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)6(درباره برنامه ششم توسعه
 فرآيندهاي بهبوددهنده برنامه ششم

 چكيده

آس ريزي برنامهبا توجه به تجارب گذشته طـكـ نظامات گذشـته برنامـهيشناسيبو نظر به نيـايه در

تغ الزم اسـت تـا عـالوه1،شـده اسـتييمدت شناسا و توسـعه ييـ بـر ،ر در نگـرش بـه نظامـات برنامـه

تهكييندهايفرآ و تدويه منجر به تاييشود شناسامي توسعههاين برنامهيه و حساسـبا شده تيدقـت

و قانونگذاران رعايتوسط مجر ا.ت شونديان سعنيدر برگزارش مطالعـاتياسـاس برخـي شده است تا

و تحق طريانجام شده ي، ارشناسـكويپژوهشـ هـاي افتـهيو بـا توجـه بـهيا تابخانـهكيـق منـابعق از

تهي بهبودندهاين فرآيتر عمده و تدويدهنده ب هاين برنامهيه و ان يـ توسـعه را مـورد مطالعـه قـرار داده

اييمنما خصوصـاً برنامـه(گذشته هايه با مطالعه برنامهك هستندتياهم ندها از آن جهت حائزين فرآي؛

و پنجم توسعه از آنهـا منجـر بـه فاصـله گـرفتن برنامـه سازيييدقت در اجراوتيعدم رعا) چهارم هـا

و تصممياهداف مد نظر تصم .ران امر شده استيگميسازان

و ضمن الزم است تا اولويت را به طراحي نظام برنامه و مناسب براي كشور داد ريزي مطلوب

و بازنگري دائمي آن، الزامات اجرايي و نظام ارزيابي هاي توسعه را نيز فراهم مند برنامه سازي دقيق

و بر پاي است تا نگرش كلي به نظام برنامهيضرور در اين راستا. ساخت هاه ارزشريزي تغيير كرده

و احكام برنامه ه اتخاذ مدليكرسدمي نظربه؛ها نگارش شوند ها براساس اولويت اولويت بازبيني شود

و هسته مركب از برنامه مي ريزي استراتژيك، غلتان و تواند ما را در رسيدن به افق سند چشم اي انداز

ـ ايراني پيشرفت ياري كند .افق الگوي اسالمي

يتيريخالصه مد

مي.1 ـ ايرانـي پيشـرفت، هرچـه سـريعدر شود نظام تدبير شايسته پيشنهاد تـر راستاي الگوي اسالمي

و تدوين شود مال تهيه گيگميو تصمسازانميعمل تصمكو .رديران قرار

هم.2 بايدر و ضـمند به طراحي نظام برنامهين راستا اولويت را و مناسب براي كشور داد ريزي مطلوب

 
مي.1 و بودجـه، مركـز» هـاي توسـعه در ايـران شناسي برنامـه آسيب«توانيد به گزارش جهت مطالعه بيشتر دفتـر مطالعـات برنامـه

.؛ مراجعه فرماييد 1388، خرداد 9707هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل پژوهش
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و نظامو بازنگري دائمي آن، الزامات اجرايي ارزيابي هـاي توسـعه را نيـز فـراهم منـد برنامـه سازي دقيق

و بر پايه ارزش در اين راستا الزم است تا نگرش كلي به نظام برنامه. ساخت ها بـازبيني ريزي تغيير كرده

و احكام برنامه مـيزير لذا با گذر از برنامه.ها نگارش شوند ها براساس اولويت شود ييتـوان الگـويجامع

.و غلتان را ارائه داديا، هستهكياستراتژيزير بر برنامهيمبتن

و: ريزي مطلوب كه شامل موارد ذيل است حتمـاً رعايـت شـود اصول اصلي نظام برنامه.3 اصـل ثبـات

اصـل، اصل رويكرد سيستمي، اصل هماهنگي، اصل اسـتمرار، اصـل مشـاركت، نگري، اصل آيندهامنيت

.انعطاف، اصل زمان، اصل ارزش محوري

ـ ايرانـي پيشـرفت، انـداز، برنامه توسعه بايد در راستاي قانون اساسي، سـند چشـم.4 الگـوي اسـالمي

و مأموريـت سياست و اجـرا شـود؛ ازايـن هاي كلـي نظـام و وظـايف دولـت تهيـه رو بايـد مجموعـه هـا

به شاخص با گونه هايي تعريف شود كه .را قابل بررسي كند اسناد باالاي روشمند سازگاري برنامه

و ادله تـوجيهي برنامـه ها، اولويت حوزه حضور، خواسته(نحوه نگرش برنامه.5 و سـاخت) ها، كارگزاران

و كـارگزاران، روش هـدايت كـارگزاران، نقـاط حسـاس برنامـه، معيارهـاي(برنامه رابطـه ميـان برنامـه

و پيوندهاي برنامه گيري، زمانبندي اندازه .مشخص باشد)اي ها

و بـراي ارزيـابي ميـزان هدف.6 هاي برنامه توسعه بايد در قالب راهبردهاي مشخص به روشني انتخاب

و نحو و امكاندستيابي سنجي آنها توسط نمايندگان مجلس،ه رسيدن به هر هدف جهت ارائه به جامعه

.در اين راستا وجود جداول كمي در برنامه ضروري است. هاي معيني تعيين شود شاخص يا شاخص

احكام برنامـه توسـعه. هاي اجرايي كشور نيست برنامه توسعه قانون شرح وظايف جديد براي دستگاه.7

و هاي اجرايي صورت هاي وظايف دستگاه يد به مأموريتفقط با و داراي اولويـت، زمانبنـدي ي هـاي كمـ

.تعبيرهاي عملياتي دهد

و تكاليف دولت در برنامه بايد در سطح.8 ) گيري قابل تصميم(منابع قابل تجهيز حداكثر حجم وظايف

و عالوه بر آن از تعيين شود كـه انجـام آن بـر عهـده(احكام برنامه بايد منابع الزم براي اجراي هر يك

و پس از تأييد به وسـيله) پيشنهاددهنده(هاي اجرايي تخصصي توسط دستگاه) دولت است برآورد شده

و در قالب برنامه گنجانده شوند ها در دولت جمع ترين مقام آن دستگاه عالي .بندي

و بودجبه.9 هـاي برنامـه بينـي هـاي سـنواتي، پـيشهمنظور ايجاد ارتباط ساختاري ميان برنامه توسعه

را گونه توسعه بايد به و زمـاني بـا بودجـه سـنواتي اي انجام شود كه امكان مطابقت عمليـاتي، اعتبـاري

.فراهم كند

هاي اجرايي برنامـه توسـعه وظيفـه قـوه نامه فراهم كردن مقدمات اجرايي قانون ازجمله تدوين آيين.10

خصـوص در مـواردي كـه نيازمنـد هـاي اجرايـي بـه نامـه انبوه آيـين ضرورت تدوين حجم. مجريه است

و هماهنگي چند دستگاه اجرايي است از داليل تأخير در اجراي قانون برنامه . هاي توسعه است همكاري
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.نامه اجرايي نكرد رو بايد جز در موارد ضروري اجراي احكام برنامه را منوط به تدوين آيين ازاين

به.11 و قـانون برنامـه(كار گرفته شده در اسناد برنامه اصطالحات بايـد) اعم از اسناد پشتيبان، اليحـه

و مـورد اجمـاع همـه دسـت  و دقيق و از بـه داراي تعاريف مشخص، علمي كـار بـردن انـدركاران باشـد

و واژه و نظام، طرح، برنامه، سند، دسـتورالعمل، ضـابطه، سـازوكار(هاي گوناگون اصطالحات ...)، منشـور

و برداشـت خودداري شود، تا از سردرگمي، استنباط و مـبهم و مختلـف هـاي گونـاگون هـاي متنـاقض

.جلوگيري شود

و براي هر سطح اسناد جداگانـه سطوح مختلف تصميم. 12 و نظارت در نظر گرفته شده اي توليـد گيري

و شاخص هدف. شود به هاي برنامه هـاي اجرايـي شود، انتخاب سياست وسيله مجلس تعيين هاي ارزيابي

و مسئوالن دستگاه گذاشته شود و اجرا برعهده وزرا و تهيه مقدمات اجرايي .برعهده هيئت وزيران باشد

يـا) نيازي به تصويب مجدد مجلس ندارنـد(از درج مواد يا احكامي كه در ساير قوانين وجود دارند.13

در برنامـه)و بايد در قالب قوانين دائمي ارائه شـوند(رند بيان تكاليف كلي كه بيش از پنج سال دوام دا

.اجتناب شود

به نظام برنامه.14 و اي طراحي شود كه سرشت برنامه گونه ريزي ي زيـاد ها در سطح ملـي از حالـت كمـ

و راهبـردي انعطاف و برنامـه) اسـتراتژيك(ناپـذير بـه كيفـي ريـزي ملـي بيشـتر در حـد تغييـر يافتـه

.ي باقي بماندرهنمودهاي كل

،از الزامـات تـدوين آن اسـتيزيـرو انتخـاب روش برنامـه تغيير نگرش در برنامه ششـم توسـعه.15

و خـارجي،هـاي اسـتراتژيك كـه بـا نگـاه بـه اهـداف برنامهيعبارت به و،شـرايط داخلـي افـق مطلـوب

مي سناريوهاي احتمالي و لـزوم پذيربر هاي غلتان كه مبتني گيرد در كنار برنامه شكل ش محيط سـيال

مي ريزي متناسب با آن در افق زماني كوتاه برنامه مسـيري كـه هرسـاله بـا توجـه بـهو گيرد تري شكل

و آينده پيش به مسير طي شده مي رو اي كـه نـاظر بـه رفـع ريـزي هسـته در كنار برنامـه شود روزرساني

و به برنامهو به شناسايي موانعي كه در مقابل پيشرفت كشور استمشكالت  اي بـراي قرار دارد پرداخته

و يا ايجاد آنها مبادرت مي ن اتخاذيبنابرا تواند الگوي مطلوبي از ساختار برنامه ارائه دهـد،مي شود رفع

و هسته مدلي مركب از برنامه مي ريزي استراتژيك، غلتان تواند ما را در رسيدن بـه افـق اي

ـ سند چشم و افق الگوي اسالمي 1.ايراني پيشرفت ياري كندانداز

و ورود بـه درگـاه توسـعه از چنـان عمـق،. 16 از آنجا كه اقـدام بـه رهـايي از پديـده توسـعه نيـافتگي

 
اي نبوده ريزي استراتژيك به تنهايي يك برنامه توسعه نكته نيز الزم است كه هر كدام از پيشنهادهاي فوق، خصوصاً برنامهذكر اين.1

و هـاي فـوق از چنـان مزيـت ريـزي جـامع، روشو هر كدام خالي از اشكال نيستند، لكن در مواجهه با روش منسوخ شده برنامه هـا
مي. از آنها چشم پوشيد توان امتيازاتي برخوردارند كه نمي توانيد به گزارش وحيد بيگدلي، درباره براي مطالعه بيشتر در اين خصوص

هاي مجلس شـوراي اسـالمي، دفتـر مطالعـات اقتصـادي، شـماره ريزي، مركز پژوهش، تأملي بر روش برنامه)4(برنامه ششم توسعه 
. مراجعه نماييد. 1393، مرداد 13846مسلسل 
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و پيامدهايش عمالً درگيرنـد بايبنابراگستردگي، پيچيدگي برخوردار بوده كه آحاد مردم با آن ن تنها

مليايبرايعبارتبه.است پذير عزم ملي، توسعه تحقق اهـداف برنامـه ششـميدر راستايجاد عزم

تهيتوسعه مشاركت نخبگان جامعه در فرآ و تـدو يـ ند و انتقـال حـس عـزم ملـيه درين آن بـه مـردم

ايراستا و و فـراهم آوردنيرسـان اطالع،يسازت آنها به برنامه از طرق شفافيجاد حساسيالقا درسـت

ا ازين فرآينظارت هر دو گروه بر با است ملزومات كارندها .شوندياتيد عمليكه حتماً

 مقدمه

كه اقتصاد ايران نزديك هفت دهه ميعمدتاً است از. كنـد با عايدي نفت زندگي ايـن عايـدي تـا قبـل

و نه نحوه مصرف آن توسط ريزي در ايران، شروع برنامه ، با شروع برنامـه ومتكحنه ميزان آن معلوم بود

بار از ميزان درآمد نفت ضمن منابع اعتباري برنامـه ذكـري بـه ميـان براي اولينساله اول عمراني، هفت

و طبق قانون برنامه مقرر شد كه اين درآمـد صـرف اجـراي طـرح  آن. هـاي عمرانـي شـود آمد زمـان از

و بايـد بـه امـور تاكنون همواره اين ذهنيت وجود داشته است كه درآمد نفت يك منبع بين نسلي است

ت و و ظرفيتعمراني و اين امـر وسعه توليد و آينده اختصاص پيدا كند  سازي براي اشتغال در زمان حال

و تنظيم برنامه توسعه مستلزم برنامه را و تهيه .اند دانستهمي ريزي

در دهه برنامه طي اين هفت در با اين ذهنيت هـر.به يك گفتمان تبـديل شـده اسـت رانياريزي

و دولـتيولـ،عمل بودكماليردن درآمد نفت در امور جاركمتر استفادهكدر ابتدا به دنبال چند هـا

اختصـاص هـاي جـاري اند كه سهمي از درآمد ارزي نفت را به هزينه همواره داليلي پيدا كردهها مجلس

