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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیارآمد در جامعه اكپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یسـو  از یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

 نـه ی، زمیاسـالم  یانگذار جمهـور یبن )ره(ینیامام خم یاز سو یقت راهبردین حقیتوجه به ا
و  ییفـراهم سـاخت و بـا راهنمـا     1361حوزه و دانشـگاه را در سـال     یاركتر همدف یریگ لكش
ـ موفـق ا  ل گرفـت. تجربـه  كش یعلم ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا  نی

آمـوزش   گسـترش  یب شـورا یآن فراهم آورد و با تصـو  یها تیگسترش فعال ینه را براینهاد، زم
ـ تأ »وزه و دانشگاهده حكپژوهش« 1377در سال  یعال مؤسسـه  « بـه  1382 سـال  در س شـد و یس

  افت.ی ارتقا »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  1383سال در و  »دانشگاه حوزه و یپژوهش
ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   انتشـار ده  ف، ترجمـه و یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

اجتماعی و فرهنگی در هر نظام اجتمـاعی در   __ های توسعه اقتصادی تدوین و اجرای برنامه
هـا، چگـونگی    تولید و بازتولید هویت ساختاری آن حـائز اهمیـت اسـت. از طریـق ایـن برنامـه      

 سه



  

هـای توسـعه،    های اعتباریابی برنامه ز راهتوان ردیابی نمود. یكی ا دستیابی به اهداف جامعه را می
هـای   فرض ارزیابی نظری و اجرایی آنها است. شیوۀ دیگر ارزیابی این موارد، انتقال به سطح پیش

شـوند   ها در یك دستگاه فكری معرفی مـی  فرض حاكم بر نظریات علمی موجود است. این پیش
هـا را بتـوان در ایـن     ارزیـابی برنامـه   مشهور است. چنانچه» پارادایم علم«كه امروزه تحت عنوان 

ها شفاف خواهد شد و انسجام نظری برنامه، مـورد   سطح انجام داد، گفتمان نظری حاكم بر برنامه
های توسـعه اقتصـادی __ اجتمـاعی و فرهنگـی      ارزیابی قرار خواهد گرفت. كتاب حاضر، برنامه

توا مـورد ارزیـابی پـارادایمی    جمهوری اسالمی را در قالب یك پژوهش كیفی با روش تحلیل مح
  قرار داده است.

ـ  از استادان و صاحب ـ شـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك
ـ گـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح از ی

  دهند. یاری یجامعه دانشگاه
ـ یدر پا آقـای دكتـر محمـدتقی ایمـان و     ز اسـتاد محتـرم جنـاب    ا دانـد  یان پژوهشگاه الزم م
ایشان جناب آقای محمودرضا نوشادی، ناظر محترم جنـاب آقـای دكتـر سیدحمیدرضـا      همكار

  حسنی مدیر گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه، سپاسگزاری و تشكر كند.
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  درآمد
  

 یاسـالم  _ ید علوم انسـان یه با رسالت تولكك به سه دهه است یپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نزد
ه فلسفه علـوم  كجه رساند ین نتیار، پژوهشگاه را به اكن یدر ا هبارز و تجرب ۀنیشیند. پك یت میفعال
ـ ید علـم د یتول یه در راستاكاست  یاز مباحث مهم یكی یانسان ـ با ین د بـه آن پرداختـه شـود.    ی

در محافـل آكادمیـك   شور و عمـدتاً  كدر  یه، مبحث فلسفه علوم انسانكنیمخصوصاً با توجه به ا
وسـعه  پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، ت    یندارد. گروه فلسفه علـوم انسـان   یرونقكشور جایگاه پر

ـ طور خاص و ن ی بهاسالم _ یو بحث علوم انسانطور عام  مباحث فلسفه علوم انسانی به ـ ز تولی د ی
ه با مباحـث  ك یافراد یخود قرار داده است. برا یها تیرا هدف فعال یاسالم یعلوم انسان یمبان

ـ اسـت   یهیآشنا هستند، بد ین حوزه علمید علم در ایتول ۀو نحو یفلسفه علوم انسان  جهـت ه ك
 یشـور و در فضـا  كدر  ینین و دینو یمیجاد پارادایا جز یراه یاسالم _ یبه علوم انسان یابیدست
ر بـه  شـو ك یفضا یساز ، فعالیگروه فلسفه علوم انسان یشنهادیپار كوجود ندارد. راه یالملل نیب

ـ یم دیپـارادا  یـك جـاد  یا یبرا یو بسترساز یساز نهیزم منظور ـ از ا یكـی . اسـت  ین ـ ی رها، ین مس
ـ  اسـت.  یدر علـوم انسـان   موجـود  یهـا  میو پارادا یعلوم انسان یشناس بیآس  یارهـا ك هاز جمل

ـ  یهـا  یاستگذاریها و س یزیر برنامه یكمیپارادا یابین راستا نقد و ارزیدر ا یضرور ـ مرا النك  زك
هـا و   اسـت ین سیا یعلوم انسان یمبان یشناس بیز آسیو ن یبازشناسبه منظور شور ك یریگ میتصم
د. شـو شور فـراهم  كدر  ینیم دید و پارادایجدم یپارادا یكاز به ینه احساس نیزم ست تاا ها برنامه
  است. یاسالم یشده در جمهور نیتدو یها برنامه یعلم یواقع، هدف، بررسدر

یـد و  اجتمـاعی در هـر نظـام اجتمـاعی در تول     _ های توسعه اقتصادی ن و اجرای برنامهیتدو
ابی بـه  یدسـت  هـا، چگـونگی   ن برنامهیق ایت است. از طریت ساختاری آن حائز اهمید هویتولباز

ـ مند است با تك ابی نمود. هر نظام اجتماعی عالقهی توان رد اهداف جامعه را می نـی  یب ه بـر جهـان  ی
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نـی بـه   یب هـای موجـود در جهـان    هـا و ارزش  ت آرمـان یش را در راستای رعایبتواند اعضای خو
ـ د. تحقق ایب نمایاسی ترغیهای اجتماعی، اقتصادی و س های زندگی خاصی در عرصه سبك  نی
ر اسـت.  یپـذ  بخش امكـان اقتصـادی اثـر   _ عیهای اجتمـا  ن و اجرای برنامهیدر قالب تدو فرایند

ـ افته و منطقی متكـی بـر نظر  ی منظم، سازمان فرایندك یها در قالب  ن برنامهیمعموالً ا ات علمـی  ی
ن، ینـد. بنـابرا  ین نمایـی ت نظـام اجتمـاعی را تب  یتواننـد بـا اعتبـار الزم وضـع    یابند تا ب ن مییتدو
ی داشته و الزم است در طراحی، اجـرا و ارزیـابی،   یت بسزایزی در هر نظام اجتماعی اهمیر برنامه

مورد تعمق و تدبیشمندان واقع شود.زان و اندیر ی برنامهر جد  
معنا كه  است. بدین ی آنهاهای توسعه، ارزیابی نظری و اجرای یابی برنامه های اعتبار یكی از راه

مندی  های نظری بهره برده و تا چه حد این بهره امه از چه دیدگاه یا دیدگاهبه لحاظ نظری، هر برن
معتبر بوده است. یا اینكه تا چه حد حساسیت نظری در برنامه حاصل شده و به لحـاظ منطقـی،   
برنامه تا چه حد خالی از تعارضات نظری است. در خصوص ارزیابی تجربـی برنامـه الزم اسـت    

طور دقیق  مه مقایسه شود تا میزان انحراف این دو سطح مشخص و بهسطح نظری و عملیاتی برنا
های فراینـد تواند به اصـالحات نظـری و عملیـاتی در     تبیین شود. تبیین تجربی برنامۀ توسعه می

هـای توسـعه،    هـای مرسـوم در برنامـه    ها بینجامد. امـروزه ارزیـابی   بعدی طراحی و اجرای برنامه
هــا ناشــی از دغدغــه  ی اســت. ایــن ارزیــابییــزیــادتری اجراهــای نظــری و بــه میــزان  ارزیــابی
م بـر  كبودن نظریه یـا نظریـات علمـی حـا     ییزان اجرایریزان نسبت به م گذاران و برنامه مشی خط

ها ماهیت و هویت نظریه حـاكم بـر برنامـه مـورد مناقشـه       برنامه در جامعه است. در این ارزیابی
خـاطر  ی آن دغدغـۀ  ریز از نظریـه و چگـونگی اجـرا    نیست، بلكه دریافت معتبر و درست برنامه

هـای حـاكم بـر     فـرض  ریزان نسبت به ماهیت نظریه، پیش گذاران و برنامه مشی است. اما اگر خط
كارگیری آنها در برنامه وجود دارد و اعتبار ساختاری نظریـاتی كـه در    هنظریه یا نظریاتی كه قصد ب

ـ    كار گرفته شده هابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برنامه ب داشـته باشـند،    یانـد، ابهـام و نگران
  كنند. ها نمی ی به اعتباریابی برنامههای مرسوم كمك جد ارزیابی
های حاكم بر نظریات علمی موجـود   فرض گر ارزیابی این موارد، انتقال به سطح پیشید ۀویش

پـارادایم  «عنـوان  شوند كه امروزه تحت  ها در یك دستگاه فكری معرفی می فرض است. این پیش
هـا،   ها در این سطح، گفتمان نظری حاكم بـر برنامـه   مشهور است. در صورت ارزیابی برنامه» علم

دنبـال ارزیـابی     لحاظ، این پـژوهش بـه   برنامه، ارزیابی خواهد شد. بدین شفاف و انسجام نظری



