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 چکیده
ریزی توسعه برخوردار اسرت امرا هنانرا  در  ترین تاریخ برنامه از طوالنی  نیافته ایرا  در بین کشورهای توسعه 

های توسرعه، قلرل و بعرد از انقربه، بره اهردا   توسعه قرار دارد. هیچ یر  از برنامره گروه کشورهای درحال 
اه نسلی مناسلی از نظر سطح توسعه در جها  ندارد  جایگ تنها  اقتصادی خود دست نیافته است. اکنو ، کشور نه 

بلکه در مواردی نیز شاهد سیر قهقرایی بوده است. هرد  ایرن مقالره، آ  اسرت کره دسرتاوردهای اقتصرادی  
های ذهنی تحلیل کند.  ساله توسعه ایرا  را مورد واکای قرار دهد و عوامل مؤثرآ  را از منظر سازه   70های  برنامه 

آوری شرده اسرت.  ریزی توسرعه جنر  یاز تحقیق از طریق اسنادی و مصاحله با نخلگا  برنامه رد ن های مو داده 
تحلیل قررار گرفتره اسرت.  و شده از طریق گراندد تئوری و استدالل استقرایی مرورد تززیره آوری های جن  داده 
ها ملتنی  است. زیرا برنامه فته  نیا سال تحقق 70های توسعه بعد از  دهد که اهدا  اقتصای برنامه ها نشا  می یافته 

دلیل نلرود  بر بنیا  نظری محکم و منطلق بر شرایط کشور نلوده است. بنابراین، مشارکت داوطللانره مردمری بره 
ساختار دموکراتی  تأمین نشده است؛ کار از اهنیت الزم برخوردار نلوده اسرت؛ براوجود وز  کرم اقتصرادی  

شود؛ به نقش تأمین فضای با ثلرا   های جها  تعقیب می ز سیاست یی ا ایرا  در جها ، در این کشور سهم باال 
مثابه کل ارگانی  توجهی  شود؛ و به اقتصاد به طلیعی، اقتصادی و اجتناعی در گسترش تولید، اهنیتی داده ننی 

 کند. های توسعه در ایرا  ایفاء می تحقق برنامه های ذهنی، نقش مهنی در عدم شود. درنتیزه، سازه ملذول ننی 
 های ذهنی، دستاورد اقتصادی، ایرا  های توسعه، سازه برنامه  : ها کلیدواژه 

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 ایرا  تهرا ، خوارزمی، دانشگاه جغرافیا، استاد .1
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 . مقدمه1
ریزی توسعه را دارد. اصررطب  ترین تاریخ برنامهنیافته طوالنیایرا  در بین کشورهای توسعه

بررار  ریزی را برررای اولررینکن  برنامررهبرره «شکسررتن دور باطررل فقررر»و یا  «دور باطل فقر»
کار برره ریزی اقتصررادی در ایرررا تهاج، یکی از مدافعا  و معنارا  اصلی برنامررهبن الحساابو

 1947مررارس  12کرره در شررناره طوریاند بهبرد. ناظرا  خارجی نیز از این نکته غافل نلوده
یورک هرالدتریلیو  ریزی( ابتهاج این مکتب )برنامرره»است:  متحده آمدهایاال  1روزنامه نیو

وزیر وقت( و شاه هر دو مشتاقانه هواخررواه کند و قوام )نخستایانی تللیغ میپبیرا با انرژی 
کرره در شررهر  1961النللی صررنعتی .  ابتهاج در سخنرانی خود در کنفرانس بین«اندآ  شده

مانررده اگررر کشررورهای عقب»گویررد: ریزی میفرنسیسکو تشکیل شده بود، درباره برنامهسن
گذاری در حرردی کرره الزم را در هررم بشررکنند، برررای سرررمایهکود بخواهند دور باطل فقر و ر

ایرررا   ۀتوسع اولین برنامۀ(. 1385 )جنت،«ریزی ملی بزننداست، ناگزیرند دست به برنامه
ین شد1948) 1327در سال  ریزی رسررنی در (. یعنرری برنامرره1395 نیکررو نسررلتی،) ( تدو

و چررین و  1947و ژاپررن در سررال نسرره فرا  ،1933ساله دارد. آلنا  در سال  70ایرا  قدمتی 
کشررورهای  ۀ(. هنرر 1374ریزی را آغرراز کردنررد )مررؤمنی،هند چند سال بعد از ایرا  برنامرره

یافته هستند اما ایرا  هنانررا  در گررروه کشررورهای کشورهای توسعه مزبور اکنو  در قلنرو
اند و نیررز شررده اجرررا یی که قلل و بعررد از انقرربه هابرنامه ه  زیرا هن ؛ توسعه قرار دارد درحال

انتظررار را در اجرا است، دستاوردهای قابلحالدرکنو  اجرا شده و توسعه، که تابرنامه ششم 
پی نداشته است؛ کشور جایگاه نسلی مناسلی از نظر سررطح توسررعه در جهررا  نداشررته و در 

 مواردی نیز شاهد سیر قهقرایی بوده است. 
انیا  از تند  غربی تنهررا مظرراهر و ایر ( بر این باور است که181-202، 1385) طالب

اند ولی ملانی نظری خلق این تند  را نشناخته مصادیق عینی تند  یا مدرنیزاسیو  را گرفته
ریزی گرفتار توسعه به شکل متزلزلی از نظام برنامه اند. از این رو، اندیشه  و یا آ  را نفی کرده

 ؛ و افزایش قدر  انتخرراه او نیسررت فرادسازی او به فکر نهادسازی برای تواننندشده است 
امیررال  ای، معطررو  برره خواسررت وریزی در ایرا  از نظررر اندیشررههنین دلیل، نظام برنامهبه

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

51 
های ذهنی در  نقش سازه  

 ...   قق تح 

 خانی طلسرریبهشررتی دهکررردی و محنرردقدر  برروده اسررت. سیاسررتندارا  و صرراحلا 
امررل اولررین و مهنترررین ع از جنلرره   باورهاِی مدیرا  ارشد و فرادستا  کشررور را  (5،1395)

، 1395) نظر غفرراریدانند. بههای چهارم و پنزم توسعه بعد از انقبه میتوفیق برنامهعدم
 ،تاریخیردرک درسررت شرررایط اجتناعی برراره  نظری و روشنند درهای (، نلود بحث18-1
های توسررعه ای اندیشید ، در عدم تحقررق برنامررهایرا  و قلیله های جامعه  ها و ناداشتهداشته

های توسعه از چررارچوه نظررری محکررم و برنامهمندی این، بهره بنابر بوده است. ؤثر بسیار م
یژگیسازه های اجتناعی و اقتصادی های ذهنِی علنی و متناسب با شرایط محیط طلیعی و و

 ها است.   از الزاما  توفیق این برنامه کشور
وسعه  ایرا  را مورد  ه  ت سال  70های هد  این مقاله آ  است که دستاوردهای اقتصادی برنامه 

ها را در دستیابی به اهدا  اقتصادی، تنهررا از منظررر  توفیق برنامه واکای قرار دهد و  توفیق یا عدم 
در این مقاله، ابتدا پیشینه موضوع به اجنال مورد بررسی   وتحلیل کند. های ذهنی« تززیه »سازه 

از جنله متوسط نررر   ررر    اقتصادی های  گیرد. آنگاه با تکیه بر اسناد مدو ، برخی شاخص قرار می 
گذرد تررا نشررا   از نظر می رر    وری، توزی  درآمد و اندازه دولت رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، بهره 

ها تا چه اندازه به اهدا  اقتصادی خود دست یافته است. سرر،س،  داده شود که اجرای این برنامه 
 گیرد. مورد بحث قرار می هنی  های ذ عوامل مؤثر در روند مزبور، از منظر نقش سازه 

 
 . پیشینه تحقیق2

هررا راهننررای دانشررنندا  در مشرراهدا  و نظریرره ( معتقد اسررت کرره پاردایم1369) 1کوهن
ملاحث نظری اعم  کند. تغییر مینیز اال  ؤتحلیل و س شیوۀ  با تغییر پارادایم، . پردازی است
کادمیرر  مطرر از اسررتدالل سرراز ود، زمینهر  شرر ها و اطبعرراتی کرره توسررط اندیشررنندا  آ

 ،2یررر)می دولتی استغیرهای ی و حتی سازما النللبیننهادهای ها، گذاری دولتسیاست
 رغمبررهدانا  و فیلسرروفا  علرروم سیاسرری، ، عقایررد اقتصرراد3کینررز (. برره نظررر9، 2005

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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در حقیقررت  . اسررت ترشررود نیرومنرردتصررور میمعنول طورکه برره اه، از آنآ  سقموصحت
، تغییرررا  1کنررد. برره اعتقرراد داگرربس نررور  کرره دنیررا را اداره می است هنین گروه کوچ 

که در الگوهای نئوکبسی  بر آ   ،های نسلیعلت تغییر قینتتنها بهاقتصادی بلندمد  نه
کید می تکامررل نیررز روی حالدر های ایرردلولوژیِ  دلیل دیرردگاهدهد، بلکه بهشود، ر  میتأ