طياو دهند  ا.به خود گرفته اسـتيمختلف نوسانات گوناگونهاي برنامهين امر در ـ يـ در بـزرگنين ب

و بـي هـاي كشـور، كوتـه ماندگي بسياري از اسـتان شدن اندازه دولت، عقب و نگـري تـوجهي بـه آينـده

و برنامه ريزي نگري در بودجه آينده  تـا آنجـا گفتمـان ناديده گـرفتن ايـنو ها استمرار پيدا كرد ريزي ها

ب رفتشيپ مه كه در بعضي از محافل دانشگاهي هم و  حتواي موضوعي يا حـد جاي بحث در نوع برنامه

و مي كه تفصيل برنامه، اين حكم صادر شده 1دارد؟ريزي ضرورتي برنامهايآ شود

 شـده اي قريب به يكصد سال، آنچنان با تاروپود اقتصاد كشور عجـين صنعت نفت ايران، باسابقه«

توان بدون در نظر گـرفتن اهميـت ريزي كالن پيرامون آينده اقتصاد ايران را نمي است كه هر نوع برنامه

2.»اين صنعت، به سرانجام رساند

و و گاز طبق قانون اساسي توان خارج از خزانه دولـت، نميشوركدر نظاميجاروهيشدرآمد نفت

و حقوقي غيرو به حساب را دولتي واريز كرد، اين منبـع درآمـد بـين هاي بانكي اشخاص حقيقي نسـلي

 
.1393ي، در اظهار نظر كارشناسي مكتوب به فرآيندهاي اصلي برنامه ششم به گزارش حاضر، بايزيد مردوخ.1
و پتروشيمي، هاي كلي اصل چهل سياست نژاد،و موسي غنيحيدرپوريان.2 .1386وچهارم در صنعت نفت، گاز
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و نمي توان تنها به يك بخش از اقتصاد، تنها به يك منطقه از كشور، تنهـا بـه يـك امـور اختصـاص داد

و تحقق اين ضـرورت نيـاز بـه برنامـه ها از آن بهره ناگزير بايد همه حوزه . ريـزي توسـعه دارد مند شوند

و آينـده هـا در ميـان به اولويـت توجه ويژگي ديگر اين برنامه از ايـن. نگـري در بلندمـدت اسـت مـدت

مي نظر، برنامه نقطه و ميـان تواند با توجه به مبرم بودن پاره ريزي مـدت، بـه يـك يـا اي از امور در كوتاه

و برنامه و به اين ترتيب برنامه توسعه، ضمن جامعيـت، موضـوع چند حوزه مهم  محـور هـم پذير بپردازد

.شدباديبا

ا ريزي برنامه اليدر ملكنفيران جزء و با توجـه بـه اصـل چهـل قرارياقتصاد وو گرفته است سـوم

ي،عمـوم ريـزي برنامهبريمبتنيشور را به صراحت نظامكيه نظام اقتصادكيچهارم قانون اساسو چهل

و صح اكرده استميح ترسيمنظم يتـي، از چنـان اهميمورد نظر قانون اساس ريزي برنامه،ني؛ عالوه بر

حكبرخوردار است ته)هيقوه مجر( دولتيريگميطه تصميه تنها در و در و تنظـ يـ نبوده و اجـرايه يم

باسهيآن نه تنها قوا طركـبل،ت داشـته باشـندكد مشاريگانه بايـه مـردم از ايـق شـوراها ن امـريـد در

ا ريزي برنامهلذا نظامات1.نندكتكمشار و همـواره دولـتيران از ملزومات نظام اقتصـاديدر هـا بـوده

تهاندهدكريسع و تدويدر و نگارشيه يحـال بـا بررسـ. خود را متعهد نشان دهند،برنامه جامعكين

و برنامه و معدود هاي سنوات اكميابيميدر2ها رد برنامهكعمليابيارزيها گزارشگذشته هـا ثر برنامهكه

و،ده بودنديش برگزيخويدر ابتدا براهكياز اهداف و چندان انتظارات را برآورده نسـاخته فاصله گرفته

و)1(مـاده»3«طبـق بنـد هـر چنـد،ار نبوده استكدريا از ابتدا برنامهه اصالًكانگار  قـانون برنامـه

شاملهكاستيقانون،قانون برنامه)باشدمي عملكماليطور قانونبهه همچنانكآنچه( بودجه كشور

: است نكات ذيل

مي) الف .شود اين قانون برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تصويب

و سياست در اين قانون هدف)ب مي ها و اجتماعي مشخص .شود هاي توسعه اقتصادي

و شركت)ج و بخش خصوصي كه صرف عمليات عمرانـي مـي منابع مالي دولت شـود، هاي دولتي

مي پيش .گردد بيني

و هزينه)د و جاري دولت و بخش خصوصي براي هاي عمراني شركت اعتبارات عمراني هاي دولتي

مي وصول به آن هدف .شود ها تعيين

و بر تعيين هدف لكن قانون برنامه عالوه،تاكنون اين قانون پابرجاست 1352از سالو ها

و قطعي قان سياست و نحوه اجراي برنامه براي ها بايد داراي احكام منجز و اعتبارات وني در تعيين منابع
 

و يكصدم تا يكصد»8«بند.1 و اصول هفتم .وششم قانون اساسي اصل سوم
مي.2 و حسن ورمزيار، ارزيابي كلي برنامـه.1: توانيد به گزارش براي مطالعه بيشتر هـاي توسـعه بعـد از انقـالب، دفتـر ايمان تهراني

و بودجه مركز پژوهش و ديگران، بررسي عملكرد برنامـهو محمدنبي شهيكي 10299؛ شماره مسلسل 1389ها، مطالعات برنامه تاش
و بودجه، مركز پژوهش)ويرايش اول(چهارم توسعه بر حسب مواد  ؛ 9969؛ شماره مسلسل 1388هاي مجلس،، دفتر مطالعات برنامه

.مراجعه فرماييد
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و سياست رسيدن به هدف .باشدزين هاي تعيين شده ها

تـرين الزامـات تهيـه برنامـه ششـم توسـعه بيان برخي از محوريابشده استيسع در اين گزارش

مدشودميپيشنهادهايي ارائه  و دسـتيابي آنهانظر قرار دادن كه در ارتقاي كيفيت تدوين برنامه ششم

يك چـارچوب نظـريـيرين نكته قابل ذكر است كه توجه به بكارگيا.خواهد بود مؤثرآنهاي به هدف

و ذكر راهيل فرآيدر تحل تغيگزيجايهاحل ندها مـيين در درير نگرش از ملزومات كار باشـد كـه قطعـاً

با ريزي برنامهنظاميمرحله طراح گ يـ مطلـوب بهبوددهنـدهينـدهايرد؛ امـا فرآيـد مـورد توجـه قـرار

ايشنهاديپ ا ريـزي برنامهيقبلهاي حسب تجربهن گزارشيدر و يـ در و مجموعـه نظـرات نخبگـان ران

و اكنون كه در مرحله تدويپژوهشهاي افتهي تهياستخراج شده است و  هسـتيمه برنامه ششم توسعهين

و اهميرعا پت دادنيت آنها و مشـكالتيتواند از بروز عدم توفمي ارائه شدههاي شنهاديبه قات گذشـته

كـه در گذشـته مالحظاتي استيادآورياز موارد ذكر شده صرفاًيبرخ زيرا،كنديريش آمده جلوگيپ

ب آن موارد،ز بارهاين ب ان شدهياز طرق مختلف و متأسفانه بيدلهاند اشـكاالت تكـرار،هـاآنهل عدم توجه

1.شده است

 تغيير نگرش در برنامه ششم توسعهو ضرورت اهميت

اگـر نگـاهي2ها در ايـران، توسـط سـازمان برنامـه، ريزي دولت ساله برنامه65با توجه به سابقه بيش از

و مجريان برنامهك هاي توسعه بياندازيم، سؤاالت بسـياري برايمـان پديـد الن به اهداف مد نظر طراحان

ميه چندكآيد مي دركگيـرانه تصميمكتوانند حائز اهميت باشند؛ ازجمله اين سؤال بيش از بقيه شـور

بهو پنج هاي توسعه هفت وسيله برنامه امور توسعه به و آيـا بـه آنهـا دنبال چـه چيزهـايي بـوده ساله انـد

و آيا شور درست تشخيص داده شدهكاند؟ از منظري ديگر آيا مسائل اساسي يافته دست هـاي اولويتاند

به هاي توسعه، با توجه به همه محدوديت آنها در برنامه بندي شده است؟ نظـام درستي طبقه هاي موجود

ميكاقتصادي  و قواعد علمي مش شور بر پايه چه اصول و گرفتاريكخواهد هـاي گونـاگون الت، معضالت

و آيـا تـاكهاي متنوع در بخش و ام نون متناسـب بـا زمـانكشور را سروسامان دهد ه كـ انـاتيك، منـابع

و راهكالنكايم؟ آيا براي مسائل ايم موفق بوده داشته درسـتي هـاي انتخـاب شـده بـهحل شور راهبردها

و صحيح انتخاب شده ازو مهمترين سؤال اينكه آيا رسيدن به اهـداف توسـعه اند؟ تر نيز اجرا شده اند اي

 ايم همچنان امكانپذپر است؟ اي كه تاكنون نگاشته هاي توسعه طريق همين برنامه

در ريزيه برنامهكعليرغم اين و ازجملـه پيشـگامان شور سابقهكهاي توسعه اي نسبتاً طوالني داشته

 
و فرهنگي، ايمان پوست.1 ، اجتماعي و فروش تهراني، نكاتي در مورد نحوه تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي دفتر مطالعات برنامه

.1387، 9384شماره مسلسل هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش،بودجه
.و بودجه در طي اين دوره زماني است ها توسط يك نهاد مركزي برنامه مراد تهيه برنامه.2
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دركتحرمكايم، متأسفانه شاهد هاي توسعه بوده تدوين برنامه و رشد اقتصادي نامطلوب . شور هستيمكي

اكريزي حتي برنامهه با سابقهكشورهايي نيز وجود دارندكدر عين حال نـون از لحـاظكمتر از دو دهه،

و توسعه مي. اند يافتگي چندين دهه از ما جلوتر افتاده معيارهاي رشد باكآيد حال اين سؤال پيش ه چرا

و با وجود سابقه طوالني در امر برنامـه و توسعه در فراهم بودن شرايط رشد و صـرف منـابع ملـي ريـزي

اث همواره با معضل اجرا نشدن برنامه هاي توسعه، تدوين برنامه و  ايم؟ ربخش نبودن آنها مواجه بودهها

مي به بهن مدتيارسد كه در طول نظر و يا باور صورت ضمني در سياستگذاران وجود، اين فرض

و  و توانايي تر نظام تدبير به تعبير جامعداشته است كه نظام اجرايي و شايستگي از چنان ظرفيت

و تواند هدف برخوردار است كه مي و سياستگذاران را عملي سازد آمال برنامه هاي برنامه نيبنابرا.ريزان

ازهكرسدمي نظربه هاي گذشته ادامه دهد،با توجه به سابقه برنامهاگر برنامه ششم هم به اين غفلت

و هدفهاي اقتصاد عهده تحقق سياست يعبارتبه،آيد هاي برنامه ششم توسعه برنمي گيري مقاومتي

و اقدامات جدي پيش از برنامه به الزم است كه از مطالعات و ريزي، انجام تحقيق در مورد موانع

در االت برنامهكاش از»هاي توسعه در ايران شناسي برنامه آسيب«شور با عنوانكريزي و پرداخته شود

دهي به ابعاد مختلفه در نظمكعليرغم ضرورتي. ريزي استخراج شود دل آن پيشنهادهايي براي برنامه

ي هاي برنامه آسيب و بررسي آنها در قالب است، بررسي مدل جامع وجود داشتهكهاي توسعه

حا پارادايم بهكهاي يكطور پرا م، اغلب و محدود به خكنده هر برنامهو اص بوده استيا چند بعد

و اجتماعي خاص هر دوره از زمان، نيازمند سازوكار الگوي  و اوضاع اقتصادي توسعه با توجه به شرايط

و مكانيك ويژه يا ماشين برنامه . ريزي متفاوتي است برنامه ريزي سازگار با آن شرايط

به ها يا تفاوت اين ويژگي محـوري برنامـه نيسـت، بلكـه موضـوع هاي جامعيت يـا دليل گزينه ها تنها

و يا بين بيشتر به و اجتماعي داخلي المللي دليل تغيير نظام تدبير در كشور، يا اقتضاي شرايط اقتصادي

مي توان گفت كه برنامه رو نمي ازاين. است به ريزي را و بـا سـازوكار الگـوي ثـابتياي گونه توان مكانيكي

و تحت هر شرايطي انجام داد . براي هر دوره

كه يك برنامه توسعه با وجـود برخـورداري از اعتبـار قـانوني،هريزي توسعه نشان داد تجربه برنامه

و اجتمـاعي نگرش تواند در اثر تغيير مي و تغيير شرايط اقتصـادي افـزايش(حاكميت، تغيير نظام تدبير

و  درو حتي عدم اعتقاد راسخ مجريـان بـه آن بـه اجـرا در نيايـد ...)درآمد صادراتي، تحريم اقتصادي و

بسيعمل از اهداف در نظر گرفته شده برا بگيآن فاصله ريـزي توسـعه در ايـران در دوران برنامه1.رديار

به بعد از انقالب اسالمي، به و ضـمن آن بـراي همـه هـا ان همـه خواسـتهيب طور روزافزوني تبـديل شـد

 
مي.1 و حسن ورمزيار، ارزيابي كلي برنامه.1: توانيد به گزارش براي مطالعه بيشتر ا ايمان تهراني نقـالب، دفتـر هاي توسـعه بعـد از