 3      درآمد

ر و انسـجام  اجتماعی جمهوری اسالمی است تـا سـاختا   _ های توسعه اقتصادی پارادایمی برنامه
  االمكان شفاف نماید. ها را حتی نظری حاكم بر برنامه
چـه تعـاریف   هـای علمـی اگر   كری حاكم بـر دیـدگاه  انگاره یا الگوی ف ۀپارادایم علم به مثاب
ـ      ه مفهومی متفاوتی را ب مبـانی و   ۀخود گرفته است، اما اكثـر اندیشـمندان بـه حضـور آن بـه منزل

معتقدند. در پارادایم علم، مجموعه قضـایایی وجـود دارد كـه    های علمی  های فلسفی دیدگاه پایه
هـای اندیشـمند تعیـین و     فـرض  شود. در این قضایا، پیش چگونگی درك جهان در آنها تبیین می

شناسی از جهان خلقت و چگونگی كسـب معرفـت درسـت از آن     هستی ۀسؤاالت بنیادین دربار
  شوند. ن طبیعی و انسانی معرفی میهای پژوهش در جها شود و حتی تكنیك پاسخ داده می

ل طرح مباحث علم دینی و دغدغه اصلی جمهـوری اسـالمی در حـوزه علـوم انسـانی و      یدل
ی در ایـن نظریـات اسـت كـه     یها فرض های نظری رایج در آن، حضور پیش حضور فعال دیدگاه

صـورت،   هر  . بهتابند نمیبرسازی  را در نظریه ینید یبه منبع معرفت كمستقیم یا غیر مستقیم تمس
های نظـری و یـا حضـور ایـن      ای دیدگاه های ارزیابی بنیادین و پایه ارزیابی پارادایمی یكی از راه

  ها و یا رفتارهای اجتماعی است. یریز ها در برنامه دیدگاه
اهمیت نمودن ارزیابی  معنای نفی یا كم  های توسعه به است كه ارزیابی پارادایمی برنامه یگفتن

گیـری یـا   تواننـد اهـداف خاصـی را پی    ها می یی برنامه نیست. هر كدام از ارزیابیاجرا نظری و یا
هـای   طور مثال، ارزیـابی نظـری برنامـه    امكان وجود ابهاماتی در سطوح باالتر را گوشزد نمایند. به

ـ     علمی حاكم بر برنامه یها تواند در سطح نظریه توسعه می بـردن بـه    یها انجـام شـده، ضـمن پ
گیـری  بـانی منطقـی و یـا فلسـفی نظریـات پی     م نظری، آن را تا سطح اجرا یا حتی مضعف انسجا

نگر است كه ضمن كالبـد شـكافی مبـانی منطقـی و      نماید. ارزیابی پارادایمی نوعی ارزیابی جامع
ی و شـفافیت میـزان   یصـدد بازگشـا  هـای توسـعه در   مفاهیم نظـری برنامـه  میك حاكم بر یپارادا

  باشد. ها می ریه با نظریات اقتصادی حاكم بر برنامههمخوانی منطقی و فلسفی نظ
تـوان   های توسعه نباشـد، قطعـاً مـی    خاطر، نظریه یا نظریات حاكم بر برنامه ۀزمانی كه دغدغ

طـور   اختاری نیز برخـورد ننمـود و یـا بـه    حوزه اقتصاد برنامه را ارزیابی نظری كرد و به اشكال س
ی نظری كـرد. ولـی چنانچـه نگرانـی مربـوط بـه       شكافرهنگ را كالبدمستقل عرصه سیاست و ف
نـی  بی ث كه واقعاً تا چه حد، طراحی و اجرای برنامه متكی بر جهانین حیساختار برنامه باشد از ا

می یشـود، ارزیـابی پـارادا    یی آن در مسیر دیدگاه الهی دنبال مالهی است و تا چه حد، هدف نهای
منطقی و نظری بین دیدگاه حاكم بـر برنامـه   است. چنانچه همخوانی و همسازی  یبرنامه ضرور
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ـ    جلـب نشـود، چـالش    بینی حاكم بر جامعه جهان با ش یی در جامعـه افـزا  هـای نظـری و اجرای
  افت.ی  خواهد

اداری و سیاسـی   فراینـد ای، مولـد   های توسعه در هـر جامعـه   طبیعتاً طراحی و اجرای برنامه
ی نظری و تجربـی برنامـه باشـد؛    باریابتواند شاخص اعت نمی فراینداین  یاست، ولی صرف اجرا

ـ ك یصورت نگران نیه در اك چرا ـ دل یارشناسان از ارزیابی تجربی و عملیاتی برنامه ب ل بـوده و مـا   ی
رو، ایـن   یـن م بود. از ایهای برنامه و آنچه از برنامه حاصل شده نخواه شاهد اختالف بین نگاشته

  ی یابد.ها نیز تسّر كم بر برنامهتواند به حوزه نظریه و ماهیت نظریه حا نگرانی می
صرفاً اجرا بـه سـطح    ۀبه همین لحاظ پژوهش حاضر سعی نموده است این دغدغه را از حوز

هـا بتواننـد در    گونـه پـژوهش   و ماهیت نظریه منتقل نماید. امید است ایـن   حاكم بر برنامه ۀنظری
های عالمان  فته، با تالشخدمت نقادی خردمندانه مسیرهای تولید دانش علمی در كشور قرار گر

و اجتماعات علمی اندیشمندان، بسترهای تولید و بازتولید دانش علمی متكی بـر مبـانی فكـری    
  بینی الهی، طراحی نظری و عملیاتی گردد. جهان
نظـر قـرار    ران را مدیا یاسالم یجمهور ۀتوسع یها برنامه یمیپارادا یابیرو، ارز  شیق پیتحق

ـ شـور را مـورد ارز  كالن ك یها یاستگذاریسآن است تا  ه و برداد ـ   یـك میپارادا یابی . از دقـرار ده
ـ  یا تالش گسـترده  از یریگ و خرده ییجو یبست كه قصد عیح نیاز به توضیرو، ن ینا ـ ه در اك ن ی
  ی است.ان به لحاظ علمین جریبه ا كمكن، آه هدف از كبل نظر نبوده،  مدها صورت گرفته  نهیزم

  
  گروه فلسفه علوم انسانی
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  1391تابستان 
  



  
  
  
  
  

  پیشگفتار
 

�� ل م ا مبس ی لرح لرحمن ا  ه ا
َن ن« و طُر� و�م�ا یس� م�  َل لَْق   »و�ا

و براسـاس   یاجتمـاع  یها حاكم بر نظام یكردهایرو یابیو ارز ییمنظور شناسای به پژوهش علم
رود. اگرچه امـروزه   مار میشی به اجتماع یایو حل آن از ملزومات توسعه دانش در دن یابی مسئله

ـ قـات بن ینسبت به تحق یقات كاربردیتحق یدر حوزه علوم انسان ـ سـهم ز  یادی را بـه خـود    یادی
قـات و  یتحق ینظـر  یمبان یابیتواند به ارز یم یادیقات بنیاختصاص داده است، اما توجه به تحق

گســترش ، یپــرداز دهیــ، ایمیو پــارادا یص ابهامــات نظــریر تشــخیدر پــی آن حركــت در مســ
ـ جد یمیپارادا یبراساس مبان یپرداز هیو نظر ینظر یها تیخالق قـات  ید بینجامـد. بیشـتر تحق  ی
 یران بر مبنـا یدر ا یاقتصاد _ یاجتماع یها یزیر و برنامه یگذار یمش ، خطیساز ، مدلیكاربرد
ورود  یگیـرد. ادعـا   انه صورت مییگرا الت اثباتیشتر با تمای، بیهای مرسوم در علوم انسان هینظر
م معرفتی از سـطح انتـزاع تـا سـطح     یای جز تنظ مردم چاره یاجتماع یایبه دن یاسالم ینیب جهان
یافته و مورد اتفاق نظـر اندیشـمندان نـدارد. اگرچـه      و آن هم به صورت منطقی و سازمان تجربی
 مستدل اسـت،  یو تجرب ی، نظریازمند مباحث منطقیكننده و ن نییو تع یر، اساسین مسیا یطراح

ـ  یق و مستدل بـه تنظ یعم یق نگاهیتواند از طر یضرورت پرداختن به آن م آشـكار   یمـات معرفت
ـ ا یاسـالم  یجمهـور  یاجتمـاع  _ یتوسعه اقتصـاد  یها مات، برنامهین تنظیاز ا یكیشود.  ران ی

ـ توانـد ا  یاست، م یقاتین گزارش تحقیا یها كه مسئله اصل ن برنامهیا یمیپارادا یابیاست. ارز ن ی
  ید.ا كامالً شفاف نماضرورت ر

 یگروه فلسفه علوم انسـان  یت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و اهتمام جدین پژوهش با حمایا
 یدانم از مسـاعدت پژوهشـگاه و همكـار    یخود فرض م آن مؤسسه به انجام رسیده است كه بر

) یر محترم گـروه فلسـفه علـوم انسـان    ی(مدی درضا حسنیدحمیدكتر س یآقا جناب  یاستاد گرام
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همكار محترم طرح،  ین پژوهش مرهون زحمات علمیم. اجرای اینما یمانه تشكر و قدردانیصم
ن گزارش با زحمـات سـركار   یگردد. ا یمانه تشكر میشان صمیاست كه از ا ینوشاد یجناب آقا
ـ راسـتار) ته ی(و ییست) و سركار خانم صفایپی(تا تاش بیخانم حب شـان  یه شـده اسـت كـه از ا   ی
  د.گرد یم یقدردان

