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مقدمه
اندکی بیش از نیم قرن میگذرد کره «تویرعه» برهمثابره یرک درد

ایرتراتژیک در

دیتورکار اغلب د لکدا قرار گرفته ایک .اما بهدلیل تفا تدای اقتصادی ،اهتماعی
فردنگی هوامع ،دمه آنها به یرک حرد از موادرب تویرعه برخروردار نبرودتانرد،
بهگونهای که از این منظر ،کشوردا را به یره گرر ت تویرعهیافتره ،درحرالتویرعه
کمترتویعهیافته تقسیمبندی میکنند.
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ایران که دم زمان با اغلب کشوردای ههران ،برا ترد ین اهررای برنامرهدرای
میان مدت عمرانی ،در مسیر «تویعه» گام برداشته ایک ،دنروز در زمررت کشروردای
درحال تویعه قرار دارد این درحالی ایک که برخی از هوامع ،دمچون کشوردای
آییای هنوب شرقی که قدمک برنامهریزی تویعه در آنها برهمراترب کمترر از ایرران
بودت ایک ،از منظر شاخ
.)1389
گذشته از تفیر برنامه ریزی که آثار آن از یال  1316بره بعرد در ایرناد د لتری
قابل مشاددت ایک ،نخستین برنامه کشور در یال  1327تقدیم مجلس شورای ملری
در دمان یال تصویب شد (توفیق .)1385 ،هود هنین یند قانونی در یرییراله
نخسک قانون گذاری در ایران داللک برر پرذیرش اثرگرذاری برنامرهریرزی در نظرام
مدیریک کان دارد .از آن ر ز در حد د  65یال میگذرد در طول این یالدا 10
برنامه عمرانی تویعهای تهیه شدت ایک .در طول این مدت یه نوع برنامرهریرزی،
یعنی برنامه عمرانی (متیی بر طرح پرر مت) ،برنامره هرامع ملری (شریل یرنتی
متعار
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دای تویعه در مراتب بهتری قرار گرفتهاند (دادی نروز،

برنامه) برنامه یاختاری (شناخک هرالشدرای ایایری فراینرد تویرعه

یعی در فرادم یاختن الزامات ت قق تویعه پایردار) تهیره شردت ایرک (نوبخرک

غامی نتاج.)213-231 :1390 ،
ارزیابی شش دده برنامه ریزی تویعه در ایران بیشتر از دمره حرا ی ایرن پیرام
ایک که ا الً حجم عظیم منابع انسانی ،مالی طبیعی مصر شدت ،برا دیرتا رددای
آن تنایبی نداشته ایک با هود پیشرفکدای مهمی که در برخورداری از موادب
تویعه نسبک به گذشته پدید آمدت ،شیا
پیشرفته حتی اددا