و بودجه، مركز پژوهش و ديگران، بررسي عملكرد برنامـه 10299،1389،هاي مجلس، شماره مسلسل مطالعات برنامه و ايمان تهراني
و بودجـه، مركـز پـژوهش)ويرايش اول(چهارم توسعه بر حسب مواد ، 9969هـاي مجلـس، شـماره مسلسـل ،دفتر مطالعات برنامـه

.؛مراجعه فرماييد1389
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و تـاريخي كشـور، رهنمود مشكالت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي، اخالقـي، و هـا سـاختاري

مي مي قانوني در سند قانون برنامه پيشاحكا اي بود كـه اما برنامه با اين همه ادعاها، نه برنامه.شد بيني

و اجراي پروژه م به تشكيل سرمايه بيهاي اولويت دار و كوشـش قـانوني بـود بـرايالي و نه تالش نجامد

ــاهنگي ــالح ناهم ــدگي اص و پيچي ــا ــور ه ــانوني كش ــاي ق ــردن خأله و پرك ــاختاري ــاي س ــع. ه درواق

شديزدان تبديچ به مجموعه همههاي توسعه ريزي برنامه هكاندهل نمكچيه متناسب با آن به .ديآيار

و مهمترين مرحله در تنظيم اگرچه تمامي.و تدوين برنامه توسعه است تعيين هدف، اولين

ش برنامه ميكند براي به حداا لي مدعيكها به ل ثر رساندن رفاه اجتماعي طراحي ن ضروري استكشوند،

ممه مقياسك و با دقت هرچه 1.مي بيان شودكن به زبانكهاي اصلي رفاه اجتماعي مشخص

و ادله توجيهي ها، ها، اولويت خواسته حوزه حضور،(نحوه نگرش برنامه و ساخت) كارگزاران

و كارگزاران،(هاي توسعه برنامه روش هدايت كارگزاران، نقاط حساس برنامه، رابطه ميان برنامه

و پيوندهاي برنامه گيري، زمانبندي معيارهاي اندازه امكازجمله عواملي است)اي ها آنكه بر ان توفيق

و دستيابي برنامه برنامه ذ ريزان به خواسته ها ياك در صورتي2.ر شده تأثير داردكهاي ه اين عوامل ناديده

بهكامشود، اهميت كم ردكتوان تصور به بيان ديگر، نمي. يابدمي اهشكهاي برنامه هدفان دستيابي

و بتوانه برنامهك شهاي اقتصادي قوه تشخيص داشته باشند لي هوشمند در هر لحظه با عنايتكند به

با قبول اين وضع، الزم است. نندكگذاريهنشانكارگزاران متحركبه مجموعه وضعيت اقتصادي، روي 

به ريزان خواسته برنامه درو سپس راه رسيدن به آن خواستهردهكدقت مطرح هاي خود را ها را

هم است تا ايشان با تشخيص اولويتالزم. نندكبيان ممكن ارهايكو سازچارچوب  و ردن آنهاكراستا ها

و ام ه همگانكاي گردآورند هاي توسعه انات در دسترس مجموعه را در قالب برنامهكبا مجموعه منابع

و ادراك يكسان از آن، بتوانند در عملياتي شور عالوهكدر نظام اقتصادي و فهم ردنكبر باور داشتن آن

و تصميمو باالخره الزم است تا تصميم باشندآن هم سهمي داشته  ن سازان ات مهمي را مد نظركگيران

دره نظام برنامهكيابيم اي درمي هاي توسعه عبارتي با بررسي سير تحوالت برنامه قرار دهند، به ريزي

و تغيير نگرشك مد به آن است تا اهداف توسعه شور نيازمند تحول اساسي  يافتني جلوه نظر دست اي

و براساس برنامهك به. هاي تدوين شده به جلو برويم ند و بينش ما نسبت در همين راستا بايد نگرش

و از نظام برنامه برنامه بهگرفتريزي گذشته فاصله هاي توسعه دچار تغييرات بنيادين شود عبارتي؛

حاكه رويكهاي گذشته حاصل شده اين است آنچه از بررسي ريزي،م بر نظام برنامهكرد فعلي

و اهداف مد نظر سند چشم به پاسخگوي نيازهاي توسعه كشور و الزم است تا ضمن توجه انداز نبوده

 
ص 1378يكل تودارو،ما.1 ،45.
مي.2 و ساخت برنامه به جهت مطالعه بيشتر در خصوص نگرش فيروزه خلعتبري، درباره اليحه برنامـه چهـارم توسـعه گزارش توانيد
و ساخت، مركز پژوهش):4( و بودجه، شماره مسلسل ارزيابي نگرش  1382، 6896: هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات برنامه

.مراجعه فرمائيد
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و برنامه تغييرات نوين نظامات بودجه در ريزي و لزوم بوميكريزي سازي آن الگوها براي شورهاي موفق

اك ـ ايراني پيشركشور، درخصوص توجه و اهميت جايگاه آن براي يد به الگوي اسالمي و عدالت فت

و براساس آن راهكتدوين برنامه ششم توسعه، اين امر در اولويت  ارهايكارشناسان مسئول قرار گرفته

.عملياتي ارائه شود

و طراحي و ريزي برنامه سازوكاراينك در آستانه اقدامات براي تعيين محتواي برنامه ششم توسعه

و ضرورت تحقق با در نظر گرفتن شرايط ـ اجتماعي كشور در اين مقطع زماني اوضاع اقتصادي

و چشم آرمان  ايراني پيشرفت–راستا توجه به مفاد الگوي اسالميدر انداز بلندمدت هاي قانون اساسي

بيجدياز نگرشي،و خارجيو سرعت تحوالت گوناگون داخل روياوريد صحبت به عمل و و روش ردكيم

تغكبه مسائل توسعهش نسبتيخويگفتمان ازييشور را و جامع همانند گذشته هاي ريزي برنامهر داده

ا1.ميريفاصله بگ تغيلكن ،ستينيخصوصاً قانون اساس،ن موجوديعبور از قوانير نگرش به معنايين

ويرات رخداده در نظامات اقتصادييبلكه با توجه به تغ در كشور و نظر به جهان در چند دهه اخير

تا،انداز به اهداف سند چشمياباولويت بودن دستي س الزم است فراهم آوردنيستميدر قالب نگاه

و توسعه ملزو و عملي پيشرفت تغيش از گذشته مورد توجه واقع شود كه مهمتريبمات نظري ريين آن

ازيگميو تصمسازانميتصم،انريز برنامهنگرش 2.نا كارآمد گذشته استيها قالب ران

ايالبته با نيد مدين نكته را م كه هموارهيشومي متوجهيخيتارهايينظر قرار داد كه در بررسز

مد،در كشوريا توسعههاي در زمان نگارش برنامه و تدبيرينظام هر كدام) وقتيها دولت(ر كشوريت

ويات خاص خود اقدام به تدويبنا به مقتض دهاي اعالم برنامهن نيگريمهم  كشوريام اقتصادظدر

به مقصوديا توسعههاي بلكه هنوز هم برنامه،دنديكه متأسفانه نه تنها آنها به هدف نرس3كردند مي

نئخود نا با امدهيل اياند؛ پس تغيد رويين و دريكرد در قالبير نگرش و سيواحد صورتيستميك نظام

.ناموفق گذشته تكرار نشوندهاي رد تا تجربهيبپذ

مي.1 و تعريف مفهوم تغيير نگرش ،)2(دربـاره برنامـه ششـم توسـعه«: هـاي توانيد به گـزارش براي مطالعه بيشتر در اين خصوص
و گـزارش 13805هاي مجلـس، شـماره مسلسـل هاي توسعه، دفتر مطالعات اقتصادي، مركز پژوهش ضرورت تغيير نگرش به برنامه

و راهكارهـا برخي ضرورت(ريزي، تغيير نگرش به نظامات برنامه)3(سعه درباره برنامه ششم تو ، دفتـر مطالعـات اقتصـادي، مركـز)ها
ريزي، دفتر مطالعات تأملي بر روش برنامه)4(و گزارش درباره برنامه ششم توسعه 22013826هاي مجلس، شماره مسلسل پژوهش

.مراجعه نماييد» 13846هاي مجلس، شماره مسلسل اقتصادي، مركز پژوهش
و بودجه مصوببه.2 و نگـارش برخـي قـوانين 1351عبارتي اين تغيير نگرش حتي نيازمند تغيير برخي قوانين ازجمله قانون برنامه

و متناسب با نيازهاي كشور مانند و بودجه: مهم باالدستي با رويكردي نوين  ريزي، قانون جامع ريزي، قانون جامع برنامه قانون بودجه
و .مي تواند باشد... نظارت

و طرح تحول اقتصـادي در دولـت طرح تعديل ساختاري در دولت آقاي هاشمي،.3 طرح ساماندهي اقتصادي در دولت آقاي خاتمي
. نژاد از آن جمله هستند آقاي احمدي
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 الزامات برنامه ششم توسعه

تهيفرآ و تدويند و تصويه تواند اهداف مـورد انتظـارميكيستماتيسيتوسعه در قالبهايب برنامهين

دخكانـد از دسـتيا ند فوق مجموعهيفرآدري عبارتبه. را محقق سازد و عوامـل هكـل هسـتند يـ اران

هريو رعاا عدم توجهيدامكفقدان هر مسيل فرآك،از عواملكيت و از ريند را تحت شعاع قرار داده

و علميصح ا.سازدمي آن را دوريح هـاي برنامـهه اصـوالً كـ شودين خصوص الزم است تا بررسيدر

چ و در آنهاييزهايتوسعه به دنبال چه چيخواهمي هستند يعبـارتم بـهيرا به دست آورييزهايم چه

و نحوه و هاي اقتصادي ازجمله عواملي است كه بـر امكـان توفيـق آن برنامـه ساخت برنامهنگرش هـا

صورتي كه اين عوامل ناديـدهدر. ها تأثير دارد هاي ذكر شده در برنامه ريزان به خواسته دستيابي برنامه

مي دور افتادن از هدف احتماليا دستكم گرفته شود،  توان، نميبه بيان ديگر. يابد هاي برنامه افزايش

و بتواننـد بـه شـكلي هوشـمند در هـر تصور كرد كه برنامه هاي اقتصادي قوه تشخيص داشته باشـند

قبول ايـنبا. به مجموعه وضعيت اقتصادي، روي كارگزاران متحرك نشانگذاري كنند توجهلحظه با 

آن ريزان خواسته وضع، الزم است برنامه و سپس راه رسيدن به هاي خود را به دقت مطرح

. نندكهاي مورد نظرشان بيان سازوكارها را در چارچوب خواسته

ا :شودمين رابطه چند پرسش مطرحيدر

مي در هنگام تهيه برنامه نخستين پرسشي كه شود اين است كـه نحـوه نگـرش مطرح

 گيرد؟ برنامه چه مواردي را در برمي

و كننــد هــايي كــه نحــوه نگــرش هــر برنامــه را تشــريح مــي در حالــت كلــي مهمتــرين موضــوع

مد اندركاران برنامه دست از نظر قرار دهند بايد آنها را :عبارتند

هـا مشـخص هاي اقتصادي با شناخت محور يا موتـور برنامـه حوزه حضور برنامه:حوزه حضور برنامهـ

مي ترين شكل، برنامه در كلي. شود مي هـاي درون نسـلي برنامـه. توانند درون نسلي يا بين نسلي عمل كنند ها

هـا نسـلن ميـا هاي درون نسلي به ارتباط ثروتي بنابراين برنامه. كوشند تا بخش توليد را محور قرار دهند مي

مي نسلميان هاي بين نسلي رابطه ثروتي برعكس برنامه. كاري ندارند بنـابراين محـور ايـن. دهنـد ها را تغيير

ار.هـاي آينـده تعلـق دارد ها منابع طبيعي يا ثروتي است كه به نسـل برنامه ازيانكـ در اصـل برنامـه در چـه

و برا...ويفرهنگي،نظامات اقتصاد طريحضور خواهد داشت .دكنميقيآنها ارائه

و خواستههاي كم خواستهميان برنامه بايد:برنامه هاي خواستهـ هاي كيفي خود تمـايز قائـلي

و در عين حال همخواني  مد اين خواستهميان شود قاعـده كلـي آن اسـت كـه. نظر داشـته باشـد ها را

با مأموريت و مأموريت انداز چشمهاي برنامه از آن سازگاري داشته باشد آن انـداز چشـم هاي برنامـه هـم

ه مراتب خواسته، در سلسلهگريدبيانبه.ت بگيردئنش و همراهـي وجـود هاي برنامه بايد نوعي مـاهنگي
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و مجريگميو مقصود تصم داشته باشد .ان از آن چه از برنامه توقع دارند مشخص باشديران

مشـخص2مشـي خـطو1ها با بيان راهبـرد هاي اقتصادي، اولويت در برنامه:هاي برنامه اولويتـ

مي هاي برنامه از طريق چه سياست عبارتي خواستهبه.شود مي و پيوند ايـن سياسـت هايي تحقق هـا يابد

درو بررسيههاي گذشت قطعاً با توجه به سابقه برنامه. با يكديگر به چه صورتي خواهد بود يـابيمميآنها

هـاي ريزي جامع بوده است كه در آن همه اولويـت شيوه نگارش احكام برنامه تاكنون براساس برنامه كه

و مسائل مهم نگارش مي از65شده است، بنابراين با توجه به آنكـه بعـد از گذشـت حـدود كشور سـال