  دكتر محمدتقی ایمان

  استاد بخش علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

  



  
  
  

  فصل اول

  
  علم یها میتوسعه و پارادا یها مناسبات برنامه

 قدمهم

ـ ، مؤیدر هـر نظـام اجتمـاع    یاجتمـاع  _ یمدت و بلندمدت توسـعه اقتصـاد   انیم یها برنامه د ی
ـ    آن نظـام اسـت. برنامـه    یساختار تیهو بـه   یابیجامعـه را در دسـت  ر حركـت  یهـا معمـوالً مس

ـ   یسازند. اهداف هر نظام اجتماع یمشخص م اهداف،  یهـا  هـا و ارزش  بـر آرمـان   یاساسـاً متك
ـ  یها ها و آرمان شوند. ارزش ین میجامعه تدو آن ـ یب شـه در جهـان  یك جامعـه ر ی م بـر  حـاك  ین
ـ یب ه بـر جهـان  یبا تك یلحاظ هر نظام اجتماع  نیجامعه دارد. بد آن سـت بـا   صـدد ا ی خـود، در ن
ـ    یخـو  یهـا بـه اعضـا    ها و آرمـان  ارزش ارائه ن اهـداف  یو تـدو  یش و ترغیـب آنـان بـه طراح

ـ ، از طریاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ـ ر ق برنامـه ی اثـربخش، بـه اهـداف خـود دسـت       یهـا  یزی
ـ  ی منظم، سـازمان  فرایندك یاثربخش در قالب  یزیر اساساً برنامه یابد.  قابـل اجـرا   یافتـه و منطق
ـ یاست كه در تول فرایندیمشابه  ایندفرن یكه ا ستا شـمندان واقـع   ینظـر اند  ی مـد د دانش علم
ـ  شود. بسـتر روش  ید مید و بازتولی، تولیعلم یشناس ، در بستر روشیشود. دانش علم یم  یشناس

مـرتبط   یت اجتماعی جهـان اجتمـاع  یگر با واقعیعلم و از طرف د یفلسف یك طرف مبانیكه از 
ـ  یلد و بازتویتول ۀنیاست، زم ـ     ید دانـش علم ـ سـازد. هـر فعال   یرا فـراهم م ـ ی (ماننـد   ای یت علم
ـ در  یاقتصـاد  _ یاجتماع یرفتارها یده دار سامان ) كه عهدهیزیر برنامه در  یك نظـام اجتمـاع  ی
ـ    یمندرج از فلسفه اجتماع یها تحقق آرمان یراستا ـ توانـد از ا  یحاكم بر آن نظـام اسـت، نم ن ی
جهـت   یحاكم بر هـر نظـام اجتمـاع    ینیب جهان یها ا و آرمانه ن ارزشیر خارج شود. بنابرایمس

ر خواهد بـود. ارتبـاط علـم بـا     یپذ ر علم امكانی، از مسیاجتماع یایو دن یت تجربیورود به واقع
ـ  ی برنیب جهان ـ  یاز هسـت  یی اسـت كـه حـاك   یهـا  فـرض  شیاسـاس پ ـ  ، معرفـت یشناس ، یشناس
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شـه دارد  یر ینیب ای كه در فلسفه آن جهان یو در یك چارچوب منطق 1اند انیب و فنّ یشناس ارزش
  باشد. م علم مشهور است، قابل فهم مییو تحت عنوان پارادا

لسوف مشـهور علـم مربـوط اسـت. كـوهن در      ی) ف1970( م علم به كوهنیده پارادایاساساً ا
یافتـه،   یت عام و عمومیداند كه مقبول ای می یعلم یعلم را دستاوردها یها میل خود، پارادایتحل

، 1970 2وهن،ك( آورند یفراهم م یجامعه علم یحل مسئله فرارو یبرا یاز زمان، مدل یا در دوره
، شامل ین نظام فكریكند. ا یجاد میشمند ایاند یبرا یك نظام فكریم علم كالً ی). پاراداViiiص
د حل شـوند و  یكه با یید پاسخ داده شوند، معماهایكه با ی، سؤاالت مهمیاساس یها فرض شیپ
). بـر  92، ص1997ومن، ی(ن گردند كار گرفته شوند، را شامل میه د بیكه با یقاتیتحق یها كیكنت
به جای امور  3آن از زمره عقاید یاست كه عناصر درون یك مدل فكریعلم،   مین اساس، پارادایا

یق رند تا با تكیـه بـر آنهـا، حقـا    یگ یشمند قرار مین عناصر در خدمت نظرگاه اندیهستند. ا 4 واقع
بـه   یابیدسـت  یهـا  انداز و راه م اهداف، چشمین ترسیص داده شوند. بنابرایتشخ یجهان اجتماع
 یحاكم بر آن جهـان اجتمـاع   یمیپارادا یمتأثر از الگو ینحوبه ها،  انسان یاجتماع یایآنها در دن
ـ یب حاكم بـر جهـان   یها ها و آرمان ز با درك ارزشیر گذار و برنامه یمش شمند، خطیاست. اند و  ین

ن اهـداف،  یها، به تـدو  انسان یاجتماع یایدر دن یاجتماع یسازهاو ی ساختمیص پارادایتشخ
ـ ر ر تحقق آنهـا تحـت عنـوان برنامـه    یانداز و مس چشم  یاقتصـاد  _ یتوسـعه اجتمـاع   یهـا  یزی

  د.ینما یمدت و بلندمدت در جامعه اقدام م انیم
 توسعه قـرار گیرنـد، تحـت عنـوان:     یها تگر برنامهیتوانند هدا یغالب علم كه م یها میپارادا

 یت مستقل و متفاوتیعلم هو یها، برا مین پاراداییك از ا باشند. هر می  یو انتقاد یری، تفسیثباتا
ر متفاوت در ورود به یعنوان سه مسه ب یو انتقاد یری، تفسین لحاظ، علم اثباتیقائل است، به هم

) در یسـاز  می(تصم و حل مسئله یابی ق مسئلهیر از طریت آن مسی، مسئولیت هدایاجتماع یایدن
توسـعه   ی هـا  برنامه یت تمامیدار است. هو های پارادایمی را عهده راستای تحقق اهداف و ارزش

ـ اسـت كـه در آن تعر   یریمتأثر از مس یاجتماع یها در نظام یاقتصاد _  یاجتماع ـ ف و عملی  یاتی
ـ   یرهایشوند. مس یم ـ ، تف یكـه علـم اثبـات    یمتفـاوت علم ـ  یو انتقـاد  یریس ـ یرا ترس  یم و معرف
برحسـب   ،نیكنند. بنـابرا  یرا تجربه م یمتفاوت یاقتصاد _ یتوسعه اجتماع یها ند، برنامهینما یم

                                                           
1. rhetoric 2. Kuhn  

3. opinions 4. facts  
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توسـعه   یهـا  هـا، برنامـه   میگـر پـارادا  یا دی یا انتقادی یری، تفسیم اثباتیز به پارادایر اعتقاد برنامه
یـی  ) و اجرای(چارچوب نظـر ی م نظریاگرچه تنظشود.  شنهاد مییپ ینظام اجتماع یبرا یمتفاوت

 یو فلسـف  یمیپـارادا  یشـه در مبـان  یت علـم ر یها در حوزه علم است، اما هو ) برنامهی(مدل عمل
ـ یگونه فعال لحاظ، هر ینحاكم بر آن دارد. بد ـ ر (ماننـد برنامـه  ی ت علم ـ   یزی بـر   یتوسـعه) متك

(اهـداف   نها، جهت حركت برنامـه است كه براساس آ ینیمع یمیو پارادا یفلسف یها فرض شیپ
ـ   ی) و ابزارهـا یدگاه نظـر ی(د رین مسیدر عبور از ا ینظر یی)، راهنمایمیپارادا ر یحركـت در مس
ـ    یها گردند. نوع پارادایم علمی كه برنامه ین میی(روش) تع برنامه ، یتوسـعه براسـاس آن، طراح
اجـزای برنامـه    یدر تمـام  خاصی است كـه  یات نوشتاریادب ۀكنند شوند تعیین ین و اجرا میتدو

  قابل درك است.
اجتماعی، حاكی از قرار داشـتن نگارنـدگان آن بـر مـوازین      _ تنظیم یك برنامه توسعه اقتصادی

ای از روابط بین مفاهیم نظـری اسـت بـر بیـان قضـایایی       پارادایمی معینی است. برنامه كه مجموعه
نمایـد. بـر ایـن اسـاس،      تماعی را تدوین مـی نظام اج 1لحاظ نظری زمینه یا بستر داللت دارد كه به 

شده هویتی نظری دارد كه مؤید چارچوب نظری خاصـی اسـت و بـه عبـارتی از ایـن       برنامه تدوین
كـارگیری   های نظری برنامه را بازگو كرد. برای بیان خصیصه نظری برنامه، به توان خصیصه زاویه می

ازی اجتمـاعی از اندیشـمندان در یـك    پـرد  ای كه حاصل نظریه شده چارچوب نظری علمی تدوین
پارادایم خاص باشد، ضروری است. بنابراین، ارزیابی نظـری برنامـه توسـعه متكـی بـر چـارچوب       

های توسعه در نظـام اجتمـاعی اجرایـی شـوند و      البته الزم است كه برنامهنظری علمی خواهد بود. 
ـ   در مدل شود. سازی انجام  برای اجرایی شدن آنها، مدل اجتمـاعی شـاهد    _ عه اقتصـادی هـای توس

