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 درباره برنامه پنجم توسعه
 هاي توسعه در ايران شناسي برنامه آسيب. ۱

 
 
 
 
 
 

 يدهكچ
 

در اين گـزارش    . هاي مختلفي قابل انجام است      شناسي از زوايايي مختلف قابل طرح و به روش          آسيب
هاي   ، آسيب   اي  هاي توسعه و انجام مطالعات كتابخانه       برنامه حوزهاحبه با كارشناسان    به استناد مص  
 :بندي شده است  دسته طبقه۴ريزي در  فرايند برنامه

 ريزي، نيازهاي برنامه  شروط صفر يا پيشهايرادات مربوط ب. ۱ 
 ريزي، ايرادات مربوط به فرايند برنامه. ۲ 
 امه،ايرادات مربوط به محتوي برن. ۳ 
 .ايرادات مربوط به اجراي برنامه. ۴ 

 
 مقدمه

 

 طـوالني داشـته و از جملـه         نسـبتاً  اي  شـور مـا سـابقه     كهـاي توسـعه در        ريزي  ه برنامه كرغم اين   علي
 اقتصادي اندك در  ي و رشد    كتحر  كمانه شاهد   تأسف بوده است، م   هاي توسعه    پيشگامان تدوين برنامه  

متـر از دو    كريزي حتـي      ه با سابقه برنامه   كي نيز وجود دارند     شورهايكدر عين حال    . ايم  شور بوده ك
همـه ايـن    . انـد   يافتگي چندين دهه از مـا جلـوتر افتـاده           نون از لحاظ معيارهاي رشد و توسعه      كدهه، ا 

شور ما از لحاظ منابع غني، موقعيت جغرافيايي و الزامات رشـد            كه  كاتفاقات در حالي رخ داده است       
 .)۱۳۸۴ نورمحمدي،(شورها داشته است ك جايگاه مناسبي در ميان و توسعه اقتصادي همواره

چرا با فراهم بودن شرايط رشد و توسـعه و بـا وجـود سـابقه                «ه  كآيد     پيش مي  سؤالحال اين   
هاي توسعه، همواره با معضل اجرا        ريزي و صرف منابع ملي در تدوين برنامه         طوالني در امر برنامه   

 .»ايم؟  آنها مواجه بودهها و اثربخش نبودن نشدن برنامه
ريـزي در   االت برنامـه  كر شده در باال ضرورت انجـام تحقيـق در مـورد موانـع و اشـ                كموارد ذ 

مطـرح  » هـاي توسـعه در ايـران          شناسي برنامـه    آسيب«تواند با عنوان      ه مي كند  ك شور را نمايان مي   ك
سـعي  گزارش  در اين   . ودهاي توسعه بعدي استخراج ش        شود؛ و از دل آن پيشنهادهايي براي برنامه       
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٢

ارشناسان توسعه و همچنين مجريان امر تدوين و اجراي         كشده است با گردآوري نظرات نخبگان و        
هاي اساسي    هاي حضوري، آسيب    اي و مصاحبه    تابخانهكهاي توسعه قبلي، از طريق مطالعات         برنامه
 پـنجم توسـعه قـرار        برنامـه نندگان  ك ار در اختيار تدوين   كهاي توسعه استخراج شود و نتيجه         برنامه
 .گيرد

 
 هاي توسعه شناسي برنامه مدل آسيب. ۱

 

هاي توسعه و بررسـي آنهـا در    هاي برنامه دهي به ابعاد مختلف آسيب  ه در نظم  كرغم ضرورتي     علي
نده و محدود به    كطور پرا   م، اغلب به  كهاي حا    است، بررسي پارادايم     مدل جامع وجود داشته    كقالب ي 

 .د خاص بوده است يا چند بعكي
ه كـ گرفته شده، مـدلي ارائـه شـده اسـت            ارك ش، با توجه به وسعت طيف نظرات به       گزاردر اين   

 .  و رفع آنها ياري نمايدكها، مخاطبان را در در دهي به ابعاد مختلف آسيب تواند با نظم مي
 

 هاي توسعه در ايران شناسي برنامه مدل آسيب .۱ نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افي بـه  كاند، عدم توجه  شور همواره با آن مواجه بودهكهاي توسعه    ه برنامه كتي  الكي از مش  كي
ريـزي،     برنامـه  فرايند. ريزي در مراحل تدوين و اجراي آنها بوده است          م بر محيط برنامه   كشرايط حا 

  عنـوان   بـه  ش از آن  گزاره در اين    كگيرند    ل مي ك ش يها همواره در دل محيط      اجرا و نظارت بر برنامه    
 تحـت   بعضـاً ه  كـ اين شرايط   . ياد شده است   »شوركهاي توسعه در      م بر برنامه  كايط محيطي حا  شر«

اسـت، شـامل مـواردي        شده   ياد» ريزي  نيازهاي برنامه   پيش«يا  » شروط صفر برنامه  «عناويني چون   
فقـدان    در سطح مفاهيم توسعه، فقدان نظام آماري قابل اطمينان و اثربخش،           كچون فقدان فهم مشتر   
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٣

هاي قـانوني الزم مـابين        عدم هماهنگي  ها و   م بر برنامه  كار سياسي و اجتماعي اصالح شده حا      ساخت
 .باشد مي آنها

اي با    برنامه هر. باشد  ريزي مي    برنامه فرايندالت و نواقص    كها معطوف به مش     دسته دوم آسيب  
 در. نـد ك مي طيميل كتدوين و ت براي خصوصي را  بهفراينداهداف از پيش تعيين شده خود،  توجه به 

 مجمـع با   مشورتپس از    رهبري سوي مقام معظم   از توسعه هاي  برنامه ليك هاي  سياست ما شورك
 سـوي  از. شـود   مي ابالغ توسعه هاي  برنامه مجري عنوان  به دولت به و تهيه نظام مصلحت تشخيص

 دوره كيـ  بـراي  را خود پيشنهادهاي و ها برنامه  نيازها، نيز دولتي هاي دستگاه و ها وزارتخانه ديگر
ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهـوري        منظور تلفيق به معاونت برنامه     هرده و ب  ك  تدوين ساله پنج

 آن را بـراي     ، از تلفيـق   پـس نيـز   ايـن نهـاد      .ننـد ك ارسال مـي   ) سابق ريزي  سازمان مديريت و برنامه   (
 نيـز    شوراي اسـالمي   جلسالبته در م  . دهد  تصويب نهايي در اختيار مجلس شوراي اسالمي قرار مي        

ميسيون تلفيق مورد بررسي كهاي تخصصي و سپس در  ميسيونكهاي مختلف برنامه ابتدا در  بخش
ه توسط چرخه عظيمي شامل رهبري، مجمع تشخيص مصلحت،    ك فراينداين  . گيرد و بازبيني قرار مي   

روز برخـي از    بـ  ه عدم رعايت آنهـا سـبب      كباشد    شود، داراي ضرورياتي مي     دولت و مجلس طي مي    
 . الت خواهد شدكمش

ايـن   در   . تدوين و در محتواي برنامـه قابـل بررسـي هسـتند            فرايندها، بعد از      دسته سوم آسيب  
هاي تدوين شده از حيث محتـوي   و برنامه برنامه مورد بررسي و مميزي قرار گرفته         بخش، محتواي 

 قـرار   بررسـي  ز اين قبيـل مـورد      مواردي ا  و بودن عملياتي ميزان شور،ك هاي  اولويت با   همخوانيو  
 . گيرند مي

 گرفتـه از    نشـئت  درواقعه  كهايي    باشد؛ آسيب   ها، معطوف به حوزه اجرا مي        آسيب چهارمدسته  
 .گذارند باشد اما خود را در مرحله اجرا به نمايش مي مراحل قبل مي

 .شوند در ادامه چهار آسيب ياد شده به تفكيك طرح و بررسي مي
 
 ريزي برنامه نيازهاي پيش يا صفر شروط به وطمرب ايرادات .۲

 

بـر اعتقـاد     بنـا . گـردد   ريـزي برمـي     ه بـه مرحلـه ماقبـل برنامـه        كدسته از ايراداتي اشاره دارد       به آن 
  بـه ضـرورت مهيـا شـدن     الزم اسـت    ارشناسان توسعه، پيش از شروع به تدوين برنامـه توسـعه،          ك

رد كـ  فقدان شرايط مناسب، يـا عمل      زيرا. ه شود  توج شوركريزي متناسب با شرايط       بسترهاي برنامه 
هـاي تـدوين      برنامـه   احتمـاالً   توسعه،هاي    ريزي  نندگان و مجريان برنامه   ك تدوينضعيف و نامتناسب    

البتـه بايـد   . كـرد  مواجـه خواهنـد    اثربخشـي حداقلبا و يا نموده  رو روبه ستك اجرا با ش در  را شده
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٤

ار چنـدان   كـ ريـزي اسـت و        بخشـي از اهـداف برنامـه      ه فراهم آمدن اين شرايط خـود        كتوجه داشت   
 .باشد اي نمي ساده

 :باشند شرح ذيل مي ها به برخي از اين آسيب

  در سطح مفاهيم توسعهكفقدان فهم مشتر ●

ي ك اما هنوز فهم مشتر؛ساله برخوردار است شصتاي  ريزي در ايران از پيشينه ه برنامهكبا وجود آن
هـدف اصـلي     اينكـه    ل نگرفتـه اسـت و بـا       كشور ش كدر  » ريزي توسعه   برنامه « و» توسعه«مفهوم   از

هـا، تعريـف روشـني از          از ايـن برنامـه     كيـ   در هيچ هاي توسعه، معطوف به اين مفاهيم است،          برنامه
 سـال آغـاز     ۱۰ يـا    ۵بايد در      مي قاعدتاًه  كمفاهيمي  .  نشده است  ارائههاي آنها     مفهوم، ابعاد و ويژگي   

 ).۱۳۸۴عظيمي،  (شد طرح و تعريف ميريزي در ايران  برنامه
ها و تفاسـير       با برداشت   شور،كريزي در     ه در ادوار مختلف برنامه    كشود    در نتيجه مشاهده مي   

ه اين امر همواره محل چالش      كايم     بوده رو  روبههاي متفاوتي     متفاوت از اين مفاهيم همواره با برنامه      
 . استريزان و مجريان نيز قرار گرفته  گسترده برنامه

) الگـوي (ت به سمت توسعه نياز است، تعريف مفهوم يا ارائـه پـارادايم              كلذا آنچه در ابتداي حر    
 تبـديل بـه     شـور رسـيده و اصـطالحاً      كنظـران     بايد به اجماع صاحب     ه مي كي از توسعه است     كمشتر

 .)، مصاحبهمؤمني (شور شودك در »ايدئولوژي نظام تخصيص منابع«

هاي مختلفي از مفهـوم توسـعه در    ها و برداشت  لي تلقي كطور      ه به ك ته نيز مفيد است   كر اين ن  كذ
 ١، برنامه عملياتي  كعنوان ي   توسعه به : ه برخي از آنها عبارتند از     كادبيات اقتصاد توسعه وجود دارد      

 از ايـن تلقيـات مشـخص خواهـد          ك استناد به هري   ٣.عنوان نتيجه    و توسعه به   ٢فرايندعنوان    توسعه به 
هايي بايـد   فراينـد مـدت، چـه اتفاقـات و چـه            مدت يا ميان    وتاهكاي    ريزي توسعه   برنامه كه در ي  كرد  ك

ديگر كـ تناسب با ي   برنامه توسعه، اين موارد بهكدر ي. صورت پذيرد و چه نتايجي بايد حاصل شود
ريـزان و متصـديان امـر         ه برنامـه  كـ مطـرح اسـت     همچنان  ال  ؤسدر حال حاضر اين     . اند  مرتبط شده 

 .)، مصاحبهمؤمني( اند  از تلقيات فوق استناد نمودهك ي دامك تا چه حد و به شوركتوسعه 

 هنگام و در دسترس  عدم وجود اطالعات و آمارهاي جامع، به ●
ي از لـوازم و  كـ  لـذا ي ؛باشد  رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب ميايريزي به معن   برنامه

وضـعيت  . افي نسبت به وضـع موجـود اسـت   كاهي و آگ  شناخت ريزي مطلوب، مقدمات اوليه برنامه
اطالعـات جـامع و قابـل اعتمـاد در        . تـوان شـناخت     موجود را نيز از طريق بررسي آمار و ارقام مـي          

                                                 
1. Action Plan 
2. Process 
3. Result 
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٥

ه كـ معتقدنـد  ) نظير آرتور لوئيس(ه برخي اقتصاددانان كقدر اهميت دارد   هاي توسعه آن    ريزي  برنامه
ه شـخص   كـ رين عامـل، ميـزان اعتمـادي اسـت          تـ   الن، مهم كهاي اقتصادي در سطح       در گزارش مدل  