و عدم دست برنامه ها بايد اين مطلب را در نظـر گرفـت كـه به اهداف آن برنامه كامليابيريزي در ايران

و الزم است تا عالوهتاولويتها بايد اولوي برنامه تغ ها باشند م نگـاه جـامع محـور بـهكر نگـرش حـاييبر

ه در طول مدتك كنيممشخص ...)وكيتژالغزنده، استري،ا هسته ريزي برنامه(ها نگرشريبرنامه به سا

چهيخواهمي شده واقعاًنييزمان تع نتو دادهرا انجامييارهاكم .جه رسانديبه

ميآ،كارگزاران اقتصادي كه عملكرد برنامهـ اين گروه كارگزاراني هسـتند:كند نها را متأثر

مي كه سياست و انتظار رود كه رفتار اقتصادي يا واكنش آنهـا نسـبت هاي برنامه روي آنها اثر اوليه دارد

عبارتي برنامه بايـد معلـوم كنـدبه.هاي برنامه باشد ها عامل حركت اقتصاد در جهت خواسته به سياست

گ كه اثر عمليات و انتظار چه رفتاري از آنهـا وجـود هاي مختلف برنامه روي كدام روه از كارگزاران است

.دارد تا اقتصاد را به مسير مطلوب برساند

مي استداللـ را اين اسـتدالل:كند هايي كه وجود برنامه را توجيه هـا مبـاني نظـري برنامـه

هـا منطـق اسـتدالل. شـود ها نشان داده مـي ريز در قالب استدالل بنابراين بينش برنامه،دنده نشان مي

مي رفتاري برنامه مينده هاي اقتصادي را نشان و مشخص ريـزان انتظـار دارنـد ند كه چگونه برنامهنكد

در اين استدالل. كه كارگزاران برگزيده رفتار اقتصاد را به سمتي بكشانند كه آنها خواستار آن هستند ها

مي. شود قالب الگوي برنامه متبلور مي را رود كه برنامه بنابراين انتظار هاي اقتصادي الگوي رفتاري خـود

و نيز ارائه  و كرده .پارچه باشندكيهمه برنامه از آن الگو تبعيت كند

سـاخت پرسش دوم در هنگام تهيه برنامه اين است كه ساخت برنامه چيست؟ در واقع

.دهد برنامه نحوه اجرايي كردن الگوي برنامه را نشان مي

و حقـوقي غيردولتـي را از منظر سيستمي، ساخت برنامه، نحوه تعامل دولت بـا اشـخاص حقيقـي

و كـارگزاران. دهد نشان مي و(از اين منظـر برنامـه توسـعه بـه دولـت ـ اجتمـاعي اقتصـادي، سياسـي

.ارتباط دارد) فرهنگي

در در صورتي كه وظايف دولت در برنامه در راستاي تنظيم و طراحـي شـوند آنگر بـودن تـدوين

1. Strategy  
2. Policy  
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ميصو شود تا دولت كه دولـت در راسـتاي انجـام رت برنامه توسعه بيشتر به كارگزاران اقتصادي مربوط

و واكنش گري، نه تنها به واقعيت كنش وظايف تنظيم مي ها  آنهـا كند؛ بلكه هدايت هاي كارگزاران توجه

و خط ع(هاي مالي هاي برنامه را براساس مشوق مشي در چارچوب راهبردها ملكرد خودكـار در چارچوب

و ارزشدر(هاي غيرماليو مشوق) برمبناي اصول بازار مي)ها چارچوب هنجارها .دهد انسجام

:نيز شامل اجزاي زير استهاي اقتصادي برنامهارساخت

و كارگزاران اقتصاد ملـي ميان ابطهرـ در:برنامه ايـن رابطـه نقـش هريـك از كـارگزاران را

و برنامه عبارتي در برنامه دولتبه.دهد اجرايي كردن برنامه نشان مي هاي اجرايي خـود بايد رابطه كاري

.را مشخص كند

و ورود:روش هدايت كارگزاران اقتصاديـ براي خـروج از حالـت فرمـانبري از ضـوابط برنامـه

در اينجـا هـدف ايـن اسـت كـه ديـده شـود نقطـه.اسـت اي اصول بـازار مبن حالت عملكرد خودكار بر

.شود خودجوش شدن حركت اقتصاد ملي چگونه معين مي

هـا به اين ترتيب هر برنامه بايد مشخص كند كه در كـدام حالـت:تعيين نقاط حساس برنامهـ

مي، بازنگريريزان دستور بازبيني برنامه عبـارتي بـه.كنند يا ارزيابي مجدد يا حتي توقف برنامه را صادر

و تعـديل رفتارهـاي برنامـه  اي چگونـه بايد بيان شود كه ابزارهـاي قـانوني بـراي اصـالح مسـير برنامـه

به مي و در چه شرايطي نياز به بازنگري در احكام برنامه وجود دارد توانند يعبـارتا بـهيـ.كار گرفته شوند

ميدر چه مقاطع زمان ً بازبيتواني محيو متناسـب بـا شـرا كنيمينيم برنامه را مجددا ويـجديطـيط د

.ميينمايروزرسانبه رات رخدادهييتغ

. كننـد گيـري مـي را انـدازه معيارها عملكـرد برنامـه:گيري در برنامه تعيين معيارهاي اندازهـ

مد توسعههاي بنابراين در برنامه در بايد ديده شود كه آيا معيارهاي نظر برنامـه پـيش از شـروع برنامـه

و مورد استفاده قرار مي تـدوين آنهـا را در ناچـار بـه گيرد يا آنكـه برنامـه بايـد اقتصاد ملي معرفي شده

در شاخص( دستور كار خود قرار دهد ).صورت عدم وجود، تعريف شوند هاي مورد نياز

در شرح زمانبنديـ و تواتر هر يك از رفتارها در برنامه:برنامه ها هاي اقتصادي الزم است دوره

مي. مشخص شود ولي اين،هاي اقتصادي استفاده كنند توانند از مجموعه مشخصي از سياست دو برنامه

و توالي متفاوت در دو برنامه اجرا شوند سياست ترديدي نيست كه در اين صورت حاصل كـار. ها با تواتر

د .و برنامه به كلي متفاوت استدر

را بخشميان ارتباط:اي ماهيت پيوندهاي برنامهـ . كننـد مـي تعيـين هاي مختلف هـر برنامـه

ها پيوندهاي اجرايي وجود داشته باشد تا بتوان اندازه آثار مثبـت يـك رفتـار يـا بايد در برنامه عبارتي به

 اقدام را در بهبود كلي رفتارهاي اقتصادي سنجيد 

هاي مطلوب از چه اصولي نهايتاً پرسش سوم در اين رابطه اين است كه براي تهيه برنامه
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 بايد پيروي كنيم؟
و شرايطي الزم است كه برخي از مهمترين طور كلي براي تحقق اهداف برنامه به هاي توسعه اصول

1:آنها عبارتند از

و امنيت ـ اصل ثبات

و امنيت به و اجتماعي مورد تأكيد همه عنوان بستر مسئله ثبات اصلي هرگونه فعاليت مثبت اقتصادي

و مسلك مكتب هاي دليل تأثيرهاي متقابلي است كه در حوزه اهميت استثنايي اين مسئله به2.هاست ها

مي سه و ساخت اقتصادي ايجاد ـ ساخت اجتماعي 3.كند گانه ساخت سياسي

ـ وجود حداقلي از نهادهاي مدني،

و مالي دولت پاسخگو در زمينهـ وجود يك .هاي سياسي، حقوقي

 نگريـ اصل آينده

و جهت هاي توسعه، تدوين يك چشم نقطه عزيمت برنامه و مطلوب و انداز روشن گيري به سمت آنها

و برنامه و حركت در جهت بهبود است هاي توسعه آمادگي براي دوري گزيدن از روندهاي نامطلوب

و منطق خواهند بود بدون وجود يك چشم) الهس برنامه پنج(مدت ميان .انداز بلندمدت، فاقد معنا

ـ اصل رويكرد سيستمي

به برنامه و و لذا نمي ريزي، فرآيند حركت به سمت توسعه با وجوه متعدد با هم پيوسته است تواند

و محدود صورت رويكرد جزئي عبارتي در اين رويكرد بايد متوجه باشيم كه يك سيستمبه.دپذير نگر

و عوامل متنوعي است كه بايد همزمان همه آنها را مورد توجه ها، اي از زيرسيستم مجموعه فرآيندها

. شود داشت، زيرا غفلت از يك جزء باعث برهم خوردن تعادل تمام سيستم مي

ـ اصل هماهنگي

ميكوشش برنامه بر اين است كه و اصول كه از مركز هماهنگ و با ارائه يك رشته سياست شوند

بي به و نيل به هدف. تناقض هستند لحاظ دروني 4.ها را فراهم آورد بهترين وسيله اجراي استراتژي

و سياست به و نظارت، عبارتي ديگر هماهنگي بين اهداف، راهبردها و هماهنگي در اجرا ها با يكديگر

و نيز جزئي بسيار مهم در برنامهناپذير بخش تفكيك .هاي توسعه است عنصر عقالنيت

ـ اصل استمرار

مي ريزي توسعه همان برنامه و فرآيند مستمري را دارا باشد فرآيندي گونه كه مفهوم توسعه باري ارزشي

 
ضر)2(براي مطالعه بيشتر به گزارش درباره برنامه ششم توسعه.1 هاي توسعه، دفتر مطالعـات اقتصـادي، ورت تغيير نگرش به برنامه،

.مراجعه فرماييد33و32، صص 1393، مرداد 13805هاي مجلس شوراي اسالمي،شماره مسلسل مركز پژوهش
ص 1385دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام،.2 ،198.
ص 1374فرشاد مؤمني،.3 ،124.
ص 1378مايكل تودارو،.4 ،45.




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا ��

و تكاملي و بررسي مستمر است كه در يك چرخه دائمي و با تدوين، ها آغاز بايد از مطالعات شود

و ارزشيابي ادامه يابد .تصويب، اجرا، نظارت

ـ اصل مشاركت

و عوامل گوناگوني كه مي آن توجه به مشاركت مردم تواند به اين امر بيانجامد نكته ديگري است كه در

و نهادهاي فكري برنامه. نظر وجود دارد اتفاق و مردم اي كه با عجله فرآيندهاي قانوني خود را طي كند

و اجتماعي نكندو اجرايي جامع و مسئله برنامه توسعه را مسئله نهادهاي فكري ه را مشغول خود نكند

.تواند موفق باشد نمي

ـ اصل انعطاف

پذيري بيشتري برخوردار باشد خطر تحمـل ضـرر ناشـي از حـوادث غيرمترقبـه هرچه برنامه از انعطاف

و آيندهپژو هاي آينده بر همين اساس است كه بايد روش. كمتر خواهد بود و هي نگري، مـديريت بحـران

اي هـاي توسـعه ريزي بيايند تا قدرت منعطـف بـودن برنامـه ريزي غلطان به كمك نظامات برنامه برنامه

و اقتضـائات و اجتماعي در دنيـاي امـروز بيشتر از گذشته شود، زيرا سرعت تغييرات اقتصادي، سياسي

و الزم است تا سياست ب آن بسيار باال رفته و و بـازنگري رنامهها ها متناسب با آن تغييرات امكان تحـول

. داشته باشند

1ـ اصل زمان

و برنامه هر برنامه مي هاي كلي بايد مرتبط با برنامه مدت هاي كوتاه تواند متشكل از چندين برنامه باشد

.گيردو بلندمدت شكل 

2محوريـ اصل ارزش

و اين3افزايي دارد مديريت است كه بيشتر ماهيت توان ها، مفهومي نوين در علم مديريت از راه ارزش

ازبه. شود منجر افزايي زماني ارزشمند است كه به نتايج پايدار عملكرد توان عبارتي وقتي تصوير روشني

و ارزش با رسالت و تنظيم آن هاي خود داشته باشيم، مبناي محكمي براي ارزيابي اقدامات مديريتي

و ارزش خواهد  و برنامه شناسايي ارزش. بودرسالت و عمل براساس آنها ريزي بر پايه آنها قطعاً ها

مي رسيدن به اهداف بر پايه ارزش ها عبارتي مديريت از راه ارزشبه. سازد هاي كليدي را رهنمون

و اولويت سازي ارزش دنبال حاكم به ريزي يعني در برنامه. دار در فرآيند مديريت تحول است هاي اساسي

و تعديالتي ايجاديم و ارزشكنيخواهيم تحوالت هاي تعيين شدهم تا براساس آنها بتوانيم به اهداف

و با هزينه تر، سريع گيران اصلي، راحت توسط تصميم . يابيم هاي كمتر دست تر

وكآنيحال برا و بتـوان پاسـخ بـهيمطلـوبييآاركـه برنامه توسعه ششـم از انسـجام بهـره ببـرد

 
.1381نژاد،، به نقل از ايران1388افشين حيدرپور،.1
و مايكل اوكانر،.2 .1390كن بالنچارد

3. Empowerment 
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ذ هاي سؤال آنير شده را به خوبكسه گانه و مراعـاتيالزم است الزامـات،افتيدر در آن مـورد توجـه

گ ايقرار :كنيمميي بندميمقطع تقس3ن الزامات را در قالبيرد،

ح)الف تهيالزامات و تدوين ن برنامهيه

مل.1 يعزم

و ورود به درگاه توسعه از چنـان عمـق، گسـتردگي، از آنجا كه اقدام به رهايي از پديده توسعه نيافتگي

و پيامدهايش عمالً درگيرند لذا تنها با عزم ملـي، توسـعه پيچيدگي برخوردار بوده كه آحاد مردم با آن

