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تحلیل سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه از منظر اجتماعی
ابراهیم علی محمد لو

*

داریوش جعفرزاده داشبالغ

چکیده

**

توسعه ،مراحل پنجگانه ای را ترسیم کرده است .وی معتقد است؛ ابتدا رشد

مدیریت آســیب های اجتماعی نیازمند نهادســازی در الیه های

اقتصادی به معنای توسعه در نظر گرفته شد ،سپس دیدگاه رشد انگارانه در

مفاهیم اجتماعی به کار رفته در سیاســتهای کلی برنامه ششم

مورد توجه دانشــمندان قرار گرفت .در گام چهارم؛ انسان به عنوان محور و

سیاســتگذاری و مداخله حرفه های یاورانه اســت .بدین منظور،
توسعه شناســایی ،تحلیل ،تبیین ،واکاوی و واضح سازی شد .این

تحقیق از نوع کاربردی و برای کمک به برنامه ریزی و تدوین سند

مرتبط ،مناســب و قابل اجرا در حوزه آسیب های اجتماعی ،انجام

پذيرفت .اطالعات از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شــد.
بررسی ها نشان داد؛ بالغ بر 30مفهوم کلیدی در  4امور(اقتصادی،
اجتماعی ،امنیتی و دفاعی و فرهنگی) ،مرتبط با موضوع اجتماعی

است .به لحاظ کمی و کیفی ،حجم قابل توجهی از مفاهیم سیاستها
به طور مستقیم و غیر مستقیم با مسائل اجتماعی مرتبط میباشد.

و همکاری و مشــارکت بخشــی و فرابخشــی ،اســتخراج اهم
مصادیق و اولویت بندی ،نگاه طیفی  ،نســبی و فرایندی همراه با

ارزشــیابی های فرایندی و فرآورده ای در مقاطع زمانی مشخص،
از الزامات و ضروریات برنامه ریزی برای پاســخگویی به نیازهای

مدیریتی آســیبهای اجتماعی با رویکرد فراگیری ،اثر بخشی و

جامعیت است.

واژگان کلیدی :سیاســتهای کلی برنامه ششم ،منظر اجتماعی،

مدیریت آسیبها ،حرفه های یاورانه
مقدمه

کشــورهای توسعه نیافته مطرح و بعد از آن ،مالحظات اجتماعی در توسعه
بهره بردار اصلی نتایج توسعه مورد اقبال واقع شد ولی به خاطر عدم رضایت

در آخرين مرحله از تكامل تفكر توســعه اقتصــادي ،نظرات اقتصاددانان به
توسعه پايدار معطوف گرديد .اين ديدگاه در اواخر قرن بيستم ،ابتدا توسط

مكتب رم در حمايت ازمحيط زيست ،مطرح و سپس توسط ديگران به ابعاد
اقتصادي ،زيســت محيطي و اجتماعي تعميم داده شد .با اين وجود ،درك

يكساني از مفهوم توســعه پايدار در بين نظريه پردازان مربوط وجود ندارد
و به همين دليــل از ناحيه برخي از اقتصاددانان و متفكران اجتماعي مورد
انتقاد قرار گرفت ،تا اين كه در يك تعريف رسمي كه در سال  1987توسط

كميســيون جهاني محيط زيست و توسعه ( )WCEDاز كميسيونهاي زير
7

نظر ســازمان ملل ارائه شد ،توسعه پايدار به توســعه اي اطالق گرديد كه
" نســلهاي آتي حداقل به اندازه نســل فعلي ،از امكانات زندگي بهره مند

باشــند " (نقل از ســلیمی فر .)1389 ،به تعبیر کوزنتس  ،عصر توسعه غیر
8

عمدی و برنامه ریزی نشده در غرب یا رشد اقتصادی مدرن ،قدمتی برابر با

دویست سال دارد( نقل از حصيرچي و نياوند.)1390 ،

حصیر چی و نیاوند ( ،)1390ضمن نقد الگوی تجویزی توسعه غرب(تغییر
در ســاخت شــامل تدوین برنامه های  5 ،3و  7ســاله و تغییرات تعادلی
توسط عامالن دولتی ،سازمان هاي متولي و يا جنبش هاي اجتماعي) ،برای