این، بایررد در انتخرراه ابررزار دی ی  ابزار است، بنررابرقتصاریه انظ 2دهد. به نظر شوم،یترمی
 (.  187-180، 1395نیکونسلتی، به نقل از  ) ها دقت الزم ملذول گرددبرای تحلیل پدیده

کرره اسرراس نظریرره نئوکبسرریکی و ملنررای  ،از نظر بانرر  جهررانی فرضرریه جهانشررنولی
انی از قواعررد وجررود یکسرر  جهررانی زیرا هیچ مزنوعه   ؛ گذاری آ  بوده، اشتلاه استسیاست

اقتصادی پایدار شود. رشد اقتصادی پایدار بستگی به عوامررل مهنرری منزر به رشد ندارد که 
دارد که الزم است در طول زما  به آ  دست یافت؛ از جنله این عوامررل، انلاشررت سرررمایه 

روز شررد  تکنولرروژی و توزیرر  مناسررب فیزیکی و انسانی، کارآمدی در تخصیص مناب ، به
این، برره . بنررابرکدام از ایررن عوامررل در هررر زمررانی اهنیررت بسرریار دارد هررشد است.  ناف م

نیاز است که به این موارد توجه کند و الزم است نهادهایی برررای دسررتیابی برره هایی سیاست
 (. 2015)بان  جهانی،  این الزاما  رشد اقتصادی پایدار ایزاد شود

هررای در برخرری از تبش ( 385-386، 2005جانسو  و رابینسو  )اوغلو، به نظر عزم
 ها، های اقتصادی مانند مالیا گرفته در زمینه نظریه رشد، بر اهنیت سیاستعلنی صور  

بسید به تحقیقا ، موان  موجود بر سر راه پذیرش تکنولوژی و سیاست  های سرمایه  اراله سو
کید می اط بسرریار زیررادی بررا ارتلغنای برخی جوام ،  شود، اما تفاو  سطح فقر وانسانی تأ

 «تری نهادهای اقتصادی نامناسررب»یعنی برخی جوام   ؛ ها نیز دارد تفاو  سطو  نهادی آ 
ها در علم اقتصاد به قرردری ارزشررنند اسررت کرره در مقایسه با سایر جوام  دارند. نقش نهاد

 است.  حذ  نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقا  در طول تاریخ علم اقتصاد دانسته شده
)متوسلی،  اتفاقی که موجب شده هر چه بیشتر این علم از مسالل دنیای واقعی فاصله بگیرد 

(. 1389نسلتی، وشهدی احند، و نیک
ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ترردریزی افررزایش آمرروزش،  فراینداقتصادی    دیدگاه علم اقتصاد مدر ، توسعه  برخب
مرروارد  ایررن سرمایه و بهلود حداقلی در حاکنیت قانو  نیست؛ گرچه منکن است هری  از

حرکت در جهت گذار به دموکراسرری شررود، امررا ایررن تغییرررا   واسطه  سلب بهلود شرایط به
دموکراتیرر ( باشررد، برره نظررام غیر) تدریزی تا زمانی که در ی  نظم  بررا دسترسرری محرردود

توسعه حرکت از نظم بررا دسترسرری محرردود برره  درعوض، فرایندتوسعه منتهی نخواهد شد. 
 (. 1395 نسلتی،نیکو) است راتی (دموک) نظم با دسترسی آزاد

ها بازیکنررا  آ   عنوا  قواعد بررازی تلقرری شرروند، سررازما  ها به نور  معتقد است اگر نهاد 
ای از افراد، که حول هد  مشترکی  ها »از مزنوعه (. سازما  23، 2000خواهند بود )نور ، 

عنوا   ه ها برر اند، تشررکیل شررده اسررت. سررازما  برای رسررید  برره اهرردا  معینرری متحررد شررده 
های  کننررده(، شرراکله هررای نظار  )بازیگرا  سیاسی، شورای شهر، هیئت  1های سیاسی شاکله 

های  های تعرراونی(، شرراکله ها، اتحادیرره  تزرراری، مررزارع فررامیلی، شرررکت اقتصادی )شرررکت 
های آموزشرری)مدارس،  هررای مختلرر ( و شرراکله اجتناعی)مؤسسررا  فرهنگرری، انزنن 

(.  هررد  قواعررد  361، 1994های شغلی( هستند )نررور ،   مهار ها، مراکز آموزش دانشگاه 
بازی با هد  بازیگرا  یکسا  نیست؛ هدِ  قواعد، تنظیم مقرراترری اسررت کرره بررر اسرراس آ   

ریزی،  پررارادایم اکتشررافی برنامرره  بازی انزام شود اما هد  بازیگرا  پیروزی در بررازی اسررت. 
وعی جلرگرایی پنها  معتقررد اسررت. در ایررن  ن ه  داند و ب آینده را نتیزه علت و معلولی گذشته می 

تواند به اکتشا  آینررده  محترروم ب،ررردازد. ایررن  پارادایم انسا  صرفًا ناظر بیرونی است که تنها می 
بینی اسررت و اکتشررا  آینررده تنهررا نتیزرره  منطقرری آ  اسررت )نرراظنی و  پارادایم ملتنی بر پیش 

سررا  در سرراخت آینررده در نظررر گرفترره  ی ان (. اما در پارادایم هنزاری، نیرو 13، 1385قدیری، 
یکرررد سرراخت آینررده  شود و انسا  جایگاه بیرونی و مشرراهده می  گر خررود را تغییررر داده و بررا رو

بروست. در این پارادایم انسا  با طی  وسیعی از آینده ر  های منکررن، محتنررل  ها شامل آینده و
بروست که رسید  به هر کدام از آنها بستگی به  و کیفیت خواسته  انسررا    سطح  و باورکردنی رو

یعنی آینده  مطلوه وی دارد. در این پارادایم برخب  پارادایم اکتشافی، جلرگرایی پنها  وجررود  
 (.    1391ندارد بلکه انسا  کامًب مختار است مسیر زندگی خود را انتخاه کند )زالی، 

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ه برره آینررده را نگررا دیررد های ذهنی در واق  الگوهای ذهنی و فکری هستند که زاویرره  سازه
تصررادی هررای محیطرری، اجتنرراعی و اقکنند. اگر این الگوها منطلق بر واقعیتمشخص می

بخشی را برای نیل به مقصود خواهد داشت. در غیررر ایررن صررور ، برره باشند، بیشترین ثنر
 اتب  زما  و مناب  کشور منزر خواهد شد. 

 
 . روش تحقیق    3

آوری  ریزی توسررعه جنرر  دی و مصاحله با نخلگا  برنامه اسنا های موردنیاز تحقیق از طریق  داده 
های مختلرر  برره ترردریس درس  نفر از اساتیدی کرره در دانشررگاه 28شده است. این افراد شامل  

ها  ریزی در تهرا  و برخی استا  ریزی اشتغال دارند، کارشناسا  سازما  مدیریت و برنامه برنامه 
یا  دوره دکتری مرت  ریزی بوده انررد. بررا اسررتفاده از اسررنادی کرره  ا برنامه لط ب و تعدادی از دانشزو

های تحقیق تنظرریم شررده  ها در مناب  مقاله آمده است و نظرا  نخلگا  مزبور، گزاره فهرست آ  
ای )گراندد تئوری( و استراتژی استقرایی مررورد  شده از طریق نظریه زمینه های تنظیم است. گزاره 

ای ی  روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که  زمینه یه   . نظر وتحلیل قرار گرفته است تززیه 
های  جای اتکررا برره نظریرره دهررد تررا برره های موضوعی گوناگو  به پژوهشگرا  امکا  می در حوزه 

ین نظریه اقدام کند. این روش، در ساده  ترین شکل منکن، علار  اسررت از  موجود، خود به تدو
هررا  ها و تحلیل اسررتقرایی آ  یافته  داده ازما  ری س فرایند ساخت ی  نظریه مدّو  از طریق گردآو 

یی به پرسش  ین آ  دسته از پژوهش برای پاسخگو های کیفی که فاقد ملانی نظری کررافی  های نو
 (. 4،  2003،  1در زمینه موضوع موردمطالعه هستند )آلن 

 
 . بحث و نتایج4

از کشور بررود یند مور های عنرانیمزنوعه طر   متشکل از قلل از انقبه، برنامه اول توسعه
برنامه دوم  فاقد جامعیت الزم بررود. برنامرره سرروم  یبا هم نداشت. الگو یکه ارتلاط منسزن

به  ید ملیواردا  و رشد تول ینی گزیجایگزینی واردا  را مد نظر داشت.  برنامه چهارم، جا
ش یفزا را هد  قرار داده بود. الگوی برنامه پنزم،  ا یو دولت یخصوص یگذارهیکنك سرما

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ن و کاهش رشد ی  سنگیصنا یزی ریواردا ، پ ینی گزی، جاید ملیو رشد تول یگذارهیسرما
برنامرره، رشررد  یو اسررتراتژ یجررام  اقتصرراد یزی ربرنامه ششم، برنامه یت بود. الگویجنع

دیدگاه نظری مسلط در تنررام  این،بنابر ن شده  بود. ییواردا  تع ینی گزیاقتصادی کشور و جا
 قلل از انقبه، الگوی نوسازی با هد  رشد اقتصادی بوده است. سعه برنامه توپنج