حضور متغیرها و فرضیاتی هستیم كه صحت نظری خود را از چـارچوب نظـری علمـی و صـحت     
نمایند. ارزیابی مدل نیز براساس انطباق نظری آن بـا چـارچوب    تجربی را از واقعیت تجربی أخذ می

جهـت تغییـر در   روی آن، كـه مـدل قصـد ورود بـه آن       نظری و انطباق تجربی آن با واقعیت پـیش 
گونـه ارزیـابی نظـری و تجربـی از      شـود. پـس هـر    راستای اهداف نظریه علمی را دارد، انجـام مـی  

شـود. ایـن در حـالی اسـت كـه چنانچـه        های توسعه در سطح معرفت نظریه علمی انجام می برنامه
فـت  سؤال اصلی ما بر چارچوب نظری حاكم بر برنامه باشد الزم است كـه بـه سـطح بـاالتر از معر    

). این پژوهش به دنبـال ارزیـابی   22، ص1388(ایمان، نظری یعنی معرفت پارادایمی رجوع نماییم 
                                                           
1. context 
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اجتماعی جمهوری اسـالمی در سـطح معرفـت پـارادایمی اسـت تـا        _ های توسعه اقتصادی برنامه
  ها) دست یابد. ها (دیدگاه نظری برنامه بتواند به مختصات پارادایمی برنامه

 علم یها میتوسعه تحت پارادا یها ن برنامهیضرورت تدو

شـود. اساسـاً حـوزه     یم یاتیو عمل ینظر ی، طراحیت تجربیبا هدف ورود به واقع یمعرفت علم
(عقل، شهود و تجربه) با عمـل و تجربـه مـرتبط اسـت.     ی در ارتباط با منابع معرفت یمعرفت علم
ـ یــ، كشـف واقع یمعرفتــ ۀن حـوز یــهـدف ا  ـ یت و تبی ی در فــت علمــ، معرین آن اســت. از طرف
ـ م علـم و واقع یواسط پـارادا  ، حدیمراتب معرفت سلسله ). 22، ص1388مـان،  ی(ا ت قـرار دارد ی
، یشــناخت یهســت یت، مبــانیــشــود قبــل از ورود بــه واقع یباعــث مــ یگــاه معرفــت علمــیجا

ـ خـذ نما أم یت را از پـارادا یواقع یشناخت و ارزش یشناخت معرفت  یمیپـارادا  یمبـان  ،نید. بنـابرا ی
ـ رو، هـر فعال  یت منجر شود. از اینمتفاوت ورود به واقع یرهایتواند به مس یم متفاوت ـ ی  یت علم

ـ   یر در راستاییجهت تغ یت تجربیپی ورود به واقع كه در  یزیر مانند برنامه ی هدف معرفـت علم
خـود   یمیپـارادا  یتواند بدون توجه به مبـان  یآن دارد) است، نم حاكم بر ینیب شه در جهانی(كه ر
 یدر هـر نظـام اجتمـاع     یاجتمـاع  _ یاقتصاد یزیر گونه برنامه هر ،نیو اجرا شود. بنابرا یطراح

م یاز پـارادا  یرد. چنانچـه آن نظـام اجتمـاع   یپـذ  یغالب بر آن صورت م یها میلزوماً تحت پارادا
ـ ت نكند، ضرورتاً از گذشـته خـود و تجرب  یتبع یخاص ـ  یات شخصـ ی اسـتمداران و  یس یو گروه
ـ ر ن برنامـه یصه اید. خصینما یفاده مزان استیر برنامه ، ضـعف در  یریرپـذ ییبـا انعطـاف، تغ   یزی

سـان   بـه  ین اسـناد ین، تـدو یشدن تـوأم خواهـد بـود. بنـابرا     ییت در اجرایو محدود ینیب شیپ
ـ   یهـا  میا پارادایم یا ناخواسته) تحت پارادای(خواسته  توسعه ضرورتاً یها برنامه و  یعلـم طراح
ـ یه در قالب نوشتار كز یتوسعه ن یها گر، برنامهیدان یشوند. به ب ین میتدو گردنـد،   یا اسناد ارائه م

ـ  یهستند كه برحسب چارچوب نظـر  یقت كلماتیم درحقیمی بامعنا هستند. مفاهیواجد مفاه ا ی
نا با هدف ورود بـه كـنش   م بامعیشوند. مفاه یمعنا م یحاكم بر نویسندگان آن دارا یستم معانیس

شوند.  یكنشگر ساخته م یم فكریا پارادای 1ینیب اساس جهانی براعاجتم یسازهاو جهت ساخت
ـ شـه و فكـر خـود عمـل نما    یسازد براساس اند یم، كنشگر را قادر میمفاه ـ   د. بـه ی ن لحـاظ  یهم
ـ یزیر فیو غ یكیزیف یسازهاو ها، ساخت ی سمبلریگ شكل ـ فعال یاصـل  یهـا  از مشخصـه  یك ت ی

                                                           
1.worldview 
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ـ ه انسان ب ـ گ رونـد كـه در شـكل    یشمار م ـ یمفـاه  یری  ؛1984یـدنز، (گ یشـه دارنـد  ر یو یم ذهن
  .)1950ل،یر

 توسعه یها ج علم در برنامهیرا یها میمشكل استفاده از پارادا
ماید این است كه هر پارادایمی اقتضائات خاص خـود را دارد و  ن معضلی كه در این راستا رخ می

توسعه بهـره گرفـت؛    یها همچون برنامه ین اسنادیتدو یتوان برا ینم یمیرو، از هر پارادا نیاز ا
علمـی   یشناس روش ۀكنند ی تدویننحوی و به ت معرفت علمیهو ۀكنند یم علم، تعیینرا پارادایز

ـ یاست كه مس ـ بـه واقع  یر ورود و خروج معرفت علم ـ  یهـا  ت اسـت. معرفـت  ی ، ی(اثبـات ی علم
ـ متفاوت، به ت یشناس برخوردارند. روش یمتفاوت یها یشناس ) از روشیو انتقاد یریتفس ح و یوض
 یشناس ) از روشیزیر (مانند برنامهی ت علمیپردازد. چنانچه هر فعال یت مین متفاوت از واقعییتب
ـ   یمتفاوت یها به هدف ،دیاستفاده نما یمتفاوت یم علمیا پارادای تـه درخـور   كد كـه ن یخواهـد رس

  ی است.توجه

 )یمیپارادا(خلط  توسعه یها مختلف در برنامه یها میاستلزامات استفاده از پارادا
ن یمختلـف در تـدو   یهـا  میاز پـارادا  یریگ و بهره یمیخلط پارادا ۀان شد، مسئلیه بكگونه  همان
ـ  یهـا  میپـارادا  یزیرا تمـام  ؛توسعه بسیار حائز اهمیت است یها برنامه  یكـه رو بـه سـو    یعلم
ـ كه صـرفاً از طر  اند، چرا ید معرفت علمید و بازتولیدارند، مدعی تول یت تجربیواقع معرفـت  ق ی
ـ  یشده م رفتهیا اصولِ از قبل پذیها و  فرض شیبر پ یاست كه متك یعلم ن یـی ح و تبیتوان در توض
ل یمعنا كه وضع موجود چیست و چرا چنین است و چگونـه تبـد    نیت مشاركت نمود. بدیواقع
ـ   ت بهیاز واقع یح علمیدر هر توض ییابد، از سؤاالت اساس می ـ آ یشمار م ـ  ی در  ید. معرفـت علم
، یشـناخت  ، معرفـت یشـناخت  یهسـت  یها فرض شیبر پ یك طرف متكیاز  یمراتب معرفت لهسلس
شـود.   یوارد م یت تجربیبه واقع یساز ق مدلیگر، از طریو... قرار دارد و از طرف د یشناخت ارزش
ـ  یحضور علم در واقع ۀ) ثمریزیر (مانند برنامهی ت علمیگونه فعال هر ن لحـاظ،  یت است. بـه هم

) مطرح اسـت.  یزیر (مانند برنامهی ت علمیبودن و معتبر بودن فعال یدرباره علم  یجد یها بحث
ـ یكه اساساً در پارادا  شده نییاز قبل تع یها فرض شیعلم بدون پ ـ  یم علم معرف شـود و بـدون    یم

ـ  یكه مـدع  یابد. معرفت علمی یتواند حضور معرفت ی، نمیت تجربیورود به واقع ییتوانا ، یمنطق
) به بوته یزیر (مانند برنامهی اجتماع یها تیت فعالیبودن است، در هدا یو تجرب یافتگی سازمان
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تواند بـه اعتبـار آزمـون معرفـت      یعلم م یها فرض شیپ یشود. استحكام منطق یآزمون گذاشته م
ـ ینجامد. چنانچه فعالیب یعلم ـ  یاز مبـان  یت علم ـ ی منطق  یعلـم) مسـتحكم   یهـا  فـرض  شی(پ

ـ مختلـف) اسـتفاده نما   یهـا  می(پارادا متناقض یها فرض شیا از پیبرخوردار نباشد و  د، اعتبـار  ی
ضـمن فقـدان اسـتدالل     یت علمی، فعالیعبارت  ) الزم نخواهد داشت. بهیی(اجرای و تجرب ینظر
مختلـف در   یها میل استفاده از پاراداكن مشیتر ن مهمیبرد. بنابرا یدر اجرا رنج م یاز ناتوان ینظر
  مطلوب آن است. یان اجراك، عدم امتوسعه یها ن برنامهیتدو