جوامع جهان ســوم ،با بررسی دیدگاههای راهبردی نظام جمهوری اسالمی

در حوزه علوم اجتماعي از واژه توســعه معاني مختلفي اســتخراج و بر اين
1

اساس ،تعاريف متعددي در عرصه هاي گوناگون ارائه گرديده است .گاه آن

را مترادف يا جايگزين مفاهيمي از قبيل رشد ، 2ترقی 3و تکامل  4شمرده و
گاه آن را همراه با مفاهيمي از قبيل مدرنیته ،نوسازی 5و غربی سازی 6بهكار

گرفته اند( حصیرچی و نیاوند.)1390 ،

پرداختن به مفهوم توســعه ،تاریخ نسبتاً طوالنی دارد .قوش( ،)2006برای

ایران ،لزوم تحول در دهه چهارم انقالب بر مبنای الگوی پیشــرفت ایرانی ـ

اســامی را در چهار عرصه فکر و اندیشه ،علم و فناوری ،زندگی و معنویت،

پیشــنهاد داده اســت .مي توان اظهار داشــت كه ،محور توســعه و الگوي
توسعه اسالمي بايد "عدالت" باشد .ســرفصل برخي از كاركردهاي عدالت

را ميتوان به صورت زير بيان كرد :كاركرد انگيزشــي ،كاهش فقر ،افزايش
بهرهوري ،رشــد اقتصادي ،افزايش ســرمايه اجتماعي ،يكپارچگي جامعه،

5. modernization
8. Kozentes
* دانشجوي دوره دكتري روانشناسي تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران E- mail: mighatemohamadlou@yahoo.com
6. westernization
** دانشجوي دوره دكتري مديريت راهبردي ،دانشگاه دفاع ملي ،تهران ،ايران
7. The World Commission on Environment and Development

1. development
2. growth
3. progress
4. evolution
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توانمند سازي انسانها ،سالمت رواني فرد و جامعه ،كاهش جرم و جنايت،
تقويت ارزشهاي ديني ،كاهش مفاســد اقتصادي و حفظ محيط زيســت
( سلیمی فر.) 1389 ،
1
هــدف این تحقیــق ،واکاوی مفاهیم مربوط به امــور اجتماعی مندرج در
سیاســتهای کلی برنامه ششــم توســعه ( دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل
خامنــه ای )1394 ،جهت حســاس ســازی و آگاه ســازی برنامه ریزان،
سیاســتگذاران و حرفه های یاورانه به منظور مشارکت فعال در امر نهادی
مرتبط با کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است .بدین منظور ،با بررسی
و تحلیل سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ،مفاهیم کلیدی 2که رویکرد
اجتماعی دارند ،استخراج و صفت های شاخص 3و ارزشهای 4آنها مشخص
شد .سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به هشت امور اساسی تقسیم شده
اســت .سیاســتهای اجتماعی عالوه بــر یک امور مســتقل ،تحت عنوان
" امور اجتماعی" در ذیل ســه امور دیگر " اقتصــادی ،دفاعی و امنیتی و
فرهنگی" ،دارای مفاهیم کلیدی است .این امر ،نشان از اهمیت و بین بخشی
بودن مسائل اجتماعی بوده و نیازمند توجه و بررسی دقیق می باشد .با توجه
به موارد پیش گفت؛ در تحقیق حاضر ،به دنبال این هستیم تا واضح سازی 5و
شفاف سازی 6مفاهیم ،سیاست های اجتماعی ، 7در سیاستهای کلی برنامه
ششم توســعه محقق و امکان جریان سازی ، 8حساسسازی ،9آگاهسازی،10
فعال ســازی 11و نهاد ســازی 12الزم در راســتای نگاه جامع ، 13فراگیر 14و
اثر بخش 15به امر مدیریت آسیبهای اجتماعی در متن و اجرای سیاستهای
آتی ،میســر گردد .به نظر می رســد؛ از لحاظ مفهومی و ساختاری ،حداقل
 30در صد از محتوای سیاستهای کلی برنامه ششم ،نشانگرهای اجتماعی
دارد .انتظار می رود؛ در جاری ســازی و تبدیل آن به الیه ها و مفاد قانونی
نیز ،این امر مــورد توجه قرار گیرد تا در تخصیص منابع و اولویت بندیها،
به نحو شایســته و مطلوب مورد امعان نظر قرار گیرد .مدیریت آسیبهای
اجتماعــی به عنوان بخشــی از مســائل اجتماعی ،نیازمند نهادســازی در
الیههای سیاستگذاری و مداخله حرفه های یاورانه است .در تحقیق حاضر،
به دنبال پاســخگويي به این ســؤال بودیم که آیا امور اجتماعی در برنامه
ششم ،از جایگاه مطلوبی برخوردار است؟
ساختار سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
سیاستهای کلی برنامه ششــم توسعه در وهله نخست بر اساس یک نظام
و ساختار منســجم ،متوازن ،همسو و مبتنی بر چشم اندازها  ،مأموریتها،
ارزشها ،اهداف ،اولویت ها ،فرایندها  ،واقعیتها ،شــناخت محیطی و نظام
کنترلی بنا شده است .اهمیت این امر از آن جا ناشی می شود که اوالً ،مبنایی
برای سیاســتهای پنج ساله ششم بوده و ثانیاً ،حداقل یک چهارم از حجم
زمانی ســند چشــم انداز  1404را به خود اختصاص خواهد داد .مهمترین
هدف مورد توجه در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ،رسیدن به الگوی
تفکر اسالمی پیشــرفت است .حصیرچی و نیاوند( ،)1390چهار عرصه فکر