فاصرله تراریخی ایرران برا کشروردای

آرماندای ملی هندان کادش نیافته ایک .اهرای نه برنامره

تویعه در یال درای پریش پرس از انقراب ایرامی ،زمینره انجرام ارزیرابیدرای
اقع بینانه علمی از نظام برنامه ریزی تویعه در ایران را فرادم کردت ایک؛ ازاینر ،
گیرررد آیرریبدررای آن شنایررایی شررود (خانررد زی .)99-129 :1389 ،ترراکنون
آییبشناییدای مختلفی دربارت برنامهدای تویعه صورت پذیرفته ایرک ،امرا ایرن
پژ دش درنظر دارد با برریی ت لیل آییبدای شنایراییشردت ،بره همرعبنردی،
ترکیب نظمددی به آنها بپردازد.
 .1روش تحقیق
دمان گونه که اشارت شد با توهه به تاریخ بلند برنامهریزی در کشرور ،پرژ دشدرای
فرا ان مختلفی در مورد برریی آییبشنایی برنامرهدرای تویرعه انجرام شردت
ایک؛ لی متأیفانه با هود ضر رتی که در نظمددی به ابعاد مختلرف آیریبدرای
برنامه دای تویعه برریی آنها در قالب یک مدل هامع هود داشته ایک ،برریری
پارادایمدای حاکم ،اغلب به طور پراکندت م د د به یک یا هند بعرد خراص برودت
ایک؛ بنابراین نیاز به مطالعهای میباشد که با مر ر ت قیقات پیشین انجام ت لیلری
هامع ،به نظمددی ابعاد مختلف آییبدا بپردازد مخاطبان را در درک رفرع آنهرا
یاری کند .ر ش متنایب برای هنین ت قیقی ر ش فرات لیل (MAM) 1ایک.
فرات لیل با مر ر نظام مند منابع برای پیدا کردن ،ارزشیابی ،ترکیب درصورت
نیاز ،همعبندی آماری ،به ت قیقاتی میپردازد کره پریشترر در مرورد یرک موضروع
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ضر رت دارد ر ییرد حاکم بر نظام برنامهریزی ایران مورد کنیاش برریری قررار

خاص به رشته ت ریر درآمدتاند .مهمترین مزیک مطالعات فرات لیل ایرن ایرک کره
1. Meta Analytical Method
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با ادغام کردن نتایج مطالعات مختلف ،قدرت مطالعه را در رایتای یافتن نتایج معنری
دار افزایش میددند .دمین یژگی یبب شدت ایک کره در یرالدرای اخیرر ،تعرداد
مقاالت مربوط به فرات لیلدا افزایش هشرمگیری داشرته باشرد (رضرائیان)1384 ،؛
بنابراین ر ش فرات لیل در این پژ دش مورد ایتفادت قرار گرفته ایک .البته الزم بره
ذکر ایک که فرات لیل در بسیاری از مواقع با انجرام ت لیرلدرای آمراری یرعی در
ترکیب پژ دشدای پیشین دارد ،لی با توهه به مادیک کراماً کیفری پرژ دشدرای
پیشین انجام شدت در حوزت برنامهدای تویعهای ،ایرن پرژ دش برهصرورت کیفری
ت لیلی از مفهوم گامدای ر ش فرات لیل ایتفادت میکند.
 .1-1روش فراتحلیل

فرات لیل ،ر شی پژ دشی برای پایخگویی به پریشدایی دربرارت نترایج مطالعرات
انجامشدت پیشین ایک؛ پریشدایی که یک مطالعه بهتنهایی نمیتواند به آنهرا پایرخ
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ددد .فرات لیل ،به ترکیب اطاعات مطالعرات پیشرین مریپرردازد ،بره مقایسره برین
مطالعات نیز توهره مری کنرد بره کشرف نترایج هدیرد از میران مطالعرات پیشرین
می پردازد .این ر ش در یال  1976تویط گالس بهکار گرفته شد (ایزانلو حبیبی،
 .)70-79 :1389تعاریف مختلفی از فرات لیل ارائه شدت ایک که در ادامه به برخری
از آنها میپردازیم.
 ت لیل عبارت از شیستن عمل کل به قسمکدای مختلرف برهمنظرور تعیرین
مادیک آن ایک .ایرن عمرل در ت لیرل آمراری از طریرق قررار دادن اهرزا در در ن
ترکیبدا بهمنظور نشان دادن عوامل مورد مطالعه انجام میشود« .فرا» بهمعنری براالتر
ما را ،تغییریافته تبدیلشدت بهکار می ر د که در ر ش فرات لیل ،در د فعالیرک
انجام میشود (دال ر.)1384 ،
 فرات لیل ر شی ایک که برایاس آن یعی میشود تفرا تدرای موهرود در
ت قیقات انجامشدت پیشین ایتنتاج شدت در ریریدن بره یرکیرری نترایج کلری
کاربردی از آن بهرت گرفته شود (خلعتبری.)1387 ،
 فرات لیل بیش از یک فن آماری ،یرک ر ششنایری بررای برریری نظرامدار
مجموعهای از پژ دشدا ،صورتبندی دقیق فرضیهدا ،انجام یک هستجوی هامع