شـوند.   یمیندارند، ممكن است دچار خلط پارادا یشفاف و روشن یم علمیكه پارادا یجوامع
ن یآن جامعه دچار تناقض شده و شكاف ب یو اقتصاد یاجتماع _ یاسیت سین حالت، فعالیدر ا
ن جوامع معمـوالً  یدر ا در آن جامعه خواهد شد. یثبات یت موجب عدم تعادل و بیها و واقع ارزش
  كنند نگران خواهند شد. یاستگذاران از آنچه مشاهده میگذاران و س یمش خط

ـ هو ۀكننـد  كـه تعیـین    یك سند رسمیحاكم بر  یات نوشتاریم و ادبین اساس، مفاهیبر ا ت ی
كـه بـه لحـاظ     یفیدقت ارزیابی شوند. انسان با تمـام تعـار   ی است باید بهنظام اجتماع یساختار
 یشده اسـت، دارا  یمختلف معرف یها ینیب ا جهانیها  میدر پارادا یشناس و معرفت یشناس یهست

ـ  یفكـر  است كـه ریشـه در انگـارۀ فكـری وی دارد. انگـاره       یساز اجتماعو ی ساختتوانمند ا ی
 كنش انسان به یهستند كه راهنما  ییها د، باورها و ارزشیاز عقا یاساس ۀمجموع یم فكریپارادا

ف یشمندان تعریاند یم در محافل علمی). اگرچه پارادا1998، یكروت ؛1990(گوبا،  ندیآ یشمار م 
و  3یشناس ارزش 2،یشناس معرفت 1،یشناس یآن شامل، هست یداشته و عناصر اساس ینسبتاً روشن

ـ باشد، اما ممكن اسـت ا  می  انیب فنّ ن عناصـر در نگـاه عامـه مـردم روشـن و شـفاف نباشـند.        ی
ـ  یدگاه كنشگران اجتمـاع یق بر دیمو ع یمطالعات علم ـ توانـد تـا حـدود ز    یم  یراهگشـا  یادی

  دگاه آنان باشد.ین عناصر از دیت ایص هویتشخ
ن اسـناد را  یباشد كه ا یافراد یها دگاهیتواند مستقل از د یتوسعه كشور نم یها ن برنامهیتدو
ـ ا یاسـالم  یر حركت جمهـور یعنوان مس  به یید نهاییم و پس از تأیتنظ انـد.   رضـه داشـته  ران عی
ـ   های مزبور در سلسله دگاهید ـ ) هو1388مـان،  ی(ای مراتـب معرفت ـ  تی و براسـاس ضـوابط    یابی

ـ هر د یشوند. از طرف می یابیحاكم بر آن ارز یشناخت و روش یشناخت معرفت م یدر پـارادا  یدگاهی
  پذیر خواهد بود. شود، اعتماد ید مید و بازتولیمربوط به خود كه تول یفكر

                                                           
1. ontology 2. epistemology  

3. antilogy 
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نحـوی    اند كه به ن در انسانیادیبن ییهای علم، دو توانا خالقیت در مبانی پارادایم عقالنیت و
ـ  یها كه هست یین توانایكنند. اتفاقاً ا یم ییخودنما یمعرفت علم ۀدر حوز انسـان را رقـم    یشناس

ـ  ۀم علم بر حوزیق پارادایزنند از طر یم ـ  یمعرفت علم ـ شـمندان در تحل یشـوند و اند  یوارد م ل ی
ـ ند. طرح عقالنینما یاز آنها استفاده م یانسان در نظام اجتماع یاجتماع یو رفتارهاها  كنش ت و ی
مكـره چـپ و راسـت انسـان مطـرح اسـت.       یز، با طـرح ن یك نیولوژیزیلحاظ ف  به یت حتیخالق

ـ  1لیتوماس كارال ـ ح فعالیدر توض ـ  یهـا  تی ـ     یذهن ـ از فعال یمعتقـد اسـت كـه بخش ـ ی ی ت ذهن
ذهـن   یها تیگر، شامل فعالیم) و بخش دیل آگاهانه مفاهیر و تبدییغ(تی تفكر عقالن ۀرندیبرگدر

ا كنتـرل مـا بـر آن انـدك     یم و یا كنترلی بر آن نداریطور مبهم درك شده و  است كه به 2ناخودآگاه
وه تفكر در انسـان تحـت   یا شیاز دو نوع  3ل فوردی). گ22ص ،1380(نقل شده در: مسدد،  است

ـ ن 6،كند. گترلـر و جكسـون   یا خالقانه صحبت می 5و تفكر واگر ییا عقالی4عنوان تفكر همگرا ز ی
ـ  یریپـذ  گر را هـوادار خـط  یل به ثبات و نوع دیك نوع تفكر در انسان را متمای ـ  یمعرف  كننـد  یم

و  یسـاز  ، شـفاف یمنـد  به كشف قاعـده  یكیانسان كه  یی). حضور فعال دو توانا8(همان، ص
كه بـه   یعلم یها هیمتمایل است در نظر یداریناپات و یالی، سیخواه ی به تحولگریقضاوت و د

شناسـان   پردازند، مشهود اسـت. اگرچـه روان   یم یو یو روان یاسیس _ یاجتماع ین رفتارهاییتب
ـ یعقالن ۀبـر حـوز   یانسان و عالمـان علـوم اجتمـاع    یتیخالق ۀشتر بر حوزیب نـد،   وی متمركـز  یت
كامالً مشـهود   یخیلحاظ تار  فته نشده است. بهده گریناد یین دو تواناین ایوجه تعامالت ب چیه به

ان و یهـا، سـاختارگرا   كیت استوار است و نئوكالسیشتر بر عقالنیها ب كیاست كه نظریات كالس
 7نگـوس، ی(دوم انـد  نظـر قـرار داده   ت را مدیت به سمت خالقیها به حركت از عقالن مدرن پست
تحلیــل ســاختارهای نظــام ر شــده اســت كــه امــروزه د ین بحــث جــدیــا ی). بــه حــد2003

). 1998لـر،  یك ؛2007، یكیهستیم (بل یدگیچیهای آشوب و پ نظریه یریگ شاهد شكل اجتماعی
ـ     یزیر (مانند برنامه ی علم  تیهر فعال انجـام شـود، اصـالت بـا      ی) كـه بـا اصـالت نظـر كارشناس
ـ ر كه برنامه یحال است. در تیعقالن ـ  یاجتمـاع  یهـا  در خـدمت تحـول در كـنش    یزی  ودموج
ـ     یانـداز نظـر   به چشـم  یابیدست یراستا در حـاكم بـر آن    یمیر پـارادا یاسـت كـه خـود، در مس

                                                           
1. Thomas Carlyle 2. unconsciour  

3. Guil Ford 4. convergence  

5. divergence 6. Getzels & Jackson  

7. Domingus 
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ـ ر شود. برنامـه  ین مییتع انداز چشم ـ      یزی بـدون توجـه بـه     یدرسـت و مطـابق بـا قواعـد عقالن
و  ینظر یممكن است در طراح یت) در چارچوب نظری(خالق گِر انسان از جملهیهای د ییتوانا
ـ ران بـا ا یطور خاص در ا هزها در كل جهان و بیر برنامه رو، گردد. از اینی با مشكل مواجه عمل ن ی

  اند. مواجه یمشكل ساختار
خالقانـه انسـان اسـت     ییبر توانا ید دانش، امری خالقانه و متكید و بازتولیگر، تولیان دیبه ب

ـ  یامدهایده شده است. پیاو د یعقالن ییانسان توأم با توانا یشناس كه در معرفت ش خالقانـه  دان
گیـرد. دانـش    عمل انسان قرار می یرسد و راهنما یم یده انسان به سازمان یعقالن ییتحت توانا

انسان فعال است.  یاجتماع یایدن یداریپا یدر راستا یتحول و دانش عقالن یخالقانه در راستا
 یاختشـن  و روش یشـناخت  لحاظ معرفت  ن دو بهین ایت و رابطه بیت و عقالنیاگرچه بحث خالق

كـه عرضـه    ین اسـت كـه تفكـر   یشود ا یمستفاد م یین توانایامری غامض است، ولی آنچه از ا
ـ   یك نظام اجتماعیت یو تثب یده ت، سامانیریگردد و ادعای مد یم اسـت.   یدارد، دانـش عقالن

ـ ت ایشود. هو ید مید و بازتولیخاص تول یها ها و ارزش بر اهداف، آرمان یمتك یدانش عقالن ن ی
ملحوظ اسـت،   یا آثار ویا مكتوبات و یانسان كه در كردارها  یق گفتارهایتوان از طر می دانش را

  نمود. یابیافت كرده و ارزیدر

  ینظر یابیو ارز یمیپارادای ابیتفاوت ارز

ـ ق، تفـاوت بـین ارز  ین تحقیدرآمد ا شیگر در پیخور توجهی دكته درن ـ و ارز یمیپـارادا  یابی  یابی
ـ ر (مانند برنامه یت علمیاست. هر فعال ینظر ـ یزی ، یمیپـارادا  یتوانـد در سـه سـطح، مبـان     ی) م

ـ كـه ارز  یشود. زمـان  یابیارز یساز ا مدلیو  ینظر چارچوب  مربـوط   یمیپـارادا  یبـه مبـان   یابی
ـ حاكم بر آن فعال یفلسف یها فرض شیشود، الزم است كه به عمق آن فعالیت كه پ یم ت اسـت،  ی