 ).۱۳۸۱حسيني،  (ريز به ارقام اطالعاتي دارد برنامه

 بـا  بعضـاً هنگـام و      تنها با فقر اطالعات و آمارهاي دقيق و بـه           شور ما نه  كه  كاين در حالي است     
ان بررسـي و ارزيـابي مبـاني    كـ ه در بسـياري مـوارد حتـي ام   كـ اطالعات متنـاقض مواجـه اسـت، بل      

  .آوري اطالعات نيز وجود ندارد هاي جمع  و روشريآمارگي
رد اقتصـادي  كـ رسـمي عمل  توان از گزارش       بارزترين نمونه از اين آمار و اطالعات، مي        عنوان  به

 تـأخير  سال   كه فارغ از نواقص آن، گاه با بيش از ي         كرد  كهاي توسعه ياد      هاي برنامه   دولت در سال  
رد اقتصـادي   كـ عنوان مثال گـزارش عمل      به(ريزي قرار گيرد      هتواند مبناي برنام    شود و نمي    منتشر مي 

 ). منتشر شد۱۳۸۶ه در سال ك ۱۳۸۴سال 

 براسـاس .  در صـنعت اشـاره نمـود       ارزش افـزوده  توان به نـرخ رشـد          مثالي ديگر مي   عنوان  به
درصـد در سـال      ۱۲زي، رشد ارزش افزوده بخـش صـنعت از          ك مر كآمارهاي منتشره از سوي بان    

ز كـ  آمارهـاي مر   براساسه  كاين در حالي است     . اهش يافته است  ك ۱۳۸۴د در سال     درص ۷ به   ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴ درصـد در سـال       ۷متـر از    ك بـه    ۱۳۸۳ درصد در سال     ۲ور از حدود    ك شاخص مذ   ،ايرانآمار  

در )  بخـش صـنعت    ارزش افـزوده  رشـد   (ور  كه در مورد شاخص مذ    كتر آن   جالب! افزايش يافته است  
رد دوسـاله اول    ك و نظارت بر عمل    ۱۳۸۵گزارش اقتصادي سال    (ارد   هيچ آماري وجود ند    ۱۳۸۵سال  

ان كـ تنهـا ام    لـذا نـه   ). جمهـور   ريزي و نظارت راهبـردي رئـيس        برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامه    
 و شناخت وضع موجود بـراي نـاظرين و منتقـدان و     ارزش افزوده رد صنعت در ايجاد     كبررسي عمل 

ريـزان گرفتـه       واقعيات نيز از برنامه    بر  مبتنيريزي دقيق و       برنامه ه توان كگران فراهم نيست، بل     تحليل
 ).، مصاحبهمؤمني (شود مي

 

 شوركاجتماعي   ـساختار سياسي ●

 و  هـا  گيـري     جهـت بـر ايـن،       عـالوه  فاقد يك ضمانت اجرايـي قـوي هسـتند و         هاي توسعه      برنامه غالباً
ها سـايه انداختـه و        ارهاي عقالني برنامه  كها و ابزارها و راه       بر سياست  معموالً سياسي   رهنمودهاي

 . دهد مي قرار تأثيرشدت تحت  آن را به

دوم ،   و اول  )قبـل از انقـالب     ( اول، سوم و پنجم عمراني       از جمله برنامه   ها،  برنامه از بسياري در
 در  اساسـاً  يـا     اسـت  آنچه در عمل اتفـاق افتـاده      موارد،  برخي از   در  ،  )بعد از انقالب   (و سوم توسعه  

 تـأثير  تناسبي بـا عمـل نداشـته و در عمـل نقـش و      برنامه تأكيد ميزان و يا  نشدهبيني    ها پيش   رنامهب
تـوان بـه ارائـه     در همين راستا مـي   . الشعاع اتفاقات خارج از برنامه بوده است        شدت تحت  ها به   برنامه
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زمـان بـا       هم ساماندهي اقتصادي  طرح   ،شوركزمان با برنامه اول توسعه       برنامه تعديل اقتصادي هم   
زمان با برنامه چهـارم و تـدوين برنامـه پـنجم توسـعه          تحول اقتصادي هم  برنامه دوم توسعه، طرح     

كامـل  اجـراي    بـه  آنـان  پايبنـدي  عـدم  دهنـده   نشـان  هكـ  نمـود  اشارههاي وقت     دولت توسط،  شورك
 ).۱۳۸۱، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه (است شورك ساله پنج مدت ميان هاي برنامه
 همـين دليـل   بـه پذيري در جامعه ما ريشه تاريخي دارد و   سوي ديگر گريز از قانون و قانون از
 همچنـين . شـويم  هايي مواجه مـي    قانوني شور نيز گاه با بي    كگذاري   ها و مجالس قانون     در دولت  حتي

 برخـوردار  مناسـبي  ردكاركـ  از يـا  و نگرفتـه  لكشـ  خـوبي  بـه  ما جامعه در عمومي نظارت نهادهاي
 چنـد  اسـتبدادي  هاي ومتكح از متأثر يفرهنگ و تاريخي هاي ريشه به نيز مسئله اين البته هك يستند؛ن

 از عـدول  و قـانوني   بـي  لـذا . گـردد   مـي  بـاز  متعـددي  تاريخي و فرهنگي عوامل و ايران در هزارساله
 .ندارد دنبال به گزافي هزينه قانون، هاي چارچوب

 ريزي  برنامهدرخصوصهاي قانوني  ها و ناهماهنگي استيك ●
ريزي توسعه در ايران فاقد انطبـاق و انسـجام الزم اسـت               م بر برنامه  كمجموعه قوانين و مقررات حا    

 بـه برخـي از ايـن مـوارد          در ذيـل  . هاي قانوني مواجهنـد   خألپوشاني و تناقض و گاه با         ه گاه با هم   ك
 .اشاره شده است

م معينـي وجـود دارد،      ك قانون اساسي ح   ۵۲ اصل   هاي ساليانه در    در مورد بودجه   اينكه   رغم  علي. ۱ 
 .مي وجود نداردكمدت، ح هاي بلندمدت و ميان نسبت به ضرورت يا عدم ضرورت تدوين برنامه

رغم اختيارات قانوني مجلس شوراي اسالمي، محدوده عمل قـانوني ايـن نهـاد در مـورد            علي. ۲ 
هـاي     مسـئوليت تـدوين برنامـه      قانونـاً ه  كـ هاي توسعه مشخص نيست و از آنجـا           تغيير لوايح برنامه  

ه تغييـرات اعمـال شـده توسـط مجلـس           كرسد در مواردي      نظر مي  باشد، به   عهده دولت مي  رتوسعه ب 
ريـزي تلقـي       نـوعي برنامـه    درواقـع ها فراتـر از تغييـرات جزئـي بـوده و              شوراي اسالمي در برنامه   

 .شود محسوب مي شود، دخالت در وظايف قوه مجريه مي

ها و منـاطق      ت بخش كه در قانون اساسي و قانون برنامه و بودجه به مشار          ك زيادي   تأكيدم  رغ  علي. ۳ 
 .ت مشخص نشده استكار قانوني جلب اين مشارك سازو،هاي توسعه وجود دارد در تدوين برنامه

ان در  گـذار   سياسـت ريـزي بـا       ارشناسان نظام برنامـه   كاري براي نحوه تعامل     كقانوناً سازو . ۴ 
موضـوع اصـل   (مصلحت نظام، مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي امنيـت ملـي          مجمع تشخيص   

 .در مسير تدوين برنامه مشخص نشده است)  قانون اساسي۱۷۶

 اجـراي   فراينـد  نـاظر بـر      عنـوان   بـه توانـد     ه مـي  كـ رغم وظايف قانوني شـوراي اقتصـاد          علي. ۵ 
يـب اعضـا و شـرح وظـايف آن          كرريزي تلقـي شـود، در ت        هاي توسعه، نهاد عالي نظام برنامه       برنامه

 ).۱۳۸۱، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه (هاي جدي وجود دارد نارسايي
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 ريزي برنامه فرايند به مربوط ايرادات .۳
 

. نـد ك مـي  ميل طي كتدوين و ت   براي خصوصي را    به فرايندم بر آن،    كاي با توجه به نظام حا       برنامه هر
 مجمـع  مشـورت  پـس از  ( انقـالب  رهبـر  سـوي  از توسـعه  هاي برنامه ليك هاي  سياست ما شورك در

. شـود   مـي  ابالغ توسعه هاي  برنامه مجري و طراح عنوان  به دولت به و تهيه )نظام مصلحت تشخيص
 بـراي  را خـود  پيشـنهادهاي  و ها  برنامه  نيازها، نيز دولتي هاي  دستگاه و ها  وزارتخانه ديگر سوي از
ريزي و نظارت راهبردي رياسـت        معاونت برنامه  منظور تلفيق به   هرده و ب  ك  تدوين ساله پنج دوره كي

ريـزي و نظـارت       معاونـت برنامـه   . ننـد ك  ارسال مي  ) سابق ريزي  سازمان مديريت و برنامه    (جمهوري
 آن را براي تصويب نهـايي در اختيـار مجلـس شـوراي     ، از تلفيقپس نيز راهبردي رياست جمهوري 

هاي تخصصـي    ميسيونكهاي مختلف برنامه ابتدا در       س نيز بخش  البته در مجل  . دهد  اسالمي قرار مي  
لي توسـط   كطور    ه به ك فراينداين  . گيرد ميسيون تلفيق مورد بررسي و بازبيني قرار مي       كو سپس در    

شـود داراي    ، شامل رهبري، مجمع تشخيص مصلحت، دولت و مجلس انجام مي          اي از نهادها    مجموعه
در ادامه بـه بررسـي ايـن        . ها خواهد شد    ها سبب برخي آسيب   ه عدم رعايت آن   كباشد    ضرورياتي مي 

 :ها پرداخته شده است آسيب

 هاي توسعه نفعان و عدم حصول اجماع و توافق در برنامه ت نگرفتن ذيكبه مشار ●
نوعي بر  هاي توسعه به پردازند و برنامه شور به ايفاي نقش ميكبازيگران مختلفي در عرصه اقتصاد 

لـي  ك الزم است توافقي      ها در صحنه اجرا،     سب توفيق برنامه  كمنظور    لذا به .  است مؤثر كرد هري كعمل
هـاي    هـا، سـازمان     لكتشـ . ام برنامه وجـود داشـته باشـد       كها و اح    ميان اين بازيگران بر سر اولويت     

هـاي اجرايـي، برخـي از ايـن           تـرين دسـتگاه     نظران دانشگاهي و حتي برخـي از مهـم          استاني، صاحب 
  .روند ار ميشم بازيگران به

هاي فراينـد هاي صنفي، از دعوت نشدن و عدم حضور در            لكاما معموالً بخش خصوصي و تش     
نيـز معمـوالً چـون در رونـد          هـاي اجرايـي     دسـتگاه . ننـد ك ايت مـي  كگيـري شـ     ريزي و تصميم    برنامه
ز  صـحيحي ا   ك در اي بـراي اجـراي آن ندارنـد و يـا اصـوالً              انـد، يـا انگيـزه       ريزي دخيل نبوده    برنامه
 .ايجاد شود اختالل اجراي برنامه نيز دراست ممكن آورند؛ به اين ترتيب  دست نمي ها به برنامه

نظـران و نخبگـان دانشـگاهي و نماينـدگان            ت برخـي صـاحب    كاز سوي ديگر در اثر عدم مشار      
نظـران نيـز بـر        ريزي، اجماع الزم در ميان صـاحب         برنامه فرايندري موجود در    كاتب ف كجريانات و م  

ه نظـرات خـود را در جلسـات    كـ جـاي آن  آيـد و منتقـدان بـه        دسـت نمـي     ها به آسـاني بـه        برنامه روي
بـه ايـن ترتيـب دولـت نيـز بـا            . ننـد ك هـا بيـان مـي       سازي ارائه دهند، در رسانه      ارشناسي و تصميم  ك

 . گوش شنوايي نسبت به منتقدين نخواهد داشت ،اي شدن انتقادات، خارج از فضاي اعتماد رسانه
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با تغيير و   معموالً  . باشد  ت مي كاي از اين عدم مشار      ه  علت بخش عمد   هاي سياسي نيز   يبند طيف
از جملـه دولـت و       (گـذار   سياستهاي    ها و احزاب سياسي در دستگاه       ها و آمدوشد جناح     تحول دولت 

م بـه   ياي كشـور هسـت      رهاي اجرايي و برنامه   دتغييرات وسيعي در كا   شاهد  ) مجلس شوراي اسالمي  
از تجربيـات و نظـرات      ) شـور را  ك درواقعو  (خود  حاكم  جناح  گونه انديشيد كه     توان اين   نحوي كه مي  

 .سازد مند نمي و كارشناسان كشور صرفنظر از گرايشات فكري آنان بهرهنظران  ارشناسي صاحبك

