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اسالمی
در چکي��ده گزارش اينگونه آمده اس��ت: دولت ها به دليل 
محدوديت منابع در اختيار، در اجراي برنامه هاي مورد نظر 
خود داراي قيد و بند هس��تند. برخي دولت ها ممکن است 
ب��ه داليل مختلف اقتص��ادي )افزايش تقاضاي کل و خروج 
از رکود( يا اقتصاد سياسي )انتخاباتي( تمايل داشته باشند 
خارج از محدوده ظرفيت مالي در دسترس، مخارج خود را 
افزايش دهند و کس��ري بودجه ايجاد کنند. کسري بودجه 
اي ک��ه در اين وضعيت ايجاد مي ش��ود معموالً از راه هاي 

مختلفي تأمين مي شود. 
راه متداول، ايجاد بدهي اس��ت. در برخي کش��ورها، شيوه 
ه��اي ديگري مانند تأمين مالي مس��تقيم از بانك مرکزي، 
تغيي��ر ن��رخ ارز و تغيير قيم��ت نهاده ها ي��ا کاالهايي که 

تأمين کننده آن دولت است )مانند 
سوخت و حامل هاي انرژي( نيز به 
اين روش ها اضافه مي شود. عمده 
روش هاي مذکور، به گونه اي پول 
پاش��ي از منابع ديگر ب��راي تأمين 
مخارج دولت به شمار مي روند. اما 
ب��ه طور ويژه، پول پاش��ي از طريق 
بانك مرک��زي در بودجه دولت، به 
طوري ک��ه ام��کان بازگرداندن آن 
وج��ود نداش��ته باش��د، از مصاديق 
يك سياس��ت پولي غيرمتعارف به 
نام توزيع هليکوپتري ش��مرده مي 

شود. 
در مقدم��ه گ��زارش اينگون��ه آمده 
اس��ت: محدودي��ت ظرفي��ت مالي 
يعن��ي اينکه منابع در اختيار دولت، 

اجازه انعطاف بيشتر در مخارج کنوني يا اجراي برنامه هاي 
اقتص��ادي يا اجتماعي فراتر از وضعي��ت فعلي را نمي دهد. 
اجراي برنامه هايي که از ظرفيت مالي دولت خارج است به 
کس��ري بودجه منجر مي شود. دولت ها معموالً براي تأمين 
کسري بودجه به اقدامات مختلفي دست مي زنند: استقراض 
از طريق انتش��ار اوراق بدهي، سيستم بانکي و بانك مرکزي 
)که در اصطالح پولي کردن کس��ري گفته مي شود( از مهم 
ترين اين شيوه ها به شمار مي رود. در ايران، عالوه بر پولي 
کردن کس��ري، دو شيوه ديگر تأمين کسري نيز وجود دارد 
ک��ه عبارتند از: افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي. ب��ه عبارت ديگر، قيمت ارز خارج��ي و قيمت نهاده 
انرژي بيش از آنکه تابع سازوکار خاص، يا نظام ارزي يا بازار 
انرژي تعريف ش��ده و منظمي باش��د، به کسري مالي دولت 

پيوند خورده و با نوسانات اقتصاد سياسي، نوسان مي کند.
 به اين معني ک��ه، دولت ها تا هنگامي که ضروريات فضاي 
مالي ايجاب نکرده، نه به نرخ ارز دست مي زنند و نه به قيمت 
انرژي. اما آن هنگام که فضاي مالي محدود شود، هم قيمت 
ارز را تغيير مي دهند و هم به فکر اصالح قيمت هاي انرژي 
مي افتند. در بخش پول پاش��ي و ش��يوه ه��اي آن اينگونه 
آمده است: پايداري مالي به وضعيتي که گفته مي شود که 
روند منابع قابل تأمين توسط دولت، بتواند پرداخت مخارج 
و تعهدات دولت را تضمين کند. دولت ها معموالً تالش مي 
کنند ميان منابع در اختيار و پيش بيني مخارج خود تعادل 

برقرار کنند. مشکل عمدتاً هنگامي به وجود مي آيد که:
- منابع دولت به شيوه اي غيرمطمئن تأمين مي شود )مثاًل 
بخش عمده اي از آن به يك منبع طبيعي پرنوس��ان مانند 
نفت وصل اس��ت که نوسان قيمت يا مقدار صادرات آن در 

اختيار دولت نيست(. 
- مخ��ارج يا بدهي هاي دولت ب��ه داليل مختلف اقتصادي 
)مثاًل تغيير ش��ديد نرخ بهره داخلي ي��ا خارجي( يا اقتصاد 
سياس��ي )مثاًل برنامه هاي بلندپروازانه انتخاباتي( خارج از 

ظرفيت منابع باشد.