. اما عزم ملي نيازمند تمهيداتي در برنامه است كـه بـدون لحـاظ آنهـا ممكـن نيسـت. است پذير تحقق

: مصاديقي از محورهايي كه در زمينه عزم ملي قابل ذكر است عبارتند از

عزم متوليان بر تحقق اهداف برنامه را از اصول اساسي است بدين معنا كه متوليان اگر به طـور واقعـيـ

.امه توسعه معتقدند الزم است به لوازم يك برنامه درست نيز پايبندي نشان دهندبه تحقق اهداف برن

گذشته خصوصاً برنامه پنجم توسعه، مشـاركت بسـياريهاي در برنامهريز برنامهيكي از مشكالتـ

سـاز عـزم ملـي، حضـور حـداكثري از مظاهر زمينـه.محدود نخبگان جامعه در مقام طراحي بوده است

فرنخبگان جامع ته ريزي بـه شـكل برنامهمختلف هاي يندآه در و يـ هـاي گونـاگون، خصوصـاً در زمـان ه

. آن استينظارت بر حسن اجرا

و ايجاد حساسـيت مـردم بـه برنامـه مـورد نظـر اسـتـ يالقـا. دومين زمينه براي عزم ملي، القا

به عنوان يك هدف بزرگ ملي كـه نتيجـه آن بـر سرنوشـت برنامهدر قبال به مردم احساس مسئوليت

و اطـالع براي اين امـر، شـفاف. مهم است العاده فوقيا اثرگذار است، مسئلهتك آنان تك رسـاني سـازي

و ارزيابي و همـان دقيق اما قابل فهم عمومي، بايد به مردم اراهاي درست به مردم، گزارش طـور ئه شـود

ميران كارگزاهاي كه بر مسئوليت و تأكيدگردد به حساسيت جايگاه مردم نيز تأكيد و به روشـني گردد

ن.شفافيت نتايج اجراي درست يك برنامه براي مردم تشريح گردد و بـهيج اجرايز از نتايتا آنان درست

و مزا پيموقع احكام برنامه و .مطلع شوند حاصل از آن كامالًيها شرفتيا

يو هماهنگيسازگار.2

مي هاي توسعه خواسته برنامه ترين حالـت اين سطوح را در كلي. كند هاي خود را در سطوح مختلف بيان

مي با چشم و نشان مشخص انـداز در بيشـتر كه چشم در حالي. كنند انداز، مأموريت يا هدف كالن، هدف

مي. موارد كيفي است و نشان ر1.توانند كمي يا كيفي باشـند مأموريت، هدف هـاي اسـتا برنامـه در ايـن

مي توسعه، دستيابي به سند چشم و بـه انداز را تسهيل و در جهت رسيدن به اهداف آن تهيه شده كنند

 
و بودجه مركز پژوهش)4(فيروزه خلعتبري، درباره اليحه برنامه چهارم توسعه.1 و ساخت، دفتر مطالعات برنامه هـاي ارزيابي نگرش

ص 6896،1382شماره مسلسل مجلس شوراي اسالمي، ،1.
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و توانـايي توجه به محدوديت. آيند اجرا درمي و منابع قابل دسترسي، توجه به امكانات و ها هـاي موجـود

و قابليـت قابل پيش و در نظر گرفتن مجموعـه اسـتعدادها هـاي اجـزاي مختلـف كشـور در كنـار بيني

و قابل پيش فرصت و انواع تهديدات موجود و اهميـت ها بيني بـه همـراه انتخـاب راهبردهـاي مناسـب

مي تدوين دقيق سياست و پس از آن نگارش خود برنامه را بيش از پيش نمايان .كند هاي كلي برنامه

و هماهنگي اينن و گونه سياست كته قابل توجه سازگاري و هاي توسعه پنج برنامه ها ساله هم با هـم

و سياست انداز بيست خصوص سند چشم هم با اسناد باالدستي به و بـا1هاي كلي نظام اسـت ساله كشور

و 1404تـا 1384هـاي ساله براي سـال انداز بيست توجه به اين امر كه سند چشم تـدوين شـده اسـت

هايي كه ارتبـاط داز است؛ لذا وجود مجموعه شاخصان برنامه ششم توسعه، گام سوم در رسيدن به چشم

2. انداز اثبات كند بيش از گذشته ضروري است برنامه را با سند چشم

تغ.3 ر نگرشييلزوم توجه به

آنبه.تغيير نگرش در برنامه ششم توسعه از الزامات تدوين آن است ريـزيه برنامـه كـ عبـارتي بـا وجـود

و ايد جامع مي مي،باشدئال تواند خوب و تدوين و ساختارهايي را براي اجرا ه تجميـعكطلبد اما الزامات

و و پرهزينه ريـزيه امـري الزم در برنامـهكـت ذينفعـانكحتي مشار. باشدنكغيرممديشاآنها زمانبر

به در اين نوع برنامه است به ريزي و حتي در ميانه راه و پرهزينه بودن ناقص اجرا شده ل دليـ دليل زمانبر

و حتي خواسته به تغيير در الزامات تكبر بـودن تغييـر برنامـه، بـدون مشـار دليل هزينه هاي دولتمردان

و توسـعه وجـود نـداردكهرچند.ندك ذينفعان تغيير مي .ه در اين بين اجماع نظري بين مفاهيم برنامه

در تصوراتي كه تاكنون در اسناد برنامه و بعـد از انقـالب بـاره ايـن دو مفهـوم در هاي توسعه كشور قبل

و تنـاقض ميـان تلقـي  و تعـارض و نظري هـاي اسناد رسمي انعكاس يافته حكايت از آشفتگي مفهومي

در حقيقـت(ها بوده است هاي مختلف برنامه ها از اين دو مفهوم كليدي در بخش كنندگان برنامه تدوين

ن و مشاره نبود بسترهايكبل يست،لزوماً ايراد از برنامه جامع وكتحقق ت ناقص ذينفعـان در تـدوين آن

و توسعه بر عدم اجرايي بودن آن افزوده است 3).نبود اجماع نظري پيرامون برنامه

به وچهارم چهلهاي كلي اصل سياست.1 اند از جمله اسـناد تصويب مجلس رسيدهو قانون خدمات كشوري كه در دوره برنامه چهارم
.باالدستي هستند

درصـد5/2وري درصد، نرخ بهـره3/8انداز رشد تقريبي ساليانه طبق سند چشم. روي خود قرار دهد برنامه بايد اهداف قابل تحققي را پيش.2
درصد، نـرخ4/2بيني شده بود، اما آنچه در واقعيت تحقق پذيرفته، رشد ساليانه حدود درصد پيش8/10و نرخ تشكيل سرمايه ناخالص داخلي 

و نرخ تشكيل سرمايه ناخالص داخلي-5/1وري بهره مي. درصد بوده است6/0درصد قا بنابراين و توان گفت اختالف بل تـوجهي بـين واقعيـت
انـداز بـا عالمـت سـؤال مواجـه اسـت، مانده از برنامه چشم از آنجايي كه تحقق موارد مورد نظر در زمان باقي. انداز وجود دارد اهداف سند چشم

د توصيه مي و مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست شود، فارغ از آنچه كه قبالً مطرح بوده، سـت بـه بررسـي شود تا از مقام معظم رهبري
و در صورت صالحديد تصحيح تحقق زماني اهداف چشم و در صورت لزوم سياستي جديد ارائه نماينـد كـه پشـتيبان مسـائل موضوع انداز زده

.اصلي كشور در شرايط فعلي باشد
اسالمي، دفتر مطالعات هاي مجلس شوراي ريزي، مركز پژوهش، تأملي بر روش برنامه)4(وحيد بيگدلي، درباره برنامه ششم توسعه.3

.1393، مرداد 13846اقتصادي، شماره مسلسل 



_________________________________________________________�	

يكارز از دوبارهيپره.4

در هنگام تهيه برنامه بايد رعايت شود تا از درج مواد يا احكامي كه در ساير قوانين وجود دارد اجتنـاب

و از ذكر مواردي كه با تصويب دولت امكانپذير است براي تصويب در مجلس خودداري شـود، زيـرا  شود

د چنانچه امري جزء اختيارات دستگاه ) قانون برنامه(ر قانوني هاي اجرايي است ضرورتي ندارد كه دوباره

و بدان توجه شود .درج شده

 احكاميتوجه به مدت زمان اجرا.5

در) سـاله پـنج(با توجه به اين امر كه قانون برنامه، قانوني موقت و احكـامي كـه اسـت، خصـوص مـواد

و بيان اهداف كلي كه بـيش از پـنج  و مقررات دارند وآسـال كـار ارتباطي با ساير قوانين جـز يي دارنـد

و با ماهيت قانون برنامه سازگار نبوده، اهداف عمومي نظام قرار مي و تعهـدات گيرد بايد در قالب قوانين

هاي بعـد از انجـام هـر برنامـه هاي الزم جهت عملياتي ماندن آنها در سال تا ضمانت. دائمي بيان شوند

بر همچنان وجود داشته باشد كه اين امر از تكرار اين مي نامهگونه احكام در .كند هاي مختلف جلوگيري

 احكاميو اصالحيتوجه به سرشت ارشاد.6

و تغيير جهت فعاليت دولت بـه اي جهت تكامل نظام برنامه برنامه ريزي كشور به سمت سرشت ارشادي

و در آن نظام برنامه به شكل اصالح ساختاري تهيه شود هـا اي طراحي شود كه سرشت برنامـه گونه ريزي

و انعطافدر سطح  و راهبـردي ملي از حالت كمي زياد و) اسـتراتژيك(ناپـذير بـه كيفـي تغييـر يافتـه

.ريزي ملي بيشتر در حد رهنمودهاي كلي باقي بماند برنامه

مليلزوم پشتوانه علم.7  در آنهاياحكام وتوجه به نگاه

 ورود نظرات امكانعمالًكه است هايي گسستوخألها دچار كشوردر توسعه هاي برنامه فرآيند تدوين

و پااليش نگرديده  قانون بررسي هنگامبه گاه مثال براي. كنديم ايجادها برنامهدررا حكاكي نشده

ملي،نهوياهمنطق مالحظات گرفتنبا درنظر نمايندهيك مجلس، پيشنهاددر ساله پنج هاي برنامه

.شوديم زماني كوتاهقانوني در يك فرصت مادهيك شدن تعديليا اضافه سبب

ك قانونيت مشخصاتيالزام به رعا.8

و محققان از ابتداي دهه را بر ضرورت ارتقاي كيفيـت 1980يكي از صاحبنظران، تمركز سياستمداران

پـذير با قابليت اجراي آن، سـازگاري، فهـم«از نظر وي كيفيت قانون در اين معنا. داند قانون ارزيابي مي

و در دسترس بودن تعريف شده استبودن، شفافيت، وضوح،  1.»سادگي

در مويل، ارتقاي كارآمدي رويه.جي كوئن.1 و ترجمـه(وكيليان: هاي تقنيني پارلمان، و قانونگـذاري،)تأليف ، گفتارهـايي در قـانون
، تهران، مركز پژوهش ص 1390هاي مجلس ،280.
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1:برخي از مشخصات اصلي يك قانون عبارت است از

آن يكي از مهمترين ويژگي: ثبات قانونـ هاي قانون كه همواره در نظريه حاكميت قانون بر

اقدام قانونگذاران براي ايجاد تغييرات مستمر در نظام. شود، ضرورت ثبات قانون استمي تأكيد

و اصالحات مكرر آنها، اصل  . كند را تضعيف مي2»قطعيت حقوقي«حقوقي، از طريق وضع قوانين جديد

 نسبي پايداريو ثبات شهروندان، راهنمايي كاركرد انجام براي قانون قابليت،الزامات مهمتريناز يكي

 خاص موردهردر اينكهتشخيص براي مردم شوند، اصالحو يابند تغيير دائماً قوانين اگر. است قوانين

 آنهاكه گونهآن قانون،كه بود خواهند نگران هموارهو شوندمي مشكل دچار حكمفرماست قانون كدام

 براي آنان گيري تصميم نظام اصلي عناصراز يكي حالت ايندر. است شده تغيير دستخوش اند، فهميده

 مكرر طوربه قانونهچچنان ديگر، سوي از3.بود خواهد اتكا غيرقابل مدت، بلنديا مدت كوتاه ريزي برنامه

 رفتار كردن منطبق براي كافي فرصتو وقتاز مردم نباشد، برخوردار قبول قابل ثباتازو كند تغيير

 قانون، حاكميت كردهاي كار مهمتريناز يكي4.بود نخواهند برخوردار گرفته صورت تغييراتبا خود

به قادر،خاطر اطمينانبا فضاآندر شهروندانتا است نقض غيرقابلو امن فضايي آوردن فراهم

و بدون5.باشند ديگرانبه نسبت خود تعهدات ايفاي همچنينو ريزي برنامه اگر قوانين در فواصل كوتاه

و عقالني اصالح شوند، شهروندان به يا بدون توجيهات موجه طور دائم در بيم آن خواهند بود كه قانون

به گيري قوانيني را كه مالك تصميم اند، تغيير كرده يا قرار است اقتصادي قرار دادهدر امور ويژه ها

6.زودي تغيير يابد به

تئنش اصولاز يكي عنوانبه شهروندان7مشروع انتظارات برآوردندر ويژهينقش قوانين، ثبات

.كندمي ايفا قانون حاكميتاز گرفته

و وضع8هاي قانون، عام بودن ويژگي يكي از مهمترين: بودن عامـ  واجدكه قوانيني آن است

وي. است هايك كرده، تأكيد قانون ويژگي اينبركه صاحبنظري مشهورترين. باشند بودن عام خصلت