این الگو می دانند .محتوای سیاســتهای کلی برنامه ششــم توسعه شامل
امور هشــتگانه اقتصادی ،فناوری اطالعــات و ارتباطات  ،اجتماعی ،دفاعی

و امنیتی ،سیاســت خارجی ،حقوقی و قضایــی ،فرهنگی و علم ،فناوری و

نوآوری می باشد .عالوه بر موارد مذکور ،در ساختار سیاستهای کلی برنامه
ششم توسعه به محورها ،توانایی ها و اولویت های اساسی نیز پرداخته شده

است.

ساختار سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه
محتوا

محورها

6

توانايي ها

اقتصاد مقاومتي

اولويت هاي اساسي

انساني و طبيعي

سياستهايكلياصل 24

پيشتازي در عرصه علم و فناوري

مديريت جهادي و انقالبي

سياست هاي كلي اقتصاد

تعالي و مقاوم سازي فرهنگي

فرصت ها و زيرساخت ها

سياستهايكليعلموفناوري
سياستهايكلينظاماداري

امكانات داخلي

سياست هاي كلي جمعيت
توكل به قدرت اليزال الهي

انتظار می رود؛ با رعایت نظام حاکم بر ســاختار سیاســتهای کلی برنامه
ششم ،شاهد توسعه متوازنی باشیم که در آن انسان ،محور توسعه پایدار به
شــمار خواهد رفت .با نگاهی اجمالی در می یابیم که اهم مصادیق ساختار،

مرتبط و حســاس به موضوع آســیبهای اجتماعی و حرفه های یاورانه و
دارای نشانگرهای اجتماعی است.

مفاهیم کلیدی سیاستهای کلی برنامه ششم از منظر اجتماعی

نتایــج پژوهش معمارزاده ،نجف بیگی و تکه ئی( ،)1393در خصوص میزان
تأثیرگذاری اهداف کالن نشــان می دهد که اهداف استراتژیک اقتصادی با

 18درصد و اهداف اســتراتژیک اجتماعی با  14درصد ،به ترتیب بیشترین

و کمترین اثر گذاری را بر ســایر اهــداف دارند و در خصوص تأثیر پذیری،
اهداف استراتژیک سیاسی با  20درصد و اهداف استراتژیک اجتماعی با 10

درصد ،به ترتیب بیشــترین و کمترین اثر پذیری را از ســایر اهداف دارند.

بــا توجه به قرار گرفتن امور اجتماعــی در رتبه دوم اثر گذاری ،ضرورت و
اهمیت پرداختن به این امر مشخص می شود.