حـاكم   یم فكـر یتوان به پارادا یم یراحت شخص باشد بهرجوع شود. چنانچه نظریه حاكم بر آن م
ـ  یسـت یبرالیل یافت. مثالً چنانچه براساس چارچوب نظریبر آن دست  اقـدام بـه    یسـت یا ماركسی

م یت را منطبـق بـا پـارادا   یآن فعال یر كلیتوان مس یم یراحت شود، به یت اقتصادیك فعالی یطراح
ـ تبع یروشـن  یاز چارچوب نظر یت علمیانچه فعالنمود. چن یابیارز یا انتقادیو  ییگرا اثبات ت ی
ـ در ا یپس از انقالب اسالم یاقتصاد _ اجتماعی یها تی(مانند فعال دیننما ران) الزم اسـت بـه   ی
ـ  یات حاكم بر آن فعالیادب ـ  یت رجوع نمود و در قالـب پژوهش و هدفمنـد عناصـر غالـب     یعلم

  ح داد.یالب توضغ یها میرا كشف و قرابت آنها را با پارادا یمیپارادا
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ـ مربـوط اسـت. در ا   یت علمیحاكم بر فعال یبه چارچوب نظر ینظر یابیارز ن حالـت بـا   ی
بـه   ی) به نحـو یت اقتصادی(مثالً فعال تیرامون آن فعالیموجود پ ینظر یها رجوع به چارچوب

 شتر بـا یشود تا برحسب قرابت ب یت با نظریات موجود پرداخته میه حاكم بر آن فعالیسه نظریمقا
ـ فعال یت نظرینظریات به كشف هو ای از یا مجموعهك ی طـور مثـال در    ت پرداختـه شـود. بـه   ی

ــارادا هــا،  كی(كالســ پیرامــون مســائل اقتصــادی مباحــث نظــری متعــددی  یــیگرا م اثبــاتیپ
ــدر فعال ینظــر ی...) وجــود دارد كــه ادعــاو هــا كینئوكالســ ــد برنامــه یت علمــی ــر مانن  یزی
ـ سـه و ارز یمقا ینظـر  یها ن چارچوبیا اتواند ب یم یاجتماع _ یاقتصاد ـ شـود. ارز  یابی در  یابی

ـ ت مورد رجوع مرتبط اسـت. مـثالً ارز  یبا واقع یت علمیزان انطباق فعالیز، بر میسطح مدل ن  یابی
آن، جهـت حضـور معتبـر در     ید توانمنـد یتواند مؤ یم یاجتماع _ یاقتصاد یزیر برنامه ییاجرا
ـ گر به واقعی) و از طرف دی(چارچوب نظریۀ طرف بر نظر  كیز از یت باشد. البته مدل نیواقع ت ی

  ).1388مان، ی(ا شود یابی ن دو جهت اعتبارید از ایمرتبط است كه با
ـ ا یاسالم یجمهور یاجتماع _ یبرنامه توسعه اقتصاد ـ    ی نظـام   یران بـه منزلـه دانـش عقالن

ـ د. اینما یرا دنبال م ینیم شده، اهداف معیتنظ یخاص یها دهیبر ا یز ضرورتاً متكین یاجتماع ن ی
هـای   ) بـه صـورت  یو مدل ی، نظریمی، پارادای(فلسفی معرفت یها ه مرتبهیتوان از زاو دانش را می

ـ اسـت و  ینمود. مسلماً دانشمندان علم اقتصاد، علم س یابیارز یمتفاوت  یشـناخت  ا علـم جامعـه  ی
ـ ا مـدل بـه ارز  ی یتوانند از سطح نظر یم ـ ارز برنامـه بپردازنـد. معمـوالً    یابی موجـود از   یهـا  یابی

كـه   برنامه) انجام گرفتـه اسـت و از آنجـا     ی(سطح علم ا مدلیه یتوسعه در سطح نظر یها برنامه
ـ شـمندان  یباشد، اند از قبل موجود می یه علمیك نظریها نیازمند  یابیارز  گونه نیا ا كارشناسـان  ی

ـ انـه) بـه ارز  یگرا (عمدتاً اثبات موجود یات علمیاند تا براساس نظر نموده یسع  یهـا  برنامـه  یابی
؛ درخشـان و  1379، یی؛ آقابابـا 1383، ی؛ غالم1388، یمیج و عظی(نتا ران بپردازندیتوسعه در ا
  ).1374، یمی؛ مق1384 نژاد، ی؛ مصل1383مهرآرا، 
 یها حاكم بر برنامه یبه عناصر نظر یابیات موجود و دستیاز نظر ییرها ین پژوهش برایدر ا

نظـر اسـت، زیـرا در     م مدیسطح پارادا یعنی یه علمیتر از نظر باال یسطح معرفتتوسعه، رجوع به 
ـ   یخارج از تعصبات نظـر  یادتریزان زیتوان به م ن سطح مییا برنامـه   یف ابعـاد نظـر  یبـه توص

هـا   شـده اسـت تـا مـتن برنامـه      ین هدف، سـع یبه ا یپرداخت. جهت انجام پژوهش و دسترس
ـ ، تحلیفی(رجوع شود به فصل سوم) به صورت ك علم یها میدر پارادا یبراساس عناصر اساس ل ی

هـم بـه صـورت      آن» ل محتوایتحل« یشناس ن لحاظ در این پژوهش از روشیهم   محتوا شوند. به



  رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یجتماعا _ یاقتصاد توسعه یها برنامه یمیپارادا یابیارز      16

  

(رجوع شود به فصـل چهـارم) مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه       ی صیدار و تلخ جهت یل محتوایتحل
ـ   یعلم یساز هیركه در خدمت نظ یمیعناصر پارادا ییاست. در شناسا ـ رنـد از ن یگ یقـرار م  ومنی

  ) استفاده شده است.1388( مانی) و ا1997(
های توسعه  استدالل دیگری كه موجب گردید تا در این تحقیق به این سطح ارزیابی از برنامه

(ارزیابی پارادایمی) این است كه در تبدیل مشكل، ابهـام و نگرانـی در هـر     رجوع شود، اقتصادی
تر اجتماعی به مسئله تحقیق، نیاز به نظریه علمی است كه مورد رجوع آن بستر اسـت.  یا بس  زمینه

 یجمهـور  یحاكم بر سـاختار اجتمـاع   یه علمیاست كه نظر یباق یال اساسؤن سیا یاكنون جا
ـ بـر ا  یا شـود و عـده   یم ینیست؟ امروزه اگر بحث از علم دیران چیا یاسالم ن باورنـد كـه مـا    ی
ـ بحـث نظر  یكه مقـام معظـم رهبـر    ا هنگامییم و یداشته باش ینید یم علمیتوان یم و  یپـرداز  هی

ـ  یه علمیداللت بر فقدان نظر ینند، همگك ین را مطرح میبراساس د یافزار ت نرمیفعال بـر   یمتك
ـ  ) دارند. امروزه اقتصـاد، جامعـه  ی(اسالمی اله ینیب جهان ـ  ، روانیشناس اسـت و... در  ی، سیشناس

 یاسـالم  یگـذاران جمهـور   یمش منسجم و مورد اتفاق نظر خط یرجامعه از فقدان چارچوب نظ
ـ  یهـا  و مـدل  یمفهـوم  یها ، مدلینظر یز مبانین یدر سطح مراكز علم یبرد. حت یرنج م  یتجرب
ـ  یریپـذ  و جامعـه  یات علمیبر تجرب یمتك یخصوص در حوزه علوم انسان شمندان بهیاند  یعلم

یانـه  گرا كـرد اثبـات  یاسـت كـه بیشـتر بـر رو     یسـان غالب در علوم ان یها میافراد در قالب پارادا
 یتـاً ارتقـا  یل مشكل بـه مسـئله و حـل مسـئله و نها    یامكان تبد یۀرو، فقدان نظر استوارند، از این
ه یـا  ی، رجوع به سطح باالتر از سطح نظرین سطح معرفتیعبور از ا یسازد. برا یدانش را فراهم نم
ـ م علـم ضـروری اسـت. در ا   یسطح نظر پـارادا  ، یشـناخت  یتـوان مباحـث هسـت    سـطح، مـی  ن ی

ن سطح قـادر  ینمود. در ا یابیها و اسناد را ارز ان در گفتمانیب و فنّ یشناس ، ارزشیشناخت معرفت
هـا   كه در برنامـه  یمیمفاه ینظر یده ا سامانیو  ینظر ی زان همسازیم یادیم بود تا حد زیخواه

 یـی روا توانـد موجـب ارتقـای    یم ینظر یم. اگرچه وجود همسازیینما یاند را بررس عرضه شده
توانـد ورود   یز مین یگونه تعارضات منطق برنامه جهت حضور در عرضه اجرا باشد، هر یساختار
ـ توسـعه در ا  یهـا  مواجـه سـازد. برنامـه    یرا با مشكالت جد یاتیها به سطح عمل برنامه ران در ی

و  یمنـد نظـر   م ت نظـا یافعال، بـرای هـد   یعلم یمرحله اجرا به علت عدم وجود چارچوب نظر
ـ صورت غی از برنامه به نموده و ابعاد یریگ كارشناسان بهره یو گروه یقه فردیآن از سل یعمل  ری

  شود. یاثربخش برحسب ضرورت اجرا م ریافته و غی سازمان
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  یفیك یل محتوایتحل یشناس روش

ـ شده در ا ی به كار گرفتهفیك یل محتوایتحل یشناس روش ـ  ی ـ   ین پـژوهش، متك ـ  یانبـر مب  یمنطق
ـ ، نظریفیقات كیتحق یاساس یها یژگیاز و یكیاست.  یدر علوم انسان یفیقات كیتحق  یپـرداز  هی
ـ رش نظریدرباره عدم پـذ  یفی). محققان ك172، ص1388مان، ی(ا استیه آزمون نظر یجاه ب ه ی

ـ  1954( دگاه بلومریشتر به دیق، بیا در شروع تحقیدر قبل  ت شـد  نـد. بلـومر بـه   ینما ی) رجـوع م
ـ  یهـای رو  است كه از ویژگـی  یواقع یایبر دن یم ثابت تجربیمفاه یریكارگ مخالف به یكـرد كم 

رجـوع   1شـونده  م حسـاس ید به طرح مفاهیبا یقات علمیمعتقد است در تحق یق است. ویتحق
ك نقشه راه یافت یدر ۀمنزل  م بامعنا و حساس، بهی). البته ارتباط با مفاه7ص ،1954(بلومر،  شود

ـ ه ق بیدان تحقیا میحقق از بستر است كه م ـ گیآورد. پ یدست م در سـند   یمیم پـارادا یمفـاه  یری
هـا   راهبرد حاكم بر برنامه یم حساس است كه به نحویارتباط با مفاه یتوسعه به معنا یها برنامه
رفته در آن، پرسشی كار یات بهتوسعه و ادب یها م بر برنامهكم حایند. ارتباط پاراداینما یم یرا معرف

  است كه در این رابطه باید به آن پرداخت.