- در چنين وضعيتي، کسري بودجه گريبان گير دولت مي 
ش��ود. حالتي ني��ز وجود دارد که دولت ه��اي درگير رکود 
اقتصادي، ممکن اس��ت تعمداً با هدف افزايش تقاضاي کل 
اقتصاد و رونق بخش��ي به آن، برنامه هاي انبس��اطي اتخاذ 
کرده و کس��ري بودجه ايجاد کنند. پول��ي که براي تأمين 
مالي کس��ري بودجه دولت، در اقتصاد پاش��يده مي ش��ود، 
بس��ته به نوع تأمين مالي و نيز بسته به شرايط اقتصاد، آثار 
مختلفي برجاي مي گذارد. براي مثال، اگر دولت پولي را از 
بانك مرکزي استقراض کند که بعداً بخواهد يا بتواند به آن 
برگرداند، تأثير متفاوتي از وضعيتي خواهد داشت که همين 
پول را قرض کند، اما نتواند يا نخواهد بگرداند. همچنان که 
سياست اخير )پول پاشي هليکپوتري( نيز بسته به شرايطي 
ک��ه اقتص��اد در آن قرار دارد )رونق يا رکود( ممکن اس��ت 

تأثيرات متفاوتي بر جاي بگذارد.
در بخش رابطه پول پاشي و مراحل چهارگانه سياست هاي 
عوام گرايانه اينگونه آمده اس��ت: در ادبيات اقتصاد سياسي 
گفته مي ش��ود که به طور معم��ول، وعده هايي مي توانند 
رأي اکثري��ت را ج��ذب کنند که در ميان��ه مطلوبيت رأي 
دهندگان قرار داش��ته باش��ند )نظريه رأي ميانه( به طوري 
که، مجم��وع فاصله تمايالت رأي دهن��دگان از وعده هاي 
نامزده��ا در کمتري��ن فاصله قرار داش��ته باش��د. بر مبناي 
همي��ن نظريه، عوام گرايي به وضعيتي گفته مي ش��ود که 
سياس��ت گذار يا سياس��ت مدار عوامگرا، عليرغم اينکه در 
چپ يا راست ميانه رأي دهندگان قرار مي گيرد، و در واقع، 
منافع اکثريت را تأمين نمي کند، اما با وجود اين، مي تواند 
رأي اکثري��ت را ج��ذب کند. عوام گراي��ي اقتصادي عمدتاً 
در هنگام��ي بروز مي کند که ش��خصيت عوام گرا در چپ 
ميانه قرار داش��ته باش��د )مانند تجربه کشورهاي آمريکاي 
التين( و عوام گرايي سياس��ي – نژادي معموالً در وضعيت 
راس��ت ميانه تجربه ش��ده اس��ت )مانند برخي کشورهاي 
اروپايي(. در ادامه همين ادبيات، عوام گرايي اقتصاد کالن، 
به رويکردي گفته مي شود که در حالي که بر رشد و توزيع 
درآمد متمرکز مي شود، ريسك هاي ناشي از تورم، کسري 
بودج��ه و واکنش عوامل اقتصادي 
ب��ه دخالت هاي غيرب��ازاري را در 
نظر نمي گي��رد. معموالً از رکود و 
نابرابري ش��ديد درآمد و ثروت )يا 
احساس آن( به عنوان زمينه هاي 
بروز عوام گرايي ياد مي شود. براي 
عوام گرايي اقتص��اد کالن معموالً 

چهار فاز مختلف ذکر شود:
� فاز اول: سياس��ت هاي انبساطي، 
معطوف ب��ه افزايش مخارج دولت، 
افزاي��ش يارانه ه��ا و ... به افزايش 
تقاضا، افزايش اشتغال، بهبود رشد 
اقتص��ادي و افزاي��ش ن��رخ واقعي 
دس��تمزد مي انجامد. کنترل هاي 
قيمتي، افزاي��ش واردات و نرخ ارز 
پايي��ن )پول داخلي با ارزش( براي 
جلوگيري از افزايش تورم اعمال مي ش��ود و در ظاهر همه 