جدول :1میزان اثر گذاری و اثر پذیری اهداف استراتژیک بر همدیگر
اثر گذاری

و اندیشــه ،علم و فناوری ،زندگی و معنویت را از ملزومات و پیش نیازهای
13. comprehensive
14. pervasive
15. effective

سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه

اهداف :الگوي تفكر
اسالمي پيشرفت

10. informing
11. activation
12. institution building

باال

اقتصادی ( 18در صد)

سیاسی( 20در صد)

باال

پایین

اجتماعی( 14در صد)

اجتماعی( 10در صد)

پایین

اثر پذیری

معمارزاده ،نجف بیگی و تکه ئی()1393

7. social policy
8. mainstreaming
9. sensitization

4. values
5. clear storage
6. clarification

1. wamining
2. key concepts
3. attributes index

فصلنامه اطالع رسانی  .آموزشی  .پژوهشی
سال دهم .شماره هاي سي و هفت و سي و هشت .بهار و تابستان 1395

امور اجتماعی به عنوان یکی از امور هشــتگانه سیاســت های کلی برنامه

توجه به تبعات حاشــیه نشــینی و تقویت نهاد خانــواده به عنوان اولین و

بــه لحاظ اهمیت اتصــال و ارتباط امور اجتماعی با امــور دیگر ،تعدادی از

تکالیــف و مالحظات برنامه ریزی در برنامه ششــم توســعه برای مدیریت

میکند تا در سیاســتگذاری ها و برنامه ریزی های کالن توسعهای ،مسائل

فرابخشــی با تعامل و رویکرد علمی میسر می شود .سرمایه گذاری در این

ششــم توســعه دارای مؤلفه های بنیادی ،ســاختاری و کاربردی اســت.

کوچکترین واحد اجتماعی با اســتقرار نظام ســطح بندی و ارجاع ،از اهم

مؤلفه های آن در ذیل سایر امور لحاظ گردیده است .این ارتباط و تعامل ایجاب

آســیبهای اجتماعی به شــمار می رود .این مهم ،در یک فضای بخشی و

اجتماعی مرتبط با طرحها به صورت هوشــمند و روشــمند رصد شود ،زیرا
تغییر و تحوالت در حوزه ها بر همدیگر تأثیر مســتقیم و غیر مستقیم دارد.
تأثیرگذاری اهداف اقتصادی به لحاظ زیرساختی اولویت دارد و تعدادی از
مفاهیم اجتماعی در این قالب مورد توجه قرار گرفته است.
مفاهیم کلیدی امور اقتصادی مرتبط با امور اجتماعی

ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی روستايیان و نظام استانداردسازی و مدیریت
کیفیت( دفتر حفظ و نشــر آثــار آیت اهلل خامنــه ای ،)1394،به لحاظ
اقتصادی و اجتماعی نقش به ســزایی در توســعه ،پیشرفت و رشد جامعه
دارند .مهاجرت مدیریت نشــده  ،کاهش توان تولیــدی ،کم برخورداری
از خدمات آموزشــی ،بهداشــتی و  ...موجب عدم توازن ملی و منطقه ای
خواهد شــد .برنامه های مداخلهای و ارتقايي به منظور حفظ و ارتقاء شأن
و منزلت اجتماعی 1روســتايیان به طوری که ساکنان روستاها در مقایسه
خود با ســایر نقاط آمایش ســرزمینی ،از احساس و حال عمومی مطلوبی
برخودار باشــند  ،می تواند فرایند و فرآورده توســعه را از پایداری نسبی
برخــوردار نماید .خدمات اســتاندارد به طوری که واجــد حداقل ویژگی
مطلوب باشــد و با کیفیت مناسب ارائه شود ،از الزامات این امر می باشد.
تأثیرگذاری اهداف اجتماعی به لحاظ پايداری امر توســعه اولویت دارد ،به
طوری که در امور مربوطه به تفصیل به آن پرداخته شــده است.
مفاهیم کلیدی خاص امور اجتماعی