تهیه ماک ر د یرا حرذ

مقالرهدرا ،ثبرک نگهرداری ترکیرب آمراری دادتدرا

اندازت دای اثر بهدیکآمردت از برریریدرای متعردد ،هسرتجوی تعردیلکننردتدرا
متغیردای میانجی برای تبیین اثرات موردنظر گزارش نتایج ایک (شیخی.)1390 ،
یژگیدای فرات لیل را میتوان در موارد زیر خاصه

کرد:

 .1فرات لیل در اقع نوعی ترکیب ایک نره ت لیرل؛ زیررا برر ترکیرب ادغرام
اهزایی هون دادتدا ،اطاعات ،مفادیم نظریهدا در رایتای تیوین یک هیز (کرل)
هدید تأکید دارد.
 .2ایتفادت از مطالعات هندگانه مستقل به فرات لیلگر این امیان را مریددرد
مقایسه با یک مطالعه مقطعی ،تعمیم پذیری بیشتری داشته اعتبار نتیجهگیرریدرای
مربوط به اثربخشی برنامه را افزایش میددد.
 .3در فرات لیل دربارت کیفیک پژ دشدرا قضرا ت نمریشرود .در اقرع احرد
ت لیل آن ،مطالعات انفرادی پژ دشگرانی ایک که در ارتباط با یک موضروع انجرام
شدت ایک .این ر ییرد فرایندی هندمرحله ای هندیط ی ایرک کره در آن ابتردا
اطاعات از منابع پژ دشی ا لیه ایتخراج ،یپس با ییدیگر ترکیب ادغام میشرود
یرانجام یک کل هدید بهدیک میآید.
 .4فرات لیل مقید به یک ر ش خاص آماری نیسک در اقع مرادیتی کمّری
هندر شی دارد .عا ت بر آن شامل ر ش یا ر ش دایی نیسک که بتوان با آن هیرزی
را اثبات کرد .درحقیقک فرات لیل دد
اددا

نیسک ،بلیه تردبیری ایرک بررای نیرل بره

یژت پژ دشگر (آزادی احمدآبادی.)82-88 :1392 ،
فرات لیل یه گام اصلی دارد.
 .1شنایایی منابع؛
 .2ترکیب نتایج پژ دشدای انتخابشدت مقایسه آنها با ییدیگر؛
 .3ارزشیابی نتایج فرات لیل (آزادی احمدآبادی.)82-88 :1392 ،
در گام نخسک از این پژ دش در مرحله شنایایی منابع ،برا انجرام مطالعرات
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تا به برریی دمگرایی نتایج مطالعرات مرورد برریری بپرردازد .هنرین دمگرایری در

کتابخانهای ،منابع مختلف اعم از مطالعه تاریخچره برنامرهریرزی در ایرران ههران،
آییبشناییدای مختلف ،اصول کاییک برنامهریزی تویعهای مدلدای مختلف
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تویعه همعآ ری مطالعه میشود.
در گام بعدی با ترکیب دمره منرابع موهرود ،آیریبدرای اردشردت برر نظرام
برنامهریزی شنایایی خوادد شد .فهریک آییبدای شنایاییشدت ،مرورد ت لیرل
برریی قرار گرفته دیتهبندی میشود .در ادامه مردلی یرهیرط ی از آیریبدرای
برنامهریزی تویعه در ایران بهدیرک مریآیرد .درنهایرک برا برریری ت لیرل ایرن
آییبدا رادیاردایی برای ر یار یی با آییبدای شنایاییشدت ارائه میشود .شریل
شمارت ( )1گامدا فرایند طیشدت در در گام خر هی حاصل از در گام را نشران
میددد.
شکل شماره ( .)1فلوچارت مدل آسیبشناسی برنامههای توسعهای ایران
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در ادامه به برریی تفصیلیتر گامدای انجامشدت در این پژ دش میپردازیم.
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 .2گام نخست :شناسایی منابع
در این گام ،یعی شدت ایک تمامی پرژ دشدرایی کره در مرورد موضروع پرژ دش
هود دارد ،شنایایی مطالعه شوند .منابع را میتروان بره د دیرته منرابع ا لیره
منابع اصلی تقسیم بندی کرد .منابع ا لیه باعث آشنایی با موضوع موردنظر میشروند.
در این پژ دش منابع مرتبط با تاریخچه ر ش برنامهریرزی تویرعهای در ایرران
هند کشور منتخب ههان ،منابع ا لیه پژ دش بودتانرد .منرابع اصرلی در اقرع اصرل
پژ دش دا در حوزت موردنظر ایک که در ایرن مقالره منرابعی کره پریش از ایرن بره
آییبشنایی برنامهدای تویعهای پرداخته اند در این دیته های دارند .در ادامره بره

