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 چکیده
گیری کهار  بهه ی ها روشو  ها مدلدهد که  یمتجربه حاصل از ارزیابی پنج برنامه توسعه نشان 

موقه  را بهرای ااهرای     بازخوردههای مناسهو و بهه    اند نتوانستهشده کارایی الزم را نداشته و 

در نظهام  . گذاران قرار دهنهد  مشی اثربخش برنامه ااری و تدوین برنامه بعدی در اختیار خط

؛ از هها  آنشوند، ولی نه همه  یمی توسعه بازخوردهای ارزیابی منتقل ها برنامهابی کنونی ارزی

ی اخیر تحقیقات مربهو   ها سالدر . موق  نیستند نیز دقیق و به شده ارائهطرفی بازخوردهای 

بهین   های عمومی و برقراری رابطه علّی و ایجاد سهاختارهای بهازخوردی   مشی به ارزیابی خط

مقاله حاضر بهرای  . نظران را به خود الو کرده است ها تواه صاحو مشی اارا و ارزیابی خط

ی هها  حلقهسیستم مدلی مبتنی بر  های پویاییی توسعه با استفاده از رویکرد ها برنامهارزیابی 

ی اکتشهافی بها خبرگهان    هها  مصهاحبه ی پهووهش از طریهق   ها داده. داده است ارائهبازخورد 

په  از شناسهایی   . انهد  حلیل محتوای کیفی، تحلیهل شهده  آوری و با استفاده از روش ت ام 

ی بازخوردی ترسیم و بها برقهراری ارتبها  بهین ایهن      ها حلقه، ها آنمتغیرهای مدل و روابط 

. حلقوی طراحی شده است -ی توسعه با استفاده از نمودار علّیها برنامهمدل ارزیابی  ها حلقه

ص بین مدیریت و رهبهری برنامهه، منهاب ،    ی بازخوردی مشخها حلقهبا ایجاد  شده ارائهمدل 

 ارائهه تهر علهل تحقهق نیهافتن اههداا برنامهه و        تر و صهحی   فرایندها و نتایج، به درک دقیق

 .کند یمها کمک  تر برای اارای اثربخش فعالیت های مناسو حل راه

 سیستم، توسعه های پویاییهای عمومی،  مشی ارزیابی، خط :های كلیدی واژه
 JEL: C52, J18, Z18بندی  طبقه
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 مقدمه

 4141کشور، در افق  یگذار استیس یسند راهنما نیباالتر عنوان بهانداز  سند چشم
 یعلم ی،اول اقتصاد یگاهبا جا افتهی توسعه یکشوررا  رانیا( ساله ستیبانداز  چشم)

بخش در جهان اسالم و  الهام ی،و انقالب یاسالم یتدر سطح منطقه با هو یو فناور
 نیبه ا یابیدست یبرا. معرفی کرده است الملل ینبا تعامل سازنده و مؤثر در روابط ب

 یهرا  برنامره  آن،برر اسرا    و توسعه ابالغ  یها برنامه یکل یها استیانداز، س چشم
و  نیتردو   «هبرنامه توسع»پنج تاکنون  .ندا هشد نیتدو پنجم و ششم توسعه رم،چها

 .انرد  داشرته ی را کل یها استیها س برنامه ریسا نخست،جز برنامه  اند که به اجرا شده
و برنامره بروده    یکلر  اسرت یفقط داشتن س گذاران استیگفت که هدف س توان ینم

کره در   شروند  یمر ی توسعه برای رسریدن بره اهردافی تردوین     ها برنامهبلکه  است؛
کرالن   هرای  هدفاما ؛ ی سوق دهدافتگی توسعهجامعه را به  توانند یمصورت تحقق 

علرت   .اند نشدهخ بیکاری تاکنون محقق ی توسعه مانند رشد اقتصادی و نرها برنامه
گرذاری،   توانرد بره دلیرل  طرا در هردف      تکرار این روند در چند برنامه توسعه می

بررای   ازیر موردننشردن منراب     ترممین یرا   شده ینیب شیپی ها تیفعالاجرای نامناسب 
یا سایر علل، نکته قابرل   ذکرشدهبا پذیرش هر کدام از علل . باشد ها تیفعالاجرای 

ل این است که نظام ارزیابی فعلی نتوانسته باز ورد مناسریی اراهره دهرد ترا برر      تمم
و بهیودهرای حاصرل موجرب تحقرق      شده انجامهای اصالحی الزم  اسا  آن اقدام

 .های بعد شود ی آینده برنامه یا در برنامهها سالها در  هدف
بردون وجرود    هرا  هردف منظور تحقق  ات اصالحی و بهیود اجرا بهاقدامانجام 

                                                                                                                                 

1  . Development plan 
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اندیشیدن به باز وردها موجرب  . نیست پذیر امکان مند نظامسا تارهای باز وردی 
و ایجراد تیییررات    هرا  دهیر پدکه تصمیمات و اقدامات افرراد بررای کنتررل     شود یم

؛ زیرا هرگونه تالش برای تیییرر  (34 ، ص4931مشایخی،)شود تر  مطلوب سنجیده
ز آن رفتار است و هرقدر علل بروز رفترار  رفتار یک پدیده بر اسا  درک علل برو

هرا و اقردامات    حرل  تر شناسایی شود، امکان دستیابی بره راه  تر و صحیح پدیده دقیق
 (.99 ، ص4931مشایخی،)شود  یمالزم برای بهیود رفتار پدیده بیشتر 

باز ورد مناسب تصویر دقیقی از تیییرات حاصرل از اجررا و شررایط جدیرد     
اگر مرحلره  . حاصل  واهد شد مند نظامارزیابی منسجم و  جودباوکه  دهد یم اراهه

دهد، تصرویر میهمری از شررایط جدیرد و      اراههارزیابی نتواند باز ورد قابل قیولی 
. گذاران قرار  واهد گرفرت  مشی تیییرات ایجادشده در نتیجه اجرا، پیش روی  ط

اصرالحی الزم  ی هرا  اقردام ی بعد نیرز بردون   ها برنامهتا  شود یماین وضعیت سیب 
 .نرسند  مدنظر فاهدتدوین و اجرا شوند و به ا

بنابراین اگر مرحله ارزیابی با ایجاد سا تارهای باز وردی ارتیاط پویرایی برا   
 موقر   بره با اصالح  تواند یمریزی برقرار کند،  گذاری و برنامه مشی سایر مراحل  ط

ایجادشرده را اصرالح    فرایندهای اجرا، از بروز انحراف پیشگیری کرده یا انحرراف 
مشری ترا    است که  ط نیا یمش  طاجرای هر مطرح پس از  پرسش نینخست. کند

رسرد؛   یساده به نظرر مر   پرسش نیا را محقق کند؟ وردنظرچه حد توانسته هدف م
وجرود   ینظرهرای فراوانر   ا تالف یابیارز یها روشو  کردهایهنوز بر سر روولی 
شناسری   و روش یمشی برا دو مسرهله مفهروم     ط یابیط با ارزومرب قاتیتحق .دارد

سرازی   ومنخسرت مفهر   .دهرد  یقررار مر   ریمواجه است که مسهله اجرا را تحت ترمث 
مشی و   ط یمورد انتظار از اجرا یامدهایبر اسا  پ یواقع یایمشهود دن راتییتی

مشری اجراشرده رابطره     شده با  رط  مشاهده راتییتی ایسؤال که آ نیدوم پاسخ به ا
 ها مشی  ط یابیارز نیبنابرا؛ (512 ، ص4931منوریان، )نه  ایدارد  یعلت و معلول

 اموزدیر گرذاران ب  مشری  آن را دارد که در صورت اسرتفاده مناسرب بره  رط     تیظرف
 .ندهست اجرا معنادار و سودمندتر یبرا کی کدام

مالحظرات   ،هرا  مشری   رط [ سریاری از ب] تیر موفق زانیر می ابیدر ارز در واق 
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در این مقالره برا   . (4934ی، زمانی،مؤمن) ردیگ یعمل قرار م یمینا  «یاسیاقتصاد س»
 شرده   اراهره  ی عمرومی هرا  مشری  ی توسعه مدلی برای ارزیابی  طها برنامهتمکید بر 

ی توسرعه  هرا  برنامره است که با ایجاد سا تارهای باز وردی، ارزیرابی پویرایی از   
بره   ( )طور مستمر با پیوند باز ورد بین ورودی، فراینرد و نترایج   و به دهد یمانجام 
 .رساند یمگذاران یاری  مشی  ط

 بیان مسئله .0

 جیترا ی نابیتوسعه و اجرا و ارز یها برنامه یکل یها استیس نیتدو پنج دورهتجربه 
اثربخشی کارایی و  کاررفته، به یها ها و روش دهد که مدل ها، نشان می حاصل از آن
در بررای حرل مسراهل عمرومی      یکل استیس 12از  شیتاکنون ب. اند الزم را نداشته

یرا   نشرده که هنوز ایرن مسراهل یرا حرل      اند و ابالغ شده نیمختلف تدو یها حوزه
 یدرباره چگرونگ  یادیموضوع سیب انتقادات ز نیهم. اند شدهحل  ها آنبخشی از 

ی توسرعه  هرا  برنامره با توجه به اینکه تدوین  .است ها شده آن یابیاجرا و نحوه ارز
شود، امکان گرفتن باز ورد مناسرب از ارزیرابی    یمپیش از پایان برنامه قیلی انجام 

 واهد داشرت؛   برنامه جدید وجود ندارد و نتایج محدودی در تدوین برنامه جدید
زیرابی  رو در ار ازایرن . رود یمر ی که امکان اصالح و بهیود  طاهرا از برین   ا گونه به

داشرتن   یرای سنتی و رایرج برداشرت و بر   ها دگاهیدباید گامی فراتر از  ها مشی  ط
ی از مدلی استفاده شود که نتایج حاصرل از  عموم یها مشی اثربخش از  ط یابیارز

موق  امکران   باز وردهای مناسب و به اراههمستمر ارزیابی و با  طور بهاجرای آن را 
[ و سیسرتمی ]ابراین نیراز بره رویکرردی یکچارچره     بن؛ اصالح انحراف را فراهم کند

به ارزیابی ]با دیدگاه سیستمی . ی وابسته را تحلیل کندها تالشاست که قادر باشد 
 هرا  برنامره زمان با اجررای   هم  «ی باز وردیها حلقه»بسیاری از [ ی توسعهها برنامه
بیرات  این نیراز بره رویکردهرای میتنری برر تفکرر سیسرتمی برر اد        . رندیگ یمشکل 
کره درک علرل پویرایی یرک     ( Collste et al, 2017)دارد سیستم تمکیرد   های پویایی

 (.91، ص 4931مشایخی،) داند یمنیاز کنترل و اصالح آن  پدیده را پیش
                                                                                                                                 

1  . Political economy 

2  . Feedback loop 
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سازی و تحلیرل پیییردگی مناسرب اسرت؛ زیررا برا        سیستم برای مدل  پویایی
براز وردی  ]ای از ابزارهای مفهومی به ما توانایی درک سرا تار   دیدگاه و مجموعه

و در  دهرد  یمر [ نشران ]را [ آن]و پویایی سیستم پیییده [ ی توسعهها برنامهارزیابی 
ایرن رویکررد   (. Franco et al. 2018) شرود  یمر ترر اسرتفاده    ی اثرربخش هرا  استیس

  «سرتا یا»صرورت   کره معمروالم مسراهل را بره     یساز مدل یهارویکرد ریسا بر الف
؛ بدین معنری کره   کند یم نگاهمسهله  تیوضع به  «ایپو»ای  ، با فرضیهکند یم فیتعر

و آن را بره   دانرد  ینمر  روجی فعلی سیستم را تنهرا وابسرته بره ورودی فعلری آن     
کره تیییررات فعلری     طروری  ؛ بهداند یمنیز وابسته  [در طول زمان]ی قیلی ها یورود