نظام تأمین اجتماعی  ،توانمندسازی ،خوداتکايي اقشار و گروههای محروم،
برنامههــای رفــاه و تأمین اجتماعی ،پیوســت ســامت ،طرحهای کالن
توسعهای ،نظام سالمت ،بخش ســامت ،مراقبتهای سالمت ،قالب شبکه

بخش ،زیر بنا و مقدمه توســعه پایدار و عدالت محور خواهد بود .شــورای

انقالب فرهنگی( ،)1389در ســند نقشــه جامع علمی کشــور به موضوع
سالمت به معنای عام در اولویت های الف ،ب و ج با تنوع اشاره و تأکید بر
امر سیاستگذاری ،اقتصاد سالمت ،دانش پیشگیری ،ارتقای سالمت و شیوه

زندگی سالم اسالمی در اولویت الف پرداخته است.

مفاهیم کلیدی امور دفاعی و امنیتی مرتبط با امور اجتماعی

کاهش مصادیق مهم جرم و جنایت ،مبارزه همه جانبه با مواد مخدر ،مبارزه
همه جانبه با روانگردان ها و مدیریت مصرف ،از اهم مفاهیم امور اجتماعی

ذیل امور دفاعی و امنیتی در سیاســتهای کلی برنامه ششم توسعه است

( دفتر حفظ و نشــر آثار آیت اهلل خامنهای .)1394 ،کنترل عرضه و کاهش
تقاضا ،دو بال کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است .حرفه های یاورانه

به طور عمده در حوزه کاهش تقاضا فعالیت می کنند .این در حالی اســت
که اگر کنترل عرضه صورت نگیرد ،اثر بخشی خدمات و برنامه های یاورانه
چنــدان تأثیرگذار نخواهد بود .از ایــنرو ،امر کنترل عرضه در امور دفاعی

و امنیتــی مورد توجه قرار گرفته اســت .منابع مــادی و معنوی به لحاظ
محدودیت هــا و نیازها با توجه به نامحدود بودن ،مــا را بر آن می دارد تا
اولویــت بندی اقدامات و فعالیت ها را به عنــوان راهکار برون رفت از هدر

رفت منابع و پاســخگویی بهتر و بیشــتر به نیازهــا ،در برنامهریزیهایمان
لحــاظ نماییــم .موضوع جرم ،جنایت ،مــواد مخــدر و روانگردانها به هر

میــزان و نوع ،موجــب اتالف دارایی های مادی و معنوی شــده و از لحاظ

اجتماعی و اقتصادی ،مطرود و مذموم است .گستردگی اجتماعات و زندگی
دســته جمعی ،آسیبهای ناخواســته و برنامه ریزی شده را به دنبال دارد.
هرچند به لحاظ کمی و کیفی ،کمترین ميزان جرم و جنایت ،مواد مخدر و
روانگردانها هم مورد اقبال نبوده ولی به دالیل اشاره شده ،پرداختن به اهم

بهداشــتی و درمانی ،نظام سطحبندی و ارجاع ،تقویت نهاد خانواده ،جایگاه

آنها در بازه های زمانبندی شــده ،ما را در رســیدن به اهداف كمك خواهد

عمومی از اهم مفاهیم امور اجتماعی در سیاســتهای کلی برنامه ششــم

بودن آنها بوده و اتفاق نظر در برنامه ها را طلب می نماید.

اجتماعی آحاد جامعه و حمایتهای خاص از اقشــار و گروههای محروم با

عرصه فرهنگی اســت .در بعضــی از برنامه ها و فعالیت هــا ،تفکیک امور

برنامه های رفاه و تأمین اجتماعی و لحاظ پیوســت اجتماعی در طرحهای

سیاستهای کلی برنامه ششــم بعد از امور اجتماعی ،بیشترین تکرار را در

زن ،سامانبخشــی مناطق حاشیهنشین ،پیشگیری و کنترل ناهنجاریهای

کرد .قرار گرفتن این مفاهیم ذیل امور دفاعی و امنیتی ،نشان از چند وجهی

توســعه اســت( دفتر حفظ و نشــر آثار آیت اهلل خامنه ای .)1394،تأمین

مســیر و کانال ورود به عرصه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی،