چيز وفق مراد است.
� ف��از دوم: به دليل افزايش ش��ديد تقاضا ب��راي کاالهاي 
داخلي، موجودي انبار به ش��دت کاه��ش پيدا مي کند. به 
دلي��ل محدوديت منابع ارزي، واردات پاس��خگوي تقاضاي 
داخلي نيست. براي کنترل وضعيت، سياست تثبيت نرخ ارز 
اندکي رها مي ش��ود و همزمان کنترل هاي قيمتي تشديد 
مي ش��وند. تورم افزايش پيدا مي کند. دستمزدهاي اسمي 
افزايش پيدا مي کنند و در نهايت کس��ري بودجه تش��ديد 

مي شود.
� فاز س��وم: کمبود در طرف عرض��ه، افزايش در قيمت ها، 
ش��کاف ارزي خارجي و خروج س��رمايه از اقتصاد تش��ديد 
ميش��ود. به دلي��ل يارانه هاي فزاين��ده و کاهش در ماليات 
جمع آوري ش��ده، کسري بودجه بيش از پيش افزايش مي 
يابد. دولت تالش مي کند با کاهش يارانه ها يا افزايش نرخ 
ارز )کاهش ارزش پول داخلي( کسري بودجه را کنترل کند. 
دس��تمزدهاي واقعي و قدرت خريد به دليل تورم فزاينده به 
شدت کاهش پيدا مي کنند. در اين مرحله، به نظر مي رسد 

که اختيار کار ممکن است از دست دولت خارج شود.
� فاز چهارم: ترمز سياس��ت هاي قبلي کشيده مي شود. 
به منظور کاهش تقاضا و تثبيت اقتصاد کالن، سياس��ت 
ه��اي رياضتي ش��ديد و کاهش مخارج به اجرا گذاش��ته 
مي ش��ود. در اين مرحله که قدرت خريد و دستمزدهاي 
واقعي به بدتر از ش��رايط فاز يك باز گشته است، اجراي 
سياس��ت ه��اي تثبي��ت کالن، به کاهش بي��ش از پيش 
تقاض��ا، کاه��ش اش��تغال و نارضايت��ي ش��ديد و تالطم 
سياس��ي دامن مي زند... و دولت يا نظام جديد سياس��ي 
بر س��ر کار مي آيد. با توجه به تعريفي که از عوام گرايي 
اقتص��اد کالن در باال ارائه ش��د و مراح��ل مختلف آن و 
نيز تجربه کش��ورهاي مختلف درگير در اين عارضه و نيز 
خصوصيات سياس��ت هاي مالي و پولي تجربه ش��ده در 
چني��ن وضعيت هايي به نظر مي رس��د، آنچه که در فاز 

يك سياس��ت هاي ع��وام گرايانه اتفاق م��ي افتد، عماًل 
اس��تفاده از ش��يوه هاي مختلف پول پاش��ي باش��د. 

در تجربه کش��ورهاي درگير عوام گرايي، با افزايش مخارج 
دول��ت يا افزايش يارانه هاي دولتي و يا تعريف برنامه هاي 
اقتصادي و اجتماعي معطوف به افزايش رضايت سياس��ي 
که در نهايت مخارج دولت را به ش��دت افزايش مي دهند، 
کس��ري بودجه ايجاد مي ش��ود و دولت کسري خود را از 
مناب��ع مختلف مذکور در گزارش )ب��ه ويژه بانك مرکزي( 

... جبران مي کند. 
در بخ��ش راه درس��ت اينگونه آمده اس��ت: آن هنگام که 
اقتصاد با رکود مواجه باش��د و يا مش��کل بيکاري فزاينده 
باش��د و يا فقر )عمدتاً همراه با نابرابري( چش��مگير باشد، 
دول��ت ها معموالً ت��الش مي کنند با اج��راي برنامه هاي 
افزاي��ش تقاضا، ي��ا توزيع درآمد با اين مش��کالت مواجهه 
کنند. به دليل زمانبر بودن يا داش��تن هزينه سياس��ي، راه 
حل هاي اصالح ساختار معموالً و عماًل در اولويت قرار نمي 
گيرند. آنچه اتفاق م��ي افتد معموالً خروج از ظرفيت مالي 
دولت، ايجاد کسري بودجه، تأمين مالي کسري ايجاد شده 
ب��ه طرق مختلف و در نهايت نتايج تورمي آن اس��ت که در 
دورهاي بعدي تأثيرات، خود به مش��کالت توليد و اشتغال 
دام��ن زده و فقر و نابرابري را تش��ديد م��ي کند. به عبارت 
ديگر، معموالً تالش دولت ها براي حل مش��کالت مرتبط با 