 روجی فقط به تیییر ورودی فعلی بستگی ندارد و اگر سیسرتم در حالرت تعرادل    
 نیر ا(. Ogata, 2004, p2) نیاشد، با گذشت زمان،  روجری آن تیییرر  واهرد کررد    

، امکران اصرالح اثرربخش    موق  بهبا ایجاد باز وردهای مناسب و  تواند یمرویکرد 
 .ی توسعه را فراهم کندها برنامهاجرای 

 پژوهش های پرسش .0-0

 ی توسعه به چه عواملی باید توجه شود؟ها برنامهدر ارزیابی . 4

 انیر موقر  بره مجر   و بره  قیر طور دق حاصل از اجرا به یباز وردها اراهه ایآ. 5
 پذیر است؟ امکان

 ؟شوند یم یابیارزچگونه  توسعه یها برنامه و آثار امدهایپ. 9

را  هرا  برنامهی توسعه توانایی بهیود اجرای این ها برنامهمدل پویای ارزیابی  .1
 دارد؟

 پیشینه پژوهش .2

 رییر توسعه و تیی ا مقالهدر  (4934) یدجوادینرضا س دیو س یدریح ینسترن حاج
انرد   گیری کررده  بررسی و نتیجه ستمیهای س کارگیری پویایی با بهرا وکار  مدل کسب
وکار سراده نیسرت و رفترار پویرای سیسرتم       گیری برای تیییر مدل کسب که تصمیم

                                                                                                                                 

1  . Static 

2  . Dynamic 
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العمل سایر بازیگران حوزه مرورد مطالعره ماننرد     وکار همراه با رفتار و عکس کسب
شود که  ای می ایجاد روابط غیر طی و پیییده کنندگان باعث مشتریان، رقیا و تممین

سی دقیق بوده، ممکن است در بسیاری از شرایط به نتایج مرورد انتظرار   مستلزم برر
 .منجر نشود
 یآموزش عرال  های مشی  ط لیتحل»مدل ای  در مقاله (4935)همکاران آذر و 

براسرا   . را طراحری کردنرد  « برنامره پرنجم توسرعه    ستمیهای س پویایی کردیبا رو
کننرده و   های علّری تقویرت   های این پژوهش، توجه به تم یرهای زمانی، حلقه یافته

کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و مناب  مالی تا حد زیادی در اثربخشی  متوازن
 .مؤثر است شده نیتدوهای  و انسجام سیاست

برای ارزیرابی  « کارت امتیازی متوازن»مدل پویای ( 4931)اسدپور و همکاران 
دهد رضایت کارمنردان باعرث    اند که نشان می عب بانک را طراحی کردهعملکرد ش

 .شود اراهه  دماتی با کیفیت بهتر و جذب مشتری بیشتر می
 یمردل  «ستمیهای س پویایی» کردیبا رو پژوهشیدر ( 4931)ی و اردکانی اسعد

انرد کره مراجعره     و نتیجره گرفتره    هدنمرو  اراهره  زدیر استان  یتوسعه گردشگر یبرا
ای پیییده و پویا بوده اسرت و شرامل تعرامالت عوامرل      گردشگران  ارجی مسهله

ونقرل   های دولت، کیفیت  دمات، جمعیت و سیسرتم حمرل   مختلفی مانند سیاست
 .است

 ییایر فرار  از پو  نامه  ود در دانشگاه  لریج  در پایان( 4934) الهه موحدنژاد
او . ر استفاده کررده اسرت  توسعه بندر بوشه یها طرح نشیو گز یابیدر ارز ستمیس

هرای   صورت حلقره  در این تحقیق ارتیاط عوامل اثرگذار بر توسعه بندر بوشهر را به
جرایی و   سازی میزان تقاضرا، ظرفیرت جابره    باز وردی شکل داده و در نتیجه شییه

مردل  ( 4935)همکاران احدی و . سرمایه برای دوره مورد نظر را تعیین کرده است
اجرای مدل پیشنهادی نشران داده  . اند را اراهه داده آهن راهملکرد دینامیکی ارزیابی ع

آهن ایران را  های آتی، کارایی راه است که ادامه روند فعلی استفاده از مناب  در سال
آهرن   افزایش و سچس کاهش  واهد داد و سرانجام برای مدتی طوالنی عملکرد راه

 .ثابت و بسیار اندک  واهد بود یامیتقر
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 یمدل ستمیهای س پویایی کردیدر مقاله  ود با رو( 5442)  «و چرنیی حاسر»
 .ندا هدکراراهه  «ریدپذیتجد یانرژ های یاستس یابیارز» یبرا

و  سرتم یهرای س  پویایی یریکارگ با به است که تالش کرده( 5444)  «سابروتو»
را  یعمروم  یگرذار  مشری   ط ندیفرا یها یدگیییپ ،مشی مدل چر ه  ط قیاز طر

 .کند نییتع
 یهرا  اسرت یاز س ایر پو یابیر ارز یا در مقاله( 5441)  «و همکارانش یساکارد»

 .تممین اتانول شد رهیاراهه نمودند که منجر به بهیود زنج دیتول
 هرای  یاسرت س سرتم یهرای س  پویایی قیاز طر( 5441)  «مانوهار و همکارانش»
 .نمودند یابیرا ارز یطیمح ستیز یآلودگ
اند که چگونه مردل   کرده یبررس (5444)  «و غفارزادگان نسیل یاردسون،یر»
 .کمک کند یمشی عموم  ط ندیبه فرا تواند یم ستمیهای س پویایی
 لیر تحل یبررا  هرا  سرتم یس کررد یاسرتفاده از رو برا  ( 5442)  «تا یاونر و سار»
را  هیر سراله توسرعه ترک   پرنج بخش عمران برنامره   ،توسعه یها و برنامه ها مشی  ط
 .ندا کرده لیتحل

 ادبیات پژوهش .1

 مفهوم توسعه .1-0

هرا و   یشآزمرا هرا،   یرده ا، هرا  طررح ی انسان از جمله ها تالشاز ابتدای  لقت همه 
ها برای بهیود وضعیت موجود و حرکت به سمت وضرعیت بهترر یرا     پردازی نظریه

افالطون و فارابی نیز در اثر همین تمایل ذاتی بشر بود کره  . حتی آرمانی بوده است
یی طراحی کردند تا نشان دهند، میل به بهتر شدن و پیشررفت در بشرر   شهرها آرمان
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ی دارد کره بایرد بره    ترر  مطلوبی نیست و هر وضعیت مطلوبی، وضعیت شدن تمام
دنیال آن بود؛ یعنی وض  مطلوبی که امروز در پی آن هستیم در صرورت حصرول،   

و ایرن حرکرت   ترری دارد   وضعیت فردا  واهد بود کره  رود، وضرعیت مطلروب    
، همینان ادامه  واهد داشت تا روزی که انسان بره وضرعیت آرمرانی    ریناپذ توقف

 .مدنظر  ود برسد
تراریخ بشرریت دارد و    انردازه  بره قردمتی  « توسعه»توان گفت واژه  یمبنابراین 

های مربوط به آن در طول تراریخ   یهنظرها و  یدگاهدهمین امر سیب شده تا مفهوم، 
سب با شرایط زمان  ود و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصرادی و  تیییر کند و متنا

های مربوط با  یهنظرها و  یدگاهددر این میان، همه . اجتماعی آن زمان توصیف شود
تنهرا  »: مفهوم توسعه یک نقطه مشترک دارند کره در بیران هراکلیرو  آمرده اسرت     

 .(Hiwase,2017, pp102-103)« !چیزی که ثابت است، تیییر است
فاهیم توسعه میتنی بر تیییر و حرکت رو به بهیود هستند و ممکن نیست که م

تمرام   .در آن نهفتره نیاشرد   «تیییرر »ی بیان شود کره  ا گونه بهمفهوم توسعه در آینده 
توان گفرت کره    یماست و با قاطعیت « تیییر»تعاریف موجود دربارة توسعه بیانگر 

ی مربروط بره آن   ها برنامهافتد و  نمیاگر شرایط زندگی تیییری نکند، توسعه اتفاق 
و در یک جمله توسعه زمانی اتفاق  واهد افتاد که تیییر اتفراق   بودخواهند نموفق 

 .(Vora, 2013)یفتد ب
فراینردی اسرت کره طری آن باورهرای فرهنگری، نهادهرای        »بنابراین توسرعه  

شروند ترا متناسرب برا      یمر صورت بنیادی متحرول   اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به
جدید شوند و طی این فرایند سطح رفراه جامعره افرزایش     شده شنا ته های یتظرف
اسرت کره    یچندبعرد  فراینردی » توسرعه همینرین  (. 15ص ، 4935عظیمی،)« یابد

ملری را   نهادهرای  ی عمرومی و هرا  نگررش عمده در سا تارهای اجتماعی،  تیییرات
کن کرردن فقرر را    یشهرها و  ینابرابر شود و تسری  رشد اقتصادی، کاهش یمشامل 
 (Todaro & Smith, 2012, pp 16) .«گیرد یم برنیز در 
؛ دانرد  یمر هرا   یسرتگی شا بهیرود  و هرا  یتوانمنرد  را افزایش توسعه «آمارتیاسن»

 عوامرل  دهد، گسترش و عمق مختلف ابعاد در را انسان های یتوانمندبنابراین آنیه 
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 شرود،  انسران  های یتوانمند کاهش به اقداماتی که منجر هستند و برنده توسعه پیش

 (.95ص  ،4932قربانی، ) شوند یم محسوب توسعه بازدارنده عوامل
از تیییرات برا هردف    عیارت استتوسعه ( 2015)  « لید و همکاران»از نظر 

او توسعه را فراینردی چندبعردی   . بهیود زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم
داند که عوامل اقتصادی، سیاسری، اجتمراعی    یمو ارتیاطات  ها سازمان، ها یتفعالاز 

 .گیرد یم برو فرهنگی را در 
و  هرا  انتخراب توسعه را فرایندی بررای وسرعت بخشریدن بره     « الحق محیوب»
 المعرارف  داهره»و ( 51ص ، 4935محمدزاده، )ی مردم تعریف کرده است ها فرصت
داند که موجب پیشرفته شردن   یمتوسعه را فرایند رشد و تیییری  (2016)  «کمیریج

آن را فعالیرت یرا فراینردی بررای حرکرت از      ( 2016)  «وبسرتر »شود و فرهنگ  یم
 .کند یموضعیت اولیه و ابتدایی به وضعیت پیشرفته و پیییده تعریف 

به این ترتیب پژوهشگر با تجمی  ایرن تعراریف و الهرام از سرخنان بزرگران،      
و پویا در بهیود مستمر کیفیت زندگی افرراد در سرطوح    مند نظامعه را فرایندی توس

دانرد،   یمر مختلف جامعه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسری و امنیتری   
یری کرارگ  بهی که نهادهای آن طوری شکل گرفته باشند که زمینه پرورش و ا گونه به
 .رد و جامعه فراهم نمایندها را برای افزایش رفاه و پیشرفت ف یتقابل

 ارزیابی توسعه .1-2

های  ود در زمینه توسرعه موفرق    یاستسو  ها برنامهبرای اینکه بدانند در  ها دولت
، باید بتوانند میزان توسعه  ود را با وضعیت قیلی  ویش یا وضعیت سایر اند بوده

یرافتگی   توسرعه یرری میرزان   گ انردازه کشورها مقایسه کنند، این کار بدون ارزیابی و 
ان بزرگ در مدیریت عنروان کررده اسرت،    نظر صاحب، از «پیتر دراکر». میسر نیست