واردا ، عرردالت  ینی جایگز ی، استراتژیهای توسعه، رشد اقتصادبعد از انقبه برنامه
، یانسرران یرویرر ت نی، ترب وریبهره ش ی، افزا ی، رشد فضالل براساس اخبق اسبمیاجتناع

و تعرردیل سرراختاری را تعقیررب  یا  عنرروممکاننه مناب  و ایم بهیدار، تقسیرشد و توسعه پا
هررا تررا برنامرره دوم، الگرروی  هررا و شررعارهای متفرراو  آ  رغم تغییررر دولت کرده است. یعنی برره 

یکرد  ریزی بوده است و در نوسازی، شن  راهننای متولیا  برنامه  برنامه دوم توسعه کشور به رو
ت. تررداوم ایررن نگرررش در  ه اسرر تری داده شد اجناع واشنگتنی و تعدیل ساختاری نقش پررنگ 

ین برنامه  های سوم و چهارم توسعه نیز ادامه یافررت. در برنامرره  پررنزم توسررعه نیررز هرچنررد  تدو
هایی ماننررد سررهام  کردند، امررا اجرررای برنامرره شد  از این پارادایم انتقاد می دولتنردا  وقت به 

های  هنا  سیاسررت  انا  دهد که ملنای نظری برنامه هن ها نشا  می عدالت و هدفنندی یارانه 
( که اندکی تشعشررعا   ایرردلولوژی  در  1395اجناع واشنگتنی و تعدیل است )نیکونسلتی، 

جهررت درک    خورد. برنامه  ششم توسعه نیز با هنین دیدگاه تنظیم شررده اسررت. آ  به چشم می 
مررورد بررسرری هایی های توسعه با دستگاه نظری مزبور، شاخصآثار اقتصادی اجرای برنامه

 گرفته است. از جنله: قرار
 . متوسط نرخ رشد اقتصادی 1-4

های توسعه  قلل از انقبه و  (، متوسط نر  رشد اقتصادی کشور را در طول برنامه 1جدول شناره  ) 
 دهد.  های بعد از انقبه نشا  می (، متوسط نر  رشد اقتصادی را در طول برنامه 2جدول شناره  ) 

 
 های توسعه قبل از انقالب اقتصادی در برنامهرشد .  متوسط نرخ (1)  شمارهجدول 

 پنجم چهارم سوم دوم اول برنامه
 1352-1356 1351 -1347 1346 -1342 1334-1341 1327-1334 دوره 
 6/1 13 14 11 6 اقتصادی رشد نر 

 1398منل : بان  مرکزی جنهوری اسبمی ایرا ، 
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 های توسعه بعد از انقالب برنامهطول متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در   (. 2)  جدول شماره

 پنجم چهارم سوم دوم اول  برنامه عنوان
 1394-1390 1384 -1388 1383-1379 1374 -1378 1368 -1372 دوره  هایسال

 -38/0 4/4 1/6 2/3 4/7 اقتصای رشد نر  متوسط
 1395 -1368های منل : سازما  برنامه و بودجه، سال

 
های توسررعه قلررل از ، نر  رشد اقتصادی در طول برنامه(2)و  (1)های اس جدولاس رب

های بعد از انقبه باالتر بوده اسررت امررا در مزنرروع، افررت وخیررز انقبه نسلت به برنامه
درصررد و در برنامرره  4/4زیادی داشته است، این نر  رشد در برنامه چهارم بعد از انقبه، 

بوده است. در حالی که هد  برنامه مزبور، رشد اقتصادی  38/0یپنزم بعد از انقبه منف
 درصدی بوده است.   8حداقل 

درصررد در  75از میزا  ضریب خود کفایی تأمین انرژی غذایی مصرفی از مناب  داخلی 
( تنزل یافته اسررت کرره 1388درصد در سال آخر برنامه چهارم) 55( به مقدار  1383سال )

درصررد  22ذایی بوده اسررت. انررواع تولیرردا  کشرراورزی تنهررا اد غبیانگر تشدید واردا  مو
 (. 1396اهدا  مورد انتظار در برنامه چهارم توسعه بوده است )سزادی، 

های اقتصادی از بین رفته است و بخشی از ایررن در گردش بنگاه در شرایط فعلی سرمایه  
که ریاست جنهرروری اینهوگبه ؛ اند و نر  اشتغال نیز کاهش یافته استها تعطیل شدهبنگاه

ی می 1397ایرا  در اسفندماه سال   د:گو
افزایش تعداد متقاضیا  کار، امسال تقریلًا یرر  رکررورد برروده اسررت. امسررال یرر  

هزار  700لی هزار نفر خواستار شغل بودند. امسال و پارسال ما سا 200میلیو  و 
جدید هم به  رهای حال بیکارهای قللی هم هستند، بیکاعینشغل ایزاد کردیم. در

 700شوند. یعنی اگر سالی ی  میلیو  نفر وارد بازار کار شوند و ما آنها اضافه می
 هزار نفر به آمار بیکارا  اضافه شده است. 300هزار شغل ایزاد کنیم باز، 

 . درصد نرخ تورم 2-4

شناره    جدول های توسعه قلل از انقبه و  (، متوسط نر  تورم را در طول برنامه 3جدول شناره  ) 
دهد. بر اساس ایررن  های توسعه  بعد از انقبه نشا  می (، متوسط نر  تورم را در طول برنامه 4) 
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ها،  متوسط نر  تورم قلل از انقبه نسلت به بعد از انقبه کنتر بوده است و سرر،س در  جدول 
درصررد    14/ 2های منتهی به انقبه افزایش پیدا کرده و  از بعد از انقرربه هنیشرره از رقررم  سال 

 درصد بوده است. 9/ 9که هد  برنامه  چهارم، کاهش نر  تورم به  باالتر بوده است، درحالی 
 

 های توسعه بعد از انقالب (. متوسط نرخ تورم در طول برنامه3جدول شماره )

 پنجم چهارم سوم دوم اول  برنامه 
 1352-1356 1351 -1347 1346 -1342 1334-1341 1327-1334 دوره 
 7/14 7/3 5/1 9/4 3/5 ورمت  نر 

 1398منل : بان  مرکزی جنهوری اسبمی ایرا ، 

 
 های توسعه بعد از انقالب متوسط نرخ تورم در طول برنامه . 4جدول شماره 

 پنجم چهارم سوم دوم   اول   برنامه عنوان
 1394-1390 1384 -1388 1383-1379 1374 -1378 1368 -1372 دوره  هایسال

 84/22 38/15 2/14 62/25 8/18 درصد   به   تورم   نر    متوسط 
 1395-1368منل : بان  مرکزی، 

 
 . نرخ بیکاری 3-4

برره ترتیررب نررر  متوسررط بیکرراری نیررروی کررار کشررور را در طررول  (6)و  (5 )جدول شناره  
 دهد.  های توسعه قلل و بعد از انقبه نشا  میبرنامه
 

 های توسعه قبل از انقالب ول برنامهدر ط (. متوسط نرخ بیکاری نیروی کار کشور 5جدول شماره )

 پنجم چهارم سوم دوم اول برنامه
 1352-1356 1351 -1347 1346 -1342 1334-1341 1327-1334 دوره
 8/14 2/9 7/8 6/9 6/2 بیکاری نر 

 105:  1367منل : رزاقی، 

 از انقالب  بعد های توسعهنرخ متوسط  نرخ بیکاری نیروی کار کشور در طول برنامه  . 6جدول شماره 

 ششم پنجم چهارم سوم دوم  اول  برنامه عنوان
 1396 1394-1390 1384 -1388 1383-1379 1374 -1378 1368 -1372 دوره  هایسال

 6/12 28/11 12/11 68/12 03/13 1/9 بیکاری نر  متوسط
 منل : مرکز آمار ایرا 
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ظاهر در روسررتاها برره نعیتنسلت بیکاری قلل از انقبه کنتر بوده است زیرا  بیشتر ج
 های منتهی به انقبه رقم بیکاری افزایش یافته است. کار بوده اند ولی در سالمشغول به

گذاری بخش خصوصی و های حنایت از سرمایهاول بعد از انقبه، سیاست در برنامه  
 بعد از آ  اعطررای تسررهیب  صنای  کوچ  تا حدودی در رف  بیکاری موفق بوده است، اما

کارهای وکسررب بررازده( وهررای زودبنگاه) زایی و توسررعه صررنای  کوچرر  و متوسررطغالاشررت
طور ، برره1385-1390های کرره در سررالطوریخانگی و کررارآفرینی موفررق نلرروده اسررت به

 هزار شغل ایزاد شده که با دو و نیم میلیو  شغل وعررده داده شررده  14متوسط سالیانه حدود 
 (. نررر  بیکرراری پنهررا  کشررور1397)شقاقی شررهری،  استداشته توجه قابلدولت تفاو  

ها تفرراو  درصد از بیکاری رسنی بیشتر است و از این نظر در بین اسررتا 10درصد و5/22
 (. 1)شکل شناره  فاحشی وجود دارد 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1395های کشوردر سال نرخ بیکاری پنهان ومحقق شده استان  (. 1)  شکل شماره
74، 1396،مزلسهای منل : مرکز پژوهش
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 وری . رشد بهره4-4