  رفته در آنكار هات بیم حاكم بر برنامه و ادبیپارادا ۀرابط

یـات آن  م خـاص، اسـتفاده از ادب  یك پـارادا یاز  یت علمیت هر فعالیص تبعیاز موارد تشخ یكی
ـ   فرض شیات حاكم بر پیرو، رجوع به ادب پارادایم است. از این ـ یهـا و توض ل و اصـو  یحات منطق

ـ آن در ارزیابی پارادایمی فعالیت علمی حائز اهمیت است. چنانچه فعال ینظر ـ ی (ماننـد  ی ت علم
م خاصـی  یمقید به پارادا یساز ه و مدلیم علم، نظریاز سطح پارادا یی) به صورت مبنایزیر برنامه

 و یط، سـطح نظـر  ین شرایت خواهیم بود. در ایآن فعال یرونیو ب یدرون ییروا یباشد، شاهد نوع
گونه شكاف و تناقض به حداقل  گر قرار گرفته، هریكدیافته و فعال با ی در تعامل سازمان یاتیعمل

ــر (ماننــد برنامــهی ت علمــیــفعال یابیــدر ارز یرســد. چنانچــه ســؤال اساســ یممكــن مــ  یزی
 یاتیو عمل یاز شكاف سطح نظر یبرنامه، نگران یمیت پارادایهو یی) شناسایاقتصاد _ یاجتماع

ـ م، حاكم بـر برنامـه باشـد، وجـود ادب    یحاكم بر جامعه و پارادا ینیب تطابق جهان یابیا ارزیو  ات ی
ـ   یاست. از طرف یمیو خلط پارادا یسازمان یب ۀ، نشانیمیمتفاوت پارادا در  ی، چنانچه بـه هـر علت

ـ ، از ادبینظام اجتماع یرونیب یروهایت عوامل و نیا با هدایطور ناخودآگاه و  ی بهت علمیفعال ات ی
                                                           
1. sensitizing concepts 
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ـ م اسـت. موفق یت از آن پـارادا ید و تعهد آن فعالیاستفاده شود، نشانۀ تق یخاص یمیاراداپ ت آن ی
  م خواهد بود.یآن پارادا یاتیو عمل ین نظریمواز یت تمامیازمند رعایت، نیفعال
ـ ق، توجه بـه امكـان اسـتفاده از ادب   ین تحقیمهم و حائز اهمیت در ا ۀتكن ات و اصـطالحات  ی
د یرو، شـا  ه به صورت ناآگاهانـه اسـت. از ایـن   توسع یها در برنامه یعلم یها میا پارادایم یپارادا

یم دانسـت.  ن برنامه تحـت آن پـارادا  یتدو یم را لزوماً به معنایپارادا یكات ینتوان استفاده از ادب
) یعلم یها می(تحت پارادای اجتماع _ یتوسعه اقتصاد یها ن برنامهیكه از تدو یحقیقت زماندر
 یكنندگان برنامـه از مبـان   ی اطالع كارشناسان و تدوینشود، لزوماً به معنا یه بحث مك جامعیدر 
در سطح آموزش  یكه حت شده در برنامه نیست، چرا ی به كار گرفتهها ا مدلیمی نظریات و یپارادا

ـ ، عدم اطالع كامـل فراگ یها و مراكز علم علم و در دانشگاه ـ و  یفلسـف  ی(دانشـجو) از مبـان   ری ا ی
 یبه چارچوب نظـر  ید نظام اجتماعیها كامالً طبیعی است. آنچه مهم است، تق دگاهید یمیپارادا
گذاران و رهبـران   یمش ه اعتقاد و باور دارد. خطیآن نظر یمیپارادا یاست كه به مبان یروشن یعلم

ـ كه د یخاص ینیب براساس اعتقادات و جهان ینظام اجتماع ـ  یمیدگاه پـارادا ی ـ را ترغ یخاص ب ی
ـ یریمـد  یسـاز  و مـدل  یپـرداز  هیجامعه را به سمت نظركند،  یم ـ نـد. نظر ینما یت م و  یپـرداز  هی

ـ   یریپذ جامعه یمدل در جامعه به معنا یو اجرا یساز مدل ـ  یجامعـه علم جامعـه   یو كارشناس
ـ  م علـم یف پـارادا یكه تكل یا ن در جامعهیخاص است. بنابرا یم علمیبراساس پارادا بـر   ی(متك

جهـت اجـرا دنبـال     یسـاز  و مدل یپرداز هیت و براساس آن نظرخاص) مشخص اس ینیب جهان
ـ شد مردم به یاجتماع یدر زندگ ینیب شود، دغدغه فقدان حضور آن جهان یم ابـد.  ی یت كاهش م

و  یات شخصـ یها، تجرب زان و كارشناسان براساس آموختهیر ر دنبال نشود، برنامهین مسیچنانچه ا
ـ ند. اینما ین برنامه میدر جامعه اقدام به تدو یزیر خ برنامهیجامانده از تار مستندات به  فراینـد ن ی

افته باشد كه گاهـاً بـا تنـاقض تـوأم     ی فعال و سازمان یعلم یریپذ از فقدان جامعه یتواند حاك یم
ـ و حاكم یمیپـارادا  ی، خلـط مبـان  یزیر برنامه فرایندن یاست. ثمره ا ت دانـش عامـه بـر نظـام     ی
كننـدگان   نیه فرض آشنا نبودن تدوكن شد یسخن ا ۀجین نتیبراجامعه خواهد بود. بنا یكارشناس

  ست.ین یرفتنیعلم، پذ یها میبرنامه با پارادا
  آن است: یم علم و اعتقاد به مبانیپارادا یكگر، مناسبات بین استفاده از یته شایان توجه دكن

ات موجود پیرامون یادبه یكی از مفاهیم مترادف با پارادایم در كم یته بپردازكن نید به ایابتدا با
، مجموعـه اعتقـادات   ینیب ). در جهان2007س، یلیو ؛1990(پاتن،  بینی است یم علم، جهانپارادا

و جهان خلقت فعال است. اعتقـاد انسـان بـه چگـونگی       یها درباره درك هست انسان یو باورها
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و اینكه چه چیـزی  ا یموجود در دن یها یدگیچیكاركرد جهان، نحوه امكان دخالت انسان در آن، پ
ـ ا مهم است، چـه چ ین دنیدر ا ـ ت دارد، چـه چ یمشـروع  یزی ـ  یزی ـ اسـت و چـه چ   یمنطق ی زی
ـ م را راهبـرد پا ی) پارادا1970( نكه كوهنیاند. ا نییب ق جهانیافتنی است، از مصادی دست بـه   یا هی
ـ  ی) نظام فكـر 1997( ومنیا نیكند و  یم یه و پژوهش معرفینظر ـ  یهـا  فـرض  شیو پ در  یاساس
عناصـر   ،نیم علم اسـت. بنـابرا  یدر پارادا یكند، بیانگر حضور عناصر اعتقاد یدگاه را مطرح مید

فعال اسـت كـه در حـوزه عمـل      یاند. اعتقادات انسان، زمان یم علم از زمرۀ عناصر اعتقادیپارادا
حـاكم بـر آن مـرتبط اسـت.      یاعتقـاد  یبا مبـان  یت عمل انسانیرو، هو ظاهر شود. از این یانسان
ـ گ طور مثال ایمان و پایبندی انسان مسلمان به اسالم برحسب عمـل، رفتـار و موضـع    به  یو یری
 یكه خالق بـه و  یت به انسان مربوط است و انسان برحسب استعداد فطریشود. فعال یم یابیارز

ـ فیمتعلق به انسان و متعلق بـه ك  ین عمل انسانیاعطا نموده، قادر به تفكر و عمل است. بنابرا ت ی
انسـان   یریگ موضع ی، نوعیزیر ریشه دارد. برنامه یو یاست كه در اعتقادات و باورها یتفكر و

ـ و  یاعتقاد یتواند از مبان یاست كه نم یاجتماع یدادهایت و رویمقابل واقع  یفكـر   میا پـارادا ی
  منفك باشد. یزیر برنامه