 «یرردکنتوانیررد آن را مرردیریت  ینمررگیررری کنیررد،  اگررر نتوانیررد چیررزی را انرردازه »
(Druckerinstitute,2017 )نیست مستثناتوسعه از این اصل  و. 
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گیرری آن، پیامردها و آثرار     گرذاران توسرعه بایرد برا انردازه      مشری  بنابراین  ط
ارزیررابی آ رررین مرحلرره از چر رره  . هررای  ررود را ارزیررابی کننررد  مشرری  ررط
بررای بررسری   [ یا برنامره و هرر  ]ی مش  طگذاری است و پس از اجرای  مشی  ط

وریران،  من)شرود   یمر میزان موفقیت آن از سازوکارهای مختلرف ارزیرابی اسرتفاده    
ی متفراوتی دارد؛ ولری   ها روشها، رویکردها و  مشی ارزیابی  ط(. 529ص ، 4931

اسرت  مرورد قیرول همگران     هرا  برنامره ضرورت انجام آن برای بهیود و اثربخشری  
 (.459، ص 4931، زاده فیشرالوانی، )

زاده شرده اسرت؛ الروانی و شرریف     مشی اراهه  تعاریف مختلفی از ارزیابی  ط
داننرد کره بررای تعیرین درجره و       یمر اهداف، فعالیتی  دگاهیدبی را از ارزیا( 4931)

شردن بره اهرداف مروردنظر انجرام       ناهلهای عمومی در  یمش  طو  ها برنامهاعتیار 
مشری را بررسری عینری، مرنظم و تجربری آثرار        ارزیابی  ط«  ناچمیا »و  شود یم

بره نقرل از   )د دانر  یمر ی هردف  هرا  گروهی عمومی بر ها برنامهها و  مشی جاری  ط
 (.594، ص 4935پور،  قلی

ی از فراینررد ا مرحلررهمشرری  معتقدنررد ارزیررابی  ررط  « هاولررت و رامررش »
مشی عمومی چگونه بره   شود یک  ط یمگذاری است که در آن مشخص  مشی  ط

این مرحله شامل ارزیابی ابزار مورد اسرتفاده اهرداف مروردنظر    . اجرا درآمده است
مشری   دیگر یک  ط عیارت ؛ به(511ص ، 4931ان، به نقل از منوری) مشی است  ط

در عمل و اجرا از چه ابزارهایی استفاده کرده و درصدد تحقرق چره اهردافی بروده     
ارزیرابی را ابرزار و   نیرز  ( 2016)  «زمرن و یرون  »(. 595، ص 4935قلی پور،) است

 .اند هها دانست یتفعالروشی برای کمّی کردن کارایی و اثربخشی 
یی مانند شا ص توسعه انسانی ها شا صیری توسعه، گ اندازهبرای ارزیابی و 

شا ص توسرعه انسرانی پیشرنهاد کردنرد و      4334در سال « سن و هگ». ایجاد شد
( )ی توسعه سرازمان ملرل قررار گرفرت    ها برنامهمورد پذیرش 

(Alonso et al, 2017). 
اما نتایج کراملی از توسرعه   کند؛  یماین شا ص عناصر اصلی توسعه انسانی را بیان 
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ی ترکییی در ها شا ص، شا ص توسعه انسانی و سایر (Ciburiene,2016)دهد  ینم
 عرالوه  بره بررسی موضوعات محریط زیسرتی و مررتیط برا منراب  نراقص هسرتند،        

ی ارزیابی جزهی ها شا صو   «شا ص توسعه انرژی پایدار»[ یی مانندها شا ص]
( Zang et al,2017)دارند [ توسعه]ی موقعیت کلی هایی در ارزیاب یتمحدودتوسعه، 

توجهی به رابطه علرت و معلرولی در ارزیرابی توسرعه اسرت،       ترین آن بی یاصلکه 
توانرد در حرل آن و پیشریرد یرک      یمتوجه به رابطه علت و معلول در تییین مسهله 

 (.459-451ص  ص ،4931میکلسن، )برنامه مفید واق  شود 

 سیستم های پویاییتفکر سیستمی و  .1-1

طیرق  . مند، کلی و پیییرده اسرت   صورت نظام یی دیدن جهان بهتوانا یستمیستفکر 
یی یک کار را انجام داد و هر چیرزی در ارتیراط برا چیرز     تنها بهتوان  ینماین نظریه 
ی  روب  بره اگر مایل به درست کردن چیزی هستید، باید کل سیسرتم را  . دیگر است

، 4931اسرترمن،  )اعث ایجاد اغتشاش در سیسرتم نشروید   درک کنید تا با مدا له، ب
رفتررار پویررای . سررا تار سیسررتمی پیامرردهایی از جملرره رفتررار پویررا دارد(. 52ص 
که متشرکل از روابرط    شود یمین تعی ها آنها تا حدود زیادی توسط سا تار  یستمس

 هرای  پویرایی »رویکررد    «ترسر فارجی » 4324در سال . علت و معلولی متعدد است
مطالعره   جهرت  کررد یروها اراهه کرد و این  یستمسرا برای درک این رفتار « یستمس

هرای   یسرتم سبررای فهرم رفترار     مررور  بره وکار توسعه یافت و  مساهل پیییده کسب
 Franco)گرفته شد  به کاری باز وردی ها حلقهیری کارگ بهپیییده در طول زمان با 

et al, 2018 .) های متییرهرای سیسرتم    یوابستگرک سیستم بر د های پویاییرویکرد
این شرایط اغلرب بره   . تمرکز دارد و برای توصیف شرایط عدم تعادل مناسب است

دلیل ماهیت پویای موضوع، تم یرهرای زمرانی طروالنی و رفترار برازیگران ایجراد       
آورد و اجرازه   یمر  بره وجرود  را   «رونرق و رکرود  »ی هرا  چر ره شود و معموالم  یم
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 Ibanez et)بهینه  ود باقی بمانرد    «مسیر»در دهد سیستم در هر نقطه از زمان  ینم

al, 2017.) 
سیسرتم، بهترر اسرت     هرای  پویاییمنظور فهم متدولوژی و جزهیات عملیاتی  به

فلسرفه  » :اساسام دو نوع فلسفه در زندگی وجود دارد. فلسفه زیربنایی آن درک شود
بر اسا  فلسرفه علّری، همرواره در پرس هرر       ؛(شانس)  «فلسفه تصادف»و   «علّی

ای  توان برا زنجیرره   یمدهند،  یممعلولی، علتی نهفته است و همه وقایعی را که رخ 
، 4934سوشریل، )داد علّی دنیال کرد و عللی را به وقوع هر ر داد در جهان نسیت 

 رود معلرول علرت     نوبه بهدیگر هر پدیده علتی دارد و آن علت  عیارت به(. 21ص 
  «ییارسرطو زنجیرره  »، بره  ها معلولو  ها علت وستهیپ هم بهیلی است و این زنجیره ق

از طرف دیگر، فلسفه تصرادف، ر ردادها   . (51ص  ،4931استرمن،) معروف است
پندارد که نتیجه یک ر داد احتمالی است و  یموقایعی تصادفی و اتفاقی  مثابه بهرا 

 ردادهای مختلفری منتهری شرود     توانرد بره ر   یمر با توجره بره توزیر  احتمرال آن     
 (.21، ص 4934سوشیل،)

حلقروی شرروع    -سیستم با توسعه یک نمودار علّری  های پویاییسا ت مدل 
آوردن تصویری از روابط علّی بین متییرهای کلیدی  به دستشود که هدف آن  یم

نمودارهرای علّری   . (Neal et al, 2016, p7)سیستم مانند جهت ارتیاط متییرها است 
دهد که سریب پویرایی    یمسا تار سیستم را با روابط باز وردی بین متییرها نشان 

هرای فعرال در    با نمایش سا تار سیستم با این نمودارها، مکرانیزم . شوند یمسیستم 
شرروند  یمرربرررای ایجرراد تیییررر و تحررول نمررایش داده   منررد نظررامیررک سررا تار 

ای رویکررد   ابطه علّی یکی از عناصرر هسرته  تمرکز بر ر(. 92، ص 4931مشایخی،)
کند رفتارهای پیییرده ناشری از باز وردهرا،     های سیستم است که تالش می پویایی

عالوه بر ایرن یرک مردل    (. Franco et al, 2018)بین اجزای سیستم را توضیح دهد 
ی رشد، کاهش یرا حفر    ها فرصتدهد که به شناسایی  یممفهومی از سیستم اراهه 
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رابطه علّی یک متییر  (.Neal,2016, p9)کند  یمدل متییرهای کلیدی کمک سطح تعا
تواند مثیت یا منفی باشد؛ رابطه علّی مثیرت بیرانگر آن اسرت کره      یمبا متییر دیگر 

مثیرت   شود و در نمودار با عالمت یم  «همان جهت»در  yموجب تیییر  xتیییر در 
نیرز   yکراهش یابرد،   /افرزایش  x دهند و به این معنری اسرت کره اگرر     یمنشان )+( 

 yموجرب تیییرر    xدر رابطره علّری منفری، تیییرر     . کراهش  واهرد یافرت   /افزایش
( -)شود و نمرایش آن در نمرودار برا عالمرت منفری       یم x رییتی  «بر الف جهت»

افرزایش  واهرد یافرت    /کاهش yکاهش یابد، /افزایش xاست؛ به این معنی که اگر 
(Neal et al, 2016:7.) 

طرور غیرمسرتقیم روی  رود اثرر بگرذارد،       زمانی که یکی از عناصر سیستم به
« بازگشرت مرواد و اطالعرات   »عنروان   براز ورد بره  . گیررد  یمحلقه باز ورد شکل 

و یک زنجیرره روابرط علّری    ( 91، ص 4931نجفی، اردستانی، )است تعریف شده 
صرلی نمودارهرای   دف اه. (Collste et al, 2017)گردد  یبازم ود  منشماست که به 

های علّی است تا از این طریق، سا تار به شکل کامل  یهفرضحلقه علّی نشان دادن 
با سرا تار براز وردی ارتیراط     سرعت بهبتواند  ساز مدلپیوسته بیان شود و  هم و به

 (.11، ص 4931حمیدی زاده،)برقرار کند 

 روش پژوهش .3

 هرای  پویرایی یری رویکررد  ارگک بهاز آنجا که روش پژوهش از نظر هدف کاربردی 
سیستم است و روابط علّی بین متییرها بررسی  واهرد شرد، یرک پرژوهش علّری      

ی توسرعه،  هرا  برنامره ی مختلف ارزیابی ها جنیهبرای درک کامل . شود یممحسوب 
 دگاهیر دیی کافی نیست؛ زیرا ایرن پدیرده بایرد از    تنها بهی کمّی ها روشاستفاده از 
و  فررد  ییدانرا )تر نهادی و اجتماعی  اص آن درک شود کنندگان و در بس مشارکت
رو برای یافتن شواهد بیشرتری بررای درک بهترر     از این (. 41، ص 4933همکاران،

در این روش پژوهشگر بره دنیرال   . استفاده شد« روش آمیخته اکتشافی»موضوع از 
کیفری را  ی هرا  دادهیابی درباره موقعیت نامعین است و برای این منظرور ابتردا    زمینه

                                                                                                                                 

1  . Same direction 

2  . Opposite direction 
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ی متعردد پدیرده مرورد    هرا  جنیره به توصیف  ها دادهآوری کرده، با تحلیل این  جم 
دیگرر پرژوهش آمیختره،     عیرارت  بره ؛ (411ص  ،4931بازرگران، )پردازد  یمبررسی 

ها، مفاهیم و رویکردهای کمّی و کیفی است که پژوهشگر برا هردف    ترکیب روش
 (.4931کیری، ا)کند  ها را ترکیب می توسعه و عمق شنا ت، آن

هرای کیفری نیسرت، بلکره      در سخن از تحلیل کیفی، منظور کمّری کرردن داده  
هرای   هرا در داده  منظور کشف مفاهیم و رابطره  این تفسیر به. مقصودمان تفسیر است
انجرام  [ یرا مردل  ]ها در قالب یک طررح توضریحی نظرری      ام و سازمان دادن آن