ت ی ریمررد یالنللرر نین کنفرررانس بیرا  در پنزنرر یرر ا یوربهره  یس سازما  ملیبر اعبم  رلبنا
صفر  لاً ی تقر یبدیم 2014به  یساله منته45 کشور در دوره   یورت،  متوسط رشد بهره یفیک

ایرررا ، از سررال در  دی عوامررل تولیرر وربهررره ی ایرا (. یعنرری وربهره )سازما  ملی  بوده است
ی وربهررره متوسررط  نررر  رشررد  (7) در حد صفر بوده است. جدول شررناره   1388تا  1348

ید نظر رلرریس سررازما  دهد که میهای بعد از انقبه نشا  میاقتصادی را در سال تواند مؤ
 ی باشد.  وربهره ملی 

 
 وری اقتصادی متوسط نرخ رشد بهره  (. 7)  جدول شماره

 پنجم چهارم سوم مدو  لاو   برنامه عنوان
 1394-1390 1384 -1388 1383-1379 1374 -1378 1368 -1372 دوره  هایسال

 -22/1 31/3 19/2 52/1 42/3 کار نیروی بهره   رشد متوسط
 -89/2 -44/0 24/2 85/0 93/0 سرمایه وریبهره  رشد متوسط
 -05/2 43/1 72/1 18/1 12/2 اقتصاد کل وریبهره  متوسط

 وری ایرا  ملی بهره  زما مأخذ: سا

 
پنزم بعررد از انقرربه،  های اول تای کل عوامل تولید در برنامهوربهره بر اساس جدول، 

ی سرمایه و نیررروی کررار شررد  بیشررتری وربهره روندی کاهنده داشته است. این کاهش در 
 داشته است.  

 . وضعیت توزیع درآمد5-4

 . داده شده استاز انقبه نشا   قلل شاخص نابرابری به شر  زیر  (8)جدول شناره در 
 

 (. شاخص نابرابری قبل از انقالب 8جدول شماره )

 1353 1339 سال
 56/55 79/51 ملی)درصد( درآمد از درآمدی باالی  درصد 20 سهم
 96/11 9/13 ملی)درصد( درآمد از درآمدی پایین درصد 40 سهم

 64/4 72/3 نابرابری  شاخص
 1398منل : اشر ، 
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 1339قلل از انقبه باال و از سال  ی درآمدی جامعه  بر، نابرا (8شناره  ) جدولبراساس 
درصررد درآمررد نفررت و کنتررر از 10زیرررا تنهررا  توجهی داشررته اسررت. ، افزایش قابل1353تا 

طور درصررد بودجرره کشررور برره40یافررت ودرصد کل واردا  به امر توسعه اختصاص می15
 یت پرسررنا  دانشررگاهیا ،، سررا)احنررد اشررر   مسررتقیم برره ارتررش اختصرراص داشررت

12/5/1398 .) 
ترررین دهرر  ترررین و فقیر، ضریب جینی و شکا  درآمدی بررین غنی(9 )جدول شناره  

 دهد. های بعد از انقبه نشا  میدرآمدی را در برنامه
 

ریب جینی و شکاف درآمدی بین غنی 9جدول شمارهٔ ) رین و فقیر (. ض رین دهک درآمدی در طول برنامه ت   وسعههای تت

 بعد از انقالب  
 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول برنامه بدون                                               برنامه عنوان

 1395-7139 1394-1390 1384 -1388 1383-1379 1374 -1378 1368 -1372 1367-1357                                                          دوره  هایسال
 396/0 375/0 396/0 406/0 399/0 398/0 417/0                                                          جینی ضریب

                  درصررررررد ده سررررررهم
 درصد ده به ثروتنندترین

 افراد ترینفقیر

718/19 340/16 180/15 42/15 44/14 51/11 53/14 

 مأخذ: مرکز آمار ایرا 

 
کاهش محسوسی  های توسعهضریب جینی در طول برنامه ،(9شناره  ) س جدولساا بر

های تعدیل اقتصادی و ها و اجرای سیاستسازی قینتیکسانی نر  ارز، آزاد نداشته است. 
درصدی شده اسررت و سیاسررت 49.4شدید قینت و تحقق نر  تورم  مالی موجب افزایش

ناعی غلله داشته اسررت. کرراهش نسررلی اجت رونق تولید و رشد اقتصادی بر سیاست عدالت
چهررارم و پررنزم  ترین گروه در برنامرره  ضریب جینی و سهم درصد ثروتنندترین گروه به فقیر

 نقدی به اقشار مختل  مردم برروده اسررت نظیر مسکن مهر و توزی  یارانه  هایی ناشی از طر  
 (. 1397)شقاقی شهری، 

توسررعه های و پایدار طرری برنامرره لردیصور  ی  برنامه راهبههای کاهش فقر سیاست
-1380های ی  از جوام  شهری و روستایی کشور طی سررالکارگرفته نشده است و هیچبه

 (. 33-59، 1385 و اقتصادیا ، نژاد)حسینی شاهد کاهش فقر پایدار نلوده است 1368
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 . اندازه دولت6-4

ازمحنرردی و چشررنی،  ت )ب برروده اسرر   45/ 1های قلررل از انقرربه  اندازه دولررت مرکررزی در سررال 
 دهد. های توسعه  نشا  می (، اندازه دولت مرکزی را در طول برنامه 10(.جدول شناره ) 13:1385

 
 های توسعهاندازه دولت مرکزی در طول برنامه  (. 10)  جدول شماره

 پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  جنگ   و   انقالب  نفتی   شوک    برنامه   عنوان 
 1394-1390 1384  -1388 1383-1379 1374  -1378 1368  -7213 1367-8135 1357-1352 دوره   های سال 
  مرکزی   دولت   اندازه  

  بودجه   )نسلت 
 تولید(   به   عنومی 

1 /45 3 /27 4 /17 1 /22 6 /20 8 /23 9 /21 

 1397منل : شقاقی شهری، 

 
های قلل از انقبه در باالترین حررد خررود بر اساس جدول مزبور، اندازه دولت در سال

 44های کلرری اصررل سر و صداهای زیاد و اببغ سیاست رغمبهه، انقببوده است. بعد از 
قانو  اساسی، دولت در برنامه چهارم  و پنزم، بیشترین اندازه و تصدی را در اقتصاد داشررته 

 (. 1397)شقاقی شهری،  است
اما دیدما  حاکم تنها در برابررر  ،اندازه دولت خود جای بحث فراوا  دارد  گرچه محاسله  

هررای مختلرر  شررهروندا  بررر به برآورد  مطاللا  اجتناعی و اقتصادی گروه طو  فشار مع
های دولت از جانب  انلاشت سرمایه دهد و نسلت به فشار هزینهدولت حساسیت نشا  می

طلقا  فرادست و یا فشار معطررو  برره برقررراری امنیررت داخلرری و خررارجی نظررام سیاسرری  
 (. 1385، مالزو) اعتناستبی

های توسعه در دستیابی برره هررد  برنامه دهد کهمزبور نشا  می هاینگاهی به شاخص
سررنزه » اقتصادی از پیش تعیین شده، توفیق الزم نداشته است. ایندیرا گاندی معتقد است:

 جنررت،) «فایررده آ  اسررتبرنامه، نیت آ  نیست، دستاوردهای آ  است، تخصیص نیست، 
1389، 28  .) 

تواند موتور محرکه اقتصرراد و ریزی ننیل برنامهس عناین گفته به این معنی است که نف 
ریزی مدو ، نتایزی سال  فعالیت برنامه 70بسا در ایرا  بیش از توسعه در کشور باشد؛ چه
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(. 1391 )زالی، ریزی مدو  کشور چین داشته استسال برنامه 30به مراتب خیلی کنتر از 
یرر  کشررور فقیررر و ضررعی  برره از  ،1979سال،  از سررال  30کشور چین توانسته در مد  

که رشررد تولیررد ناخررالص داخلرری ایرررا  از حالیقدر  اقتصادی دنیا تلدیل شود. دردومین 
درصررد درسررال  35/6، 1365درصررد در سررال  78/9به منفی 1355درصد در سال 26/18

)بانرر   رسرریده اسررت 1393سررال  درصررد در34/4و  1385درصد در سال 70/5،  1375
را  کاالهای  سنتی و کشرراورزی کشررور، شررامل فرررش دسررت صاد (. سهم2015 جهانی،

های خش  و تازه، پسته، کشنش و انگور، خرما، سیب درختی، انررواع پوسررت، بافت، میوه 
یار، کتیرا، زیره، پنله، زعفرا ، سلزیزا  ، نلاتا  و حیوانا  زنده، نسلت به کررل  روده، خاو

درصررد در 5/18 برره 1381ر سررال صد ددر 4/37صادرا  کشور )به استثنای نفت خام(  از 
کاالهای با تکنولوژی باال تنها (. صادرا  49، 1395شاکری، )تنزل یافته است 1389سال 

 درصد اسررت 70دهد در حالی که این رقم در کشور مالزی درصد صادرا  را تشکیل می3
لی عرروامهای ذهنی چرره آید که از نظر سازهپیش می سؤالاین  ،رو(. ازاین 1385)حیدری، 

های توسعه در دستیابی به هد  اقتصررادی خررود موفررق نلاشررند. سلب شده است که برنامه
دهررد کرره از نتایج بررسی این تحقیق به روش گراندد تئوری و استدالل اسررتقرایی نشررا  می

 های ذهنی، شش عامل در این مسئله مؤثر بوده است. از جنله:  منظر سازه
 . زیربنای نظری1-6-4

های مرریبدی(  برنامرره1950) 1330های دهرره و از زما  پهلوی اول تا سررال قبهقلل از ان
ریزی توسعه متأثر از الگوی رشد نوسازی با هدِ  رشِد بیشتر بوده است. این الگوی برنامرره

( برره 1970) 1350( جررای خررود را برره الگرروی سرراختارگرا و از دهرره 1960) 1340 از دهه  
 ، برنامرره  هابرنامرره(. در ایررن 67، 1394)افراخترره، ته اسرر الگوی تأمین نیازهای اساسی داد

ابزاری داشته و هد  اصلی رشد اقتصررادی  توزی  مزدد و رف  نیازهای اساسی بیشتر جنله  
 بوده است. 