رویکرد توانمند ســازی و خود اتکایی ایشــان در ساختار و نظام سالمت ،با

اجتماعی و فرهنگی بســی دشــوار اســت .بنابراين ،مفاهیم اجتماعی در

کالن توســعهای و اولویت پیشــگیری و کنتــرل ناهنجاریهای عمومی و

امور فرهنگی به خود اختصاص داده است.
1. The promotion of social dignity
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فصلنامه اطالع رسانی  .آموزشی  .پژوهشی
سال دهم .شماره هاي سي و هفت و سي و هشت  .بهار و تابستان 1395

مفاهیم کلیدی امورفرهنگی مرتبط با امور اجتماعی

تفکیک بخشی و بین بخشــی ،به یک استنباط جامع و مانع و مورد اقبال

ارائه و ترویج سبک زندگی ،پیوست فرهنگی ،طرحهای مهم ،مفاهیم ،نمادها

و شــاخصهای هویت اســامی ـ ایرانی ،از اهم مفاهیم امور اجتماعی ذیل
امور فرهنگی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه است( دفتر حفظ و

نشــر آثار آیت اهلل خامنه ای .)1394،سبک زندگی انسانها به عنوان متغیر

پیــش بین ،نقــش انکار ناپذیری در فرهنگ و تمدن جوامع بشــری دارد.
قسمت عمدهای از توسعه یافتگی و عقب ماندگی ها در طول تاریخ بشری

محصول ســبک زندگی انســانها بوده اســت .در این میان  ،وجود افکار و

ایديولوژی منسجم و مبتنی بر وحی و قدرت بی پایان الهی می تواند مسیر

پیشــرفت را توأم با عدالت ،به ســر منزل مقصود برساند .در امور فرهنگی،
تأکید بر ســبک زندگی ،فرهنگ  ،مفاهیم و نمادها و شاخصهایی با نشان
اســامی ـ ایرانی شده است .انسجام و همبســتگی فرهنگ با اجتماع انکار
ناپذیر اســت .توجه به این موارد ،توسعه اجتماعی را تسهیل و پایدار خواهد

کرد .شورای عالی انقالب فرهنگی( ،)1392در سند نقشه مهندسی فرهنگی
هویت اســامی -ایران؛ نهاد خانواده ،جمعیت و ســبک زندگی اســامی ـ

ایرانی را جزء اولویت های فرهنگی به شمار آورده است.

کنتــرل ،نظــارت و پیگیــری تحقق اهــداف عالیــه امــور اجتماعی در
سیاســتگذاریها و برنامه ریزیها ،از اهم وظایف فعاالن حوزه آسیبهای
اجتماعی اســت .نتایج تحقیقات معمارزاده ،نجف بیگی و تکه ئی(، )1393
نشان می دهد؛ کنترلهای راهبردی چهار گانه انعطاف پذیر ،1انسان گرا ،2

مأموریت گرا  3و فرایند گرا  4برای کنترل اهداف استراتژیک  5در سازمانها،

دارای وضعیتی به شرح جدول زير است.

نفوذ کنندگی

کنترل انعطاف گرا ( 30در صد)
کنترل انسانگرا ( 27در صد)

کنترل فرایند گرا (  25در صد)

مختلف از معانی مفاهیم ،موجب تنوع در نظام برنامه ریزی شده و امر اجرا

را با موانع رو بهرو می کند .الزم اســت؛ قبل از ورود به نظام نهاد ســازی،

حداقل به صورت نســبی بــر روی مفاهیم کلیدی ،صفت های شــاخص و
ارزشهای مفاهیم به یک جمع بندی رســید تــا در فرایند تدوین ،اجرا و
ارزشــیابی با موانع محدودتری مواجه شــد .مفاهیم اجتماعی ،صفت ها و
ارزشهــای گوناگونی دارند .این امر ،تشــخیص و تعییــن مصادیق مهم را

دشوار و برنامهریزی های کالن را با مشکل برداشتها و تفسيرهاي مختلف
مواجه می کند .رسیدن به اشتراک نسبی در معانی و تفسیر مفاهیم ،موجب
تحقق همسویی و اولویت بندی برنامه ها و استفاده بهینه از منابع ميگردد.