 هاي توسعه  هاي غيركارشناسي در برنامه  قانوني ديدگاهمداخله  ●
ان ورود  كـ  ام ه عمـالً  كـ هايي اسـت      ها و گسست  شور دچار خأل  كهاي توسعه در       تدوين برنامه  فرايند

 .ندك ها ايجاد مي ارشناسي را در برنامهكنظرات غير

 نماينده با ك در مجلس، پيشنهاد يساله پنجهاي  عنوان مثال گاه به هنگام بررسي قانون برنامه     به
 . شود ماده قانوني مي كاي و نه ملي، سبب اضافه يا تعديل شدن ي در نظر گرفتن مالحظات منطقه

ر به  كارشناسانه، از تغييراتي نام برد      كعنوان بارزترين نمونه اين مداخالت غير          شايد بتوان به  
ه ايـن اعـداد و ارقـام        كـ شـود؛ حـال آن      گيري اعمـال مـي      يأ در مجلس، به شيوه ر      مي برنامه كجداول  

هـاي     روش كمـ ك  انجام شده به  ه حاصل محاسبات    كباشند    اي مي   انتخابي نبوده و متغيرهاي وابسته    
 ).سبحاني، مصاحبه (باشند انات در دسترس ميكاقتصادسنجي و براساس شرايط موجود و ام

 ريزي بندي فرايند برنامه مالحظات مرتبط با زمان ●

 برخي  .باشد  ميمواجه  زماني  ها و مالحظات      با محدوديت شور،  كداليل متعددي، تدوين برنامه در       به
 :باشند  ذيل ميشرح بهاز اين داليل 

هـاي توسـعه      ي از داليل تسريع در تدوين برنامـه       كـ مالحظات ناشي از تغيير دولت يا مجلس، ي         
هـا   گيري باشد و بسياري از جهت   سال داراي اعتبار مي     برنامه به مدت پنج    اينكه   با توجه به  . باشد  مي

مـدتي را     دت تصدي، برنامه ميان   باشد، مجلس و دولت مايلند، در م        هاي توسعه مي    معطوف به برنامه  
تدوين برنامه چهارم توسـعه در مجلـس        . با نظرات و منويات خود، تدوين و به مرحله اجرا درآورند          

ار قـرار   كـ در دسـتور     .باشـد   اي از اين مورد مـي       ، نمونه ردن آن توسط مجلس هفتم    كششم و نهايي    
 ي از داليـل در حاشـيه قـرار   كـ توانـد ي  هاي توسعه نيز مـي      عد با برنامه  هاي هم بْ    گرفتن برخي برنامه  

طـرح  (هـاي پـس از انقـالب          هاي اقتصادي دولـت     طرحعنوان مثال     به. هاي توسعه باشد    گرفتن برنامه 
تعديل سـاختاري در دولـت هاشـمي، طـرح سـاماندهي اقتصـادي در دولـت خـاتمي و طـرح تحـول                        

 .ساله ارائه شده بودند  نجهاي پ  برنامه همگي خارج از چارچوب) نژاد اقتصادي در دولت احمدي
شـان در مجلـس       هـاي پيشـنهادي     مترين تغييـرات در برنامـه     كمنظور ايجاد     بهاحتماالً  ها    گاه دولت ـ  

گذارند و به اين   در اختيار مجلس ميتأخيرن و گاه با كها را در ديرترين زمان مم  برنامه شوراي اسالمي،
 . گيرند گري در اليحه و برنامه پيشنهادي ميافي را از مجلس براي بررسي و بازنكترتيب فرصت 
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  تدوين برنامهفرايندمنطقي در  خرات زماني غيرأهاي ناشي از تقدمات و ت آسيب ●
هـاي اساسـي مشـخص        مشي  لي و خط  كريزي، ابتدا بايد خطوط        مباني اوليه و منطق برنامه     براساس

 تدوين  معموالًه  كين در حالي است     ا. ام برنامه در راستاي تحقق آنها تدوين گردد       كشوند و سپس اح   
زمـان بـا هـم        برنامه در دولت، هـم    ) امكاح(لي در مجمع تشخيص مصلحت و محتواي        كهاي    سياست

لي در دسـت    كهاي    با سياست و تطبيق آن    محتواي برنامه   اطالع از   براي  فرصت مناسب   جلو رفته و    
هـاي   ام برنامه همسـو بـا سياسـت       كحتوان انتظار داشت ا     خر، نمي ألذا با عدم رعايت تقدم و ت      . نيست

افي كـ ه فرصـت  كـ اي است  گونه عالوه معموالً زمان ارائه اليحه برنامه به مجلس نيز به  به.لي باشند ك
رده و بـا    كها از اين محدوديت استفاده        براي بررسي و اصالح اليحه وجود نداشته و حتي گاه دولت          

 .نمايند ميارائه ديرهنگام آن به مجلس اين فرصت را محدودتر 

 ها  ها و بخش اي به برنامه در دستگاه نگاه بودجه ●
 در عمل اين تناسب و      مدت، غالباً   هاي ميان   هاي ساليانه با برنامه     رغم ضرورت هماهنگي ميان بودجه      علي

الشـعاع تخصـيص      ها تحـت    مدت در برنامه    هاي ميان   ، راهبردها و سياست     هماهنگي از بين رفته و اهداف     
ريزي بر نظام  هاي بودجه اي قرار گرفته و حتي ادبيات، ابزارها و شيوه يمات موقت و بودجهمنابع و تصم

 ).۱۳۸۴، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه (م و مسلط شده استكريزي حا برنامه

منزلـه اختصـاص      شور، اشاره مواد برنامه به بخش يا دستگاهي خاص، بـه          كدر ساختار اداري    
هـاي مختلـف تـالش        بخـش  ن برنامـه  ي تـدو  فراينـد لذا در   . به آن بخش است   شور  كبخشي از بودجه    

واسـطه مـواد    هـا بـه   هـا و دسـتگاه    به عبارتي ديگر، بخش   . نند اثري در مفاد برنامه داشته باشند      ك مي
 .نندك  مييخواه شور سهمكبرنامه، از بودجه 

ن يـ شـدت بـه ا      مـه، بـه   ن اتفاق در برنامه چهارم نيز رخ داد و در آخـرين مراحـل تـدوين برنا                يا
، ي بخشـ  يه سـندها  يـ رد و ال  كـ دا  يـ شـدت گسـترش پ     ن خاطر برنامـه بـه     يهم  تقاضاها توجه شد و به    

 ).اماني، مصاحبه ( سند بود۵۰ش از يه بكل گرفت ك شي استاني و سندهايفرابخش
عبـارتي اجـراي    به. دهد ام نيز خود را نشان ميكاي به برنامه، در اجراي اح      ميت نگاه بودجه  كحا

رد نيـز   كـ همين دليل در گزارشـات عمل       به. شود   به صرف هزينه تعبير مي     ها، عمدتاً   برنامه در دستگاه  
معموالً بدون اشاره به ميزان دسـتيابي بـه اهـداف، از اختصـاص پـول يـا صـرف آن گـزارش داده                    

ه رد، روش ارزيابي تالش يـا اعتبـارات هزينـه شـد           كعبارت ديگر، تنها روش ارزيابي عمل       به. شود  مي
 .باشد مي
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شور هسـتند   ك يي مجموعه در بدنه اجرا    كينده  يدام از مواد قانون برنامه، نما     كبه اين ترتيب هر   
 درنهايـت  دهند؛  ار بيشتري انجام مي   كدام  كند هر ينند بگو ك ي م يه گاه براي دريافت سهم بيشتر سع      ك

 . گردد به فهرستي از آمال و آرزوها مي برنامه توسعه، تبديل

 ريزي  عدم استمرار برنامهنگاه فصلي و ●

 صـورت   بـه ه  كـ بـه ايـن ترتيـب       .  بوده و اسـتمرار نـدارد      ي فصل فرايند كي در ايران    يزير   برنامه فرايند
ب يپـس از تصـو    . شـوند   ي بـار دور هـم جمـع مـ         كيسال  پنج   هر   ي فصل يها  تهيمكاي و در قالب       دوره

 قـرار   يـي ار دسـتگاه اجرا   يـ در اخت  بـودن گسسـته شـده و         يل فصـل  يدل امل به كطور    ه به ين ال يبرنامه، ا 
 . رديگ يم

،  تبـديل شـود    ي امـر غلتـان و دائمـ       كي خارج شده و به      ي از حالت فصل   يزير  برنامهبراي اينكه   
 . نماياند هايي جهت نظارت دائمي و اصالح برنامه ضروري مي وجود كميته

 ريزان ارشناسي برنامهكيب كتر ●

اي از     مجمـوع نظـرات عـده      شـود، عمومـاً     ر تهيـه مـي    شـو ك برنامـه توسـعه      عنوان  بهآنچه در نهايت    
ريزان و سطح تخصص و آشنايي        ارشناسي برنامه كيب  كلذا تر . شور است كارشناسان  كمسئوالن و   

 . يابد اي دنيا، بسيار اهميت مي شور و آخرين تحوالت توسعهكايشان با شرايط 

 ريزي  گرايي در برنامه زكتمر ●
زگرايي در كتمر.  تعريف گرديده است زكه با درجه بسيار بااليي از تمرريزي ايران هموار نظام برنامه

مــديريت و هــا بــه ســازمان  هــا، از بخــش ز و بخــشكــهــاي توســعه ايــران از منــاطق بــه مرا برنامـه 
رغـم   و از اين سازمان به مقامات عاليـه سياسـي گـرايش داشـته و علـي            )سابق(شور  كريزي    برنامه

ه نظام سياسـي و قـانوني مـا و        كنيم  ك ززدايي، مشاهده مي  كرت تمر ات بسيار بر ضرو   تأكيدتالش و   
 .تقويت نموده است ز را پشتيباني وكطور جدي اين تمر به.. .ها و  مالي برنامهتأمينهمچنين نحوه 

توجهي بـه نقـش نهـادي، مـدني و سياسـي        ريزي، بي ز در نظام برنامهك مهم ديگري از تمر   وجه
هـا بـوده     مـالي برنامـه  تـأمين احي، اجرا، نظارت، ارزشيابي و   بخش خصوصي و عموم مردم در طر      

 كآفرينـي ملـي توسـط يـ         طور جدي با اعتقاد به قدرت توسـعه         هاي عمراني و توسعه به      برنامه. است
هاي مخاطبـان      نيازها، منابع و توانايي    بر  مبتنيگاه    ، طراحي و اجرا شده و هيچ      متمركزنظام آمرانه و    

 پيشـران اقتصـاد يـاد    عنـوان  بـه ه از بخـش خصوصـي   كـ ارت ديگر در نظامي   عب به. آنها نبوده است  
سـازمان  ( معطوف به اين بخش باشد و نـه بخـش دولتـي              بايد عمدتاً   هاي توسعه مي    شود، برنامه   مي

 .)۱۳۸۱، ريزي كشور مديريت و برنامه
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 ايرادات مربوط به محتواي برنامه .۴
 

خـود  در ايـن قسـمت      . شود، همان محتواي برنامه اسـت      يريزي استخراج م    برنامه فرايند از دل    آنچه
 بـا   همخـواني هاي تدوين شده از حيث محتوي و          و برنامه برنامه مورد بررسي و مميزي قرار گرفته        

 ايراداتي. گيرند  قرار ميبررسي  مواردي از اين قبيل موردو بودن عملياتي ميزان شور،ك هاي اولويت
 :ردك خالصه توان مي زير هاي بند در را است اردو توسعه هاي برنامه يامحتو به هك

 مدت ميانهاي  برنامهو باالدستي ابهام در نحوه ارتباط اسناد  ●
و نحوه ارتباط ) لي نظامكهاي   سياست ساله، انداز بيست  سند چشم  اساسي، قانون(وجود اسناد باالدستي 

 . شور بوده استكريزي در   ابهام برنامهي از نقاطك همواره يساله پنجمدت  هاي ميان آنها با برنامه

شـور  كمـدت     هـاي ميـان      چتر سياستي بلندمدت بر فضاي برنامه      كه ي كاين مسئله موجب شده     
عنوان   به.  مواجه شود  يزير  ردهاي برنامه كيط شديد در رو   يشور با افراط و تفر    ك بعضاً  م نبوده، كحا

در برنامـه  ل ي تعـد يها استي و س يرد ارشاد كيبه رو باره    به يك  بود،   يليه تفص كمثال از برنامه اول     
آن، روي  ي منفـ ينترل آثار جانب  ك ي الزم برا   يساز  زده و بدون بستر     ح، شتاب ي صر شدت  بهدوم، كه   

 ).اماني، مصاحبه (آورده شده است
دستي، تعـدد اسـناد باالدسـتي نظـام نيـز             فارغ از اين عدم ارتباط ميان اسناد باالدستي و پايين         