با رابطهدررا اشخاص رفتاركه قواعدياز است عبارت قانون...«: كندمي تعريف چنين اينرا قانون

تأ.1 كـار، مركـزو وكار، دفتر مطالعات محـيط كسـب كيفيت مقررات حاكم بر محيط كسبو ثير كميتاين قسمت برگرفته از گزارش
.1390، 12313هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل پژوهش

2. Legal Certainty 
آن«جوزف رز،.3 و فضيلت ،11، شـماره 1388، ترجمه ليلي منفرد، حقوق اساسي، سـال ششـم، تابسـتان»در باب حاكميت قانون

ر. 397ص و برداشت: احمد مركزمالميري، حاكميت قانون.:ك. براي مطالعه بيشتر هـاي مركـز پـژوهش،تهـران،ها مفاهيم، مباني
.196-191، صص 1385مجلس شوراي اسالمي، 

در»قانون در تعيين محتواي قوانيننويس كنندگان پيش نقش تهيه«پل دلوني،.4 و ترجمه(حسن وكيليان:، در)تأليف ، گفتارهايي
و قانونگذاري .334-333، صص 1390هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش،تهران،قانون

5. See T. R. S Allan, “Rule of Law”, in Peter Newman (ed.) The New Palgrave Dictionary of 
Economics and the Law, Vol. 3 (London: Macmillan, 1998), p. 372. 
6. Norman P. Barry, An Introduction to Political Theory, London, Macmillan, 2000, p. 199. 
7. Legitimate Expectations 
8. Generality 
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 هايي ممنوعيت شاملو دارد كاربرد قابليت آتي موارداز نامعلومي تعداد براي كند،مي تنظيم يكديگر

 اين... كند،مي تعيينرا) افرادازاي يافته سازمان گروهيا( فردهر شده حفاظت قلمرو محدودهكه است

كه آورندمي وجودبهراـها فعاليتاز انتزاعي نظمي ايجاد يعنيـ مورد نظر اثر شرطيبه فقط قواعد

كه شوند، گذاشته اجرا موردبه] الشمول عام[ طور به  خاص، مورددر قواعد اين اجراي درباره درحالي

 هايك، باور به1.»دارندكليك عنوانبه قواعد نظام هدفاز متمايز خاص، هدفيكه گفت توان نمي

 بوده، برخوردار آينده موارداز نامعيني تعدادبا انطباق قابليتازكه شوند طراحي نحويبه بايد قوانين

2.باشند اعمال قابل معين، مواردوها گروه اشخاص، مورددر صرفاً اينكه نه

مي ويژگي ديگر: بودن واضحـ  كند، ضرورت قانون كه نقشي محوري در ارزيابي كيفيت آن ايفا

از. است شفاف بودنو واضح  براي قانوندر قابليت ايجاداز است بر اين ويژگي، عبارت تأكيدهدف

 است گفته پيش هاي ويژگيبا قوانيني وجود. ريزي برنامه جهتدر شهروندان راهنمايي ابزار مهمترين

قابليت اتكا، قابليت پذيري، بيني پيش تأمين براي حقوقي نظامي دهنده تشكيل عناصر واقعدر كه

و برنامه  فعاليتي براي ضروري الزامات كننده خالصه، برآوردورو پيش احوالو اوضاعاز اطمينان ريزي

 تابعان،و مجريانكه باشد روشنو واضح چنان بايد قانون. باشد مختلف هاي حوزهدر انسان شأن در

 مطابق سياسي جامعه امور قانون، هدف راستايدرآن بستن كاربهباو دريابند خوبيبهراآن منظور

 خواهد تابعانيو مجريان سردرگمي موجب مغلق،يا مبهم متناقض، قانونيك. شود اداره معين نظام

3.كنند پيرويآنازيا آورنددر به اجرارا قانون) بايدو( خواهندميكه بود

ح)ب  برنامهيبرايو قانونگذارين بررسيالزامات

هاتيان اولويب.1

و براي مسائل، مشكالت، هاي اساسي كشور در حوزه برنامه بايد بتواند اولويت هاي مختلف را بيان كرده

و دغدغه و تصميم معضالت و دستحل گيران كشور راه هاي سياستمداران يافتني ارائه دهـد هاي مناسب

و راه به احل نوعي كه تا حد امكان توافق بر مسائل و در بنـدي ين خصـوص اولويـت ها وجود داشته باشد

و امكانـات در دسترسـي ها، تنگناها، قابليـت ها، محدوديت اهداف در ميان همه نياز و قابـل بـرآورد(هـا

و دور از انتظـار خـودداري مورد توجه قرار گرفته تا از انتخاب اهـدافي طـوالني، دسـت) دقيق نيـافتني

به در اجراي برنامه. شود مي . يابـد بندي ضرورت مـي بر مهم در اجرا؛ اولويت دليل اصل عقلي تقدم اهم ها

و آزادي فريدريش فون.1 آز: هايك، قانون، قانونگذاري و اقتصـاد سياسـي گزارش جديدي از اصول و نظـم،،اديخواهانه عدالت قواعـد
و موسي غني ص 1380طرح نو،،تهران،نژاد ترجمه مهشيد معيري ،191.

و حكومت انتخابي«هايك، فردريش فون.:ك.ر.2 در سـنگر آزادي، هايك، فردريش فون:در، فردريش فون هايك،»آزادي اقتصادي
.198-197، صص 1382ح فكر،لو،تهران،فوالدوند ...ا ترجمه عزت

، بنيـاد نظـري اصـالح 1384هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش،تهران،محمد راسخ، بنياد نظري اصالح نظام قانونگذاري.3
ص .33نظام قانونگذاري،




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا ��

و اسـتراتژي اين مهم به و تكثـر اقـدامات و توان اجرايي دولت هـاي رسـيدن بـه دليل محدوديت منابع

.شود اهداف استراتژيك جدي مي

و هدفمند بودن احكاميسازگار.2

عوامل مورد نياز انجام كار بيني، براي هر پيش. بيني نتيجه كار است اصلي هر برنامه، پيش ويژگي

و هماهنگي اين عوامل نيز  و فيزيكي، زمان، سازمان اجرايي، چگونگي تجهيز همچون ميزان منابع مالي

مي در كنار پيش و ارزيابي و حقوقي نيز بررسي و از درج موادي كه فاقد نيازهاي اجرايي، قانوني شود

و كيفيت اجراي آن نا و هدف. است خودداري شودمعلوم حكم منجز قطعي بوده هاي اجراي برنامه

و به ازاي هر يك از آنها شاخص يا شاخص نحوه رسيدن به آنها بايد به هاي روشني مشخص شده باشد

و سنجش(معين  هايي ازجمله روايي، كه بايد داراي ويژگي(ها روند اين شاخص. تعريف شود) ارزيابي

ش و قابل مقايسه با و هاي رسمي بين اخصقابليت سنجش، متناسب ميزان پيشرفت) باشد... المللي

و قانون هاي كلي نظام، چشم كشور در چارچوب موازين برنامه، سياست انداز جمهوري اسالمي ايران

و سنجش قرار داده، قضاوت در مورد دستيابي به اهداف برنامه را تسهيل خواهد  اساسي را قابل ارزيابي

و زمينه نظارت دقيق، رو ميكرد و اثرگذار قوه مقننه را فراهم هاي طور قطع تحقق هدفبه. كند شمند

و صحت انجام مراحل ياد شده است ا.هر برنامه تابعي از دقت به هاي ساليانه تعيين هدفن راستايدر

به دليل اين  :ضروري است كه منجر

 تعيين مبناي تخصيص بودجه،�

 ارزيابي عملكرد مديران،�

و رسيدن به اهداف بلندمدت، نظارت بر�  پيشرفت برنامه

مي اولويت� . كند هاي سال را تعيين

كن لذا اين اهداف بايد با هم و تقويت و يكديگر را تأييد 1.دنسازگار

و بودجهيرعا.3 ت الزامات ارتباط برنامه

و بودجه معموالً مي و دستگاه در بررسي ابعاد حقوقي برنامه گذاري تفـاوت نظـر قانونان دستگاه اجرايي

و بودجـه، قـوانين برنامـه از الزامـات سياسـتي قـوي. وجود دارد تـري معمـوالً در مقايسـه بـين برنامـه

تعهدات برنامه تبديل به الزامـات. برخوردارند، در حالي كه قوانين بودجه الزامات اجرايي بيشتري دارند

و الزامات هم، اصل سـاليانه بـو  و همچنـين دار مـي دن بودجـه را خدشـه اجرايي براي بودجه شده كنـد

مي گيري در بودجه را تنگ محدوده تصميم و هنگامي كه نكته قبلـي را بـه نـامعين بـودن حـد2كند تر

آر1. و سيدمحمد اعرابي، دفتر پژوهش. ديويد، فرد صص1391هاي فرهنگي، مديريت استراتژيك، علي پارسائيان .431و 428،
ريزي توسعه در ايران، مركز ريزي ايران با مجموعه مقاالت همايشي پنجاه سال برنامه نژاد، ابعاد حقوقي نظام بودجه اكبر شبيري علي.2

ص  .469تحقيقات اقتصاد ايران، دانشگاه عالمه طباطبايي،
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و نحوه تعيين آن اضافه كنيم آن گاه اهميت موضـوع مجاز يك مسئول براي تعهد از محل منابع عمومي

به) احكام برنامه( عبارتي با انجام تعهداتبه. شود دو چندان مي سـوي مصـارف خاصـي منابع آتي كشور

و تخصيص داده مي و هر چه اين تعهدات گسترده سوق گيـري نيـز بـراي تر باشد محدوده تصـميم شود

بهپذير1.تر خواهد بود بودجه يا برنامه در آينده كوچك ش حجم وسـيعي از پذير معناي فتن برنامه توسعه

ب عـدم ارتبـاط منسـجم2هاي توسعه قبلـيه تجربيات گذشته در برنامهتعهدات جديد است كه با توجه

و بودجه به ميان برنامه مي را تـوان مالحظـه كـرد كـه تعهـدات جديـد فقـط بـهمي. كند وضوح نمايان

و گسترش ميزان اعتبارات درخواسـتي وسيله دستگاه دستاويزي براي برعهده گرفتن وظايف جديد به ها

وبه. فاده قرار گيرداز طرف آنها مورد است عبارتي براي ايجاد ارتباط ساختاري معين ميان برنامه توسـعه

و احكام تعهدات آن بايـد بـه بيني هاي سنواتي، پيش بودجه اي انجـام شـود كـه گونـه هاي برنامه توسعه

و زماني با بودجه .هاي سنواتي را فراهم كند امكان مطابقت عملياتي، اعتباري

و نزديـك96 مثالً(ن، تعيين اهداف بسيار كام فراواحجم اح هدف كالن براي برنامه چهارم توسعه

و دور از دسـترس نيازمنـد3،)به همين مقدار براي برنامه پنجم توسـعه  و گـاهي غيرعمليـاتي متفـاوت

مي الب بودجهقتأمين حجم منابع فراواني است كه در  و تخصيص يابد هاي سنواتي . بايد تعيين

:گذشته به تناوب با دو پديده روبرو بوده است هاي برنامه

و تكاليف پيشبراي انجام چون منابع الزم اوالً بيني شـده بـراي دولـت در برنامـه مجموع وظايف

و از طرف ديگر منابع الزم براي انجام آنها  وجـود) با توجه به حجـم تعهـدات قبلـي(برآورد نشده است

نتيجه اين امر،. شوند تا آگاهانه بخشي از احكام برنامه را كنار بگذارندميها مجبور دولتبنابراين ندارد، 

و كاهش اعتبار مصوبات مجلس شوراي اسالمي است .عدم اعتماد مردم به تصميمات دولتمردان

شـود، با افزايش درآمدهاي نفتي، زمينه براي تأمين اعتبار بخشي از احكام برنامه فـراهم مـي ثانياً

بهلتدوبنابراين  مي ها و با حركت خارج از سقف ارقـام پـيش سرعت حجم بودجه را افزايش بينـي دهند

ميتزلزل با شده در برنامه ثبات اقتصاد كالن  4.شود روبرو

و محدوديرعا.4 آنيهاتيت چارچوب اقتصاد كالن

در بينـي ارقام پيشعبارتيبه، ندارندآن اي با ارقام جداول كمي يافته احكام برنامه ارتباط ساخت شـده

م بيشتربرنامه  و اهـداف اقتصـاد كـالن بـهلداز طريق  دسـت سازي، با توجه به واقعيات اقتصـاد كـالن

ص همان.1 ،271.
به.2 اين امر به معناي پذيرش حجـم. اي است حكم است كه به نوعي داراي آثار بودجه 290قانون برنامه چهارم توسعه حاوي قريب

.وسيعي از تعهدات جديد توسط دولت است
فروش تهراني، فاطمه عزيزخـاني، عليرضـا براي مطالعه بيشتر به گزارش مروري بر اهداف قانون برنامه چهارم توسعه، ايمان پوست.3

.مراجعه شود،1386، اسفند 8906هاي مجلس، شماره مسلسل مركز پژوهش،و بودجه كيا، دفتر مطالعات برنامه فرهادي
و راهكارها«هاي توسعه شاهين جوادي، انحراف بودجه از برنامه.4 و بودجه،»داليل هاي مجلـس مركز پژوهش، دفتر مطالعات برنامه

ص 1386، 8331شماره مسلسل شوراي اسالمي،  ،1.
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و بـا در نظـر با توجه به واقعيات اقتصاد كالن تعيـين مـي سقف منابع قابل حصول دولت. اند آمده شـود