در پرژوهش کیفری انتخراب     (.95-99ص  ص ،4931اسرتراو ، کرربین،   )شود  می
ای است که در درک مسهله و پرسش تحقیق بهتررین   کنندگان ایده هدفمند مشارکت

گیرری   کند، این نروع پرژوهش ماننرد پرژوهش کمّری، نمونره       کمک را به محقق می
. (Creswell,2014, p239)کنرد   تصادفی یا انتخاب تعداد زیادی نمونه را توصیه نمری 

کره   گیری قضاوتی است های کیفی نمونه گیری در پژوهش نمونههای  یکی از روش
در آن پژوهشگر سعی دارد افراد را چنان انتخاب کنرد ترا هردف تحقیرق بررآورده      

دیگر پژوهشگر برای کسب آرا و نظرات  عیارت ؛ به(22 ص ،4931بازرگان، ) شود،
ف  حرا )کنرد   موضوع مراجعه مری  درباره موضوع پژوهش به گروهی از متخصصان

 (.415ص  ،4933نیا،
جامعه آماری از گیری قضاوتی در دستر  استفاده و  در این پژوهش از نمونه
یررزی، اجرررا و ارزیررابی ر برنامررهی متررولی هررا سررازمانمیرران مرردیران و کارشناسرران 

کرسول معتقرد اسرت جرواب     .اند ی توسعه و استادان دانشگاه انتخاب شدهها برنامه
نمونه نیاز است، وجرود نردارد و تعرداد نمونره بره      مشخصی برای اینکه چه تعداد 

رویکررد دیگرر در تعیرین تعرداد نمونره رویکررد       . شود ماهیت پژوهش مربوط می
هرای   ها تا زمانی ادامه  واهد داشرت کره داده   آوری داده است؛ یعنی جم   «اشیاع»

 .های جدیدی در مورد موضوع تحقیق اراهه ندهنرد  ها یا ویژگی جدید، دیگر دیدگاه
(Creswell,2014:239.) 

عنروان نمونره    بره   یره 45در پژوهش حاضر با توجه به رویکرد اشیاع تعداد 

                                                                                                                                 

1  . Saturation 
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اند؛ به این ترتیرب کره پرس از مصراحیه برا هشرت نفرر از  یرگران،          انتخاب شده
هرای قیلری برود؛ ترا نمونره       های  یرگان بعدی به میزان زیادی مشابه نمونره  پاسخ

به  ود گرفت و به این دلیل بره همرین تعرداد    دوازدهم که مطالب حالت تکراری 
ی و آور جمر  ی کیفی پژوهش از طریق مصراحیه اکتشرافی   ها داده. نمونه اکتفا شد

 هرا  آنپس از تفسیر و تحلیل به روش تحلیرل محتروای کیفری، متییرهرا و روابرط      
افرزار   ی توسرعه برا اسرتفاده از نررم    هرا  برنامهاستخراج شدند؛ سیستم فعلی ارزیابی 

«Visio »ی هرا  دادهسازی شد و رفتار متییرها در طول دوره مطالعه با استفاده از  مدل
افرزار   در انتها با استفاده از نررم . کمّی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تحلیل گشت

«Vensim DSS » ی توسرعه در قالرب نمرودار علّری    هرا  برنامره مدل پویای ارزیابی- 
 .حلقوی طراحی شد
شرود،   کارگیری نتایج هر پژوهشری مری   املی که سیب بهترین عو یکی از اصلی

نفعان یک پژوهش از نتایج  دیگر، زمانی ذی عیارت آن است؛ به  «پایایی»و   «روایی»
. داشرته باشرند   کنند که نتایج آن را معتیر بدانند و بره آن اعتمراد   برداری می آن بهره

تره شرده اسرت و    بحث روایی و پایایی در مورد رویکردهای کمّی پرژوهش پذیرف 
هرای   ابهامی در این زمینه وجود ندارد؛ ولی در مرورد رویکردهرای کیفری و روش   

در تحقیقات کمّی، ابزاری روایری دارد کره   . های متفاوتی وجود دارد آمیخته دیدگاه
طور مشرابه تحقیقرات کیفری     به. بتواند آنیه را که مدعی سنجش آن است، بسنجد

شرود، بررسری شرده     یمر بررسی کنند که ادعرا   دارای روایی هستند تا موضوعی را
 .است

گیرری   در تحقیقات کیفی، توجه به روایی تفاسیر است؛ یعنی آیرا ایرن نتیجره   
را عامل اصلی مسرهله شرنا ته    x[ عامل]های پژوهش  پژوهشگر که بر اسا  یافته

ی هرا  مصراحیه ی هرا  دادهشده است، دارای روایی است یا  یر؟ برای روایی تفسیر 
و قضاوت  یرگران   ها شونده مصاحیهمشارکت [ یی مانندها روشاز ]کیفی پژوهش 
در « روایرری»واژه  (.411، ص 4933فرررد، الرروانی، آذر،  ییدانررا)شررود  یمرراسررتفاده 
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شرود؛ امرا پژوهشرگران کیفری ایرن اصرطالح را        هرای کمّری اسرتفاده مری     پژوهش
کننرد؛ ولری برر ایرن      اسرتفاده مری  [ روایری ]جرای   به« کیفیت»پسندند و از واژه  نمی

در مجمروع بررای ارزیرابی کیفیرت     (. 4931اکیرری، )موضوع توافق وجرود نردارد   
و ( انفررادی )فررد   منحصربه، اجزای تحقیقات آمیخته سه رویکرد تحقیقات عمومی

برا انتخراب یکری از ایرن     ]پژوهشرگر بایرد   . های آمیخته وجود دارد رویکرد روش
طور بالقوه توانایی اراهه شواهد برای حمایت  تصمیماتی اتخاذ کند که به[ رویکردها
در پرژوهش حاضرر از آنجرا کره     (. 4931اکیری،)را داشته باشد [ پژوهش]از اعتیار 

  «اعتمراد »کمّی از مراج  رسمی آمار کشور استخراج شده است و ایجراد   های داده
هرای   رابطره   «معتیرر برودن  »های سیستم، نیازمند تضمین  به مدل در رویکرد پویایی
 ,Collste et al) های کیفی مدل تمرکرز دارد  ها نیز به جنیه علّی آن است و این رابطه

بر اسا  این رویکرد اجزای کمّی و  انتخاب شد؛« رویکرد اجزای انفرادی»، (2017
شرود   صرورت مجرزا بررسری مری     کیفی پژوهش آمیخته تجزیه شده و هر محتوا به

(Collste et al, 2017 .) روایی بخش کیفی این پژوهش با استفاده از روش مشارکت
شرده و   ها، محتروای تردوین   بندی مصاحیه شوندگان بررسی و پس از جم  مصاحیه

 .دو نفر از  یرگان مطرح و تمیید شده است با شده ییشناسامتییرهای 

 ها داده لیوتحل هیتجز. 5

 (وضع موجود)های توسعه نظام فعلی ارزیابی برنامه .5-0

شرود کره    ها با اشاره به قوانینی تییین می یمش  طو  ها برنامهسیستم کنونی ارزیابی 
یت فعلری،  در وضرع . انرد  را بررای ارزیرابی مشرخص کررده     ها آنمسهولیت و نقش 

ی دولتی توسط مراج  متعددی در دا ل قوه مجریه و سایر قوا ارزیرابی  ها سازمان
هرا   یرابی ارزدریافت و نتیجره   ها سازمانها از  یابیارزشده، اطالعات الزم برای این 

ی توسرعه نیرز از   ها برنامهدر این میان . شود یم اراهه ها سازمانصورت گزارش به  به
ی هرا  سرازمان صورت گرزارش بره    به ها آنیابی ارزاین قاعده مستثنا نیستند و نتایج 
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طرور معمرول در یرک     شود؛ با این تفاوت که در قوانین مربوط، بره  یم اراههمربوط 
 .گردد یمواگذار  وبودجه برنامهماده، وظیفه ارزیابی برنامه به سازمان 

وبودجه برای انجام تکالیف منردرج در   در برنامه پنجم، سازمان برنامهبنابراین 
ی هرا  دسرتورالعمل و  هرا  چارچوباین قانون و تهیه گزارش عملکرد آن،  549ماده 

ی هرا  گرزارش سازمان در واقر   . ی اجرایی ابالغ نمودها دستگاهالزم را تدوین و به 
لی  رود، گرزارش عملکررد    ی اجرایی را بررسی و همراه با نظرات تکمیها دستگاه

ی ارزیرابی عملکرردق قرانون برنامره     ها گزارشدر . برنامه پنجم توسعه را تدوین کرد
هرای اقتصرادی،    یاستسو طول دوره برنامه، اهداف و  4932پنجم توسعه در سال 

، 4931وبودجره،  سازمان برنامره )است اجتماعی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفته 
در مرواد   شده انجامابی ساالنه برنامه پنجم توسعه، اقدامات در گزارش ارزی(. 4ص 

ی بنرد  جم ، به همراه ها آنو متییرهای کلیدی و تحلیل  ها شا صبرنامه، عملکرد 
ی و پیشرنهادهای ایرن گرزارش،    بنرد  جم است، در قسمت  شده  اراههو پیشنهادها 

د ترا اهرداف   مشخص نشده چه سازمانی، چه کاری را در چه زمانی باید انجام دهر 
منظور کراهش انحرراف از    بسیار کلی مطرح شده و به ها شنهادیپ! برنامه محقق شود

سراز الزم پیشرنهاد نشرده اسرت؛      هدف برای مجریان برنامه اقدام اصالحی و بهینره 
نشده ترا برر اسرا  آن بتواننرد برر       اراههدیگر باز ورد مناسیی به مجریان  عیارت به

 انرداز  چشرم ی مورد تمکید سرند  ها شا صبررسی روند . روند نتایج اثرگذار باشند
ی نداشرته  ا مالحظره دهد؛ چرا که نتایج، تیییر قابل  یم وبی نشان  این واقعیت را به

ی ارزیرابی در بهیرود نترایج    ها گزارشتوان استنیاط کرد که  یمبر این اسا  . است
و  39سرال   و با توجه به آغاز تردوین برنامره ششرم توسرعه از     اثرگذار نیوده است

یرزان و مجریران   ر رنامره ، ب31تدوین گزارش ارزیابی عملکرد برنامه پنجم در سرال  
 .اند نداشتهیری باز وردها را در تدوین برنامه ششم توسعه کارگ بهامکان 

 :ی شده استساز مدل 4ی توسعه طیق نمودار ها برنامهسیستم فعلی ارزیابی 
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 ی توسعهها برنامهفعلی ارزیابی  مدل .7نمودار 

 
ی توسرعه را  هرا  برنامره ترین ضعف نظام فعلی ارزیرابی   یاصل یرگان این پژوهش 
باز وردهرای مناسرب و نیرود توانرایی      اراهره کننده در  یابیارزنداشتن مهارت الزمِ 

دانند و معتقدنرد بایرد    یم شوندگان یابیارزی از باز وردها در بردار بهرهکافی برای 
 اراهره اصالح شود که زیرر سیسرتم براز وردی آن بررای     ی ا گونه بهسیستم ارزیابی 

ی از ایرن باز وردهرا بره    برردار  بهرره برای  کننده و یابیارزباز وردهای مناسب به 
 .شونده کمک کند یابیارز

متعردد،   کننردگان  یابیر ارزی ناهماهنگی بین طورکل به دهند یمنشان  ها پژوهش
عدم اراهه باز ورد مناسب در زمران  ای میتنی بر نتایج،  مات توسعهاقداانجام ندادن 