منطقي   ضروري و غير    نظران غير   لي توسط بسياري از صاحب    كهاي    ست و تعدد سياست   محل ابهام ا  
 ).سبحاني، مصاحبه (خوانده شده است

 ها هاي اقتصادي برنامه اتب و پارادايمكعدم اجماع بر م ●

ريزان در  نظران و برنامه نظرهاي اساسي و بنيادين ميان صاحب  هاي اخير گاه شاهد اختالف در سال
نظرها در   عنوان مثال شدت اين اختالف      ه به كنحوي    به. ايم  هاي توسعه بوده    هاي برنامه   ارادايمتعيين پ 

تب مباني نظري برنامه چهارم شـد و        كبرخي از    يآوري و امحا    برنامه چهارم توسعه، منجر به جمع     
 . نگرديد )مههاي اين برنا معطوف به مباني و پارادايم(حن لحتي اين اصالحات مانع از انتقادات شديدال
هـاي توسـعه در بـين     هاي برنامه لي در اصول و پارادايمكاين تجربه نشان داد چنانچه اجماعي      

از سـوي ديگـر     هـا     و بخش خصوصـي و تشـكل      نظران     سو و صاحب   كريزان و مجريان از ي      برنامه
 .بين بود ها چندان خوش  توان به پذيرش و اجراي برنامه حاصل نشود، نمي

اتب علمي، بخش ديگري نيز معطوف به الگوهـاي     كهاي اقتصادي برخاسته از م      يمنار پارادا كدر  
در همـين راسـتا مفهـومي تحـت عنـوان بحـران مشـروعيت در                . باشـد   م بر جامعـه مـي     كارزشي حا 

ريزي بـراي     ه برنامه كشود    در چارچوب اين بحث، گفته مي     . شناسي توسعه مطرح گشته است      جامعه
هاي اجتمـاعي و فرهنگـي معـين          هر دو اينها در محيط    . گيرد  رت نمي  صو توسعه و اجراي آن در خأل     
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بايسـت    هـا مـي     اي به نـام تعـارض ارزش         از پديده  شدت  بههاي توسعه،     بنابراين برنامه . افتد  اتفاق مي 
هاي متعالي     با ارزش  نند، بايد دقيقاً  ك هاي توسعه ترويج مي     ه برنامه كهايي    يعني ارزش . برحذر باشند 

توانـد    تنهـا آن برنامـه توسـعه نمـي          سو باشند و اگر غير از اين اتفـاق بيافتـد، نـه              ه هم م بر جامع  كحا
 .هاي شديدي را هم برانگيزد ن است مقاومتكه ممكند، بلكت مردم را جلب كمشار

  برنامه  اهدافگذاري صحيح در ها و عدم اولويت جامعيت برنامه ●
توسعه . ها امري بديهي است     ر قرار گرفتن اولويت   اك منابع، در دستور       در زمان مواجهه با محدوديت    

ست  ارو روبهها  ه با انبوهي از محدوديتكشوري كبراي   نيست واشور نيز از اين قاعده مستثنك كي
ايـن  . ناپذير اسـت    هدفمند و اولويت محور يك ضرورت محتوم و اجتناب         برنامه   كطراحي و تدوين ي   

 در يحتـ  يا توسـعه  مهـم  يها تابك در بارها و شده اختهشن توسعه اتيادب در هك ست ا ها سالته  كن
 شيب تجربه از ييها درس ،توسعه يزير برنامه« تابك در مثال عنوان به. است آمده ،شيپ دهه چند
 عمـل  در هكـ  اسـت  آمده صراحت به) رانيا جمله از (١»توسعه يزير برنامه در جهان شورك ١٠٠ از
 جـامع  يزيـ ر برنامـه  و ندارد وجود جهان سطح در وسعهتجامع   يزير برنامه موفق تجربه كي يحت

 توسـعه  مـانع درنهايـت    و نـد ك يمـ  محـدود  را يبـازده  و حـذف  را تيـ خالق و ينوآور عمالً توسعه
هـاي زيرسـاختي،    استيكهاي نهادي، موانع سياسي،   با ضعف اي   در حال توسعه   امعه ج هر .شود يم

در چنين شرايطي عقل سليم  ، استبالفعل مواجه اجتماعي و محدوديت منابع  ـ ناهمسازي هنجارهاي
ايـن  . هـاي محـدود باشـد       ريـزي بـا هـدف       ريـزي توسـعه، برنامـه       ند تا چند دوره، برنامه    ك ايجاب مي 

هاي توسعه، محـور      يه بر قطب  كاي، ت   ريزي هسته   ريزي را در قالب مفاهيم مختلفي مانند برنامه         برنامه
نيافته،   شور توسعهك كه براي يكولي جوهر بحث اين است . دننك مطرح مي.. .قرار دادن آثار انتشار و

هـاي اصـلي و       ه موانـع و محـدوديت     كند  كاي تدوين      جامع، برنامه    برنامه كجاي ي   ه به كعقاليي است   
 ).١٣٧٤، مؤمني (ندك برنامه برطرف كليدي هر بخش را در قالب يك

آموزي   تواند نشانه درس    ار، مي د  شده و اولويت   ارشناسيكلي محدود و روشن اما      كهاي   سياست
عنـوان   بـه  .باشـد ريـزي در ايـران    سال برنامهشصت جهاني و نيز ريزان اقتصادي ما از تجارب  برنامه
گيري و مديريت اقتصادي، روابط دولت رانتي و فقدان نظام شـفاف اطالعـات                 اگر ساختار تصميم   مثال

وري، بـورس و       بهره   تورم،  شاورزي،ك  ،سازي  سه مانع توسعه اقتصادي و مقدم بر ماليات، خصوصي        
گشـايي از ايـن        تمام توان خود را معطوف بـه گـره         بايد   مي  دولت  ل ريز و درشت ديگر است،     كها مش   ده

 .)۱۳۸۷خاندوزي،  (ندكهاي بعدي را دنبال  هاي آتي گام  نمايد و در برنامهمسئلهسه 

                                                 
1. Albert. Waterson. "Development Planning: Lessons of Experience" 
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 :ته در اين خصوص ضرورت داردك ندويادآوري 
معناي عـدم لـزوم اسـتمرار و          برنامه به  كگذاري چند هدف محدود و مشخص در ي        هدفاوالً   ـ

ه تـا   كـ انـد      نردبان كهاي ي   ها همانند پله     به بيان ديگر اين اولويت     .حفظ نتايج آن در مسير آتي نيست      
 .رسيدن به بام توسعه بايد آنها را حفظ نمود

ه كته آن است    كن. هاي اقتصاد نيست   شردن ديگر متغيرها يا بخ    ك اين نگرش مترادف رها      اًني ثا ـ
 بر نقاط خاصي مؤثر طور بهشور كري كي مادي و فگذار  سياستها، توان   نياز ديگر   نظر داشتن   دربا  
 . ز يابد و سپس گام بعدي برداشته شودكتمر

 

 ديگر  لي و تفسيربردار بودن برخي مواد و تفصيلي بودن افراطي برخيك ●

لي در قوانين برنامـه محـدود شـده و          كهاي    حل  ريزي به طرح برخي راه     در بسياري از موارد، برنامه    
ها و مقررات اجرايـي   نامه ه حتي آيينكها و عمليات اجرايي و مشخص منجر نشده، بل    تنها به برنامه    نه

 طرف سبب ايجاد ابهام در كلي از ي  كعالوه، ارائه مواد و قوانين        به. آن توسط دولت تهيه نشده است     
سـازمان مـديريت و      (گـردد   رد مـي  كـ و از طرف ديگر سـبب تفسـير مـواد و توجيـه عمل             سازي    پياده

 ).۱۳۸۱،  كشورريزي برنامه

). مانند برنامه اول توسعه(باشند    در حد افراط جزئي و تفصيلي مي       ها  و در برخي موارد، برنامه    
هـا و    بخـش كيـ اكدر حـد بسـيار بـااليي از تفصـيل تهيـه گرديـده و بـراي ي        ) يا مـواد  (ها    اين برنامه 
ه الزامـات و    كـ  آن   مـالي انجـام شـده اسـت؛ بـي          تـأمين ي و   گـذار   سياسـت گـذاري،     ها هـدف    زيربخش
ريزي، از جملـه وجـود اطالعـات گسـترده، جزئـي و تفصـيلي،                 گونه برنامه   هاي اساسي اين    ضرورت

 در عـين حـال ايـن حـد از         . فـراهم باشـد    ارشناسي بسيار قوي و گسـترده     كمنابع عظيم مالي، نظام     
 عنـوان   بـه (اال  كها از حد بنگاه و حتي         تفصيل از منطق روشني برخوردار نبوده و در برخي از بخش          

هـم پـيش رفتـه و در        ) هاي رنگي    تلويزيون درخصوصقانون برنامه دوم توسعه     » ٥٩«تبصره  مثال  
 . ريزي در حد بخش بسنده شده است ديگر به برنامه برخي
 

  ميان اجزاي برنامه و معلولي صحيحعدم وجود الگوي روشن و رابطه علي ●

ه ميان اجزاي برنامـه، همـاهنگي   كشود، به اين معناست  ه به سندي، عنوان برنامه اطالق مي      ك هنگامي
ديگر و معطوف بـه اهـدافي مشـخص    كمل يكو انسجام وجود داشته و تمامي مواد برنامه، عامدانه، م 

اقتصـادي،  (هـا     هـاي مختلـف برنامـه       بـين بخـش   هـاي توسـعه،       اما معموالً در برنامه   . اند  تعريف شده 
هـاي اقتصـادي مثـل صـنعت،          زيـربخش (هـا     و حتي بين اجزاي داخلي بخـش      ..) .اجتماعي، سياسي و  
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لي سه علـت را     كطور    به. شود  ننده ديده نمي  ك ميلكارتباط منطقي و تعامل ت    ..) .شاورزي و كبازرگاني،  
 .توان براي اين آسيب قائل شد مي

ه تعامـل ايـن     كـ باشـد     نفع مي   رد آن، داراي چندين ذي    كاركنامه، بسته به حوزه     ه هر بر  كاول اين 
امـا در   . باشد  ناپذير مي   ها و تضمين ضروريات، اجتناب      ميل حلقه كنفعان در تدوين برنامه، جهت ت       ذي

نفعـان اصـلي آن        ماده قانوني بدون حضـور ذي      كآيد و ي    وجود نمي   بسياري مواقع، چنين تعاملي به    
، آمـوزش  ينولوژكت حوزه علوم و فنون و ت    كوسوي حر   سمت عنوان مثال اصوالً    به. گردد تدوين مي 

  ه صـنعت،  كـ بـه ايـن معنـا       .  نيازهاي داخلي باشـد    تأمينبايد در جهت       مي يو پرورش و آموزش عال    
 محل توليـد و صـدور       ،اركننده نيروي   ك شور عرضه كمتقاضي و نظام آموزشي     .. .اقتصاد، فرهنگ و  

نند و ك يديگر را مالقات نمكجا يكچ يريزي ه  برنامهفرايندن دو طرف در طول ياما ا. شدبا نوآوري مي
ام و قوانين مرتبط با حـوزه آمـوزش، پـژوهش و فنـاوري، ارتبـاط علـي مشخصـي بـا توسـعه            كاح

 .نخواهند يافت.. .اقتصادي، صنعتي و
 داراي نفوذ و اعتبار     ي از طرفين،  كنفعان، ي   رغم حضور ذي    در برخي موضوعات، علي    اينكه   دوم

رده و  كـ سـمت آن سـنگيني        ها به   طور غير متعارفي، وزن سياست      گردد به   ه سبب مي  كبيشتري بوده   
 .گردد هم خوردن ارتباط منطقي ميان مواد برنامه   بدين ترتيب با ايجاد گسست در برنامه، سبب بر

هـاي    در تعامل با سياست   هاي صنعتي     توان از در حاشيه قرار گرفتن سياست        عنوان مثال مي    به
اسـت  يدر حـال حاضـر س  . ه ميان اين دو دسته سياست وجود دارد نـام بـرد      كبازرگاني و گسستي    

 .رديگ يل مكامل منتزع از برنامه صنعت شكطور   بهيتجار
نفعـان، عـدم شـناخت زوايـاي          رغم حضـور تمـام ذي       سومين دليل نبود اين ارتباط منطقي، علي      

عنـوان مثـال بسـياري از         بـه . باشـد   مشـي مربوطـه مـي       ت اجراي خـط    موضوع و ملزوما   كمختلف ي 
 متناسـب بـا آنهـا      يهاي افق   استيه س كان توفيق خواهند داشت     ك تنها هنگامي ام   ي عمود يها  استيس