و نرخ تورم(ها هدفگرفتن اين  ) جـاري(اي دولت، سقف اعتبارات هزينه، سقف مصارف)رشد اقتصادي

ميو ساير مواردو اعتبارات عمراني كه. شود تعيين و در چارچوب اين در حالي است احكام برنامه مطابق

و از طريق دستگاهاين. اند هاي مزبور تعريف نشده سقف هـاي مختلـف احكام با توجه به نيازهاي بخشي

ميياجرا و در نهايتي پيشنهاد تعدادي از آنها بدون آنكه مجموع اعتبار مورد نياز براي اجراي آن شوند

و با حجم منابع آزاد قابل تصميم به محاسبه و مجلس شوراي اسـالمي گيري مقايسه شود، تصويب دولت

به. رسد مي و كهييواقعيات اجرااين هنگام تدوين بودجه سنواتي، در عمل وه سقف هزينهاست اي جاري

ميعمراني را تع كمو كند يين .كنند نميي برنامه محدوديتي در اين ارتباط ايجادّ ارقام جداول

و در تمـام برنامـه. انـد به عبارت ديگر احكام برنامه در يك چارچوب اقتصاد كالن محدود نشده هـا

و پنجم توسعه احكام بسياري تصويب شده است كـه آثـار بودجـه به امـا. دارداي خصوص برنامه چهارم

و با توجه به سقف مصـارف برنامـه ينههز يّـ كـه از جـداول كـم(هاي اين احكام در برنامه برآورد نشده

مي.اند نشدهيا حذف بندي اولويت) شود استخراج مي تا بنابراين پيشنهاد منـابع الزم بـراي اجـراي شود

اج دستگاهوسيلهبههر يك از احكام برنامه كه انجام آن برعهده دولت است،  ويراهاي ي تخصصي برآورد

ا. بنـدي شـود جمعدر دولتها ترين مقام دستگاه عاليوسيلهبهپس از تأييد نظـرن خصـوص مـد يـ در

ازيو پرهيداشتن توان مجر به برنامهيعبارتبه،ت استيجامع حائز اهم ريزي برنامهز دليـل ريزي جامع

و در نظر نگرفتن محدوديت توان اجرايي دولت در عمل با موفقيت كامل همـراه نبـوده در  آرماني بودن

به عين حال كه توان وسيعي را در مرحله برنامه مي ريزي ريـزي از طرف ديگر برنامه. دهد خود اختصاص

و مدت زمان مورد نياز برا ي تدوين، نيازمند محيطي باثبات است كه در عمل جامع با توجه به اطالعات

1.شود محقق نمي

و عبارتيمفاهيريكارگهب.5  با برداشت واحديحقوقيهام

به بررسي مي،هاي توسعه گذشته برنامهعمل آمده درخصوص هاي و مـرز اين امر را نشان دهـد كـه حـد

و مورد توافقي از اصطالحاتي همچون  و تعريف دقيق » سـند«و» طـرح«،»برنامـه«،»نظـام«مشخص

نيـز وجـود» منشـور«و» سازوكار«،»دستورالعمل«،»ضابطه«وجود ندارد كه اين امر درخصوص تهيه

مي. دارد به بنابراين پيشنهاد و شود از و مفاهيم مبهم كـه داراي برداشـت كار بردن لغات هـاي حقـوقي

و با تعريـف  هـاي مـورد نيـاز زمينـه توافـق همـه مستلزم اقدامات اجرايي متفاوت است خودداري شود

براندركاران تهيه دست و نظارت 2.برنامه را فراهم كرد، تصويب، اجرا

در ويژگي.1 هاي مجلس شوراي اسـالمي، شـماره، مركز پژوهش)انتظارات از يك برنامه مطلوب از چيست؟(ريزي برنامه هاي اساسي
.7ص،9،1373: مسلسل

و فرهنگي،،ايمان پوست فروش تهراني.2 ، اجتماعي و نكاتي در مورد نحوه تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي دفتر مطالعات برنامه
.16و15، صص 1387، 9384شماره مسلسل مجلس شوراي اسالمي، هاي مركز پژوهش،بودجه
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نويو سنارينده پژوهيآياستفاده از ابزارها.6 يسيو

ا آنيبا توجه به پينمـ نده الزاماً بر اساس گذشتهيمفهوم كه و در آن وجـوديشـگيهميوسـتگيباشـد

و آمي خودشيها براساس مجموعه ارزشيگريهر باز ندارد ر كنـدينـده مطلـوب خـود را تصـويتوانـد

آيبنابرا و هـم باور ندهين الزم است تا پـيپـذ اي كه هم مطلـوب ماسـت روير اسـت خـود متصـوريش

چ.ميگردان و اهدافمان دستم قدرتمانير بگذارينده مطلوب تأثيم درآيه بتوانهر تـر يـافتني بيشتر است

ا. است كنيسازتوانيم از ابزاري همانند سناريومين راستايدر آياستفاده يهـا ندهيم كه عبارت است از

و بد پيليمتنوع باي ما وجود داردرويشكه كني؛ هر چند چيد دقت مطلـوبيويبه نام سناريزيم كه

غيمحتمليويسنار،ا نامطلوبي ويا ط مختلـفين محـيبلكه با توجه به وجود چند،ميندار... رمحتمل

مختلـف ممكـن وجـوديوهايط سـناريهر محـيبرا...)وياجتماع،يفرهنگ،ياقتصاد(كشوريدر فضا

و نظر به تغ بسييدارد سريرات ازيايريرپذيو تأثيكالن جهانيهاع حوزهيار در،آنها ران الزم اسـت تـا

آيند تدويفرآ بـيپژوه يندهن برنامه ششم توسعه توجه به مباحث ايريكـارگهو نـدين فرآيـ ابـزار آن در

ب و .بدان نگاه شوديصورت كاربردهمورد توجه قرار گرفته

ح)ج و نظارتيالزامات ن اجرا

يو حقوقيف قانونيت وظايرعا.1

به مستلزم اتخاذ سياستهاي برنامه دستيابي به هدف و انجام اقداماتي هـاي وسيله دستگاه هاي مشخص

و تكـاليفي كـه تجربيات گذشته حاكي از آن است كه عالوه. اجرايي كشور است بر حجـم زيـاد وظـايف

و اساسنامه(طبق قوانين موضوعه كشور  برعهده دسـتگاه اجرايـي كشـور ...) ها، قوانين تشكيل، تأسيس

در. گـذارد هـاي اجرايـي مـي هاي توسعه نيز انبوهي ديگر از وظايف برعهده دسـتگاهمهاست، احكام برنا

و سـازمان كه برخي اصول قانون اساسي، قوانين تأسيسي يا اساسنامه وزارتخانه حالي و هـا هـاي دولتـي

و متعـدد بخـش عمـومي را معـين برخي قوانين موضوعه كشور مأموريت و وظـايف اصـلي، اساسـي هـا

ك مي و فاقـد اين وظايف در مواردي داراي تعريف.ه برعهده آنها گذاشته شده استكند هاي كلي، كيفي

و داراي هاي مزبور صورت يكي از مجاري اصلي كه به مأموريت. مفاهيم عملياتي روشن است هاي كمـي

و تعبيرهاي عملياتي مي توسـعه عبـارت ديگـر برنامـهبه. هاي توسعه است دهد برنامه اولويت، زمانبندي

هاي اجرايي كشور نيست؛ بلكـه نحـوه عمليـاتي كـردن وظـايف قانون شرح وظايف جديد براي دستگاه

1.قانوني موجود در قالب زمان معين است

پ.2 و  در زمان مشخصيياجرايازهاينشيفراهم آوردن الزامات

نيازها، تـدوين مستلزم فراهم شدن پيش) هاي گذشته طبق برنامه(اجراي احكام مندرج در قانون برنامه
 

.11-10، صص همان.1
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و شرح كلي آنها، همچون آيين نامهو تصويب آيين و سازوكارهاي اجرايي و مقررات نامه، برنامه، طـرح، ها

و حتي تهيه اسنادي با عنوان نظ و)جـامع(ام، برنامـه ضوابط، اساسنامه، اليحه، سازوكار، منشور ، طـرح

و فرابخشي(سند طور قطع فراهم كـردن ايـن مقـدمات اجرايـيبه. خواهد بود) اسناد راهبردي، بخشي

در هـاي اجرايـي بـه نامه ضرورت تدوين حجم انبوه آيين. برنامه توسعه وظيفه قوه مجريه است خصـوص

و هماهنگي چند دستگاه اجرايي اسـت  از داليـل تـأخير در اجـراي قـانون مواردي كه نيازمند همكاري

مي برنامه را هاي توسعه است؛ بنابراين پيشنهاد شود كه بايد جز در موارد ضروري اجراي احكـام برنامـه

و دولت رعايت زمانبندي منوط به تدوين آيين هاي توافق شـده را درخصـوص حصـول نامه اجرايي نكرد

1.نيازهاي فوق به عمل آورد پيش

ذالزام مشارك.3 و توجه به انگنفعانيت هازهيدر برنامه

در. اسـت ها مقاومت بوروكراتيك يكي از موانع جدي در اجراي برنامه و بوروكراسـي كشـور بدنـه اداري

به مقابل اجراي برنامه مي ويژه برنامه ها شود از خود مقاومت نشان داده هايي كه منجر به جابجايي منافع

كهو مي مقاومـت در برابـر،با تقـديس وضـع موجـود تواند منجر به ايجاد اشكال در اجراي برنامه شوند

دليـل اين مقاومت غالباً توسط نيروهاي صف ايجاد شده كه بـه2ندنكميرا فراهمو اجراي برنامه تغيير

و ستادي ايجاد مـي تعارض در وجود انگيزه حـال اتخـاذ نظـامي. شـود هاي متفاوت بين نيروهاي صفي

هاي اجرايي كه بتواند انگيزه نظام بوروكراتيك را در نظر بگيـرد تـا حـدودي انگيزشي متناسب با برنامه

اي مي د3.مقاومت بوروكراتيك را كاهش دهدن تواند ميياز طرف تواند منجـر بـه گر با مشاركت ذينفعان

و كاهش مقاومت بدنه بوروكراتيك شود مي براي. هماهنگي در اجرا افزوده توان به ماليات بر ارزش مثال

به اشاره كرد كه مقاومت صنف طالفروشان در عدم اجراي ماليات بر ارزش افتـادن دليل به خطـر افزوده

شدمنا به فعشان منجر به اجراي ناقص طرح و(هـاي ايـن دو گـروه دليـل تفـاوت در انگيـزهو مجريـان

و فعاليـت، همكاري اين دو گروه در مرحله تدوين مـي)گران تدوين توانـد مشـكالت اجرايـي را كاسـته

4.گران در مرحله اجرا نيز آنان را با مشكالت عملي بيش از پيش آشنا كند تدوين

صـرفنظر از احكـام تنفيـذي از برنامـه سـوم(مورد از احكام صادر شده 150براي مثال در قانون برنامه چهارم توسعه اجراي مفاد.1
و تمهيد سازوكارهاي اجرايي مختلفي) توسعه اجرايـي، نامـه مورد از احكام نيازمند تهيـه آيـين1.47: ازجملهمنوط به تهيه مقررات

و ابالغ آن به و سـند2.46. وسيله هيئت وزيران است تصويب مورد از احكام نيازمند تهيه اسنادي با عنوان نظام، برنامه، طرح، اليحه
ته47در.3. است و مورد نيز اجراي احكام برنامه منوط به انجام مواردي از قبيل و اساسنامه يه ضابطه، دستورالعمل، سازوكار، منشور

(شده است...  و)گـزارش سـوم(هاي قانون برنامه چهارم توسـعه نويس براي مطالعه بيشتر به گزارش وضعيت پيش. ، محمـد قاسـمي
و بودجه .شود مراجعه 1387، شهريور 7615 شماره مسلسل هاي مجلس، مركز پژوهش،همكاران، دفتر مطالعات برنامه

آر.2 و سيدمحمد اعرابي، دفتر پژوهش. ديويد، فرد ص 1391هـاي فرهنگـي، مديريت استراتژيك، علي پارسائيان  .Kraan, D. Jو 461،
(2001). Cutback management in the Netherlands. Public Budgeting & Finance, 21(2), 46-61. 