ی موجرود  ها نظامهای  اجرا و فراهم نشدن امکان اصالح در زمان مناسب از ضعف
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وضرعیت موجرود    (.4934امامی، اشتریان، ) شوند یمها محسوب  مشی ارزیابی  ط
 یکه برا باز وردهرا   یابیتنها نظام ارز نه دهد که یمی توسعه نشان ها برنامهارزیابی 

مناسرب   یو انجام اقردام اصرالح   یرا در طراحگذاران  یمش  طو  انیمجر موق ، به
مناسرب   یباز وردهرا  اند نتوانسته ی موجودها بلکه نظام ،وجود ندارد ،رساند یاری
فرراهم  نیرز   دبعر  یهرا  در دوره هرا  مشی  ط یو اصالح الزم اجرا یریادگی برای را
 .دنکن

 متغیرهای مدل بازخوردی .5-2

ی اکتشافی استخراج و بر اسرا   ها مصاحیهدر این پژوهش، متییرهای مدل از متن 
است؛ این متییرها   ی توسعه طراحی شدهها برنامهحلقوی ارزیابی  -مدل علّی ها آن

 ی، توانمندسرازی انسان یروین یاز، آموزشمورد ن یانسان یرویتعداد ن: اند از عیارت
 یریتو مرد  ی، رهیرری منراب  مرال   ینره به صریص ی، تختممین مناب  مالی، مناب  انسان

 ، طراحری کشرور  ی، بودجره نفتر  ی، درآمرد  رارج  ی ودا ل گذاری ، سرمایهتوسعه
، کرارایی و  برنامره  های یتو فعال یندهافرا ، اجرایبرنامه  فاهدابا توجه به  یندهافرا

 یندها، طراحیسا تار با توجه به فرا یان، طراحیمجر یندها، هماهنگیفرا اثربخشی
 ی، تولیرد فناور یریکارگ بهها، پاسخگویی،  آن و اجرای و اصالح توسعه یندهایفرا
 ، قردرت (ینری ج یبضرر )درآمرد   انداز، توزیر   ، پسسرانه ی، درآمدمل ی، درآمدمل
 .یکاریب ، میزانثابت یهسرما ید، موجودی ر

شنا ت رابطه باز وردی و علت یک پدیده نیازمند اندیشیدن به رویردادهای  
تواند در شنا ت عللی که سیب برروز رفترار    است و تحلیل این رویدادها میقیلی 
رو پس از شناسایی متییرها، رفتار  ازاین. گذار کمک کند مشی ، به  طاند شدهپدیده 

عنوان الگوی مرج  در طول  های توسعه هستند، به متییرهایی که بیانگر نتایج برنامه
 .اند ررسی شدههای توسعه چهارم و پنجم ب دوره برنامه
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 رفتار متغیرهای اصلی .2 نمودار
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 رشد تولید ناخالص داخلی و ملی .5-2-0

با نفرت و   11روند رشد تولید نا الص دا لی و ملی با استفاده از قیمت سال پایه 
بانرک  )با نفت و بدون نفت ترسریم شرده اسرت     34بدون نفت و قیمت سال پایه 

شود تولید نا رالص دا لری و ملری     چنانیه مشاهده می(. 4933ص ، 931مرکزی،
بره هردف مروردنظر     ها السروند ثابت و رو به بهیودی را طی نکرده و در بسیاری 

به سریب افرزایش درآمردهای نفتری ناشری از رشرد        34در دهه . دست نیافته است
قیمت نفت، تولید نا الص دا لری افرزایش یافتره، امرا رشرد اقتصرادی ایرن دهره         
متناسب برا منراب  سرشرار در دسرتر  نیروده اسرت؛ زیررا بسرترهای اقتصرادی و          

یا نیوده و درآمدهای نفتی تنها عامل پرر  غیراقتصادی تحقق رشد پایدار در کشور مه
این رشد در نیمه دوم ایرن دهره   . کردن  أل این بسترها و رشد پرنوسان بوده است

میلیرارد   939معرادل   34در حالی تضمین شد که درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 
 .برود میلیارد دالری نفت در نیمه نخسرت دهره    414دالر و بیش از دو برابر درآمد 

نفتی، تجاری و بانکی با توجره بره    رانهیگ سختی ها میتحراعمال  34آغاز دهه  در
ی زمران  هرم و  34افزایش شردید وابسرتگی اقتصراد بره واردات در نیمره دوم دهره       
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ی ناشی از دوره رونق نفتی با افزایش شردید قیمرت انررژی، همرراه برا      ریپذ بیآس
ایجاد شرایط نامناسریی در   کسری قابل توجه مالی نظام پردا ت یارانه نقدی، سیب

کشور شد و تولید نا الص دا لی و ملی رشد اندکی داشرتند؛ علرت ایرن معضرل     
 هرا  میتحربود که  [ی پایینور بهرهو ]کشور ی انیاشته در اقتصاد ها ییکاراانواع عدم 

مؤسسررره عرررالی آمررروزش و پرررژوهش مررردیریت و   ) سرررا تآن را آشرررکار 
سریب مشرخص شردن     هرا  میتحرر دیگر  ارتعی ؛ به(42و  5ص ، 4931ریزی، برنامه

وری در رشرد اقتصرادی کشرور شرد کره ایرن رشرد میتنری برر           سهم نراچیز بهرره  
هررای جدیررد اسررت و برره اسررتفاده بهینرره از  گررذاری برررای ایجرراد ظرفیررت سرررمایه
ص  ،4931ریرزی،   سازمان مدیریت و برنامه)شود  های موجود توجهی نمی ظرفیت

کمیود تقاضای مؤثر، وضعیت بیرنج سیستم بانکی های بعد با توجه به  در سال(. 3
مرکررز )هرای براالی سرود و کمیرود درآمردهای نفتری، رکرود ادامره یافرت           و نررخ 

ثیررات اقتصرراد کررالن، رشررد   39در سررال (. 9 ، ص4932مجلررس هررای  پررژوهش
ی از جملره عوامرل افرزایش نررخ رشرد      ا واسطههای عمرانی و رشد واردات  هزینه

شمگیر تورم و کاهش نوسرانات نررخ ارز باعرث ثیرات     کاهش چ. اقتصادی هستند
 .های افزایش تولید بوده است شرایط اقتصادی و در نهایت فراهم آمدن زمینه

 بیکاری .5-2-2

 33درصد بروده و سرال    44 همواره باالی 32تا  32های  نرخ بیکاری در طول سال
مرکرز آمرار   ) انرد  داشرته کمتررین نررخ بیکراری را     35و  31هرای   بیشترین و سرال 

به دلیل رشد جمعیت کشور در دهه  39تا  31های  در سال(. 431ص ، 4931ایران،
التحصیالن دانشگاهی سهم جمعیت جوان از کل جمعیرت   و افزایش تعداد فارغ 14

در همرین دوره بره علرت عردم بهیرود فضرای       . درصد رسرید  14کشور به بیش از 
گیری منراب  بخرش  صوصری بره      وری سرمایه، جهت وکار، پایین بودن بهره کسب

پرذیری محریط کرار بره دلیرل مقرررات        های غیر مولد، عدم انعطراف  سمت فعالیت
 ،4931 عزیز رانی، موسروی نیرک،   ) یناکافگذاری  گیر، سرمایه وپا دستپیییده و 

بروز مشکالت و تعطیلی واحدهای صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت  ،(51 ص
کننرد در مقایسره    ارزش افزوده زیادی که ایجاد مری بر که با وجود  به صنای  سرمایه
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دارند، سیب شدند اهداف کراهش نررخ بیکراری     زایی پایینی با صنای  کاربر اشتیال
 (.41 ، ص4932اژدری، )محقق نشود 

 تشکیل سرمایه ثابت .5-2-1

ای بودجره بررای    تررین جرزه هزینره    ای که مهرم  های سرمایه اعتیارات تملک دارایی
ی اقتصرادی بررای تسرهیل و تسرری      هرا  رسا تیزدر جهت ایجاد مدا له دولت 
هرا همرواره دارای    های غیردولتی است، با توجره بره تشردید تحرریم     فعالیت بخش

بره دلیرل    34در سرال  (. 959ص ، 4931وبودجره،  سازمان برنامه)نوسان بوده است 
 39ل افزایش درآمد نفتی، اعتیارات عمرانی دولت افزایش یافت، این رونرد ترا سرا   

های عمرانری   به دلیل کاهش درآمدهای دولت، هزینه 31ادامه داشت؛ ولی در سال 
برا توجره بره توافرق برجرام و بهیرود شررایط         32نیز کاهش داشته است، در سرال  

هرای عمرانری را    المللی، دولت توانست در پی افزایش درآمدهای  رود، هزینره   بین
 .افزایش دهد

 درآمد سرانه .5-2-3

ستگی اقتصاد ما به نفت، درآمدهای نفتی اثرر زیرادی برر درآمرد سررانه      به دلیل واب
یرک دوره نوسرانی را طری کررد و در      32ترا   31هرای   قیمت نفرت در سرال  . دارد
پرس از آن رونرد نزولری    و ( cbi.ir, 2019) به اوج  رود رسرید   34و  33های  سال

سرانی داشرت؛   درآمد سرانه رفتار نو 34تا پیش از سال . مستمری را طی کرده است
المللی و از سروی دیگرر افرزایش     های بین اما با کاهش قیمت نفت همراه با تحریم

 .به بعد درآمد سرانه روند نزولی به  ود گرفت 34جمعیت، از سال 

 (ضریب جینی)درآمد توزیع  .5-2-5

ضرریب   32بیرانگر آن اسرت کره در سرال      32تا  31بررسی ضریب جینی از سال 
های زمانی اقتصراد،   بانک اطالعات سری)است جینی بیشترین مقدار  ود را داشته 

«cbi.ir, 2019») شکاف طیقاتی بره بیشرترین حرد  رود      32دیگر در سال  عیارت به؛
این ضرریب  . اشته استکمترین مقدار  ود را د 34رسیده و ضریب جینی در سال 
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یرک دوره افزایشری را    34در طی این دوره رفتار نوسانی داشته، الیته بعد از سرال  
 .طی کرده و دوباره دچار نوسان شده است

 انداز ملی پس .5-2-6

بانک مرکزی ایرران،  )رفتار نوسانی داشته است  32تا  31های  انداز ملی از سال پس
تیییرات درآمد ملی است و به همین دلیرل از   انداز ملی تاب  پس(. 249 ص ،4933
به دلیل تیییرات میزان فروش و قیمت نفرت و افرزایش درآمرد     33تا  31های  سال

به دلیل کاهش درآمردهای نفتری    34از سال . ملی، روند صعودی را طی کرده است
و کاهش صادرات غیرنفتری، درآمرد ملری کراهش یافرت؛ ولری ایرن وضرعیت در         

به دلیل توافق برجرام، فرروش نفرت و     32در سال . متفاوت بود 32تا  39های  سال
 .انداز ملی شد صادرات غیرنفتی افزایش یافت و سیب بهیود روند پس

 نیروی انسانی .5-2-1

مرکرز  ) روند نوسانی داشته اسرت  32تا  32های  تعداد کارکنان دولت در طول سال
بره علرت    31عودی و از سرال  روند صر  31ای که تا سال  گونه ؛ به(4931آمار ایران،

قرانون اساسری و    11تصویب قانون بازنشسرتگی پریش از موعرد و اجررای اصرل      
دولت با  34های دولتی، روند نزولی به  ود گرفته است؛ در سال  واگذاری شرکت

 .های جدید این روند را تیییر داده و سیر صعودی آن آغاز شده است استخدام

 بودجه كل كشور .5-2-8

 32ترا   32هرای   بررسی رفتار متییر بودجه، روند رشرد آن در طرول سرال    منظور به
؛ زیرا ممکن است با توجه به نرخ ترورم افرزایش   (cbi.ir, 2019) محاسیه شده است