 شـده   تأكيـد  ١هاي برتـر     فناوري بر  مبتنيع  ي اگر در برنامه، بر توسعه صنا      ل گرفته باشد مثالً   كنيز ش 
 ).اماني، مصاحبه (انديشيده شده باشدكه بايد باشد  ميكارآمد مالي  تأميناز ملزومات آن است، 

گـويي و جـامع بـودن اهـداف           بندي اهـداف، كلـي      چهارمين دليل فقدان اين انسجام، عدم اولويت      
بندي و مشخص بودن اهداف اصلي، انسجام و ارتباط منطقـي             صورتي كه با اولويت     در. برنامه است 

 . شود بي به آن ايجاب ميميان اجزاي برنامه جهت دستيا

                                                 
1. High Tech 
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 ثبات در نظر گرفتن شرايط و عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آيندهبا ●

 و نيز قرار گـرفتن ايـران در          شور ما در منطقه و جهان     كشرايط خاص اقتصادي و سياسي       با توجه به  
حـوزه اقتصـاد   ويـژه در    احتمال بروز اتفاقات و رخـدادهاي غيرمنتظـره بـه        هاي طبيعي،   معرض آسيب 

هـاي اقتصـادي،       مسائلي چون تحريم   تأثيرلذا ضروري است ابعاد و چگونگي       . شور بسيار زياد است   ك
ارهاي مقابلـه بـا    كشور و راه  كبر  .. . منابع مالي، نوسانات شديد درآمدهاي نفتي و       تأمينهاي    محدوديت

هـاي    كنيـ كتي الزم است از ت    در برخي از اين موارد ح     . هاي توسعه مورد توجه قرار گيرد       آن در برنامه  
 .ها و برخورد با سناريوهاي مختلف استفاده شود نگاري در تدوين برنامه آينده

بر خودشناسي، به    بينانه داشته باشيم، عالوه      واقع اي   برنامه توسعه  كي اينكه   به اين ترتيب براي   
امـل بگـذاريم، بـاز هـم     ي بر روي آن عوتأثيرحتي اگر نتوانيم . شناخت عوامل بيروني نيز نيازمنديم    

تري   گرايانه  هاي واقع   بيني  ه حداقل خواهيم توانست پيش    ك  چرا. شود  ضرورت شناخت آنها منتفي نمي    
 حـداقل    رده يـا بـه    كـ شـور را آگاهانـه پيشـگيري        ك توسعه   فرايندهاي وارده به      انجام دهيم و آسيب   

ه كـ سـت   اهاي توسعه به ايـن معن       نامها بيش از اندازه به درآمد نفت در بر        كمثال ات عنوان    به. برسانيم
 تـوانيم روي آن داشـته باشـيم         نترلـي مـي   كمتـر   كه  كـ يـه دارنـد     كهاي توسعه روي متغيري ت      برنامه

 ).، مصاحبهمؤمني(

 هاي اجرايي و عملياتي عدم وجود برنامه ●
 اسـناد پشـتيبان منتشـر     متوني تحت عنوان     بعضاًنار متن قانون برنامه توسعه،      كدر حال حاضر در     

ه البتـه قـانون     كـ  اسـت     هـاي مختلـف آن      م بر برنامه و بخش    كلي حا كردهاي  كه شامل روي  كشود    مي
 . آور و اجرايي ندارند نبوده و جنبه الزام

 يهـا   هاي توسعه، منوط به مشـخص نمـودن برنامـه           اجرايي شدن برنامه  ه  كاين در حالي است     
 رشـد، هـاي     نـرخ  رشد، يرهايمس داف،اه ،بخش ريز و بخش هر يبراه  كبه اين ترتيب    . اجرايي است 

 . شوند مشخص يزير برنامه فرايند در يهمگ.. .و اعتبارات تأمين يچگونگ از،ين مورد اعتبارات
و  اسـت  يـي اجراهـاي     برنامـه  بـر  يكـ مت و جـامع  ريـ غ يا برنامـه  توسـعه،  برنامـه  كيـ  درواقع

 التيكتشـ  و يدهـ  سـازمان  مشـخص،  يهـا  پـروژه  هـدف،  از لكمتش يا مجموعه يياجراهاي   برنامه
) بندي الزم و نيـز دسـتگاه نـاظر          هاي اجرايي و زمان     امل وظايف دستگاه  كهمراه جزئيات     به( يياجرا
 توسـعه  يهـا  برنامـه  در هكـ  جا هر. است توسعه قطب كي جاديا يبرا اي توسعه مانع كي حذف يبرا

 ).١٣٨٤عظيمي،  (است دهش املك تيموفق داشته، وجود لمهك قيدق يامعن به يياجراهاي  برنامه
اجرايـي، فاقـد عنصـر مهـم تعهـد اسـت و لـذا قابـل                 هـاي     برنامـه بـدون   توسعه   برنامه   درواقع

 .نيستحسابرسي نيز 
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در برنامه چهـارم نيـز هـر چنـد در           . اند  اجرايي بوده هاي      برنامههاي توسعه فاقد      نون برنامه ك تا
 اسـناد توسـعه ملـي و اسـتاني از سـوي             اسـاس   هـاي اجرايـي بـر       بر لزوم تهيـه برنامـه     ) ۱۵۵(ماده  

 . اما نتايج اجرا نمودن آن هنوز مشخص نيست شده استتأكيدها  دستگاه

 هاي نيل به هدف  عدم توازن بين هزينه و مطلوبيت ●
ها و  هاي روشني از هزينه بايست مستندات و تحليل  ميهاي اجرايي، اصوالً ها و سياست ليه طرحكدر  

 تـأمين ارهـاي الزم بـراي      كوسيله از سويي راه     ت وجود داشته باشد تا بدين     هاي اجراي سياس    فايده
. اهش تبعات آنها نيز انديشـيده شـود       كبيني گردد و از سوي ديگر تدابير مقتضي براي            ها پيش   هزينه
مـي  كه از اجـراي  كسازند  شوند، روشن مي ار گرفته ميك ه بدين منظور بهك فايده  ـ هاي هزينه روش

اي بر دولت يا جامعه تحميل شده و از نتايج آن، دولـت و جامعـه چـه     ست، چه هزينه طرح يا سيا  كي
صـرفه   چه هزينه آن بر فايده آن فزونـي گيـرد، اجـراي طـرح مقـرون بـه                   اي خواهند برد؟ چنان     فايده

ه شامل  كها منحصر به هزينه و فايده اقتصادي نيست، بل          ها و فايده    اين هزينه . سكنخواهد بود و بالع   
 ).منش، مصاحبه نادري (شود هاي اجتماعي نيز مي ها و فايده ههزين

 هاي توسعه قبلي عدم همخواني با برنامه ●
عبارتي   به. ردكهاي مختلف ارتباط روشن محتوايي و ساختاري پيدا           توان بين برنامه    لي نمي كطور    به

ديگر ديده    نار هم ك، در    زنجير كهاي ي   مثابه حلقه  شور به كهاي مختلف توسعه      برخالف انتظار، برنامه  
مـل اقـدامات و     كو م سـوم    برنامـه چهـارم را دنبالـه و در امتـداد برنامـه               توان مثالً   شوند و نمي    نمي

 ١.هاي آن دانست ننده ضعفك برطرف
هـاي پيشـين و       ي منتـزع از نتـايج برنامـه       فراينـد هاي توسعه در      شاهد اين مسئله تدوين برنامه    

 .هاي شناخته شده است آسيب
 

 ندپروازانه بودن اهداف برنامهبل ●

. انـات واقعـي آن انجـام شـود        كشـور و ام   ك تـوان اجرايـي      چـارچوب گذاري هر برنامه بايد در        هدف
شـور  كشرايط و موقعيت    . سنجي در مرحله قبل از آغاز برنامه ضروري است          انك ارزيابي ام  درواقع
. ت اجتماعي مدنظر قرار گيـرد     بايست از لحاظ اوضاع اقتصادي داخلي و خارجي و نيز تحوال            نيز مي 

 . صورت اهداف تعيين شده قابل حصول نخواهند بود در غير اين
ل اصـولي مـورد توجـه       كهاي جامعه به ش     ها و محدوديت     توانايي معموالًهاي توسعه     در برنامه 

س ناشـي از    أه اين خـود، يـ     كها بيش از حد بلندپروازانه طراحي شده است           قرار نگرفته و اين برنامه    

                                                 
 .ساله براي توسعه كشور ديگر تكرار نشود انداز بيست رود با وجود چشم اين البته اتفاقي است كه انتظار مي .1
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يه افراطي به نيروهاي بـازار تـالش        كها، با ت     برنامه درواقع. دنبال دارد   منطق را به    هاي بي   ندپروازيبل
 ).۱۳۷۴، مؤمني (نندكها را از دست نامرئي طلب  دارند تا سامان يافتن همه نابساماني

 كيـ ه اجراي برنامه مورد نظر سـبب ايجـاد          ك داللت بر اين دارد      ها  نگاهي گذرا به اهداف برنامه    
ميزانـي   ه در آن رشد و توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگـي و اجتمـاعي بـه              كشود    مدينه فاضله مي  

لي اين نگرش بسيار كطور  به. يابد امل آن در جامعه تحقق ميكمعناي  يافتگي به ه توسعهكخواهد بود 
ه بـا   كـ شـوري را    ك ظرف مدت پنج سال يا حتي بيشتر بتـوان معضـالت             ه مثالً كگرايانه است     آرمان

، سياسـي،  كنولوژيـ كهاي مختلـف اقتصـادي، ت   يافتگي در زمينه اي از لحاظ توسعه   ژه  ساختارهاي وي 
 .يافته قرار گيرد شورهاي توسعهكست، تغيير داد تا در رديف  ارو روبه.. .اجتماعي و

شـور  ك يـي در بدنـه اجرا   بتـوان   نيز  توان اجراي آن وجود داشته و       ه  كشود  ه  ي ته يا  د برنامه يبا
 .شود ين برنامه اگر اجرا بشود وضع شما بهتر ميه اكنموده جاد يماع ااج

 هاي مصوب فقدان پيوند بين بودجه ساليانه با برنامه ●
 و تخصيص منابع، تهيـه      ساليانهليات برنامه، ضروري است جزئيات عمليات اجرايي        كپس از تدوين    

توان از    مي. ل برنامه باشد  ك، مبين   هاي برنامه   هاي سال   ه مجموع سياست  ك  طوري   به .و طراحي شود  
  .ردكهاي سنواتي ياد  نام تلفيق برنامه و بودجه ها در ايران به ستن برنامه به بودجهكش

 وجود نـدارد و  ساليانههاي   و بودجهساله پنجهاي   شور ما، ارتباط منسجمي بين برنامه     كاما در   
ه بـراي ضـمانت اجـراي       كـ  درحـالي اسـت      ايـن . رود  برنامه به راه خود و بودجه نيز به راه خود مي          
تـرين ابزارهـاي    ي از عمدهكخدمت برنامه درآورد و ي    برنامه، دولت بايد ابزارهاي مختلف خود را به       
گيـري واقـع    مـورد تصـميم   هاي سـاليانه      ه در بودجه  كدولت، ابزارهاي مالي و تخصيص منابع است        

 ).سبحاني، مصاحبه (شود مي
عبارت ديگر، تابعيـت بودجـه از         اسناد برنامه، به اسناد بودجه و به      ي تبديل   امعن  اين موضوع به  

ي اختصاص واقعي منابع محدود     امعن هاي بودجه، به    تبلور جزئيات هر برنامه در رديف     . برنامه است 
 . باشد هاي برنامه توسعه مي ها و سياست شور به اولويتك

هـاي سـاليانه موجـب سـرازير      ودجهدليل عدم وجود اين ارتباط، منويات ب  در بسياري موارد به   
هـاي    هاي شناخته شده در برنامه      ه هيچ نسبتي با اولويت    كگردد    هايي مي   شور در بخش  كشدن منابع   

الت عديـده   كنيـافتگي موجـود و مشـ        شور ما، بـا توسـعه     كناگفته پيداست در شرايط     . توسعه ندارند 
  .ز اتالف آنها نخواهد داشتهاي اساسي، معنايي ج شور از اولويتكاقتصادي، انحراف منابع 

 مناسبي  يازا  به  ه ما كشود    ها ديده مي    يفي متعالي زيادي در متون برنامه     كاز سوي ديگر اهداف     
عنوان مثال به تقويت پول ملي، فقرزدايي، عدالت اجتمـاعي، توسـعه              به. هاي ساليانه ندارند    در بودجه 

 . توان اشاره نمود ياقتصادي، نظم و انضباط اجتماعي و موارد متعدد ديگر م
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اي كـه   گونه به. اي اشاره داشت هاي توسعه توان به اعمال اصالحات مكرر در برنامه   همچنين مي  
اي سـاليانه تحميـل كـرده و       اعمال اين اصالحات در برخي مـوارد بـار مـالي سـنگيني را در بودجـه                