 .2-1مطالعه ادبیات موضوع

در ابتدای این پژ دش مطالعه گستردتای برر ر ی اصرول مفرادیم برنامرهریرزی
برنامه ریزی تویعه انجام شد .یپس به برریی تجربه حد د شصکیاله برنامهریرزی
در کشور پرداخته شد .تجربه دشک کشور (شامل کشوردای فرانسه ،بلژیرک ،دلنرد
(بهعنوان کشوردای پیشرفته بازاری) ،کرت هنوبی ،ترکیه ،دند (برهعنروان کشروردای
درحالتویعه) ،هین شور ی یابق (بهعنوان کشوردای با نظام اقتصادی متمرکرز)
در فراینررد برنامررهریررزی مررورد مطالعرره قرررار گرفررک .ادبیررات موضرروع در زمینرره
آییبشناییدای برنامه ریزی تویعه ایران موانرع اهرایریشردن برنامرهدرا مرورد
مطالعه قرار گرفک .هد ل زیر بخشی از منابع مرورد برریری را برهدمررات موضروع
م وری معرفی میکند.

فراتحلیلی بر آسیب شناسیهای برنامههای توسعه در ایران  رضا مکنون ،جلیل سلیمی و محسن بهرامی

برریی مطالعات انجامشدت در این گام میپردازیم.
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جدول شماره ( .)1مروری بر ادبیات موضوع
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عنوان پژوهع

نحوه
انتشار

برنامهریای توسعه

گاارش

برنامهریای در ایران و
چش انداز آینده آن

کتاب

مبانی و مفاهی
برنامهریای توسعه؛
محاهعه برنامهریای در
ایران و چند کشور
منتخب

کتاب
(جلد
اول)

آسیبشناسی برنامههای
توسعه ایران

محتوی
حاوی نکات آموزشی درباره برنامهریای توسعه شامه مفهوم برنامهریای،
انواع آن ،اصول برنامهریای و برنامهریای در ایران میباشد.
این کتاب به شرح تاریخچه برنامه ریای در کشور ،تحوالت صورت گرفته
در برنامهریای توسعه ،روشهای برنامهریای توسعهای ،و چش انداز آینده
برنامهریای در ایران پرداخته است.

موضوع
محوری

شماره مرجع

اصول برنامه

(عظیمی،
)1382

تاریخچه

(توفیق)1385 ،

در جلد اول این کتاب به مرور مبانی و مفاهی برنامهریای توسعه پرداخته
و تجربه ایران در زمینهی برنامههای توسعه ای پرداخته شده است

تاریخچه

(ف یه نصیر و
همکاران،
)1388

گاارش

این گاارش به آسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران پرداخته است

آسیبشناسی

(شبکه
تحلیلگران
تکنوهوژی،
)1387

گاارش

این گاارش تجربه برنامهریای در ایران را با  8کشور منتخب از حیث چند
موضوع کلیدی م ایسه میکند.