فقرزدايي و اشتغال عماًل انضباط مالي را مختل مي کند. 
ال��ف( فقر: ب��راي مواجهه با فقر، مي توان در س��ه س��طح، 

استراتژي، منابع و مصارف بحث کرد:
� اس��تراتژي فقرزداي��ي: بناب��ر تجارب متعدد کش��ورها در 
فقرزداي��ي، مواجهه با فقر، بدون داش��تن راهبرد مش��خص 
)عموماً متکي بر افزايش موقتي مخارج رفاهي دولت( معموالً 
به س��رانجام نمي رس��د و حداکثر در مي��ان مدت، تأثيرات 
مثبت خود را از دست مي دهد )اگر اثر منفي و تشديد فقر 
در پي نداشته باشد(. بنابراين، گام نخست، پيش از هر گونه 
اقدام براي افزايش مخارج دولت، توزيع يا بازتوزيع، داش��تن 
راهبرد مشخص اس��ت. راهبردهاي مختلفي براي فقرزدايي 
پيشنهاد شده است. دو راهبرد اصلي عبارتند از راهبرد رشد 

حامي فقرا و راهبرد رشد فراگير. 
ب( اش��تغال: تحليل هايي که به ابع��اد نگران کننده بحران 
اشتغال اشاره مي کنند، عموماً رشد اقتصادي را هدف گرفته 
و براي حل مش��کل اشتغال خواهان شتاب گرفتن نرخ رشد 
م��ي ش��وند، در حالي که نه تنها کمي��ت، بلکه عالوه بر آن 
کيفيت رش��د اس��ت که داراي اهميت بوده و نرخ رش��د را 
معنادار مي کند. اصطالح رش��د اشتغال زا يا رشد فقرزدا در 
برابر رشد بي کيفيت که در دو دهه اخير در ميان نهادهاي 
بين المللي فراگير شده است، در درجه اول عدم ثبات رابطه 
رشد و اشتغال را نشان داده و در درجه بعدي اهميت تمرکز 

بر کيفيت رشد را متذکر مي شود. 

 ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررسی پيرامون 

عنوان تهيه و ارائه شده است؟ بله
- آيا نام دس��ت اندرکاران تهيه و انتشار گزارش بطور کامل 
ش��امل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نش��انی 

پست الکترونيك در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه 

کافی خالصه و چکيده کل مقاله است؟ بله
- آيا چکي��ده گزارش دارای بخش واژگان کليدی اس��ت؟ 

خير
ب( فهرست

- آي��ا گ��زارش دارای فهرس��ت اجمالی و تفصيلی اس��ت؟ 
گزارش دارای فهرست اجمالی است.

- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرس��ت جداگانه 
اند؟ خير

- آيا گزارش دارای فهرس��ت اعالم و اش��خاص، مکان ها و 
... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آي��ا مقدمه، توجيه منطق��ی از مطالعه و يا هدف از مقاله 
)بيانی از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

خير
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا از واژگان کلي��دی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف 
مشخص ارائه شده است؟ خير

- آيا پيشينه تاريخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی 
و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خير

ت( روش کار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ 

روش گزارش، توصيفی و اقتباسی است.
- آيا روش های انتخاب ش��ده توس��ط نويسندگان قادر به 
پاسخ به سواالت تحقيق می باشد؟ در حد توصيف موضوع

- آيا روش های مورد اس��تفاده به وضوح ش��رح داده شده 
اند؟ خير

- اگر يك مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين ديگری 
انجام ش��ود، می تواند همين نتايج را در پی داش��ته باشد؟ 

خير
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ بله
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش 
فاقد روش های آماری است.

- راس��تی آزمايی نتايج گزارش از طريق کدام آزمون انجام 
شده است؟ گزارش فاقد روش های آماری است.

- آي��ا نتايج گزارش از روايی و پاياي��ی قابل قبول برخوردار 
است؟ گزارش فاقد روش های آماری است.