تـوان بـا بررسـي        ه مـي  صـورتي كـ     در. كنـد   دستيابي به اهداف برنامه را در برخي موارد دشوار مي         
هايي را در اعمال اصالحات برنامه تعيين كرد تا براساس ايـن ضـوابط                 ضوابط و چارچوب   ،تر  دقيق

 . ها جلوگيري كرد از رويداد برخي آسيب

 زدگي در برنامه دولتي ●
هاي تخصـيص منـابع در بخـش دولتـي بـوده و در بسـياري مـوارد                     برنامه هاي توسعه غالباً    برنامه

 عامـل مهـم     كعنـوان يـ      بخـش خصوصـي بـه       دهي و هدايت فعاليت     ي، عالمت گذار  استسيضرورت  
ريـزي در     هـا و ابزارهـاي برنامـه        حتـي در غالـب مـوارد، روش       . اقتصادي در نظر گرفته نشده است     

هاي اقتصادي آنها بخش خصوصي نقش مسـلط          ه در فعاليت  كن  كشاورزي و مس  كهايي چون     بخش
شده مشـابه و       توسط دولت اداره مي    ه عمدتاً ك صنعت و بازرگاني     هاي ديگري چون    را دارد با بخش   

 ).۱۳۸۱، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه (سان بوده استكي
ميتي، در  كهاي بازرسـي حـا      مسانيكمو  شور ما، بدون نظارت     ك حجم بااليي از اقتصاد      همچنين

هـاي بـزرگ    قـش ايـن بنگـاه   امـا ن  . دولتـي اسـت     ها و بنيادهاي بزرگ اقتصـادي نيمـه         دست هولدينگ 
 ).۱۳۷۴، مؤمني (وجه مشخص نبوده است دولتي در برنامه توسعه ما به هيچ نيمه

 اي ريزي فضايي و منطقه  عدم توجه به برنامه●
ار ملي بـين منـاطق،      ك ريزي فضايي برمبناي آمايش سرزمين و تقسيم        هاي توسعه، برنامه    در برنامه 
انيسـم درگيـر   كمعبـارتي،   بـه . رگز مورد توجه قرار نگرفته است     اي بين نواحي ه     ار منطقه ك يا تقسيم 

اي در    ريـزي منطقـه     ها در تهيـه، تـدوين و اجـراي برنامـه و نيـز نقـش برنامـه                   شدن مناطق و استان   
  .ريزي ملي مشخص نشده است برنامه

زهـاي  تنگناهـا و نيا  هـا،   ها و محدوديت ها، ظرفيت انات، فرصتكتوجهي و غفلت از ام ، بي امراين  
پيامـد  . هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را در پي داشته اسـت   محلي در بخش ـ  اي منطقه

انات و منابع در پهنه مناطق و تشـديد         كها، ام   فرصتاي    سليقهمشخص و روشن اين وضعيت، توزيع       
هاي انباشتي  اي و در مرحله بعد باز توليد آن با عليت           عدالتي و عدم توازن توسعه در سطح منطقه         بي

رد كـ عملو هـاي ايجـاد شـده         همچنـين محروميـت   . هاي انجام شده قبلي است      گذاري  ناشي از سرمايه  
اي را در پي  اتالف منابع در مناطق، مطالبات و فشارهاي منطقه هزينه و پر  انفعالي و توزيع پرشدت به

 ).۱۳۷۴، مؤمني (داشته است
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هـاي    اي بـر برنامـه      ي ملي و تحميل مطالبات منطقه     ردهاكاي بر روي     محلي و منطقه   هاي  نگاهغلبه  
 .  نيز از نتايج همين مسئله استگيري مراكز مهم تصميمشور در كتوسعه 

 ها هاي توسعه با شرح وظايف دستگاه تداخل مفاد برنامه ●
هاي  هاي مشخصي دارند، برنامه شور شرح وظايف و اساسنامهكهاي مختلف در   ه دستگاه ك در حالي 

هـا و   دنبال بيان مجدد وظـايف سـازمان    ه در برخي موارد گويا به     كاند    اي نوشته شده    گونه  توسعه به 
ها موجود بوده و نياز به تصويب         ها هستند و برخي ديگر، به نوعي در شرح وظايف دستگاه            دستگاه

م  قانون برنامه چهـار    )۲۴( مثال در ماده     عنوان  به. قانون مجدد و صرف هزينه و زمان اضافي ندارد        
يفيـت  كشـود جهـت رشـد اقتصـادي، ارتقـاي فنـاوري، ارتقـاي                 به دولت اجازه داده مي    «: آمده است 
هـاي    منظور جلب سرمايه    گذاري خارجي به    در اجراي قانون تشويق و حمايت از سرمايه       .. .توليدات و 

يف الكـ  ت براسـاس ه  كـ ه دولـت نـه فقـط اجـازه، بل         ك  در حالي  .»هاي الزم را فراهم نمايد      خارجي زمينه 
 .ار را انجام دهدكقانوني خود وظيفه دارد اين 

هـا را از پيگيـري        ه دستگاه كقدر گسترده است      هاي توسعه آن    گذشته از آن، گاه منويات برنامه     
 . دارد ساير وظايف قانوني خود باز مي

. هـا در تقابـل اسـت        در برخي موارد نيز مفاد برنامه با قوانين موجود و شرح وظـايف دسـتگاه              
ليـه قـوانين و مقـررات       ك«ه معموالً در انتهاي متن قوانين توسعه، با افزودن بندي همچـون             كنجالب آ 

 .آيند صدد رفع تناقضات قانوني برمي  در»باشد االثر مي  آن ملغييمغاير با اين قانون در طول اجرا
ال اسـت،   كها محل اشـ     چه قوانين دائمي، اساسنامه و شرح وظايف دستگاه         ه چنان كبديهي است   

هـر پـنج    اينكـه  رد؛ نـه كاصالح نحو مقتضي و در غير زمان بررسي و تصويب برنامه        بهبايد آنها را    
 ).سبحاني، مصاحبه (نيمك بار از ابتدا قوانين را متوقف و با قوانين موقت جديد جايگزين كسال ي

 ها، در مسير نيل به اهداف ملي هاي بخش پارچگي برنامهكسويي و ي عدم هم ●

 پيشـنهادها و    درواقـع ،  )گيـرد    تلفيق بر روي آنها انجـام مـي        فراينده  ك( متون اوليه برنامه     هكاز آنجا   
رد كـ  معموالً نگاه بخشـي در آن بـر روي   باشد، هاي گوناگون مي  هاي مختلف و دستگاه     نيازهاي بخش 

يـا  ريـزي     مـديريت و برنامـه    سـازمان   (شور  كريزي    چنانچه ستاد برنامه  . ملي و فرابخشي غلبه دارد    
  ليـت برنامـه نمايـد،     كهاي بخشي اقدام به تلفيق و تـدوين           نيز برمبناي اين داده   ) ريزي  معاونت برنامه 

چنانچه رعايت  . م خواهد بود  كردهاي ملي بر برنامه حا    كجاي روي   نگر و بخشي به     يئهمچنان روح جز  
ان و  ريـزي هـر سـازم       هـاي بخشـي را از وظـايف واحـدهاي برنامـه             مالحظات ملي در تنظيم برنامه    

گر، اين مالحظات به حاشيه  تر و قدرتمندتر بودن واحدهاي تصدي علت بزرگ وزارتخانه بدانيم نيز به
 يبـزرگ تصـد  شـركت  درو دو يميدرو و ا يع اگر ا  يطور مثال در حوزه وزارت صنا       به. شود  رانده مي 
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 وزارتخانـه   يزيـ ر   اين ترتيب بخش برنامـه      به. رديگ  يل م ك آنها ش  تأثيرها تحت     استيهستند عمده س  
ده يـ  اعمال نظـر و ا     ي برا يل دارد، مجال  يچقدر پتانس  اينكه   ه فارغ از  ك است   ي بخش انتزاع  كيمعموالً  
 ).اماني، مصاحبه (ندارد

 هاي سياستي هاي اقتصادسنجي بر تحليل كنيكمي و تكردهاي كغلبه روي ●

الن هسـتند،  كـ اقتصـاد  هـاي در سـطح    كنيكشور، تك يزير  مورد استفاده در برنامهيها كينكعمده ت 
 هـم   يا   منطقـه   ريزي  ن و برنامه  يش سرزم يسياستي و تحليلي، مثل آما    موارد  آن، گاه   نار  كهرچند در   

 چهارم بـراي صـنعت تعيـين شـده اسـت، رشـد               ه در برنامه  كعنوان مثال هدفي      به. مطرح بوده است  
هاي سياسـتي     از تحليل ه   هدف، بيش از آنك    در محاسبه اين  . باشد   درصدي مي  ۲/۱۱ ساليانهمتوسط  

اين در حالي است  . الن استفاده شده است   ك يزير   و برنامه  يسنج   اقتصاد يها  كينكاستفاده شود از ت   
يافتـه نشـان از اسـتفاده وسـيع از            شـورهاي تـازه توسـعه     كويـژه     شورهاي موفق، به  كه تجربيات   ك

شورهاي شرق آسيا نـام     كهاي صنعتي     توان از سياست    عنوان نمونه مي    به. هاي سياستي دارد    تحليل
 ١).، اماني، مصاحبهمؤمني (شود عنوان الگوي مناسب توسعه در جهان شناخته مي ه امروز بهكبرد 

 اي عدم وجود تعاريف دقيق و مشخص از اصطالحات برنامه ●

ريـزي، فاقـد تعريـف واحـد، مشـخص و روشـن قـانوني         بسياري از مفاهيم اساسـي و مهـم برنامـه         
هاي نهادي  اصالح چارچوب« مثال در روش تدوين برنامه سوم اصطالحاتي نظير عنوان به. باشند مي

و (» هـا   چـالش «و  » هـا   نارسـايي «،  »التكمشـ «،  »خطوط اصلي ساختاري، نهادي و سياستي     «،  »بخش
 كرغـم وجـود يـ       به(ه تعريف مشخصي از آنها      كو امثال آن وجود داشت      ) ديگركهاي آنها با ي     تفاوت

لذا در  . برند  ار مي ك هاي خود را به     ارشناسان استنباط كنشده و   ) ارشناسانكي  دستورالعمل اوليه برا  
 اصـولي ديـده     بعضـاً هـاي زيـاد و        هاي مختلف، تفـاوت     هاي صورت گرفته در بخش      مقايسه بررسي 

 .)۱۳۸۱نورمحمدي،  (ردت نيز وجود نداسؤااله مرجعي براي پاسخ به كجاست جالب آن. شود مي

 
 اجراي برنامهمربوط به ايرادات . ۵

 

آينـد    هاي توسعه در حوزه اجرا به آن گرفتار مـي           ه برنامه كهايي    ها و آسيب    چالش در اين قسمت به   
ليـت خـود،   كشـور را در  كهـاي اجرايـي    تـوان دسـتگاه   ه مـي  كته حائز اهميت آن   كن. اشاره خواهد شد  

اني مورد بررسـي قـرار     ردهاي ارزيابي و نقد سازم    كبا روي   سازمان اجرايي ديد و آن را      كمثابه ي  به
 .داد

                                                 
 .ندالجمع نيستةنعالبته اين دو با هم ما .1
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 شورك اقتصادي در -سرعت و گستردگي تحوالت سياسي ●
هـاي واحـد در       هـا و سياسـت      الت بسيار و از جمله عدم وجود برنامـه        كهاي وجود مش    ي از ريشه  كي

محمـل بسـياري از تحـوالت        شور مـا در پنجـاه سـال اخيـر         ك. باشد  شور، تحوالت مداوم مي   كاداره  
 ۸ه عمر متوسط تحوالت سياسي آن بين كاي  ه در جامعهك است  ن امر بديهيسياسي بوده است و اي

 چنـد سـال صـرف از        در هر حادثه مهم سياسي الزاماً     . گيرد  گاه اقتصاد پا نمي      سال است، هيچ   ۱۰تا  
ه مورد قبول گردانندگان سياسي نيست و چند سال كشود  بين بردن آن دسته از مباني اقتصادي مي  

 كوجـود آوردن يـ      بنابراين هر تحول سياسي مهم بـراي بـه        . شود  باني تازه مي  نيز صرف ساختن م   
 ).بهشتي، مصاحبه ( طوالني احتياج داردنسبتاًساختار اقتصادي تازه، به زماني 

 هاي ديگر با اولويت باالتر وجود برنامه ●
 سـند    اساسـي و    شـور، همچـون قـانون     كه پـس از اسـناد بلندمـدت و باالدسـتي اداره             كـ با وجود آن  

مـدت    هـاي ميـان     عنوان برنامه    به ساله  پنجهاي    لي نظام، برنامه  كهاي    ساله و سياست   انداز بيست   چشم
 تـأثير  هـا تحـت      طراحي و اجراي اين برنامـه      بعضاًري و اجرايي اداره جامعه باشند، اما        كبايد چتر ف  