شد و از نقطرره آغرراز  ای که کشور بدو  برنامه اداره می ساله   11بعد از انقبه و بعد از دوره   
صور  فزاینده، اقتصرراد سیاسرری ایرررا  در    به تدریج و به اکنو اجرای برنامه تعدیل ساختاری ت 

جانلرره در راسررتای  گانه قرار گرفته که بررا برقررراری پیونرردی راهلررردی و هنه تسّلط ی  اتحاد سه 
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های مولررد و  ها و بخش پیشلرد اهدا  و مناف  خود علیه کیفیت زندگی عامه  مردم، مناف  گروه 
انررد از: الرر ( دولررت  گانه علار  اجزای این اتحرراد سرره  اند. توسعه  ملی در ایرا  ص  کشیده 

 پردازا  نئوکبسی .  ای از  نظریه بازا  و سوداگرا ؛ و ج(  مزنوعه رانتی؛  ه( سفته 
هررای گروه اخیر شامل طی  متنوعی اسررت کرره وجرره مشررترک آنهررا  حنایررت از بخش 

د پیوند میررا  منرراف  دولررت ایزاغیرمولد اقتصاد ایرا  و تنهید بستر فرهنگی و سیاسی برای 
 (. 47 -48 ،1396 )مؤمنی، مولد در اقتصاد ایرا  استغیرهای رانتی و بخش

گذارا  کشور با برداشت خاصی از نظریه  نئوکبسی ، که مرررتلط بررا دو دهرره  قلررل  سیاست 
است، اساس توسعه را افزایش سرمایه  فیزیکی و انسررانی دانسررته و راهکررار دسررتیابی برره آ  را  

کار  و دانند. اگر هم گاهی به حکنرانی خوه و بهلود محرریط کسررب ها می ای از پروژه عه مزنو 
یابی به آ  هستند. حاصل تداوم این  کنند، هنانا  فاقد استراتژی مناسلی برای دست اشاره می 

یکرد نظری نیز بی   (. 1395توجهی به ساختار انگیزشی است )نیکونسلتی، رو
تقاضای بازار آزاد تنها نوشررداروی مشررکب   یستم عرضه واز سدر نگاه مزبور، استفاده 

یرر  از بازاِر رها شده است زیرا هیچ شود ولی بازاِر آزاد موجود به منزله  اقتصادی معرفی می
الزاما  آ  وجود ندارد؛ شرایط رقابت کامل به هیچ وجه وجود نرردارد؛ تنهررا رقابررت رایررج، 

دارترین کشور دنیا، اقتصاد رقابتی در اختیررار مایهکه در سرحالیدر رقابت انحصاری است. 
 چرخد. بخش خصوصی هست ولی با مدیریت و نظار  دولت می

 . ساختار دموکراتیک2-6-4

یا، باور به مشارکت داوطللانه مردمی و تضنین  آ  اسررت. ایررن  یکی از الزاما  توسعه  پو
زار میلیررارد تومررا  ه40ر ایرا  سالی های توسعه تأمین نشده است. دروند در طول برنامه

کرره درصد اسررت درحالی6فرار مالیاتی وجود دارد، نسلت مالیا  به تولید ناخالص ملی 
، توسعه 1(. به نظر آمارتیاسن1396درصد است )واعظ مهدوی، 15این نسلت در آمریکا 

آزادی  شود که قابلیت افراد رشد کند و این رشد به معنرری ارتقررای درجرره  وقتی حاصل می
برای پیگیری جایگاه مناسب افراد است، در ایررن صررور  امکررا  تحقررق خواسررت افررراد 

 شود. جامعه فراهم می
ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هنگررانی و تضررنین حررداقل شرررایط  توزی ، اخذ مالیا ، تأمین بینه  سیاست بازاجرای 
 افراد جامعه نیازمند دموکراتیزه کرد  ساختار قدر  است.  زندگی برای هنه  

یکرد حاکم بر کاهش ف برنامه   یعنرری  ؛ گیرد ، تنها فقر مناب  را در نظر میهابرنامهقر در رو
دسررت آورد و رفرراه الزم را کسررب مادی و معنوی( مورد نیاز را بهتواند مناب  )چو   فرد ننی

کند، دولت این مناب  را در اختیار بگذارد؛ اما سه نوع فقررر دیگررر هررم وجررود دارد کرره از آ  
   شود. از جنله:ده نام برده میعنوا  فقر فزاینبه

و کرررده تواند حقوق خود را در چاچوه قانو  مطر  فرد ننیاول، فقر قدرت  و صدا. 
 شود؛ شنیده ننینیز دست آورد و صدایش به

ها فرد قدر  و فرصت کسب آموزش ، بهداشت، زیرسرراخت دوم، فقر فرصت و انتخاب.
یابد و امکررا  و فرصررت الزم کیفیت دست میمو اطبعا  الزم را ندارد و تنها به آموزش ک

 ملی را ندارد؛  برای حضور در توسعه  
یعنی آزادی فرد برای دریافت حقوق خودش سلب شود، اگررر وضررعیت  سوم، فقر امنیت.

های خررود را برره مدرسرره بفرسررتند، فرررد امکررا  توانررد باررهمناسب نلاشد، پدر و مررادر ننی
طر ، سررهل، قرراط  و سررری  رد. از سیستم قضایی بیدسترسی برابر به برخی مشاغل را ندا 

نیست.  برخوردار
 رغمبررهوقتی در عنل تنها فقر مناب  مطر   شود و نسلت به فقر فزاینده اعتنایی نلاشررد،  

(. 2018)خلعتلررری،  ها در رف  فقر مناب ، نتیزه مطلوه حاصل نخواهد شرردتنام کوشش
  نیازمند است به هنین دلیل است کرره برره تعررداد ریزی جامبراین، خروج از فقر به برنامهبنا

 شود. روز افزوده میبهاعضای کنیته امداد روز
توسعه افراد منفی وجود دارد. در بیشتر کشورهای درحال بین توسعه و فضای بسته رابطه  

زنند یررا تهدیررد آوری ثرو  و مناب ، فعاالنه دست به خشونت میمنظور جن ها بهو سازما 
کنند و این در حالی است که برای دستیابی برره توسررعه، مهررار خشررونت اده از آ  میبه استف

ها ورزی نها  است؛ یعنی در اکثر سررالالزامی است. در بسیاری از جوام  ظرفیت خشونت
ورزند اما گاهی آ  را ابزاری سودمند برای پیگیری ها عنومًا از خشونت اجتناه میسازما 

عکس در جوام  با نظم باز، شرایط رقابت اقتصررادی کامررل وجررود یابند. براغراض خود می
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اسررتانداردهای های اقتصادی برررای تنررامی شررهروندا ، مررادامی کرره دارد و ورود به فعالیت
ر است. این دسترسی مستلزم آ  است که قانو  شخصی الزم را رعایت کنند، آزاد و میّس غیر

سررا  طور  یکفرودسررتا  برره و از فرادسررتا   طرفانه در مورد تنامی شهروندا  اعررمطور بیبه
ینگاست) اعنال شود  (. 15 -30 ،1395 ،1نور ، والین، استیو ، و و

 اقتصررادی در بسررتر و زمینرره   شرررایط توسررعه   تزربه برزیل نشا  داده اسررت کرره رونررد و 
پررذیر اسررت. اگررر کشرروری دموکراتیرر  امکا مراتب،  بهتررر از وضررعیت غیردموکراتی  برره

ساالری را سطح مردم اقتصادی است، باید بهلود و ارتقاء لرد روند رشد و توسعه  صدد پیشدر
کرره ایررن امررر، در حالیدر (. 1394)جنررالی و ذولفقرراری،  در دستور کررار خررود قرررار دهررد

 های توسعه مرسوم مورد غفلت قرار گرفته است. برنامه
 . شرایط فرهنگی 3-6-4

 ورد بررسی قرار گیرد:تواند از ابعاد مختلفی مشرایط فرهنگی می
(، در سخنرانی خررود تحررت عنرروا ، 1397محسله مؤمنی) الف( تعطیالت بیش ازحد.