آر.3 و سيدمحمد اعرابي، دفتر پژوهشمديريت استراتژيك، علي. ديويد، فرد .455ص،1391هاي فرهنگي، پارسائيان
.427ص همان،.4
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و سلسلهيلزوم رعا.4 يزير گانه در نظام برنامهسهيمراتب قوات حقوق

مي به و نظارت بر برنامه مراتبي را براي تصميم توان سلسله طور كلي در. هاي توسـعه تعريـف كـرد گيري

و نظارت بر دستيابي بـه آنهاسـت اعمـال. اين سلسله مراتب نقش مجلس شوراي اسالمي تعيين اهداف

و نظارت بر آنها در سطح دولت سياست و نظارت بـر) هيئت وزيران(ها آنهـا در سـطحو انجام اقدامات

ي منتشر شده راجع به عملكردها گزارشتاكنون مجموعه).1نمودار(هاي اجرايي است رؤساي دستگاه

و پنجم توسعه و بـدون تفكيـك در اختيـار مجلـس شـوراي برنامه سوم، چهارم همه اطالعات را يكجـا

ميها دهد؛ اما در اين حجم انبوه ميزان دستيابي به هدف اسالمي قرار مي .ماند نامشخص باقي

و نظارت در برنامه سطوح تصميمنمودار  هاي توسعه گيري

و سطوح تصميم بنابراين پيشنهاد مي گيـري، متناسـب بـا راهبردهـاي شود با توجه به تفكيك قوا

و به  تأكيـد هايي معـين بـا وسيله شاخص انتخابي دولت نظارت بر برنامه از طرق مشخص، معلوم، شفاف

و نحوهها گزارشبر رعايت الزامات زماني و نوع ي نظارتي كه دولـت موظـف بـهها گزارشانجام بپذيرد

و ارائه آن به مجلس شوراي اسالمي است در متن برنامه گنجانده شود ميبه. تهيه رسد بـراي تهيـه نظر

به(ي نظارتيها گزارشتر هر چه مناسب و و نياز به وجود برخـي ضـمانت) موقع محتوايي هـاي اجرايـي

1.باشد اي در طول اجراي برنامه هاي تخصيص بودجه شرطن پيشقرارداد

بياهم.5 ش از گذشته به امر نظارتيت

و بودجه مكلف بـه ارائـه»34«براساس تبصره مـاه6ي مسـتمر هـا گـزارش قانون برنامه سازمان برنامه

ريـزي توسـعه در ايـران امـر نظـارت عبارت ديگر در تجربه برنامـهبه. بار از عملكرد برنامه بوده است يك

و اجراي برنامه گذاشته شده كه البته حتي آن چيزي هـم كـه قـانون در  برعهده سازمان مسئول تدوين

 
دفتـر گزارش مروري بر اهـداف قـانون برنامـه چهـارم توسـعه، كيا، فروش تهراني، فاطمه عزيزخاني، عليرضا فرهادي ايمان پوست.1

و بودجه .3ص،1386، اسفند 8906شماره مسلسل، شوراي اسالمي هاي مجلس مركز پژوهش، مطالعات برنامه




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا ��

بـراي تعيـين چـارچوبي. شـود همين سطح براي سازمان برنامه معين كرده به شكل مطلوبي عمل نمي

مي گزارش . تواند به نظارت كارآمدتر منجر شود دهي مستمر در سطوح مختلف

يريگجهينت

به بررسي مي هاي دليـل فقـدان وجـود نظـام هـاي توسـعه بـه كند كه همواره برنامه عمل آمده مشخص

و نهادينه برنامه و عدم ارتباط منسجم و بهينه و بين برنامهريزي مطلوب، هماهنگ ريزي، سياستگذاري

در ريزي، صرفاً مجموعه بودجه و متنـوع و وجـود موضـوعات بسـيار اي از احكام كلـي، اهـدافي آرمـاني

در اين كاستي در عمل انحراف بسيار مابين ارقام پـيش. آوري شده بوده است ها جمع برنامه بينـي شـده

به برنامه و قابـل.وجود آورده است ها با ارقام عملكرد را همچنين، عدم تعيين دقيـق منـابع مـورد نيـاز

هاي توسعه منجر به حاصل نشدن بسياري از اهـداف مـد نظـر هاي برنامه دستيابي در كنار ساير تركيب

و سـاخت برنامـه توسـط. هاي توسعه شده است برنامه در اين ميان لزوم توجه بـه نحـوه نگـرش برنامـه

و سياستگذاران امكان رسيدن بـا ايـن همـه،. نمايـد ها را فـراهم مـي اي برنامه به اهداف توسعه مجريان

اي عاملي جهت عدم انحراف عملكـرد همچنان اين سؤال مهم باقي است كه آيا وجود يك برنامه توسعه

و بودجه متغيرهاي برنامه به اي عبارتي وجـود يـك برنامـه اي نسبت به اهداف تعيين شده است يا خير؟

تغي ميا عدم وجود آن و عدم انحراف عملكردها ايجاد  كند؟ ييري در رسيدن به اهداف تعيين شده

هاي برشمرده، اولويت را به طراحـي نظـام گيران با توجه به آسيب بنابراين الزم است تصميم

و بـازنگري دائمـي آن، الزامـات برنامه و ضمن ارزيـابي و مناسب براي كشور دهند ريزي مطلوب

نظ اجرايي و در اين راستا الزم اسـت تـا. هاي توسعه را نيز فراهم سازند مند برنامهامسازي دقيق

و بر پايه ارزش نگرش كلي به نظام برنامه و احكـام برنامـه1ها ريزي تغيير كرده هـا بازبيني شـود

توانـد ريـزي مـي لذا نگاه غيرجامع به اين نـوع برنامـه.ها نگارش شوند براساس اولويت اولويت

مي ريزي هسته راهگشاي اين نقيصه باشد كه در برنامه اي بـا ريـزي هسـته برنامه. شود اي مطرح

يبـه عبـارت.آيد هدف قرار دادن مشكالت توسعه، درصدد رفع آنها با توجه به اهداف كالن برمي

و خارجي شـكل مـي هاي استراتژيك كه با نگاه برنامهگريد و شرايط داخلي در به اهداف گيـرد

و لزوم برنامهپذيربر هاي غلتان كه مبتني كنار برنامه ريزي متناسب با آن در افـقش محيط سيال

 
و اين تـوان ها، مفهومي نوين در علم مديريت است كه بيشتر ماهيت توان مديريت از راه ارزش.1 افزايـي زمـاني ارزشـمند افزايي دارد

و ارزشبه. شود است كه منجر به نتايج پايدار عملكرد مي هاي خود داشته باشيم، مبناي محكمي عبارتي وقتي تصوير روشني از رسالت
و ارزش خواهد بودبراي ارزيابي اقداما و تنظيم آن با رسالت و برنامه شناسايي ارزش.ت مديريتي و عمل براساس آنها بر ها پايـه ريزي

مي آنها قطعاً رسيدن به اهداف برپايه ارزش سـازي دنبـال حـاكم هـا بـه عبـارتي مـديريت از راه ارزشبه. سازد هاي كليدي را رهنمون
و اولويت ارزش مي يعني در برنامه. يند مديريت تحول استدار در فرآ هاي اساسي و تعديالتي ايجـاد نمـاييم تـا ريزي خواهيم تحوالت

و ارزش و با هزينه تر، سريع گيران اصلي، راحت هاي تعيين شده توسط تصميم براساس آنها بتوانيم به اهداف . يابيم هاي كمتر دست تر
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مي زماني كوتاه باشـد، اي كه ناظر به رفع مشكالت مـي ريزي هسته گيرد در كنار برنامه تري شكل

ب مي ريـزين اتخاذ مدلي مركـب از برنامـهيرنامه ارائه دهد، بنابراتواند الگوي مطلوبي از ساختار

و هسته مي استراتژيك، غلتان و افـق الگـوي تواند ما را در رسيدن به افق سند چشـم اي انـداز

ـ ايراني پيشرفت ياري كند  تبيترديب1.اسالمي مشـخصياتيـو عمليياجراين سازوكارهاييد

ان است تا آنهـا بتواننـديو مجريقانونگذار،ريزي برنامهژه توسط نخبگانيوهاييازمند بررسين

مـمين كه برآمده از نظرات همه تصمينويزيرك نظام برنامهيدر قالب  ييالگـو،باشـديسـازان

.نديو توسعه كشور كه مورد وفاق باشد انتخاب نما ريزي برنامهنظاميمناسب برا

و مĤخذ  منابع

و مايكل اوكانر.1 . 1390زاده، نشر فرا، چاپ سوم، ها، ترجمه حميدرضا فجرتوك مديريت از راه ارزش. بالنچارد، كن
هاي مجلس شـوراي اسـالمي، ريزي،مركز پژوهش تأملي بر روش برنامه،)4(درباره برنامه ششم توسعه.وحيد بيگدلي،.2

.1393، مرداد 13846دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل 
گزارش مروري بر اهداف قـانون برنامـه چهـارم«.عليرضا، كيا فرهاديو فروش تهراني، ايمان، عزيزخاني، فاطمه پوست.3

و بودجـه، هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش،»توسعه ، اسـفند 8906شـماره مسلسـل دفتر مطالعات برنامه
1386.

مركـز،يو فرهنگـياجتمـاعي،ن برنامه پنجم توسعه اقتصـاديدر مورد نحوه تدوينكات.مانيا،يپوست فروش تهران.4
و بودجه،،هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش .9384،1387شماره مسلسل دفتر مطالعات برنامه

در كنندگان پيش نقش تهيه.پلدلوني،.5 و ترجمـه(حسـن وكيليـان: نويس قانون در تعيين محتواي قـوانين، ،)تـأليف
و قانونگذاگفتار ،1390هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش،تهران،يرهايي در قانون

هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهشهاي توسعه بعد از انقالب، ارزيابي كلي برنامه.ورمزيار، حسن،تهراني، ايمان.6
و بودجه .10299،1389شماره مسلسل،دفتر مطالعات برنامه

هـاي مجلـس مركز پـژوهش هاي توسعه،، ضرورت تغيير نگرش به برنامه)2( درباره برنامه ششم توسعه.تهراني، ايمان.7
.1393، مرداد 13805شماره مسلسل دفتر مطالعات اقتصادي، شوراي اسالمي،

در. تودارو، مايكل.8 توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غالمعلي فرجادي، تهران، بازتاب، مؤسسه عالي پژوهش
.1378ريزي توسعه، نامهبر

هاي مجلـس شـوراي اسـالمي، مركز پژوهش،»داليل، راهكارها«هاي توسعه انحراف بودجه از برنامه.جوادي، شاهين.9
و بودجه،  .1386ارديبهشت،8331شماره مسلسل دفتر مطالعات برنامه

آن«.رز،جوزف.10 و فضيلت ، 1388اساسي، سال ششـم، تابسـتان، ترجمه ليلي منفرد، حقوق»در باب حاكميت قانون
ر11شماره و برداشت: احمد مركزمالميري، حاكميت قانون.:ك.، براي مطالعه بيشتر مركـز،تهران،ها مفاهيم، مباني

.1385هاي مجلس شوراي اسالمي، پژوهش
هاي مجلس شوراي پژوهشهاي كلي برنامه پنجم در حوزه اقتصاد كالن، مركز تبيين سياست.18. حيدرپور، افشين.11

.1388، 9814اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل 
پژ)4(درباره اليحه برنامه چهارم توسعه.خلعتبري، فيروزه.12 و ساخت، مركز هاي مجلس شوراي وهشارزيابي نگرش

و بودجهاسالمي،  .1382، دفتر مطالعات برنامه

ص همان.1 ،21.
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آر.13 و سيدمحمد اعرابي، دفتر پژوهشمديريت استراتژيك، علي. ديويد، فرد .1391هاي فرهنگي، پارسائيان
مليمجموعه مقاالت هما،ص مصلحت نظاميرخانه مجمع تشخيدب.14 ران در افقياياسالميانداز جمهور سند چشميش

.1385، جلد سوم 1404
.اسالميهاي مجلس شوراي مركز پژوهش،تهران،بنياد نظري اصالح نظام قانونگذاري.راسخ،محمد.15
هاي توسعه در ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي، شناسي برنامهبشبكه تحليلگران تكنولوژي ايران، آسي.16

. 1388، خرداد 9707شماره مسلسل دفتر مطالعات برنامه بودجه، 
ريزي توسـعه ريزي ايران با مجموعه مقاالت همايشي پنجاه سال برنامه ابعاد حقوقي نظام بودجه.اكبر نژاد، علي شبيري.17

.در ايران، مركز تحقيقات اقتصاد ايران، دانشگاه عالمه طباطبايي
هـاي مركـز پـژوهش،)ويـرايش اول(بررسي عملكرد برنامه چهارم توسعه بر حسـب مـواد.شهيكي تاش، محمد نبي.18

و بودجه،مي، مجلس شوراي اسال .9969،1388شماره مسلسل دفتر مطالعات برنامه
و آزادي.فريدريشفون هايك،.19 و اقتصـاد سياسـي: قانون، قانونگذاري ،گزارش جديدي از اصول آزاديخواهانه عـدالت

و موسي غني و نظم، ترجمه مهشيد معيري .1380طرح نو،،تهران،نژاد قواعد
و حكومت انتخابي، آزادي اقتصا.فردريشهايك، فون.20  ...ا در سـنگر آزادي، ترجمـه عـزت هايـك، فردريش فـون در دي

.1382لوح فكر،،تهران،فوالدوند
در ارتقاي كارآمدي رويه.جي كوئنمويل،.21 و ترجمـهيتـأل(وكيليان: هاي تقنيني پارلمان، ويي، گفتارهـا)ف در قـانون

،1390،مجلسيها مركز پژوهش،، تهرانيقانونگذار
كميگزارش تأث.22 محيفيكوتير دفتـر،ياسـالميمجلـس شـورايهـا وكار، مركز پژوهشط كسبيت مقررات حاكم بر

.1390، 12313شماره مسلسل كار،و مطالعات محيط كسب
.1374كالبدشناسي يك برنامه توسعه، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس،. مؤمني، فرشاد.23
در ويژگي.24 هـاي مجلـس شـوراي، مركـز پـژوهش)انتظارات از يك برنامه مطلوب از چيست؟(ريزي برنامههاي اساسي

. 9،1373 مسلسل اسالمي، گزارش
25. Kraan, D. J. Cutback management in the Netherlands. Public Budgeting & Finance, 

21(2), 2001. 
26. See T. R. S Allan, “Rule of Law”, in Peter Newman (ed.) The New Palgrave 

Dictionary of Economics and the Law, Vol. 3 (London: Macmillan, 1998). 
27. Norman P. Barry, An Introduction to Political Theory, London, Macmillan, 2000 . 
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