 تـأثير   توسـعه تحـت    عنـوان نمونـه برنامـه اول        بـه . گيـرد   هاي جانبي قرار مي     ها و طرح    برخي برنامه 
هاي تعديل ساختاري قرار گرفت و آنچه در عمل پياده شد بسيار متفاوت از منويات برنامـه                 سياست

 ).اماني، مصاحبه (بود
ترين برنامه در حوزه اقتصاد مطرح است  عنوان مهم  اقتصادي نيز در حال حاضر به    تحولطرح  

وضـوح تبيـين نشـده         نيز از سوي دولت به     و نسبت آن با برنامه چهارم توسعه و حتي برنامه پنجم          
ارشناسـي دولـت    كزمان با تدوين برنامه پـنجم، بخـش مهمـي از تـوان بدنـه                  به اين ترتيب هم   . است

 .يه طرح تحول اقتصادي شده استهصرف ت
 كسطح يا نزدي    هاي هم   هاي متعدد با اولويت     ي ديگر از آفات برنامه    كر شده، ي  كبر موارد ذ    عالوه

در ) از جمله قانون اساسي   (ها و اسناد سياستي        گم شدن برخي برنامه     يا اصطالحاً  يفراموشبه هم،   
همين دليل بسياري از اصول قـانون اساسـي هـيچ            به. باشد  هاي انبوه موجود مي     هاي برنامه   وخم پيچ
 .هاي توسعه نداشته است ازايي در برنامه  به ما

 اي گستردهه ضعيف دولت جهت اجراي برنامههاي اداري  قابليت ●

انات و  كها بايد مورد توجه واقع شود، ام        ريزي  صورت منطقي در برنامه     ه به كهايي    ي از محدوديت  كي
چنانچـه بـرآورد دقيقـي از قـدرت اجرايـي           . سازي منويات برنامه اسـت      توان اجرايي دولت در پياده    

شاهد عدم دستيابي بـه   مجموعه دولت وجود نداشته باشد يا به هر دليلي ناديده گرفته شود، احتماالً 
 . اهداف اوليه خواهيم بود
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 مختلف به آن، حتي با فرض درست بودن ايـن           يها  هيه سند برنامه و افزودن ال     يرو  يگسترش ب 
ي از داليـل عـدم توفيـق در    كشور يك يت و نظارت بر آن در بدنه اداريريدليل محدوديت مد   رويه، به 

 محـدوديت آن دولـت اسـت   و دهنـده ضـعف    د نشانو اين خو )اماني، مصاحبه  (هاست  اجراي برنامه 
توان به تعداد انبوه سندهاي بخشي و فرابخشي مـوردنظر در             در همين راستا مي    )مؤمني، مصاحبه (

 .كند قانون برنامه چهارم اشاره كرد كه خود حجم زيادي از توان كارشناسي دولت را مشغول مي
 

 ارهاي نظارتي كضعف سازو ●

هاي توسعه، بسياري از وظايف نظـارتي نهادهـاي مختلـف يـا      ظارت بر برنامهرغم اهميت وافر ن  علي
رغـم    طور مثـال علـي      باشد؛ به   فاقد تعريف و تعيين محدوده يا ابزار نظارتي است يا داراي تداخل مي            

وظايف نظارتي ديوان محاسبات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، مجلـس               
ار نظارتي دائمي براي نظارت معنـادار و        كسازو.. .جمع تشخيص مصلحت نظام و    شوراي اسالمي، م  

 ).۱۳۸۱، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه (اي و اعمال اصالحات وجود ندارد توسعه
، )هـاي توسـعه   عنوان مجري برنامه به(رد دولت كترين نهاد ناظر بر عمل      اساسي، مهم  قانونطبق  

رد كـ ترين بازوي مجلس نيـز بـراي حسابرسـي مـالي دقيـق عمل               هممجلس شوراي اسالمي است و م     
ه چگـونگي   كـ  تفريـغ بودجـه،      هـاي   ن تجربـه نشـان داده گـزارش       كـ ل. دولت، ديوان محاسـبات اسـت     

توجهي  ميت اسالمي است، با بيكدهد و بررسي آن از اهم وظايف حا المال را نشان مي رد بيتك هزينه
 ).صاحبهسبحاني، م (شود  ميرو روبهنمايندگان 

گرفتـار  ) ر و استيضـاح   ك و تـذ   سـؤال همچـون   (از سوي ديگر رونـدهاي نظـارتي مجلـس نيـز            
ات مخرب تأثيربه اين موارد، بايد . اهش داده استكارايي آن را كه ك زيادي است ساختاريالت كمش
 برخي از ابزارهاي نظـارتي مجلـس را         ه عمالً كهاي سياسي درون و بيرون مجلس را نيز افزود            البي

 . رده استكرد خود دور كاركاز 
دليـل   ه بهكرد كها نيز اشاره  ها و وزارتخانه ارهاي نظارتي درون دستگاهك ديگر بايد به سازو   سوياز  

ار كـ الت  كور و مش  كشوند و يا در حد شناسايي نقاط           يا فعال نمي   اساساًموانع مختلف، در بسياري موارد      
 ).ثقفي، مصاحبه (شوند الت و حل آنها منجر نميكاخذه و برخورد با مشؤمانند و به م باقي مي

ريـزي و نظـارت راهبـردي صـورت           ه به دست معاونت برنامه    ك دولت نيز    ك سيستماتي ارزيابي
زيرا وظيفـه تـدوين برنامـه، تخصـيص بودجـه و            . ل است كشناختي دچار مش    لحاظ روش   گيرد به   مي

ه كـ شـود     رد همـان مـي    كـ يج ارزيـابي عمل   بالطبع نتـا  .  نهاد است  كنظارت بر برنامه، همگي برعهده ي     
 چيـزي غيـر از      شـود و عمـدتاً       مـي  ارائـه ها    رد توسط خود دستگاه   كهاي عمل   امروزه به اسم گزارش   

 ).۱۳۸۴، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه (رد نيستكتعريف و توجيه عمل
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امـل،  كگـرش   نكه نـاظر، در داشـتن يـ      كـ رد  كـ توان اثبـات       مي كلحاظ متدولوژي  بر اين به    عالوه
در داشـته اسـت     علـم   آن  ه بـه    كـ زيرا در بهترين حالت، هرچه      . هاي وسيعي خواهد داشت     محدوديت

صـورت    هايي از بيـرون و بـه        بنابراين بايد چشم  . ار بسته است  ك ريزي توسعه و اجراي آن به       برنامه
 ).١٣٧٤، مؤمني (ميل شودكهاي او ت گر باشند تا تالش مستقل نظاره

هاي اجرايي شـامل      رد دستگاه كرو، تنظيم نظام جامع ارزيابي عمل       ارهاي پيش كي از راه  كشايد ي 
 رساني  روز بازنگري و به. رد مختص هر دستگاه توسط اين معاونت باشدك ارزيابي عملهاي زيرنظام
 . ه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيردكرد نيز از لوازم مهمي است كهاي ارزيابي عمل شاخص

هاي توسعه در ايران همواره با آنها مواجه بوده است            ه ارزيابي برنامه  كوانعي   از م  ديگربرخي  
 :عبارتند از

طـور قـانوني و رسـمي بـراي           در بسياري از موارد نهاد يا سازمان خاصي بـه         : موانع نهادي ـ  
عهـده    م بـه  أطـور مـبهم و تـو        ها مشخص نشـده يـا وظيفـه ارزيـابي بـه             ها يا سياست    ارزيابي برنامه 

 .هاي متعددي گذارده شده است سازمان

هـاي اجرايـي بـا        ريزي و دسـتگاه     ارشناسان و مديران دستگاه برنامه    ك غالب   :موانع معرفتي ـ  
ريـزي آشـنايي ندارنـد و ارزيـابي بـه معيارهـاي فنـي و                  مباني معرفتي و منطقي معيارهـاي برنامـه       

 .است اي يا اثربخشي محدود شده بودجه

صنفي ( مطبوعات، احزاب و نهادهاي مدني       :اي نظارتي عمومي  موانع مربوط به فقدان نهاده    ـ  
شـورها نقـش محـوري را در ارزيـابي و نظـارت خـود       كهاي مسـتقل در غالـب    ، دانشگاه )و سياسي 

فقدان يا ضعف اين نهادها در ايران تا حد بسـيار زيـادي             . عهده دارند   ها بر   خودي و مستمر برنامه    به
 .ن نموده استكمم ها را غير ارزيابي و نظارت برنامه

طـور سـنتي       به :شوركريزي    زي برنامه كفقدان واحد مشخص مسئول نظارت در سازمان مر       ـ  
هاي اصلي    ي از معاونت  كشورها ي كريزي ايران و هم ساير        يالتي سازمان برنامه  كهم در ساختار تش   

يالت سـازمان در    كه با تغيير تشـ    ك عهده دارد؛ در حالي     ها را بر    مسئوليت ارزيابي و نظارت بر برنامه     
ســازمان مــديريت و  (، ايــن معاونــت حــذف و وظيفــه آن در دفــاتر بخشــي ادغــام شــد۱۳۶۴ســال 
 ).۱۳۸۱، ريزي كشور برنامه

 ها ابهامات در نحوه ارائه گزارش ●
گـزارش نظـارت و      سـاليانه موظـف اسـت     جمهـور    رئـيس برنامه چهارم   قانون   )۱۵۷( ماده   براساس

ور كهـاي مـذ     دليل حجم بـاالي گـزارش       اما به . دهد يه و به مجلس ارائه     ته  را ارزيابي پيشرفت برنامه  
ان بررسـي   كـ  ام  صفحه اسـت، عمـالً     ۱۷۰۰ه در آخرين مورد بالغ بر       ك) ناشي از حجم باالي برنامه    (
شـناختي و     لحاظ روش  ها نيز هم به     در عين حال نحوه تنظيم گزارش     . آساني ميسر نيست    امل آن به  ك
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 بـا بيـان   هاي اجرا شـده صـرفاً    ميزان توفيق سياستمثالً. دات فراواني داردلحاظ محتوي، ايرا هم به 
البته در آخرين گزارش منتشـر شـده   .  است نشان داده شده»ثمربخش بوده است«لي نظير  كعبارات  

. در برخي موارد آمارهاي دقيقي براي ارائه وجـود نـدارد      . همين عبارات حداقلي نيز بيان نشده است      
 .  نسبتي با منويات برنامه ندارنداساساًها،   مهمي از اين گزارشهاي همچنين بخش
هاي اجرا شده، در حالي       وت در قبال نتايج سياست    كلي يا فراتر از آن س     كگونه عبارات     بيان اين 

برنامـه توسـعه بـر تمـامي افـراد          آثـار   ه ابزارهاي تحليلي متفاوتي براي بررسـي        كگيرد    صورت مي 
 فايده اجتمـاعي، روش مـاتريس       -روش تحليل هزينه  : ترين آنها عبارتند از    ه مهم كجامعه وجود دارد    

 حتي در بسـياري از مـوارد بـراي          ٢. اقدامات هيل  ١،ريزي ليچفلد   اهداف و روش جدول موازنه برنامه     
هاي اجرايي و بـازنگري در طـرح و           هاي متفاوت و انتخاب شيوه      انتخاب گزينه مناسب از ميان گزينه     

 .)۱۳۸۱حسيني، (ند ك همي را ايفا ميارزيابي آن نقش م
اي براي سنجش فاصله      ه وسيله كها،    توان گفت تهيه متن گزارش      لي مي كطور    در همين راستا به   
 . شود است، گاه خود تبديل به هدف مي ي بعدياستياصالح سهاي موجود و  از اهداف و رفع چالش

اين در حالي   . دولتي است )  ايران ز آمار كمر(شور  كز آمارگيري مهم در     ك ديگر تنها مر   سوياز  
اري آنهـا، بايـد نهادهـاي نظـارتي از          كپـذيري آمارهـا و دسـت      تأثيراهش احتمال   كمنظور    ه به كاست  

 . ها برخوردار باشند افي نسبت به مجريان برنامهكاستقالل 
رد كـ روينـد و    ك ها نيـز سـنگيني مـي        ، بر ارزيابي  »اي بر برنامه    نگاه بودجه «از سوي ديگر سايه     

  رنگ و بوي بودجه    امالًك از همين فضا     متأثرها نيز     لذا گزارش . اي است    بودجه نظارتغالب در آنها،    
جاي بيان ميزان دستيابي به اهداف، صحبت از ميزان تخصيص منـابع و جـذب                اند و به    خود گرفته  به

 ).۱۳۸۴، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه (آن است
رد، تـالش بـراي تبرئـه       كـ هاي عمل   ر نحوه ارائه برخي گزارش    هاي موجود د    ي ديگر از آسيب   كي