درسرتی نشران    میزان بودجه نسیت به سال قیل طییعی باشد و رفتار این متییر را بره 
نی آن در طرول دوره بررسری   بررسی روند رشد این متییر بیانگر رفتار نوسا. ندهد

ای  گونره  بوده و بودجه کشور در طول این دوره رشد یکسان و پایداری نداشته، بره 
ایرن متییرر در   . درصد را نیز تجربه کرده است (-2)رشد منفی پنج  31که در سال 

 .بیشترین رشد را داشته است 33سال 
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 های بازخوردی مدل حلقه .5-1

هرای   دهد این متییرها در طول دوره زمانی برنامره  بررسی متییرهای اصلی نشان می
دیگر نظام فعلری ارزیرابی نتوانسرته     عیارت اند؛ به چهارم و پنجم رفتار نوسانی داشته

باز وردهایی را اراهه دهد که با انجام اقدامات اصالحی، ضمن بهیود رفتار متییرها 
برای اینکه بتوان روندها  .بتواند آن رفتار را حف  کند یا به سطح باالتری ارتقا دهد

را تیییر  ها آنرا مدیریت کرد و آینده را سا ت باید با تمثیرگذاری بر متییرها رفتار 
چه بایرد  »ی پویا نیز به دنیال پاسخگویی به این پرسش کلی است که ها ستمیس. داد

ص ، 4931مشرایخی، )« کرد تا رفتار نامطلوب متییرها به رفتار مطلوب تیدیل شرود 
های باز وردی متییرها بایرد بره نحروی باشرد ترا رفترار        دیگر رابطه عیارت به(. 94

هرای براز وردی مثیرت     متییرها از الگوی رشد تیعیت کند و الگوی رشد با حلقره 
ی توسرعه و روابرط برین    ها برنامهدر ارزیابی  مؤثررو عوامل  از این . شود ایجاد می

و میانی نظرری تعیرین و    ها مصاحیهاز   ی استخراج شدهها دادهمتییرها با استفاده از 
ییرد  یرگران اعتیراردهی شرده اسرت      تمبر اسا  آن نمودارهای علّری رسرم و برا    

 (.44تا  9نمودارهای )

 برنامه -ی رهبرینمودار علّ .9نمودار 

 

 فرایند -ی رهبرینمودار علّ .4 نمودار

 
 
 
 

رهبری هدفهای ساالنه

پاسخگوییبرنامه عملیاتی
+

+

+

+

رهبری طراحی فرایندهای اارایی

برنامه

طراحی ساختار

هماهنگی مجریان

پاسخگویی

+

+

+

+

+

هدفهای برنامه
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 تأمین مالی -نمودار علّی رهبری .5نمودار 

 

 توسعه منابع انسانی -ی رهبرینمودار علّ .6 نمودار

 

تعداد نیروی  -هدف -نمودار علّی رهبری. 1نمودار 

 انسانی

 

 آموزش -نمودار علّی رهبری .8نمودار 

 

 نتایج -ی رهبرینمودار علّ .3نمودار 

 

رهبری

تامین مالی

تخصیص بهینه مناب 

مالی

پاسخگویی

+

+

+

+

سرمایه گذاری خارای

بوداه دولت

رهبری آموزش مناب  انسانی

توسعه منای  انسانی

+

+

+

رهبری

هدفهای برنامه

تعداد نیروی انسانی مورد

نیاز

شکاا نیروی انسانی مواود

و مورد نیاز

+

+

تعداد نیروی انسانی

مواود

+

+

رهبری

شناخت مهارتهای مورد

نیاز

شکاا مهارتی

آموزش

کارآیی

خروای

کیفیت

پیامد

+

-

+

+
+

+

+

+

+

-

هدفهای برنامه

رهبری

فرایندها

خروای

پیامد

+

+

+

+
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 پایش مستمر -ی رهبرینمودار علّ .71نمودار 

 

 ی اقدام اصالحینمودار علّ .77 نمودار

 
هرای توسرعه    های مصراحیه، برنامره   با توجه به داده :برنامه -حلقه بازخوردی رهبری

باید رهیری و مدیریت مشخص داشته باشد و مانند هر برنامه و سرازمانی، فررد یرا    
 .گروهی هدایت سیستم را به عهده بگیرد

هرای   هرای توسرعه از طریرق فعالیرت     برنامره  :فرایند -حلقه بازخوردی رهبری
هرا باعرث    هایی کره تروالی و تعامرل آن    شود، فعالیت ها اجرا می سازمان مختلفی در

شود؛ بنابراین باید رهیران سازمان فرایندها را طراحی و بررای   ی نتایج میریگ شکل
 .تحقق آن سا تارهای متناسب ایجاد کنند

های  یکی از وظایف اصلی رهیری برنامه :تأمین مالی -حلقه بازخوردی رهبری
های مختلف برنامه اسرت، در   توسعه، تممین و تخصیص بهینه مناب  مالی به فعالیت

نظران بر تخصیص بهینره مرالی و پاسرخگویی     همه صاحب شده انجامهای  مصاحیه
مدیریت و رهیری برنامه به آن تمکید داشتند؛ زیرا مناب  محدود اسرت و تخصریص   

. موتور محرک پیشیرد برنامره باشرد   تواند یمبندی مناسب،  یتنی بر اولویتبهینه و م
کننده با پاسخگویی مدیریت برنامه در قیال تصمیمات مربروط بره    این حلقه تقویت

داند باید نسیت به تخصیص  هنگامی که مدیریت می. شود تخصیص مناب  کامل می
ی سازوکارهای مناسرب، منراب    ریکارگ بهکند با  مناب  مالی پاسخگو باشد، تالش می

 .طور بهینه تخصیص دهد را به
دهرد   های مصاحیه نشان می داده :توسعه منابع انسانی -حلقه بازخوردی رهبری

های توسرعه میفرول مانرده اسرت؛      برنامه  که توسعه مناب  انسانی متناسب با اهداف

پایش مستمر

شناخت انحرافها

تحلیل فاصله با هدا

اختصاص مناب  برای

بهبود
رهبری

+

+

+

+

اصالح و بهبود
+

+

پیامد

فاصله از هدا

اقدامهای اصالحی

تغییر وضعیتاارای اقدامهای اصالحی

+

+

+

+

+
هدفهای برنامه
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سعه مناب  انسانی شود، باید تو های توسعه تدوین می دیگر زمانی که برنامه عیارت به
هرچند در رابطره  . در برنامه مورد توجه قرار گیرد شده ینیب شیپبرای تحقق اهداف 

یی هرا  فصرل هرا یرا    های توسعه بخرش  با مناب  انسانی و بهیود نظام اداری در برنامه
ی که بره  ا اندازه بههای توسعه نیست و  های برنامه وجود دارد؛ ولی متناسب با هدف

شود، بره توسرعه    ها توجه می ها و تحقق هدف لی برای انجام فعالیتتوزی  مناب  ما
 .شود کمّی و کیفی مناب  انسانی با این رویکرد توجه نمی

در بخرش مربروط بره     :تعداد نیرریی انسرانی   -هدف -حلقه بازخوردی رهبری
تررین عرواملی    مناب  انسانی بیان شد، منراب  انسرانی از اصرلی    -نمودار علّی رهیری

های توسعه مورد توجه قرار گیرند؛ اما اینکه توسرعه   ه الزم است در برنامههستند ک
هرای   های توسعه باید بر چره اساسری باشرد، برنامره     و بهیود مناب  انسانی در برنامه

دارند؛ پرس ضررورت دارد کره تعرداد منراب        ساله 2هایی برای دوره  توسعه هدف
 .یین شودهای برنامه توسعه تع هدف انسانی هم با توجه به

توسعه مناب  انسرانی در کنرار توسرعه     :آموزش -حلقه بازخوردی حلقه رهبری
هرای   های توسعه از عوامرل اصرلی تحقرق هردف     کمّی آن با توجه به اهداف برنامه

های توسرعه بایرد ایرن موضروع نیرز       رو در ارزیابی برنامه برنامه توسعه است، ازاین
توسعه، باید نیروی انسانی  رود را بررای   های  رهیری برنامه. مورد توجه قرار گیرد

منظور بهیود کیفیرت منراب  انسرانی موجرود      اثرگذاری بر اهداف، آموزش دهد و به
هرای اثرربخش متناسرب برا      ترین آن، آمروزش  اقداماتی را به انجام برساند که اصلی

ها به رهیری برنامه در اصالح فرایندهای موجود و  این آموزش. اهداف برنامه است
 .کند قق اهداف کمک میتح

 یرگان پژوهش معتقدنرد کره هریا سرازمان،      :نتایج -حلقه بازخوردی رهبری
توانررد نتیجرره قابرل قیررولی کسررب کنررد؛   برنامره یررا سیسررتمی برردون رهیرری نمرری  

تواند نتایج موردنظر یعنی  دیگر این رهیری است که با هدایت فرایندها می عیارت به
 . روجی یا پیامد را حاصل کند

های توسعه نیاز به  ارزیابی پویای برنامه :پایش مستمر -قه بازخوردی رهبریحل
این امر از وظایف رهیرری برنامره توسرعه اسرت، برر      . پایش مستمر آن برنامه دارد
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طرور   هرای توسرعه بایرد بره     آمده از مصاحیه، رهیری برنامه دست های به اسا  داده
زم و مناسرب را بررای اصرالح آن    مستمر این برنامه را پایش کند و باز وردهای ال

های رهیری اراهه براز ورد    یرگان پژوهش اعتقاد دارند یکی از مهارت. اراهه دهد
 .مناسب در زمان مناسب است

تواند به سیستم کمرک   های اصالحی می اقدام :حلقه بازخوردی اقدام اصالحی
اگرر  . کند تا عملکرد  ود را بهیود بخشد یا عملکررد  روب  رود را حفر  کنرد     

طور مستمر پایش نشود، ممکرن اسرت انحرافری برروز کررده و       وضعیت سیستم به
سیستم را از حالت تعادل  ارج کند؛ بنابراین ضروری است بررای کراهش فاصرله    

 .های اصالحی تدوین و عملیاتی شوند ز هدف، برنامهوض  موجود سیستم ا

 های توسعه مدل بازخوردی ارزیابی برنامه .5-3

هرای   هرای توسرعه برر اسرا  حلقره      حلقوی ارزیابی برنامه -سرانجام نمودار علّی
کننرده مردل     های براز وردی تقویرت   حلقه. باز وردی که تییین شدند، طراحی شد

های توسعه در یک ارتیراط براز وردی برین نترایج      هدهد که ارزیابی برنام نشان می
نیازهرا و الزامرات اجررای برنامره ماننرد       برنامه با اجرای آن و اثرگرذاری برر پریش   

سرازی   مند برنامره، اسرتفاده کرارا از منراب  انسرانی و مرالی، متناسرب        مدیریت نظام
اثربخش بوده های برنامه،  سا تارها، فرایندها، تعداد و کیفیت مناب  انسانی با هدف

هرای اصرالحی    در این مدل برنامه. و سیب بهیود نتایج و تحقق اهداف  واهد شد
شود  تدوین  واهد شد؛ این موضوع سیب می  «شکاف»متناسب با فاصله از هدف 

در اجررا باشرد کره      بره دنیرال پیشررفت     «جو هدف»تا سیستم ارزیابی با یک رفتار 
ر برا پیونرد براز وردی برین مردیریت،      مدل حاضر . فاصله از هدف را کاهش دهند

گرذاران کمرک    مشری  های توسرعه بره  رط    مناب ، فرایندها، سا تارها و نتایج برنامه
مند بین اجرا و ارزیابی را درک کنند تا در طول زمان و برا توجره    کند رابطه نظام می

 .، در راستای تحقق اهداف تیییرات الزم را انجام دهندآمده دست بهبه نتایج 

                                                                                                                                 

1  . GAP 

2  . Goal-Seeking 
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 ی توسعهها برنامهمدل بازخوردی ارزیابی  .72دار نمو