ید:زدگی، میاقتصاد ایرا  و آفت سیاست  گو
روز است که هنراه با تعطیب  آخررر هفترره 26روزهای تعطیب  رسنی در ایرا  

ای روز مرخصرری اسررتحقاقی در سررال، شررنار روزهرر 30شررنله و جنعرره( و  )پنج
درصد کل ایام سال اسررت. ایررن 43رسد که برابر روز می 160تعطیلی در سال به 

تعطرریب ، دو برابررر میررانگین تعطرریب  رسررنی جهررانی اسررت. عرربوه بررراین، 
ماه تعطیب  تابستانی دارند. به هنین دلیل، میررانگین ها و مدارس نیز سهدانشگاه

که این رقررم در ت درحالیدرصد اس38 -40نر  مشارکت اقتصادی در ایرا  بین 
درصد اسررت ولرری 6درصد است، میانگین نر  بیکاری جهانی 63سطح جهانی، 

درصررد اسررت. بنررا برره محاسررله  ایشررا ، هررر روز تعطیلرری مللررغ 12در ایرررا  
ای و میلیارد توما  برای تولید ملی هزینه در بر دارد که امری ضررد توسررعه16730

 ت. نیافتگی استشدیدکننده دور باطل توسعه

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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پذیرد که به خاطر سالروز و وق  هر رخداد مقدسی، باید پرسید که کدام عقل سلیم  می
 دست از کار کشید، و کشور را متضرر کرد؟

یژگرری سنتی (ه (، در رابطرره بررا  15-33، 1390برره برراور سررری  القلررم ) . فرهنگیرو
عنوی، عزیررب برره مررال، رغم اداهای عرفانی و مبهها یافتگی ایرا ، ایرانیعقبنیت و توسعه

خواهنررد؛ ایرانیررا  جررواه چیز را بررا هررم میهنه سنت، مقام، موقعیت و دنیا عبقه دارند و
نفتی رقر  دولتی رانتیدهند که سنت مهنی دارند؛ دولت ایرا  بیش از نیمتلفن کسی را می

بی نداشته است و هنه  دهی رابطه  گو و پاسخوبوده است که با استدالل، گفت هررا برره اینخو
( که دراواسط قر  نوزده اقتصرراد ایرررا  را 56، 1362) گردد. چارلز عیسویها برمیساختار

یسد:مطالعه کرده می  نو
بی دارنررد و در اقتصرراد بهایرانیا  با داللی و واسطه ای رفتررار گونررهگری میانرره  خررو

یی از مادر دالل آفریده شدهمی عیت اند. اکنو  هررم گویررا هنررین وضرر کنند که گو
 زند. های موّلد میحاکم است، امری که تیشه به ریشه  فعالیت

، در ایرا  مطالعرره کرررده 1337تا  1330های گروه مهندسین مشاور هاروارد که در سال
دار شود. زیرررا است، بر این باور است که محال است که تولید صنعتی مدر  در ایرا  ریشه

   در ایرا :
گری پول، سود زیادی در بر دارد؛ و برنامه ملررارزه سوداگری زمین و مسکن و سودا 

ها بیشتر، انفعالی و پسین است کرره با فساد ملتنی بر پیشگیری وجود ندارد، برنامه
 (. 1،1376روی فساد اثر ندارد )م  لئود

ید شرط توسعه تولید علررار  ، با استفاده از تزربه صنعتی شد  کره  می2تام هیو و   گو
 است از:

اندازها وقتی کارایی خواهد داشت کرره هزینرره  خارجی و تزهیز پس جذه سرمایه
خوارگی افزایش یابد؛ فساد کنترل شود؛ امنیت حقوق مالکیت تضنین شود؛ مفت

ریزی شود؛ مزاری سوداگری مستغب  بسته شود؛ صنعت به مفهوم مدر  برنامه
ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ی ارزهررای ها مّلی شود و راه سوداگری پول مسدود گررردد؛ سرروداگری بررر روبان 
های کسررب سررود فررراوا  از راه رانررت تزررار  خارجی مسرردود شررود؛ و فرصررت

 خارجی کنترل شود.
کننده یعنرری ، شاخص قینتی مصر  1395تا  1372های ولی در ایرا ، در فاصله سال 

برابررر) یعنرری  71خانه در تهرررا  برابر شده است، اما در هنین دوره،  قینت اجاره 37تورم،  
برابر تررورم( شررده  5/2برابر)یعنی  96شده است؛ قینت مسکن در هنین دوره  برابر تورم(2

بان  و در کشررور  30در ایرا   برابر شده است؛ 117 زمانی است؛ قینت زمین در هنین بازه  
ایستند تا دالر بگیرند و بعد آ  در ایرا  گروهی در ص  می بان   وجود دارد؛  30چین هم 

شود. شکر هم دیده می خیرًا در مورد گوشت قرمز ورا بفروشند؛ این نوع کاسلی ا
کرره  میلیارد دالر واردا  داشررته اسررت45 طور متوسط، سالیانهسال اخیر، ایرا  به15در 

)مررؤمنی،  شررودنوع کاالیی بوده که در ایرا  تولیررد می 200 -320میلیارد دالر آ  شامل30
 ال (. 1396

سازی به معنی اصب  موارد مزبررور فرهنگبا موادی در رابطه  ،های توسعه اوالً در برنامه
 گی مطلوه جایگرراهی نرردارد؛ و ثالثررًا،نظام انگیزشی برای تحول فرهن ،شود؛ ثانیاً دیده ننی

کنندگا  فرهنگ کارا  و متعالی، وجود ندارد.  نظام تنلیهی و بازدارنده  برای تحری 
 . اقتصاد در انقیاد سیاست4-6-4

لید ناخالص جهانی را دارد یعنی  وز  اقتصادی کشور در جهررا  ایرا  کنتر از ی  درصد تو
گیررر اسررت. از نظررر صادی خود در عرصه سیاست جهررانی درناچیزاست اما بیش از وز  اقت

یتنام از رتله 2016-1980های جایگاه اقتصادی در فاصله سال ارتقرراء  35برره  62، کشور و
بی از رتله  یافته است؛ کشور کره    7برره  17ده و کشررور انرردونزی از رتلرره رسرری 14به  39جنو

اند از نظررر اقتصررادی در جهررا  جایگرراهی پیرردا ارتقاء پیدا کرده است؛ این کشورها توانسته
(. 1397)ذاکررری، تنزل پیدا کرررده اسررت 18به  16مزبور از رتله  کنند اما ایرا  در طول دوره  

های بسیاری نسررلت ، هزینهگذاری سیاست بر اقتصاداثر های سیاسی  ودلیل درگیری زیرا به
اقتصررادی ایفرراء  به تولید ناخالص داخلی بر کشور تحنیل شده است که اثر منفی در توسعه  

کند. این در حالی است که ایرا  از نظر مناب  طلیعی و انسانی بسیار غنی است ولرری در می
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هنررین  برره ؛ زدگی برروده اسررتطور مداوم اقتصاِد کشور دچار سیاستسال اخیر، به40 طول 
کشور،  سال کشور بدو  برنامه اداره شده و در بسیاری موارد، اسناِد فرادست توسعه  11 دلیل،

های توسررعه کشررور از انداز نادیده گرفته شده است. برنامررهچو   قانو  اساسی و سند چشم
 تفاو  و ساکت است. های ذهنی در این زمینه بیمنظر سازه

 . فضای نا اطمینانی 5-6-4

یازهای توسعه پایدار و فعالیت مولد، وجود فضای اطنینا  اسررت. عوامررل محرریط یکی از ن
یکی از عوامررل ایزرراد  ط شود،طلیعی تا زمانی که بشر نتواند از طریق دانش بر طلیعت مسلّ 

روابط تولیدی و بازاری را برهم زنررد، و تواند های تکنولوژیکی میاطنینانی است. نوآورینا
اطنینررانی اسررت. دیگررر عامررل نا ثلرراتی بررازار،نررانی شررود. بیاطنیناموجب ایزرراد فضررای 

نااطنینانی را کاهش دهند تا  بخش خصوصی رقابررت سررازنده   اقتصادهای صنعتی باید این
داشته باشد، در غیر این صور ، رقابت از نوع مافیایی خواهد بود که در آ  مناب  جامعه بررر 

 (.  64، 1395 مؤمنی و نایب،) شودهای صاحب نفوذ تقسیم میاساس قدر  گروه 
دهررد و  د را کرراهش میهای مولررّ گذاریثلاتی اقتصادی انگیزه سرمایهعدم اطنینا  و بی

 یابی به توسعه است. کند و نابرابری مهنترین مان  دستها را تشدید مینابرابری 
ای از کوترر ثلاتی اقتصادی را تشدید کرده است. بعررد ثلاتی سیاسی هنیشه بیدر ایرا  بی

پاشررید. 20، در فاصله حدود 1299 سال کشور به اشغال درآمد و حکومت پهلرروی اول فرو
 10حرردود انزامیررد، بعررد از  1332سال ناپایداری سیاسی به کودتررای  12بعد از آ  بعد از 

سال کشور انقبه اسبمی را تزربرره 15گرفت و بعد از حدود  خرداد شکل15سال جنلش 
امررن زده ثلاتی را دبی های آمریکا مدام جّو تحریم ساله و8نگ بعد از انقبه مسئله جکرد. 