هـای توسـعه بـا     رنامهكنندگان ب شك این تحقیق در پی نشان دادن مبانی اعتقادی تدوین البته بی
كاررفته در آن نیست، بلكه هدف، نشان دادن و تصـریح ایـن نكتـه     استفاده از ادبیات پارادایمیك به

است كه استفاده از یك پارادایم علم به معنای استفاده و به كار بستن مبانی آن است، امری كـه بایـد   
كند. تأكید مقـام   م را با مشكل مواجه میهای عل توجه اكید به آن داشت و همواره استفاده از پارادایم

 ایرانی پیشرفت، درحقیقت تأكید بر همین نكته است. _  معظم رهبری بر تدوین الگوی اسالمی

سـت كـه بـه    ا هـا  موجود در برنامـه  یف عناصر نظرین پژوهش، توصین اساس، هدف ایبر ا
  هـا از قبـل مشـخص    میاداند. چون عناصـر پـار  ینما یرجوع م یغالب در علوم انسان یها میپارادا
ـ  1دار جهت یفیك یل محتوایباشند، تحل می ـ ی ایبـا راهنمـا   ینحـو    توانـد بـه   یم ن عناصـر بـه   ی

ـ ن اسـت كـه   یها بپردازد. انتظار ا برنامه یفیك یكالبدشكاف  یـی از روا یك برنامـه بـا برخـوردار   ی
ت ین تثبیمع یفلسف یم روشن با بنایك پارادایرا براساس  یالزم، بتواند نظام اجتماع 2یساختار
ـ  د. در صورت وجود هرینما ـ   یگونه تعارض منطق  یهـا  میاز پـارادا  یخـذ عناصـر  أاز  یكـه ناش

ـ یبوده، طب یبرنامه، قطع یساختار ییمتفاوت باشد، اشكال در روا ـ اسـت كـه در ا   یع ن حالـت،  ی
                                                           
1. directional qualitative content analysis  2. structural validily  
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ـ و تثب یجهـت تعـال   1یفه بسترسازیبرنامه توسعه با قبول وظ ـ ی ت سـازمان ی  یعنظـام اجتمـا   ۀافت
كـاهش یافتـه،    یت نظـام اجتمـاع  یط، عقالنین شراید. در ایش عمل نمایفه خویتواند به وظ ینم

ـ   یت جمعیجامعه جهت اداره امور، از خالق ـ نما یكارگزاران خود اسـتفاده م د، كـه حاصـل آن،   ی
ــ ــواه ، تحــولیروزمرگ ــایخ ــلط تم ــالت، تعصــبات و تجربی، تس ــطی ــ ات خ ــذاران و  یمش گ
ـ ین شرایغالب جامعه خواهد بود. ا یها یژگیمور از وناپذیر بودن ا بینی پیش از فقـدان   یط كه ناش

جامعه است، همـواره بـا    یاقتصاد _ یتوسعه اجتماع یها یزیر در برنامه یعلم یچارچوب نظر
ـ  ی، در مواردیزیر گونه برنامه ه هریایفای نقش عل نـد. اگـر امـروز    ك یجامعه را دچار دور باطل م

ی افـزار  ت نـرم یاز به فعالیراهبردی، ن یزیر حل مسئله، فقدان برنامه یجاه بحث از تراكم مسئله ب
ی مطـرح  اسالم _ یرانیشرفت ایپ یالگو یطراح ی،ش مقام معظم رهبری) و به فرمایپرداز یه(نظر
ـ شود به جهت تسـلط ا  می ـ ا یاسـت كـه بـه نظـام اجتمـاع      یا ط خالقانـه ین شـرا ی ران اجـازه  ی
یـن پـژوهش   دهـد. ا  ید) نمیآ یق آن به شمار میموارد از مصاد نی(كه تمام ای عقالن یها تیفعال
در  یشمندان، محققـان و كـارگزاران نظـام اجتمـاع    یو كمك به اند ین نگرانیا یابی شهیصدد ردر

ـ ف روشن و دقیاست. مسلماً تعر یاسالم یجمهور یادیص مسئله بنیتشخ ق مسـئله و اجمـاع   ی
  موجود در جامعه باشد. یها یت و نگرانحل ابهاما از راه یمیتواند ن یبر آن م ینظر

ـ یب اتكا بر جهان یبا ادعا یهر نظام اجتماع ـ  یخـاص، ن  ین  یو نظـر  یمیپـارادا  یازمنـد بررس
اعتقـادات و   یش اسـت تـا از میـزان همخـوان    یخـو  یاسیو س یاقتصاد _ یاجتماع یها تیفعال
ـ نما ین میها تدو تیجهت اجرای آن فعال یلحاظ نظر  كه به ییها برنامه ـ د، مطمـئن شـود. ا  ی ن ی
شود تا ضـمن نزدیكـی بـه اعتقـادات و      یتلق یهشدار به آن نظام اجتماع یتواند نوع یم یابیارز

ـ و عمل ین نظـر یتكو یخود در عمل به چگونگ یاعتقاد یها ارزش ـ آن ن یاتی ـ ی ـ ببـرد. ا   یز پ ن ی
 یاجتمـاع  _ یشده توسـعه اقتصـاد   ی تدوینها حاكم بر برنامه یمیپارادا یق به دنبال بررسیتحق

  شوند: یل دنبال مین پژوهش اهداف ذیدر كشور است. در ا یپس از انقالب اسالم
ـ از  یاسـالم  یجمهـور  یاجتمـاع  _ یتوسعه اقتصاد یها بررسی میزان تبعیت برنامه  .1 ك ی

  م روشن؛یپارادا
 یاسـالم  یجمهـور  یاجتماع _ یتوسعه اقتصاد یها حاكم بر برنامه  میبیان تفاوت پارادا  .2

 غالب و مرسوم؛ یها میپارادا با

                                                           
1. contextualization 
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در ابعاد  یاجتماع _ یتوسعه اقتصاد یها برنامه یمیپارادا یمیزان وضوح و سازگاری مبنا  .3
 ی؛اسیو س یفرهنگ _  یاقتصاد

انـداز   و سـند چشـم   یاجتمـاع  _ یجهت دستیابی به اهداف مزبور، پنج برنامـه توسـعه اقتصـاد   
ـ  خواهد شـد. روش  یابی، ارزیفیك یتوال محیبراساس تحل یاسالم یجمهور ۀسال ستیب  یشناس

ـ یكـرد ك یغالب در رو یها یشناس از روش یكیبه منزله  یفیك یل محتوایتحل ـ تحق یف ق جهـت  ی
تحلیل اسناد و مدارك در راستای درك معانی حـاكم بـر آنهـا مـورد اسـتفاده اندیشـمندان قـرار        

ـ  جهت یفیك یل محتوایتحل یشناس ن پژوهش از روشیگیرد. در ا می شـود كـه در    یدار استفاده م
ـ یتفضیل به ا یق بهتحق یشناس فصل روش ـ شـود. از آنجـا كـه هـدف ا     ین موضوع پرداخته م ن ی

ها  های كلی حاكم بر برنامه ها متمركز است، اصول و سیاست برنامه یمیپارادا یابیپژوهش، بر ارز
اسـت   یگـر ید ا بحث ه كه میزان اجرایی شدن برنامه ی ارزیابی خواهند شد، چرابه صورت اساس

ـ گیـرد. البتـه در ا   ها انجـام مـی   ان برنامهیهای كارشناسان و متول طور مرتب توسط دیدگاه كه به ن ی
د. افزون بـر ایـن عـدم    ینما یرا طلب م یگریقات دیمطرح است كه تحق یز مسائل خاصیمورد ن
مربوط بـه   یا حدز تیكردن برنامه) ن یاتی(عمل م برنامه) و سطح اجرای(تنظی سطح نظر یهمخوان

 شود. ین پژوهش به آنها پرداخته میشود كه برحسب مورد در ا یبرنامه م یمیمسائل پارادا

ـ ر خچه موضوع برنامهیق، به تاریشده است پس از طرح مسئله تحق ین گزارش سعیدر ا  یزی
البتـه  حاصـل گـردد.    ییآشنا یزیر اختصار با سابقه برنامه ل دوم) پرداخته شود تا به(فص رانیدر ا

ـ اسـت و ارز  یاسـالم  یجمهـور  یاقتصـاد  _ یاجتمـاع  یهـا  ن پژوهش بر برنامـه یتمركز ا  یابی
ـ یدر محدوده موضوع ا یشش برنامه قبل از انقالب اسالم یمیپارادا باشـد. نكتـه    ین پژوهش نم

ران قبل از انقـالب  یا یاجتماع _ یتوسعه اقتصاد یها برنامه یمیپارادا یابیشایان توجه اینكه ارز
ـ ج ایسه با نتایتواند در مقا ی) كه م1378مان، ی(ا شده است یز بررسین یالماس ن پـژوهش قـرار   ی
ـ نكه ارزیرد. نظر به ایگ ـ  یبـر مبنـا   یابی بـا   ییسـت، آشـنا  ا هـا  برنامـه  یمیح عناصـر پـارادا  یتوض

ـ     یغالب در علوم انسان یها میپارادا ـ یو یضروری است. فصل سـوم گـزارش بـه معرف هـا و   یژگ
ـ یك یل محتوایتحل یمربوط است. معرف یغالب علوم انسان یها میدر پارادا یعناصر اساس بـه   یف
ـ طور مبسوط در فصل چهارم ارائه شـده اسـت. تحل   ین پژوهش بها یشناس منزله روش ـ یل كی  یف

  د.در فصل ششم ارائه خواهد ش یریگ جهیتاً بحث و نتیپژوهش در فصل پنجم و نها یها افتهی



  
  