 

 گیری نتیجه

تواند اثرربخش باشرد کره باز وردهرای مناسرب را در ا تیرار        ارزیابی هنگامی می
موقر  نقراط بهیرود و     باز ورد مناسب مجریان را در شناسایی به. مدیران قرار دهد

وجرود نداشرته    براز ورد  اگرر مکرانیزم  . رساند طراحی اقدامات اصالحی یاری می
دقیرق،   و فروری  بردون براز ورد   اسرت و ارزیرابی  سرؤال   زیر اصل ارزیابی باشد،

شرود کره    های باز وردی سیب مری  فقدان چنین حلقه. مناسب و کامل نخواهد بود
هرای   های توسعه نتواند موجب بهیود اجررای برنامره فعلری و برنامره     ارزیابی برنامه
 وردی، نظرام ارزیرابی بایرد میتنری برر      برای فراهم شردن چنرین براز   . بعدی گردد

رهبری برنامه تدوین هدفهای ساالنه

تدوین برنامه عملیاتی متناسو

پاسخگوییبا احکام برنامه

+

+

+

+

بازنگری فرایندهای

اارایی

هماهنگی مجریان

اارای کارا و اثربخش

فعالیتها

+

+

تولید ملی

+

نیازسنجی آموزشی با تواه

به برنامه

شناخت شکاا مهارتی و

آموزشی
آموزش مناب  انسانی

توانمندسازی نیروی

انسانی

کیفیت نیروی انسانی

یادگیری و تالش

خالقیت و نوآوری

+

+

++

+

+

+

+
+

تعداد نیروی انسانی مورد

نیاز

متناسو سازی تعداد نیروی

انسانی

تعداد نیروی انسانی

مواود

درآمد سرانهدرآمد ملی

پ  انداز

مناب  بانکی

تامین مناب  ما لی

اشتغال

قدرت خرید

کاالی مصرفی

+++

+

+

+
امعیت

سرمایه گذاری خارای

درآمد نفتی

چشم انداز

هدفهای برنامه

پایش مستمر برنامه)ارزیابی

مستمر برنامه( ارزیابی

شناخت انحرافها)فاصله از

هدا(

تحلیل فاصله از هدا وشناخت

نقا  قوت و فضاهای بهبود

برنامه ریزی برای اصالح و

بهبود

+

+

+

+

ایجاد ظرفیتهای ادید +

+

توزی  درآمد

+

+

+

+مالیات

بوداه دولت

+

+

+

+

+

+

+

بازنگری ساختارها

++

بهره وری

+

عملکرد شاخصها
+

+
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های باز ورد طراحی شود ترا در طرول زمران اجررای برنامره، باز وردهرای        حلقه
انرداز   تحقق اهداف سند چشرم . مناسب بین متییرها و عوامل مختلف را برقرار کند

نیازمند مدیریتی هوشمند است که بتوانرد برا نگراه سیسرتمی ارتیراط برین عناصرر        
رفترار   «چررا »فهم اینکه . و تیییرات الزم را بر اسا  آن ایجاد کند اثرگذار را درک

کند و بردون   پدیده به این صورت بروز کرده است به تییین و شنا ت آن کمک می
تروان ادعرای اسرتنیاطی از آن     بروز یک پدیده نمری  «علت»و  «چرایی»ادراک کامل 

 .داشت
هرای   توسعه میتنی بر حلقه های های ارزیابی برنامه در این پژوهش مدل پویایی
صرورت نمرودار    های باز وردی مردل کره بره    حلقه. باز وردی طراحی شده است

اند، روابط علّی برین عوامرل و متییرهرای مختلرف      حلقوی نمایش داده شده -علّی
وجرود آورنرده رفترار سیسرتم پیشرنهادی       دهد که به های توسعه را نشان می برنامه

ها به مناب  و  شده باز وردهای پیونددهنده هدف اراهه ارزیابی هستند؛ در واق  مدل
گرذاران برا درک    مشری  کنند  ط این باز وردها کمک می. دهد فرایندها را نشان می

شود،  ها که از طریق فرایندهای اجرایی انجام می چگونگی تیدیل این مناب  به هدف
یریت و رهیرری  در ایرن مردل مرد   . بتوانند بهیود مناسیی را در سیستم ایجراد کننرد  

هررای برراز وردی قرررار دارد و اجرررای برنامرره بررا   برنامرره توسررعه در قلررب حلقرره
مدیریت و . شود ریزی عملیاتی مدیریت برنامه آغاز می گذاری ساالنه و برنامه هدف

هرای توسرعه نقشری اساسری و انکارناپرذیر در همره مراحرل دارد،         رهیری برنامره 
هرای توسرعه را    وفقیرت یرا شکسرت برنامره    ترین عامل م توان اصلی که می طوری به

ریرزی و   مدیران باید نقاط اهرمری سیسرتم برنامره   . مدیریت و رهیری آن تلقی کرد
ارزیابی  ود را درک نموده و با ایجاد تیییرات الزم زمینه تحقق اهرداف را فرراهم   

هرای   در این پژوهش منظور از مدیریت و رهیرری مردیران ارشرد سرازمان    . نمایند
هرای   شده با ایجاد حلقره  مدل اراهه. که باید در قیال آن پاسخگو باشند مجری است

باز وردی مشخص بین مناب ، فرایندها و نتایج، به رهیرری برنامره توسرعه کمرک     
کند تا با توجه به ارتیاط علّی عوامل مؤثر در اجررای اثرربخش فراینردها، نقراط      می

هرا بتوانرد اقردامات     در آن اهرمی را شناسایی کررده و برا ایجراد تیییررات مناسرب     
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های الزم در قالب  ها باید فعالیت برای اجراشدن برنامه. موق  انجام دهد اصالحی به
. بینری شرود   فرایندها طراحی شده و سا تار متناسب برای عملیاتی کرردن آن پریش  

توانرد همراهنگی الزم برین     ها باشد، مری  اگر فرایندها و سا تارها متناسب با هدف
سرازی   متناسب. ها را سیب شوند ر نتیجه اجرای کارا و اثربخش فعالیتمجریان و د

ها  واهرد شرد؛ اجررای     های برنامه موجب اصالح یا بازنگری آن فرایندها با هدف
کارا و اثربخش فرایندهای جدید نیازمند آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران 

زیررا ایرن تیییررات موجرب     آمرده در فراینردها اسرت؛     وجود بهمتناسب با تیییرات 
. شکاف مهارتی نیروی انسانی موجود و بروز نیازهای آموزشی جدید شرده اسرت  
آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی موجب افزایش کیفیت و کارایی  واهد شد 

مجمروع ایرن   . موجب آن یادگیری،  القیت و نوآوری افزایش  واهرد یافرت   و به
شرود؛ از سروی دیگرر تعرداد      هرا مری   فعالیتو اثربخش  کاراعوامل موجب اجرای 

بینری منراب     در پریش . نیروی انسانی نیز باید متناسب با اهداف برنامه بازنگری شود
های توسعه، تمرکز بر مناب  مالی است و تعداد منراب  انسرانی مرورد نیراز یرا       برنامه

 .بینی نشده است مازاد با توجه به اهداف برنامه پیش

جه اجرای کارا و اثربخش همه فرایندهای برنامه توسعه  روجی و پیامدها نتی
ای از روابط علّی و  پیوسته هم   ها مجموعه به های مورد انتظار در این برنامه و هدف

با توجه بره نظرر  یرگران پرژوهش، اجررای کرارا و اثرربخش        . باز وردی هستند
افرزایش درآمرد   آن  تی  بههای توسعه موجب افزایش تولید ملی و  فرایندهای برنامه

گرذاری   و در نتیجه افرزایش منراب  برانکی و سررمایه     انداز ملی، توزی  درآمد و پس
طراحی فرایندهای اجرایی و تخصیص بهینه مناب  نیرز موجرب همراهنگی    . شود می

هرای براز وردی در    حلقره . ها  واهد شد و اثربخش فعالیت کارامجریان و اجرای 
امدها بایرد موجرب تیییرر منراب  و فراینردها      دهد که باز وردهای پی مدل نشان می

ها از حد مورد نظر، پیشررفت الزم   شوند و متناسب با وضعیت پیامدها و فاصله آن
در مناب  و فرایندها ایجاد گردد تا پیامدها تیییر یابند و به حد مورد انتظرار نزدیرک   

بردون تردیرد    اگر باز وردها اثری در بهیود مناب  و فرایندها نداشته باشرند، . شوند
زیرا ادامه مسریری  ؛ شکاف وض  موجود با وض  مورد انتظار کاهش نخواهد یافت



 7931تابستان  ♦ وپنجم بیستشماره  ♦م تفهسال  ♦ راهبرد اقتصادی     18

پس ضروری است . تواند ما را به هدف برساند که به هدف منتهی نشده است، نمی
. و بهیود مسیر بتوان در جهرت تحقرق اهرداف گرام برداشرت      «تیییر»با درک لزوم 

هرای   بیانگر آن اسرت کره تحقرق هردف     وجود آمده از این روابط باز وردهای به
، سرا تارها و  (انسرانی و مرالی  ) سرازی منراب    های توسرعه نیازمنرد متناسرب    برنامه

 .فرایندها با نتایج مورد انتظار از برنامه است
بینی شرده اسرت    هایی پیش ها، مناب  مالی و فعالیت های توسعه هدف در برنامه

های مروردنظر را محقرق کنرد؛ ولری      ، هدفشده ینیب شیپکه باید با استفاده از مناب  
های برنامه توسعه نشران   در واق  احکام و فعالیت! این اتفاق تاکنون رخ نداده است

این وضعیت در طول . محقق شود  دهد که چگونه از مناب  استفاده شود تا هدف می
ت، طور مستمر مورد توجه قررار گیررد و برا تیییرر وضرعی      اجرای برنامه نیز باید به

های اصالحی الزم برای حف  وض  موجود یرا رفر  انحرراف موجرود انجرام       اقدام
 .شود

 اثرربخش  اجرایبرای  باز وردی سا تارهای ایجادبا توجه به نتایج پژوهش 
 ورودی یک عنوان به باید است، باز ورد ناپذیر اجتناب ضرورتی توسعه یها برنامه
 مناسرب  هدایت از اطمینان برای  وردباز شده، شیکه نهادینه  مجریان در اجرا حین
 از برای این کار باید توجه شود که اسرتفاده . گردد طراحیها  آن کنترل ها و یتفعال

دارد و بررای   بسرتگی  مجریان توانمندی و بهیود و اصالح بر اسا  آن به باز ورد
در ارزیرابی   رگذاریتمثعنوان عاملی  مناب  انسانی به این مدل توانمندسازی همین در

 هرا  ی روجر مدل حاضر منظور از باز وردها فقرط براز ورد   در . بسیار مهم است
؛ انرد  شرده ی برنامه بررای پیامرد و اثرر مشخصری تردوین      ها پروژهنیست، احکام و 

عنوان مثال احداث کار انه نوعی  بنابراین تمکید بر باز ورد پیامدها و آثار است؛ به
لید ملی، اشتیال و درآمد را در پی داشرته باشرد    روجی است که باید پیامدهای تو

باید دانست کره چره پیامردهایی    . تمکید شده است ها آنهم به  انداز چشمو در سند 
آیرد و برا باز وردهرای مسرتمر کنتررل شرود کره         به دستتواند  در چه زمانی می

ازمند و پیامدها نی ها هدفتحقق . در مسیر تحقق پیامدها قرار داشته باشد ها تیفعال
ی پویرا بررای فهرم علرل     هرا  مدل. ارزیابی مداوم و مستمر و باز ورد پیوسته است
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ی پویا بوده و اگر تیییری در طول زمان اتفاق افتاده اسرت، مردل پویرا بره     ها دهیپد
. مفیرد اسرت   و از این جهت بسریار  کند یمدرک علل و چرایی این تیییرات کمک 