 د و پایدار است.  گذاری مولّ است، امری که آفت سرمایه
ثلرراتی طلیعرری، شررود کرره بیهای توسعه آثاری از این الگوی ذهنرری دیررده ننیدر برنامه

ای گونررهها بههثلاتی سیاسی از عوامل مان  توسعه است و الزم است برنامثلا  بازار و بیبی
ین شود تا نظام تصنیم یی چارهها ثلاتیگیری در مقابله با بیتدو اندیشی کند. برررعکس، گررو

ینهایی گروه   وجوجسررتهررا ثلاتیبی تررداوم جررّو  ها منرراف  خررود را درکنندگا  برنامهاز تدو
 چیز برای خود و برای دیگرا  هیچ!. اصطب  هنهکنند و بهمی
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 مثابه نظام حیات جمعی . اقتصاد به6-6-4

تولید واحد انتزاعی و امری صرفًا اقتصادی نیست؛ تولید امری اجتناعی، فرهنگرری و سیاسرری  
د جامعرره را شررکل  صررنعت و کشرراورزی بررا هررم بخش  1است. به باور آدام اسنیت  هررای مولررّ

د هنرردیگر را حنایررت و  دهند و مکنل هم هستند. اگر بخش می  هررای مختلرر  اقتصرراِد مولررّ
یت  نکننررد، از پایررداری الزم برخرروردار نخواهررد بررود. برررای بخررش خرردما ، کررارکردی   تقو

 مثابه  »نظام حیا  جنعی« متصور نیست. جزپشتیلانی مستقیم و غیرمستقیم از فرایند تولید به 
پیوسررته و همبه یرر  مزنوعرره   مثابرره  برای تحلیل مسالل مربوط برره تولیررد، بایررد آ  را به

افزا وجود دارد؛ در ن اجزای آ ، ارتلاط و تعامل منطقی، مکنل و همارگانی  تلقی کرد که بی
تولید کاالیی باید بین بخش کشاورزی، صنعت و خدما  از ی  سررو، و بررین اجررزای  حوزه  

یتهم ها از سوی دیگر، رابطه  هری  از بخش  کننده وجود داشته باشررد )شرراکری،افزا و تقو
1395 ،42  .) 

باید محیطرری فررراهم آورد کرره در آ  تولیررد کرراال و خرردما  برای ارتقای وضعیت تولید 
هررای های فعالیتمفید،  صرفه  اقتصادی داشته باشد و برای ایزاد چنین محیطی باید زمینه

د وکارهای مولررّ ب  برررای کسرربفرصررت منررا نامولد و غیرارزش افزا را محدود کرد تررا هزینرره  
صنعتِی امروز، رشد تولید باید از طریررق کاهش یافته و رغلت عوامل را جلب کند. در دنیای 

های روز صررور  های علنی در تولید و استفاده از فناوریگیری روش کارانلاشت دانش و به
تحقیق و توسعه، استفاده از دانش ضننی و تلدیل دانش به فنرراوری و  گیرد و غفلت از مسئله  

ی ناخواسررته در النللرر ینبزمین را در یرر  تقسرریم کررار  سازی آ  هنه کشورهای کره  تزاری
پایین محدود ساخته که کشررور مررا  تولید کاالهای اولیه و تولید مناب  طلیعی با ارزش افزوده  

 (. 43، 1395هم از آ  مستثنی نیست )شاکری، 
ی صررور  نگرفترره؛ وربهررره در کشور ما تولید غالررب برره روش سررنتی اسررت؛ انقرربه 

کند. در ایرررا  تولیررِد کننده طلب میرا از تولیدتولید، مشقت بسیاری  ی ناچیز و روندوربهره 
هایی از سرروداگری، دانش بنیا  از جایگاه نازلی برخوردار است و بخش خرردما  بررا جنلرره

یی و داللی در هم آمیخته که آ  را از کارکرد اصلی خود منحر  ساخته است. ایررن سود جو
ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

.
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دما ، ارزش واقعرری هررای تولیررد کرراالیی و خرر نوع خدما  بدو  توجه به اقتضالا  بخش
کند ولی در مقابل، درآمدهای فراوانی عاید عوامل اقتصادی فعررال در ایررن بخررش خلق ننی

سررازد؛ سررهم عوامررل تولیررد از تولیررد سازد. در نتیزه توزی  درآمد کشور را نررامتواز  میمی
 (.  44، 1395 )شاکری، شوددهد و در نهایت، موجب رکود و تورم میواقعی را کاهش می

یندر  شود؛ در های توسعه، تولید امری انتزاعی تلقی میکنندگا  برنامهالگوی ذهنی تدو
عنوا  های توسعه قلل و بعد از انقبه، رشد اقتصررادی و رشررد تولیررد ملرری بررهاغلب برنامه
ی  از الزاما  آ  در برنامه تدبیری که برای تأمین هیچحالیآورده شده است درهد  برنامه 

 شود. دیده ننی
 

 گیری . نتیجه5
سررال تحقررق نیافترره 70های توسررعه بعررد از دهد که اهدا  اقتصای برنامررهها نشا  مییافته

درصررد اهرردا  محقررق شررده اسررت )سررزادی، 50ها، حداکثر است. تنها در برخی برنامه
 های به شر  ذیل است:  ( که آ  هم از پایداری الزم برخوردار نلوده است. سایر یافته1396
 نظری مستحکم و متناسب با شرایط کشور نلوده است؛  بنیا ها دارای برنامه 
  مشارکت داوطللانه مردمی به دلیل نلود ساختار دموکراتی  تأمین نشده است؛
 ریزی برره وجرروه تعهرردا  و نهادهررای در ایرا ، هنیشه وجوه شکلی و ظاهری برنامرره

های اصلی نهادی ب شده که بنیا پشتیلا  آ  غلله داشته است؛ توجه به مناس  ظاهری سل
و معرفتی آ  فراهم نشود؛ سیستم نظار  و کنترل بر اجرای برنامه فعال نیست و کسانی کرره 

طور جرردی مررورد بازخواسررت قرررار کننررد، هرگررز  بررهدر اجرررای دقیررق برنامرره کوترراهی می
برنامرره بی برنامگی مرتب در حال افزایش است و اراده غیرمتعار  های بیگیرند؛ هزینهننی

 ال (؛  1397شود )مؤمنی، بودِ  نظام ترجیح داده می
 یا کار چیزی است که دست ها را چرکین کار از اهنیت الزم برخوردار نلوده است، گو

، 1کند و در عوض پولی که بدو  انزام کاری کسب شود، اعتلار باالیی دارد )ایوالکستمی
یداد تار1347 یخی مقدس، ی  یا چنررد روز کررار کرررد  تعطیررل (. به بهانه  احترام به هر رو

ر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

71 
های ذهنی در  نقش سازه  

 ...   قق تح 

شود. باور عنومی به کاِر کم و درآمِد باال رونق گرفته است و انواع سوداگری بر کار موّلد می
 شود؛ ترجیح داده می

  باوجود وز  کم اقتصادی کشور در جها ، سهم باالیی از سیاسررت جهررا  در کشررور
شود؛ تعقیب می

 أمین فضای با ثلا  طلیعی، اقتصادی، اجتنرراعی و سیاسرری اعتقاد و باوری به نقش ت
یژگیدر گسترش تولید وجود ندارد درحالی هررای که ثلا  سیاسی و عدم جود خشررونت از و

(؛  1396یابی به توسعه است )غفاری و ایگدر،حکنرانی خوه و دست
 ای اقتصرراد شود و در نتیزه بین اجررزمثابه  کل ارگانی  توجهی ملذول ننیبه اقتصاد به

ارتلاط ارگانی  وجود ندارد. 
   هیاگونه نظریه و مکتب خاصرری در اقتصرراد کشررور حرراکم نلرروده اسررت تررا اهرردا

های توسعه با آ  تعری  شود. در نتیزه تنها مناب  دولت و مررردم برررای رفرر  اقتصادی برنامه
ریه  علنرری ها و آرزوهای سیاسی بدو  توجه به ی  نظها و مشکب  کشور، آرما نارسایی

مررازار و و راهلرد مورد نظر آ  صر  شده که موفقیررت چنرردانی واصررل نشررده اسررت )عره 
(. 19-42، 1395نورمحندی، 

های توسعه، به نقش نظم باز و ساختار دموکراتی  به معنی برگزاری انتخابررا  در برنامه 
 ی آزاد، قرروه  هامدنی قدرتنند، وجررود احررزاه مردمرری، رسررانه آزاد و عادالنه، وجود جامعه  

شررود. گرچرره دسررتیابی برره قضالیه مستقل در تحقررق اهرردا  توسررعه، ترروجهی ملررذول ننی
 توسعه است. اما در هر برنامرره   ی تدریزی و فراتر از ی  برنامه  فرایندساختاری دموکراتی ، 

توا  با گام برداشتن در جهت الزاما  آ ، مسرریر دسررتیابی برره آ  را هنرروار کرررد. توسعه می
هررای اقتصررادی و اصررب  آ  از دیگررر اقررداماتی فعالیت ه ساختار انگیزشی در زمینه  توجه ب

ین برنامه (. در 1395 )نیکونسررلتی، گیرررد های توسعه مورد توجرره قرررار ننیاست که در تدو
بی سیستم آپارتاید از بین رفت اما چو  ساختار قدر  دموکراتیزه نشد، فقررر از  آفریقای جنو

های توسررعه در ایرررا  های ذهنی نقش مؤثری در عدم تحقق برنامهسازهرو، اینازبین نرفت. 
هدفی  ای متواز  و پایداریابی به توسعههای ذهنی اصب  نشود، دستداشته است و تا سازه

 دور از دسترس خواهد بود. 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 72 

 3،  شماره  11دوره 
    1398 تابستان  

   43پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع

یکردهای برنام  (1394افراخته، حسن) انتشارا  دانشرگاه  تهرا  سازی.ریزی روسهای  ایران از منظر بمم رو
 خوارزمی.