ج( بحث 
- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ بله

- آيا نويس��ندگان مشخصا بيان کرده اند که فرضيه آنها در 
اين مطالعه ثابت شده يا نه؟ خير

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در اين 
زمينه مقايسه شده است؟ خير

- آيا محدوديت های مطالعه ذکر شده است؟ خير
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيش��نهاداتی ارائه شده 

است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب ش��کل ارائه شده است؟ 
خير

- آيا جدول ها، نمودارها و ش��کل ه��ا ويژگی های کليدی 
مطالعه را نشان می دهند؟ بله

- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند 
و دارای باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ بله

ح( پيوست ها
- آيا پيوس��ت های گ��زارش حاوی اطالعات مفيد اس��ت؟ 

گزارش فاقد پيوست است.
- آيا پيوس��ت ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمك 

می کند؟ گزارش فاقد پيوست است.
- آيا پيوس��ت ها ح��اوی فرم ها و اس��ناد مرتبط با گزارش 

است؟ گزارش فاقد پيوست است.
خ( منابع

- آيا منابع کافی برای اه��داف اين مطالعه در جامعه وجود 
دارد؟ بله

- آيا سبك نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 
است؟ بله

- آي��ا منابع مهم و کليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 
شده اند؟ خير

- ش��يوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 
بصورت پاورقی

- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه کرده 
است؟ خير

- آيا گزارش از منابع بين بخش��ی و بين رشته ای داخلی و 
خارجی معتبر استفاده کرده است؟ بله

 ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يك کل سامان مند را تشکيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای س��اماندهی محتوايی خود مدل مفهومی 

ارائه کرده است؟ خير
- آي��ا گ��زارش دارای فرضيه ي��ا فرضيه هايی با س��واالت 

مشخص است؟ خير
- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 

است؟ خير
- آيا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و 

... در گزارش انجام شده است؟ بله
- آي��ا در پايان هر فص��ل، بخش و 
... مؤل��ف ب��ه جمع بن��دی مطالب 

پرداخته است؟ خير
- آي��ا گ��زارش دارای بخش نتيجه 
گيری يا جمع بندی نهايی اس��ت؟ 

بله
ب( نوآوری

- آيا محتوای گزارش دارای س��طح 
خاصی از نوآوری در نظريه پردازی 

و انديشه ورزی است؟ خير
- آيا گزارش مدع��ی صورت بندی 
جديد از مبانی نظری قديمی است؟ 

خير
- آي��ا در گزارش توانايی های نوين 

فناورانه وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت 

يا خدمات جديد است؟ خير
- آي��ا محت��وای گ��زارش دارای توانايی خ��اص در ايجاد يا 

گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ بله
- آيا خواندن اين گ��زارش تفکر نقادانه را ترغيب می کند؟ 

بله
پ( اهميت

- آيا نس��بت حج��م مطالب به اهميت موض��وع در گزارش 
کافی است؟ خير

- آي��ا چينش مطال��ب در گزارش بر اس��اس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ خير

- آي��ا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار 
توجه شده است؟ بله

ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن
- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ بله

- آيا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح کنند؟ بله

- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعيت

- آي��ا گ��زارش به لح��اظ موضوعی جامعي��ت دارد و وجوه 
مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خير

- آيا اس��تفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانس��ته 
است به همه جانبه بودن گزارش کمك کند؟ بله

- آيا مؤلف از ساختارها و کلمات رايج در متون علمی و نيز 
سبك نويسندگی استفاده کرده است؟ بله

- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير
- آيا گزارش برای کمك به درک جامع، الگو يا مدلی خاص 
برای س��اده س��ازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها 

ارائه کرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 
مربوطه است؟ خير

- آيا ش��واهد، منابع و اس��تدالل های موجود در گزارش از 
اعتبار علمی الزم و کافی برخوردار است؟ بله

- آيا اعتبار علمی گزارش از سوی يافته های پژوهشی معتبر 
داخلی و خارجی تاييد می شود؟ نامشخص

 ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه کسانی خواهند بود؟ 
اين گزارش جهت آگاهی نمايندگان مجلس شورای اسالمی 

تدوين شده است.
- آيا انتشار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 

قرار گرفته است؟ نامشخص
- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در رابطه با 

موضوع تخصصی ترغيب می کند؟ بله
- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف کردن نيازهای مخاطبان 

و ذينفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آي��ا گزارش در بح��ث پيرامون پديده م��ورد نظر خود از 
جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير

- آي��ا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد 
نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خير

- آي��ا گزارش برای علل و آثار مش��کالت متعدد موجود در 
زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير

- آيا گزارش برای حل مش��کالت زندگی مردم دارای طرح 
اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير

- آيا گ��زارش برای کارآمدی راهکارهای پيش��نهادی خود 
برای حل مشکالت زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی 

را پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانس��ته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آيا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پيرامون گزارش منتشر کرده است؟ نامشخص
- آيا گزارش نس��بت خود را با اس��ناد فرادست و فرودست 

کشور معين کرده است؟ خير
- آي��ا گزارش مطالبی پيرام��ون کارآمدی و عملکرد قوانين 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خير
- آيا انتش��ار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در 

پی داشته است؟ نامشخص
پ( نيازمحوری

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درس��ی، کمك 
درسی و عمومی( را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی

- آيا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفکيك نوع نيازهای 
مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، 
فرص��ت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولويت ها( و برنامه ريزی 
و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه های ايجادی، 
جبرانی، پيش��گيرانه، مقابل��ه ای، تقويتی، توانمندس��ازی، 

ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايی ه��دف گذاری، راهبردگذاری، سياس��تگذاری 
و س��ازماندهی مرتبط ب��ا موضوع 
برای رفع سطوح گوناگون نيازهای 
مخاطبان در گ��زارش وجود دارد؟ 

خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آي��ا گ��زارش دارای رتبه و جوايز 
ملی و بين المللی است؟ نامشخص

- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی 
و خارج��ی از س��وی مناب��ع علمی 

معتبر است؟ نامشخص
ت( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از ش��خصيت های 
حقيق��ی و حقوق��ی موث��ر در کار 
)اع��م از ام��ور علمی و فن��ی و...( 

سپاسگزاری شده است؟ خير
- آي��ا گ��زارش در مجام��ع علمی 

داخلی و خارجی مورد تقدير قرار گرفته است؟ نامشخص

 ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ويراستاری فنی 

- آي��ا تع��داد کلمات و صفح��ات گزارش ب��رای بيان کامل 
موضوع گزارش کافی است؟ خير

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام 
شده است؟ بله

- آيا ن��وع صفحه آرايی )نوع و ان��دازه خط، فاصله خطوط، 
حاش��يه ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ 

بله
- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارسی 

معيار در تدوين گزارش رعايت شده است؟ خير
- آي��ا در گزارش ب��رای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، 

معادل سازی مناسب انجام شده است؟ بله
- آيا نش��انه گذاری در گ��زارش )مانند ويرگول، نقطه، خط 
تي��ره، ويرگول نقطه و پرانتز و ...( به درس��تی انجام ش��ده 

است؟ خير
ب( ويراستاری علمی 

- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله
- آيا ناظر يا ويراس��تار تخصصی به وظايف خود عمل کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتش��ار چاپ اول تاکنون بروزرس��انی 

شده است؟ نامشخص
- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله

ج( ويژگی های خاص
- آي��ا گ��زارش دارای ويژگی های خ��اص مانند کادر های 

خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير
- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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آفت پول پاشی هلیکوپتری و تداوم فقر و بیکاری!؟ 

آن هن���گام ك���ه اقتص���اد ب���ا رك���ود 
مواج���ه باش���د و يا مش���كل بيكاري 
فزاين���ده باش���د و ي���ا فق���ر )عمدت���اً 
همراه با نابرابري( چشمگير باشد، 
دولت ها معموالً تالش مي كنند با 
اجراي برنامه هاي افزايش تقاضا، 
ي���ا توزيع درآم���د با اين مش���كالت 
مواجهه كنند. به دليل زمانبر بودن 
يا داش���تن هزينه سياسي، راه حل 
هاي اصالح ساختار معموالً و عمالً 

در اولويت قرار نمي گيرند

بناب���ر تج���ارب متع���دد كش���ورها در 
فقرزدايي، مواجه���ه با فقر، بدون 
داش���تن راهب���رد مش���خص معموالً 
به سرانجام نمي رسد و حداكثر در 
مي���ان مدت، تأثيرات مثبت خود را 
از دس���ت مي دهد )اگر اثر منفي و 
تشديد فقر در پي نداشته باشد(. 
بنابراين، گام نخست، پيش از هر 
گون���ه اق���دام براي افزاي���ش مخارج 
دولت، توزيع يا بازتوزيع، داش���تن 

راهبرد مشخص است.

دکترمحمدرضاناریابیانه