طیفی و نسبی بودن ارزشها و وجود صفتهای شاخص متعدد برای مفاهیم
ممکن اســت ،تشدد برداشــتها و ناهمگونی برنامه ریزی را موجب گردد.

عدم وحدت رویه و هم راستایی ،رسیدن به اهداف کالن سیاست های کلی
را بــا موانع رو بــه رو خواهد کرد .حوزه اجتماعی بــه لحاظ تأثیرگذاری و

تأثیرپذیری ،در حد وسط قرار دارد از اين رو ،حوزهای امن برای برنامه ریزی

و اعمال سیاســتهای کنترل  ،کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
محســوب ميگردد .فرایند و فرآورده "پیش نویس برنامه ششــم توسعه"،

ایــن امکان و نوید را فراهم نموده تا با نگاهی واقعی ،تحقق یافتنی و مبتنی

بر الگوي اســامی پیشرفت ،شاهد جامعهای با حداقل آسیبهای اجتماعی
باشیم .در پايان ،پیشنهاد میشود:

 برنامه ریزان ،سیاســتگذاران ،تصمیم گیران و مجریان از مدل و ساختارجدید برنامه ریزی توسعهای حمایت نمایند.

جدول :2کنترل راهبردی
کنترل مأموریت گرا (  26در صد)

عمومی به ويژه متخصصان امر در یک حوزه کاری دست یافت .برداشتهای

 یادگیــری زدایی* به عنوان مکمل خالقیت و نوآوری برای یادگیری هاینفوذ پذیری

معمارزاده ،نجف بیگی و تکه ئی()1393

کنترل استراتژیک ،جزيي از فرایند مدیریت استراتژیک است که به مدیران

امکان می دهد ،همواره بر تمام مراحل فرایند مدیریت اســتراتژیک نظارت

داشــته و از انحرافات احتمالی آن جلوگیــری کنند (فیض1389 ،؛ نقل از
معمارزاده ،نجف بیگی و تکه ئی.)1393 ،

نتیجه گیری
مفاهیم ،واســطه ارتباط و تبادل دانش در بین انسانها است .تنوع دانشی،
فرهنگی و نسبی و ناپایدار بودن ثبات بار مفهومی و معنایی مفاهیم ،ایجاب
میکند در فاز شــناخت ،حدود و ثغور مفاهیم مشــخص و با تشــخیص و

جدید در برنامه ریزیها اعمال شود.

محدوديتهاي تحقیق:

 -محدودیت دسترسی به منابع و افراد کلیدی مرتبط

 محدودیت زمانی و نو بودن موضوعمنابع:

 حصیر چی  ،امیر؛ نیاوند ،عباس .)1390( .تحليل الگوي پيشرفت ايراني ـ اسالمي از منظر مقام معظمرهبري(رويكرد برنامه ريزي راهبردي در دهه چهارم انقالب) .فصلنامه مطالعات بسيج. 51 -82،)50(4 ،
 سلیمی فر ،مصطفی .)1389( .مقدمه اي بر الگوي توسعه اسالمي -ايراني .در كتاب نخستين نشستانديشه هاى راهبردى با موضوع الگوي اسالمى ايراني پيشرفت .)37 -60( .تهران :دبيرخانه نشست
انديشه هاي راهبردي.
 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه .)1394( .دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ایhttp://farsi.khamenei.ir ، سند نقشه جامع علمی کشور .)1389( .شورای عالی انقالب فرهنگی. سند نقشه مهندسی فرهنگی .)1392( .شورای عالی انقالب فرهنگی. معمارزاده ،غالمرضا؛ نجف بیگی ،رضا و تکه ئی ،عبد القادر .)1393( .طراحي مدل كنترل استراتژيكتحقق اهداف سند چشم انداز  20ساله جمهوری اسالمي ايران .فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن،
. 1 -24 ،)6(2

* يادگيري زدايي به معناي حذف و پااليش يادگيري ها و عادات قبلي و جايگزيني آن با مطالب جديد 5. strategic goals control
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3. mission-oriented strategic control
4. process-oriented strategic control

1. flexible - oriented strategic control
2. human-oriented strategic control