هاای اتهااادی مجممعا  ژووه (. اندازه  دولت در اقتصاد ایررا . 1385بازمحندی، حسین؛ چشنی، اکلر )
 .29، شناره نک مرکزی جمهمری اسالم  ایرانبا

کب  اقتصادی در  های عنده  (. عنلکرد شاخص1395مصطفی )بهشتی دهکردی، علی؛ محندخانی طلسی، 
  .11-60، 29، مجل  جامع  و اتهاادهای چهارم و پنزم. برنامه

(. 1960 -2011(. اقتصاد سیاسی توسعه و دموکراسی در برزیرل ) 1394جنالی، حسین؛ ذوالفقاری، وحید )
. 73-104(، 4)7، ای در علم  انسان فالنام  مطالعا  بین رشه 

روزناما   .های توسعه اقتصرادی در ایررا  )بخرش سروم(ارزیابی برنامه (1385  آذر 28) جنت، محند صادق
 برگرفته از. 1156شناره  ،دنیای اتهااد

ریزی اقتصادی. روزنامره دنیرای دالیل پیدایش و فرایند تحول برنامه (1389یور شهر 27)جنت، محندصادق
  اقتصاد، برگرفته از

های توسعه در مورد کراهش ارزیابی عنلکرد برنامه (1385دمرتضی؛ اقتصادیا ، محندرضا )نژاد، سیحسینی
 .33-59(، 36)13 های اتهاادی،ها و ژووه فالنام  سیاستفقر با استفاده از روش سلطه تصادفی. 

ای .اس.آی؛ چره بایرد کررد؟. قاال  ایرا  در مزب  تحت پوشش تحلیلی بر رشد م (1385حیدری، اکلر )
.11-4(،9و8)3، مجل  ژووهشگران

های فقرزدایی. سخنرانی در کنفرانی ملی نشست فقرزدایی. تهررا : سیاست (1396دی 15خلعتلری، فیروزه ) 
 دانشگاه عبمه طلاطلایی.

زدگی. تهرا : مؤسسه مطالعا  دین و اقتصاد.اقتصاد ایرا  و آفت سیاست (1397آذر  29ذاکری، ناصر)

. تهرا : نشرنی.اتهااد ایران(. 1367رزاقی، ابراهیم )

ها  برا پیشرنهاد ماموریرت محرور  در سیاسرتگذاریریزی در ایررا شناسی برنامهآسیب (1391زالی، نادر )
  .81-89(، 6)4، ایریزی منطق فالنام  برنام توسعه. 

فااالنام  های توسررعه ملرری. های برنامررهکنندهفراترکیررب نقرراط ضررع  و تسررهیل (1396سررزادی، حنیررد )
 . 65 -108(، 10)3، ژووه دولت

روز.نشر فرزا  )چاپ یازدهم(. تهرا  یافهگ  ایرانعقالنیت و تمسع  (1395القلم، محنود )سری 

 . تهرا : انتشارا  راف .ای بر اتهااد ایرانمقدم  (1395شاکری، علاس )
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های ذهنی در  نقش سازه  

 ...   قق تح 

ساله  توسعه  کشور از منظر تحقق اهدا  اقتصادی سرند های پنجارزیابی برنامه (1397شهری، وحید )شقاقی
.109-137(، 94)25، فالنام  مجلس و راهبرد انداز. چشم

ناما  ریزی توسعه در ایرا  عصر پهلوی دوم. دالیل ناکامی نظام برنامه (1385هدی؛ عنلری، موسی )طالب، م
.181-202(، 27)4، علم  اجهماع 

های توسرعه در ههای اقتصرادی برنامر (. تحلیل انتقادی هرد 1395مازار، علاس؛ نورمحندی، خسرو )عره 
.19-42(، 1)5، مطالعااا  و تیقیقااا  اجهماااع  در ایاارانایرررا  )قلررل و بعررد از انقرربه(. 

 تاریخ اقتصادی ایرا  )مترجم: یعقوه آژند(. تهرا : نشر گستره. (1362ی، چارلز )عیسو

یایی1395غفاری، غبمرضرا ) فاالنام  های توسرعه در ایررا  بعرد از انقربه اسربمی. شناسری برنامره(. پو
. 1-18(، 1)5، ایران مطالعا  و تیقیقا  اجهماع  در

فالنام  مطالعا   نیاز تحقق حکنرانی خوه گرا؛ پیش(. دولت توسعه1396غفاری، مسعود؛ ایگدر، افسانه )
  .103-124(، 1)10ای در علم  انسان ، رشه میان

 )مترجم: احند آرام(. تهرا : انتشارا  سروش.های علم ساخهار انقالب (1369کوهن، توماس )

  جغرافیای کم رشدی )مترجم: سیروس سهامی(. مشهد: انتشارا  توس. (1347الکست، ایو ) 

 . 24-45،  1،  گفهگم سازی دولت در اقتصاد ایرا : منطق حقیقت یا خطابه قدر .  کوچ    ( 1385مالزو، محند ) 

(. غفلت از نهادها، دالیل و اثررا  آ  برر 1389) متوسلی، محنود؛ شهدی احند، محنود؛ نیکو نسلتی، علی
. 141-159(، 3)2ای در علوم انسانی،  ای در اقتصاد. فصلنامه مطالعا  بین رشتهمطالعا  بین رشته

های مزلس. . تهرا : مرکز پژوهش 1396اقتصاد ایرا  در سال  ( 1396های مزلس شورای اسبمی) مرکز پژوهش 

 اعظم محند بیگی(، تهرا : نشر نی.)مترجم: علیریزی مل  در ایران برنام  (1376م  لئود، تاس. اچ )

، 1396فرروردین 24، سرخنرانی، میامری و اشاهلام مملادالزاما  نهادی تملید ال (. 1396مؤمنی، فرشاد )
 تهرا : مؤسسه مطالعا  دین و اقتصاد.

، 1397آبرا   27های طرر  سربمت، سرخنرانی در ارزیابی دستاوردها و هزینره ال ( 1397مؤمنی، فرشاد )
 تهرا : موسسه دین و اقتصاد.

، تهررا : مؤسسره 1397آذر 29اقتصاد ایرا  و آفت سیاست زدگری،  سرخنرانی در  ه(1397مؤمنی، فرشاد )
 مطالعا  دین و اقتصاد.

تهرا : موسسره تحقیقرا  اقتصرادی دانشرگاه تربیرت  کالبد شکاف  یک برنام  تمسع . (1374مؤمنی، فرشاد)
 مدرس.
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 3،  شماره  11دوره 
    1398 تابستان  

   43پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . تهرا : نقش و نگار.عدالت اجهماع ، آزادی و تمسع  در ایران امروز ه(1396مؤمنی، فرشاد)

 را.. تهرا : انتشارا  نهادگ تیمال  تکنملمژی و آینده تمسع  در ایران (1395مؤمنی، فرشاد؛ و نایب، سعید )

 .  تهرا : وزار  صنای  و معاد . نگری از مفهم  تا اجرا آینده  (1385اله )ناظنی، امیر؛ قدیری، رو 

زاده(، )مترجم: میرسعید مهراجرانی، و زهررا فرضری فهم فرایند تیمم اتهاادی (1396نور ، داگبس. سی )
  تهرا : نشر نهاد گرا.

ینگاست، باری آر)  سیاسات، اتهاااد و  (1395نور ، داگبس.سی؛ والین ،جا  جوزو ؛ استیو ، ه. ؛و  و
پور؛ چاپ اول(. تهرا : محندحسین نعینی )مترجم: محسن میردامادی وسائل تمسع  در سای  خشمنت م

 نشر روزنه.

فاالنام   ، یر  تحلیرل نهرادی. های توسعه در ایررا بررسی دالیل شکست برنامه (1395نیکونسلتی، علی )
 .179-195(، 30) 8، جامع  و اتهااد

، تهررا : 1396، سرخنرانی، چهرارم آبرا  های فقرزدایا ارزیاب  سیاست (1396واعظ مهدوی، محندرضا )
 مؤسسه دین و اقتصاد.

.
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