ی براز وردی و ایجراد   هرا  حلقره گررفتن   با توجه به در نظرر  شده اراههمدل پویای 
شود و با برقراری ارتیاط علّری برین    سازی اجرا می سا تار باز وردی موجب بهینه

و ارزیرابی برر اسرا  ایرن ارتیراط بره        ی توسرعه هرا  برنامهورودی، فرایند و نتایج 
که در محیطی تعاملی با برقراری رابطه علّری، دالیرل    کند یمکمک  گذاران مشی  ط

 .یافتن اهداف را شناسایی کنندتحقق ن
 



 

 

 ها نوشت پی
( Impact)اثرر  و ( Outcome) امرد یپ، (Output) ی روجر در این مقاله منظور از نتایج، . 4

 .است
توسرط سرازمان ملرل     (Human Development Index-HDI)شا ص توسرعه انسرانی   . 5

میرانگین   HDIکه دارای سه بعد اصلی است، شرا ص   شود یمگیری   متحد اندازه
شرده هرر یرک از سره بعرد اسرت کره هرر کردام برا            های نرمرال  هندسی شا ص

 .شوند یمگیری   های کمّی اندازه شا ص

 منابع
طراحری  (. 4935) دیر حم داداد حسینی، . ، حسنفرد ییدانا. غالمرضایی، داود. آذر، عادل

: هرای سیسرتم   ور برا اسرتفاده از پویرایی   های آموزش مالی کش مدل تحلیل سیاست
ٌص  ، ص(1) 2، فصلنامه سیاست علم و فنراوری . مورد مطالعه برنامه پنجم توسعه

43-4  
مردل  (. 4935)محمرد  فتحیان، . جعفریان، احمدرضا. شیران، غالمرضا. احدی، محمدرضا

ا یرر  های  ی پیشرفتالملل نیبسومین کنفرانس . آهن دینامیکی ارزیابی عملکرد راه
 .تهران. ونقل وزارت راه و ترابری پژوهشکده حمل. آهن در مهندسی راه

. کیروان شراهقلیان  . ترجمه شرهرام میرزایری  . شناسی سیستم پویایی(. 4931)جان استرمن، 
: تهرران . چ پرنجم . علیرضرا زنرده بافنرده   . علیرضرا سرکوک دار  . زاده احمد اصرلی 
 .انتشارات ترمه

چ . ترجمه ابرراهیم افشرار  . میانی پژوهش کیفی(. 4931) تیجولکربین، . استرو ، انسلم
 [.4334انتشار به زبان اصلی ] یننشر : تهران. چهارم
طراحی مدل پویرای کرارت   (. 4931)ناصر مطهری فریمانی، . پویا، علیرضا. اسدپور، الهام

 مردیریت صرنعتی،   انرداز  چشرم . امتیاز متوازن برای ارزیابی عملکرد شرعب بانرک  
 419-431ص  ، ص53شماره 

اراهه مردلی پویرا جهرت توسرعه گردشرگری      (. 4931) دیسعاردکانی، . اسعدی، میرمحمد
 1، های مردیریت بازرگرانی   دو فصلنامه کاوش(. استان یزد: مورد مطالعه) یخیتار
 411-411ص  ، ص(41)
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هرای کمری، کیفری و     اعتیارسنجی و سنجش کیفیت در پرژوهش  (.4931)اکیری، مرتضی 
 .59 -12ص  ، ص(31) 51، ی علوم انسانیشناس روشمه فصلنا. آمیخته

. چ پرنجم . ی گذاری عمرومی مش  طفرایند (. 4931)، فتاح زاده فیشر. الوانی، سید مهدی
 .طیاطیاهی انتشارات دانشگاه عالمه: تهران

 .نشر دیدار: تهران. ی تحقیق کیفی و آمیختهها روش(. 4931)عیا  . بازرگان
های ملی ایران، حسراب تولیرد ترا حسراب مرالی بره       حساب(. 4933) رانیابانک مرکزی 

 .تهران. 4912-4932اقتصاد ی نهادی ها بخشتفکیک 
وکرار   توسعه و تیییر مردل کسرب  (. 4934) درضایسسید جوادین، . حیدری، نسترن حاجی

ص  ، ص(54) 1، علروم مردیریت ایرران   . هرا  سرتم یسی رویکرد پویایی ریکارگ بهبا 
43-4 

. چ هفردهم . ی برر روش تحقیرق در علروم انسرانی    ا مقدمه(. 4933)محمدرضا حاف  نیا، 
 .انتشارات سمت: تهران

 دیدانشگاه شه :تهران. ویراست دوم .ستمیهای س پویایی .(4931)محمدرضا  ،زاده یدیحم
 .یبهشت

شناسی پژوهش کیفری در   روش(. 4933)آذر، عادل . الوانی، سید مهدی. فرد، حسن دانایی
 .انتشارات صفار: تهران. سومچ . مدیریت
گرزارش عملکررد قرانون پرنجم توسرعه اقتصرادی،        (.4931)کشور وبودجه  سازمان برنامه

انتشررارات سررازمان  : تهررران. جلررد اول. 4932اجتمرراعی و فرهنگرری در سررال  
 .وبودجه کشور برنامه

: ترجمره . های سیستم رویکردی کاربردی برای مسراهل مردیریتی   پویایی(. 4934)سوشیل 
دانشگاه علم : تهران. چ سوم. ولی زاده، نریمان. نورعلی، علیرضا. تیموری، ابراهیم

 .و صنعت
دفترر نشرر   : تهرران . چ دوم. ایران امروز در آینه میاحرث توسرعه  (. 4935)عظیمی، حسین 

 .فرهنگ اسالمی
: تهرران (. جنگ و توسعه در کشرورهای اسرالمی  ) یاقتصادتوسعه (. 4932)قربانی، احمد 
 .دیشه روشننشر ان

چ . ی گرذاری عمرومی  مشر   رط گیرری سرازمانی و    تصرمیم (. 4935)اهلل  قلی پور، رحمت
 .انتشارات سمت: تهران. چهارم

 .تهران. 31سال  -سالنامه آماری کشور(. 4931) رانیامرکز آمار 
انتشرارات  : تهران. چاپ اول. جلد اول. ها شناسی سیستم پویایی(. 4931)مشایخی، علینقی 

 .آریانا

مؤسسره  : تهرران . چراپ اول . ی عمرومی مشر   طاجرا و ارزیابی (. 4931)منوریان، عیا  
 .کتاب مهربان نشر

های توسعه  ی پویایی سیستم در ارزیابی و گزینش طرحریکارگ به(. 4934)الهه موحدنژاد، 
 .فار  جی لدانشگاه : بوشهر. بندر بوشهر
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فصرلنامه   .بلندمردت توسرعه   یارگرذ  اسرت یس ندیفرا .(4934)رضا  ی،زمان .فرشاد ی،مؤمن
 .1-93ص  ، ص(15) 43، مجلس و راهیرد

ترجمه محمردجواد  . راهنمای عملی و کاربردی: های توسعه روش(. 4931)میکلسن، بریتا 
انتشار به زبان اصرلی  ]ی و اجتماعپژوهشکده مطالعات فرهنگی : تهران. ناطق پور

 مناب  التین[. 4332
Alonso, Ibar, Cosculluela – Martinez, C, Hewings, GJD (2017) ”Time indicator 

of the Human Development Indexes”, Time & Society, Vol (0)0, pp:1-24 

(DOI: 10.1177/0961463X1776553) 

Oner Atilla.M, Saritas. Ozcan (2005),”A System approach to policy analysis 

and development planning: Construction Sector in the Turkish 5-year 

development plans”, Technological forecasting and social change, 

vol.72, pp: 886-911 

Cambridge University (2016), Cambridge Advanced Learners, Dictionary & 

Thesaurus, Cambridge University press 

Creswell, John w. (2014), Research Design, 4
th

 Ed. LA: SAGE Publication 

Ciburiene, Jadvyga(2016), “The Evaluation of Economic Development Index”, 

Equilibrium, Vol.11(3), PP:437-449 

Collste, David, Pedercini, Matter, Cornell, Sarah (2017), Policy Coherence to 

achieve the SDGs: Using integrated simulation models to access 

effective policies, Sustainable Science, Vol.12, pp:921-931 

Franco, Eduardo, Hirma, Kachi, Carvalho, Marly (2018),”Applying System 

dynamics approachs in software and information system projects”, 

Information and Software Technology, Vol.93, 58-73 
Ghaffarzadegan. N, Lyneis. J, Richardson, G (2011), “How Small System 

dynamics models can help the public policy process”, System dynamics 

review, Vol. 27, Issue 1, pp: 22 – 44 

Hiwase, Devendra (2017), “The only thing that is constant: The 2016 revision 

on the world Health organization classification”, Leukemia Research, 

Vol.57, PP:102-103 

Https://cbi.ir/simplelist/2054.aspx, Access on 2019/04/20 

Https://tsd.cbi.ir/display/content.aspx, Access on 2019/04/20 

Ibanez, Lopez, Martinez, Val, Moratilla, Soria (2017), “A dynamic Simulation 

model for assessing the overall impact of incentive policies on power 

system reliability, costs and environment”, EnergyPolicy, Vol.102, 

PP:170 - 188 

https://cbi.ir/simplelist/2054.aspx
https://tsd.cbi.ir/display/content.aspx


 11     یعمومهای  مشی مدل دینامیکی ارزیابی خط

Khalid, Malik, Ahmed, Aaliya, Mufti, Subeh (2015), “Media and Development 

in Society: Continuity and challenges”, Journal of Humanities and 

Social Sciences, Vol.20(11), PP:47-54 

Manohar. G, prasanna Devi. S, Suryaprakasa. K (2014), “Evaluation of policies 

to reduce transportation Pollution Using System dynamics”, Enviroment 

protection engineering, Vol. 40, No. 4, pp: 143 – 153 

Neal, Zakhary (2016), “Hand book of Applied System Science”, Taylor & 

Francis: NY 

Ogata, Katsuhiko (2004),”System dynamics”, 4
th

 ed, Newjersy, Pearson 

Prentice Hall, pp: 1-2 

Randor- Sagardi. A, Sanches - Ramirez. C, Cortes - Robles. G, Alor - 

Henondez. G and Moncay- Matinez. L. A (2014), “Dynamic Evaluation 

of Production Policies; Improving the Coordination of an Ethanol 

Supply chain”, journal of Applied Research and Technology, Vol.12, pp: 

724 -733 

Sarahi. A, Contestabile. M, Cherni. J (2015), “Renewable Energy Policy 

Evaluation Using a System Dynamics Approach”, 33th ed. International 

Conference of the System Dynamics Society, Massachusetts 

Subroto. A, (2011), “Understanding Complexities in Public policy making 

process through policy cycle model: A system dynamics approach,”2th 

Conference of world Complexity Science Academy 

Todaro, Michael, Smith, Stephen (2012), Economic Development, 11
th

 Ed. 

Boston, Pearson(Addison-Wesley) 

Vora, Manu (2013), “Business excellence through sustainable change 

management”, The TQM Journal, Vol.25(6),PP:625-640 

www.Merriam-Webster.com/Access on 2017/05/16 

www.Drucker institute. com/ 2013/07/ measurement- myopia/ Access on 2017/ 
07/15 

Zaman, Farhana, Yoon, Daeyoung (2016), “Factors That Affect Performance 

Measurement Systems”, Asia – Pacific Management Accounting 

Journal, Vol.11 (2), December, PP:79-106 
Zang, Zheng, Zou, Xinqing, Song. Qiaochu,Li. Yali,Wang. Teng (2017), 

“Integrated Sustainable development evaluation based on human well- 

being indices and pressure indices”, The Social Science Journal, 

http://dx. Dio. Org/10. 1016/j. soscij. 2017. 04. 007, [Article in press] 


