه سازمان،(: ج)

 بر دعوا یعنى. گردند مى بر اجرائى امور به نقدها اكثر بنده نظر به گردند؟ مى بر اجرائى امور به ناهنجاریها آیا گیرند مى

 انجام خوبى به علمیات گردش آیا اینكه سر بر دارند درگیرى یا كند، آمریت یا و نظارت باید دولت كه است این سر

 بگوید و كند مى صحبت مدل  سطح در كسى مگر كنند نقد اجرا از فراتر كه افرادى هستند كم. خیر یا گیرد مى

 طولى علل در شدن وارد البته  كه بپردازد نقد به مدل فلسفه نظر از یا است غلط مقدورات نظام در شما تشخیص

 .است كرده نقد باالیى سطح در كه است طبیعى باشد شده سطح این وارد هم كسى اگر البته است بعید بسیار

«العالمین ربالحمدهلل  ان دعوینا آخر و»  

 كشور ریزى برنامه نظام در مدل از درك عدم -1 
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 ریزى برنامه در آنچه كه گفت مى ادعایش توضیح در كردیم، مى صحبت بود مدل منكر كه فردى یک با وقتى(: س)

  اتفاق

 .داریم نیازها این حل براى هم مقدوراتى یک و داریم نیازهایى یک ما كه بیان این به است اى ساده مسأله افتد مى

 .داریم هم المللى بین هاى شاخصه یک(: ج)

 چقدر ببینیم بعد بشناسیم را نیازها این باید گفتند مى كردند نمى هم المللى بین هاى شاخصه از صحبت خیر،(: س)

 همخوانى یكدیگر با اینها حاال پول، هم مقدار این و داریم خرج مقدار این گوئیم مى آنگاه هست مان جیب در پول

 قرض جایى از اینكه یا بخورند دارند كه میزانى به بگوئیم مردم به آیا كه كنیم فكر باید آن  كسرى براى لذا و ندارد

 .كنیم  برآورده را مردم نیازهاى تمامى و كنیم

 یا است رسیده ارسطو زمان از كه مُدُنى سیاست و جزئیه تدابیر بین فرق آنگاه بگوید سخن اینگونه كسى اگر(: ج)

 بهینه را سیستم نیست الزم دیگر كه صورت این در چیست؟ اجتماعى هاى سیستم سازى بهینه و ریزى برنامه  دانش

 گوئید؟ مى كجا از نیست نیاز آن و است نیاز این گوئید مى اینكه. كنیم

 