هاي  رد برنامه و ارجاع دادن ريشهكه با طرح تلويحي برخي انتقادها از عملكبه اين ترتيب . خود است
الت در اجـراي برنامـه بـه رسـميت          كهـا، بعضـي از مشـ        شور به ساير حوزه   كهاي اقتصادي     لكمش

هـا مربـوط دانسـته     ها و دسـتگاه  االت به ساير حوزهكآن اشه كشود  شود ولي تالش مي    شناخته مي 
 ).۱۳۷۴، مؤمني (شود
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 ردها بر روندهاي اجراييك بودن گزارش عملتأثير بي ●

ه در كـ شـود   رد سال اول و دوم برنامـه توسـعه چهـارم، مشـخص مـي        كهاي عمل   با بررسي گزارش  
 وزارتخانههاي سال اول از سوي     ه در انت  كها نظير صنعت، همان پيشنهادهاي اصالحي         بعضي بخش 

دهنده عدم توجه مجريـان       اين مسئله نشان  . رار شده است  كاعالم شده، در سال بعد نيز بدون تغيير ت        
 .ها و نظارت حين اجراست به گزارش

 

  صحيح مجريان از مفاد قانون كعدم در ●
از ) هـا و افـراد     هستگااعم از د  (ريزان     مجريان و برنامه   ك مشتر كدر برخي موارد عدم دريافت و در      

رد كتفاوتي يا انحراف در عمل      هاي غلط مجريان از قانون و در نتيجه بي           موجب برداشت   مواد قانوني، 
ت و كالمقـدور از مشـار   ريـزان حتـي    لـذا الزم اسـت برنامـه   . گردد ايشان نسبت به منويات برنامه مي 

مفـاد و   صـورت الزم اسـت         غيـر ايـن    در. ريزي استفاده نماينـد      برنامه فرايندحضور مجريان نيز در     
 انتشـار   هاي فشـرده،  برگزاري دوره(هاي مقتضي  ربط در قالب   هاي ذي   اليف قانوني دستگاه  كلوازم ت 

 ).ثقفي، مصاحبه (به ايشان آموزش داده شود...) جزوات الزم و
 

   انگيزه پايين مجريان براي اجراي قانون●

هـاي     الزم از سـوي دسـتگاه      كل انگيزشي و عـدم تحـر      الت اجرايي نيز به عوام    كبخشي ديگر از مش   
هـا از فضـاي       منظـور خـارج سـاختن دسـتگاه         ست بـه   ا لذا ضروري . گردد  متولي اجراي قانون برمي   

ار كوري    ه نتيجه مستقيم در افزايش بهره     كميتي به مردم    كروزمره فعلي و نيز واگذاري امور غير حا       
 .)همان (خواهد داشت اقدامات الزم صورت پذيرد

 شوركها با تقويم سياسي  تداخل تقويم زماني برنامه ●

هـاي    شـوند و برنامـه       بـار عـوض مـي      كه مجلس شوراي اسالمي و دولت هر چهار سال ي         كاز آنجا   
 دو دولـت و دو   الزامـاً  شـوند، لـذا هـر برنامـه         بار تدوين و تصويب مـي      كتوسعه نيز هر پنج سال ي     
هـا و مجـالس       هاي احتمالي دولت    ا توجه به اختالف ديدگاه    اين مسئله ب  . ردكمجلس را مالقات خواهد     

هـا، نوسـانات زيـاد در اجـرا يـا برخـورد               مختلف با هم، معموالً موجب تغييرات گسترده در برنامـه         
 .گردد گزينشي با آنها مي

 عدم توجه به بسترهاي اجتماعي الزم براي اجراي قوانين ●

لـي  كطـور     ار عمـومي و بـه     كسازي، ترويج و توجيه اف      ه به فرهنگ  كانه در اغلب موارد بدون آن     تأسفم
 سياست يا قانون توجه شود، از ابزارهاي قانوني براي كفراهم آوردن بسترهاي الزم براي اجراي ي

 اين ترتيب با عدم اقبـال و         به. شود  ها به انجام برخي امور استفاده مي        ردن مردم و دستگاه   كمجبور  
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ه نتيجه آن اجـراي بـد قـانون خواهـد بـود و از              ك هستيم   رو  روبهاجماع مردم و حتي مجريان قانون       
 . يابد هاي نظارت بر اجراي قانون و برخورد با متخلفين نيز افزايش مي طرفي هزينه

طور متوسط     به ساليانهل عوامل توليد    كوري    عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه رشد بهره         به
سـت تمهيـدات مقتضـي از     ا ه براي ايـن منظـور الزم      كست   ا اين درحالي .  درصد ديده شده است    ۵/۲

هـاي متناسـب در صـدا و سـيما و      هـا و برنامـه     ار، توليـد فـيلم    كـ هاي الزم به نيـروي        جمله آموزش 
 ).سبحاني، مصاحبه (افي نشده استكانه توجه تأسفه مكديده شود ... ها و رسانه

 عدم انتخاب صحيح مجري ●

خـوبي اجـرا      لذا بهترين قـوانين نيـز اگـر بـه         . شود  ا نوشته مي   هر سياست و قانوني براي اجر      اساساً
سازي برخـي قـوانين، در        ه گاه پياده  كست   ا اين در حالي  . خود را از دست خواهند داد     نشوند ارزش   

 .شود شده نيست و لذا نتيجه مطلوب حاصل نمي رد مجري تعيينكاركحوزه تخصص و 
 )۳۹(بر ماده  افزاري است، بنا  موضوعي نرم اساساًه  كهاي صنعتي     عنوان مثال توسعه خوشه     به

ه كـ حـال آن  . هاي صنعتي واگذار شده اسـت       ك و شهر  كوچكقانون برنامه چهارم به سازمان صنايع       
 .سازمان ياد شده بيشتر صبغه عمراني دارد

 يفقدان معيارهاي مشخص براي انتخاب موضوعات سياست ●

ار كـ ه موضـوعي در دسـتور       كـ  بـراي آن   ١،گـذاري عمـومي     مشـي   اساس اصول اوليـه دانـش خـط         بر
ز كوسوي خاصي تمر    سمت  شور به كشور قرار گيرد، يا به عبارتي منابع        ك گذار  سياستهاي    دستگاه

 . ه آن را از ساير موضوعات ممتاز نمايدكهايي باشد  يابد، بايد حائز ويژگي

ور بـراي تعيـين   كه آيا مقـدمات مـذ  كآيد   پيش ميسؤالبا در نظر داشتن اين فرض منطقي، اين     
 شود؟  شور رعايت ميكهاي  ها و اولويت سياست

 ها مي و محتواي برنامهكفقدان ارتباط منطقي بين جداول  ●

مي، ترجمه مواد برنامه به اعداد و ارقام باشند تـا از طرفـي              كند جداول   ك م مي كريزي ح   منطق برنامه 
رد ايشـان نيـز فـراهم       كـ رت بر عمل  ان ارزيابي و نظا   كليف مجريان شفاف شود و از طرف ديگر ام        كت

رونـد و بـا طـي          به راه خـود مـي      كمي هري ك حاضر مواد برنامه و جداول        با اين وجود در حال    . آيد
 ).سبحاني، مصاحبه (شوند ديگر تهيه ميكهاي منتزع از يفرايند
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٢٧

 قدان ابزارهاي سياستي متناسب با هدف  ف●
عبـارت    بـه . باشد   نيازمند اجراي سياستي خاص مي     ريزي حصول هر هدف      از لحاظ اصول برنامه    قاعدتاً

يا  (كه يكطوري  هاي طرح شده بايد ابزارهاي سياستي طرح شود؛ به  برنامه متناظر با هدفكديگر، در ي
ه از اصــول كــايــن اصــل .  هــدف خــاص شــودكسياســت اجرايــي خــاص، ســبب حصــول يــ) تعــدادي
شود و براي هـر هـدف، ابزارهـاي سياسـتي             ها رعايت نمي    گردد، در برنامه    ي محسوب مي  گذار  سياست

 . در نتيجه دستيابي به اهداف مورد نظر همچنان مورد ترديد خواهد بود. شود خاص آن تعيين نمي
 هـدف ترسـيم     كعنوان يـ    توان افزايش فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد را به          براي مثال نمي  

اي از چنـد      ه مجموعـه  ك اين هدف را     هاي اجرايي و ابزارهاي الزم براي رسيدن به         رد، ولي سياست  ك
ريز بايد حيطـه عمـل برنامـه را     ه برنامهكته به اين معناست كاين ن. انگاشت هدف ريزتر است، ناديده    

 مهـم در    مسـئله انه ايـن    تأسـف م. نـد كي  گذار  سياست اقدام به    چارچوبرده و در اين     كدقت تعريف     به
 در فضـايي منتـزع از        هـا،   هـاي برنامـه     ها و سياست  ام، ابزار ك اح شود و غالباً    متون برنامه لحاظ نمي   

 . شوند اندازها طراحي مي اهداف و چشم

  پديده جلوتر بودن از برنامه●

 نـام    اي بـه    افتـد، پديـده     شـورمان اتفـاق مـي     كساله    جهاي پن   ه در برنامه  ك قابل توجهي    مسائلي از   كي
اند  هاي اجرايي، اصرار داشته  همه دستگاهه تقريباًك بوده است، با اين ترتيب »جلوتر بودن از برنامه«
ه كـ  اسـت     اين در حـالي   . س شود كته مثبت در جامعه منع    ك ن ك ي عنوان  بهه جلو بودن آنها از برنامه       ك

 جدي توسعه، جلو افتادن از برنامه، گاه به اندازه عقب افتـادن از آن و يـا حتـي                      برنامه ك ي فراينددر  
نيافتـه، تنگناهـاي مربـوط بـه         شورهاي توسـعه  كه در   كصوص  خ  آفرين است، به    لكبيشتر از آن، مش   

در چنـين شـرايطي   . آينـد  شمار مي ها به ترين محدوديت نيروي انساني ماهر و مديريت، در زمره مهم      
انات و كبيني شده و مجاز از ساير ام       معناي استفاده بيش از حد پيش       به جلو افتادن از برنامه، احتماالً    

ها  شور از آن جنبهكه كهايي  ه با توجه به محدوديت كاست  .. . ريال و  ،نند ارز منابع انساني و مادي ما    
سـابقه    ريال يا افزايش بي،هاي انساني يا ارز  يا چند دستگاه از سرمايهكدارد، استفاده بيش از حد ي   

. هـاي ديگـر اسـت       ي ايجـاد تنگناهـا بـراي دسـتگاه        امعنـ   االها و خدمات بـه    كبيني نشده قيمت      و پيش 
لـي برنامـه تـرجيح    كهـاي   هاي محـدود خـود را بـر هـدف         يا چند دستگاه خاص، هدف     كارتي ي عب  به

الن مطـرح  كـ هـاي   به هدفنسبت هاي خرد  گرفتن هدف عنوان پيشي ه در ادبيات توسعه بهكاند،   داده
 ).۱۳۷۴، مؤمني (ضابطگي است ومرج و بي شود و نمايانگر نوعي هرج مي

ه از همان سال آغـاز رسـمي برنامـه تـا سـال پايـاني آن،                 كت  ته ديگر آن اس   ك راستا ن   در همين 
متـر آن نتـايج را بـا        كو  كننـد     مـي رد دستگاه يا بخش خود اشاره       كالن عمل كمتر به نتايج    كمسئوالن  
رد پرداختـه و  كل عملكه اغلب به طرح مواردي از كبل. كنند ميبيني شده در برنامه، مقايسه   نتايج پيش 



____________________________________________________________ 
 

 

٢٨

وت گذاشـتن داليـل ايـن       كتر مسـ     و از آن مهم    كنند  ميلي از برنامه قلمداد     كن  بود    جلو عنوان  بهآن را   
هـا و   مشـي  علت اجراي دقيق خـط  ه آيا اين جلو افتادن بهكيعني معلوم نبوده است . ها بود   جلو افتادن 

 منصه ظهـور رسـيده       اي به   هاي برنامه بوده، يا در سطح نظام مديريتي بخش، خالقيت ويژه            سياست
ضابطه به بخش تزريق شده است؟ و يا قيمت محصوالت را فراتر از آنچـه برنامـه                   ريال بي يا ارز و    

 )همان(اند؟   بود افزايش دادهردهكبيني  پيش

 
  و مآخذمنابع
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 .۱۳۸۱، اندازهاي توسعه ايران چشم
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 و قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي،            لي برنامه چهارم جمهوري اسـالمي ايـران       كهاي    سياست« . ۱۳
 . مجلس شوراي اسالمي۱۱/۰۶/۱۳۸۳مصوب » اجتماعي و فرهنگي
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گوهـاي علمـي جداگانـه اي صـورت         و  نظران و افراد زير نيز گفت       در تهيه اين گزارش با صاحب     
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