تجربه سایر
کشورها

(توفیق)1387 ،

گاارش

این گاارش به معرفی انواع برنامه های معمول در ایران و معرفی اجماهی
برنامه های توسعه در کشور پرداخته است.

تجربه
برنامهریای

(تشکینی و
شفیعی)1387 ،

گاارش

در این گاارش به م ایسه برنامه ریای کشور ایران با کشورهای ماهای،
هندوستان ،چین و کره جنوبی پرداخته شده است.

تجربه سایر
کشورها

(دفتر محاهعات
اقتصادی،
)1388

بررسی نظام برنامهریای
اقتصادی در ایران

کتاب

این کتاب به بررسی عمیق و تحلیلی برنامههای عمرانی پیع از ان الب
پرداخته است

تاریخچه
پیع از
ان الب

(هادی ونوز،
)1389

ارزیابی شیوه برنامه
نویسی توسعه در ایران

م اهه

هدف این م اهه ارزیابی روش برنامههای توسعه کشور طی دوره -1368
 88و تدوین راهبردی برای پرهیا از تکرار تجربههای ناموفق گذشته
است.

آسیبشناسی

(خاندوزی،
)1389

ارزیابی کلی برنامههای
بعد از ان الب

گاارش

نحوه نگرش و ساخت برنامه های دوم ،سوم و چهارم توسعه بررسی شده و
ارزیابی کلی از برنامه های بعد از ان الب صورت گرفته است

تحلیه و
ارزیابی
برنامه

سیر تحول برنامهریای
در جهان

گاارش

در این گاارش به تاریخچه تحوالت برنامه در جهان از شکه گیری در
شوروی سابق تا تغییرات چند دههی اخیر اشاره شده است.

تاریخچه

مجموعه محاهعات
تدوین اهگوی محلوب
برنامه برای ایران

گاارش

این مجموعه حاوی  9گاارش مفید در باره برنامه ریای در ایران و برخی
کشورهاست .ارزیابی برنامه های توسعه در ایران از دیگر موارد مفید این
گاارشها است.

برنامه توسعه

کارکردهای اهگوی
توسعه

م اهه

به بررسی اهگوی محلوب توسعه برای کشور ایران پرداخته و در نهایت
مدهی برای اهگوی ایرانی اسالمی پیشرفت ارااه نموده است.

ارزیابی

مروری بر تحول
برنامهریای در ایران و
چند کشور منتخب
تجربه برنامه ریای در
کشور ایران
بررسی تحبی ی نظام
برنامهریای توسعه در
ایران و کشورهای
منتخب

(دفتر محاهعات
برنامه و بودجه،
)1389
(دفتر محاهعات
برنامه و بودجه،
)1389
(دفتر محاهعات
برنامه و بودجه،
)1390
(نوبخت و
غالمی نتاج،
)1390

در ادامه بره برریری نترایج حاصرل از مطالعره ادبیرات برنامرهدرای تویرعه کشرور
میپردازیم.

 .3برنامههای توسعهای ایران
تاریخ برنامهریزی در ایران را میتوان گویای حقیقک موهود دربارت ضرعیک فعلری
کشور دانسک .لی تاریخ یترگ برنامهریرزی اهرازت نمریددرد کره در خرال یرک
پژ دش مختصر به دمه این حقایق دیک یافک .در این پژ دش یعی شدت ایک در
بررییدای مرتبط با ادبیات برنامهریزی در کشور اددا

خاصی که مدنظر پرژ دش

بودت ایک دنبال شود ،تا از این طریق تجربه کشور بهخوبی مورد مطالعه قررار گیررد
دمچنین مقدمات الزم برای ادامه پژ دش در بخشدای دیگر فرادم شود.
بنابراین برای مطالعه برنامهدای تویعه ،پریشدایی مطرح شد که پایرخگرویی

 .3-1پرسشهای اساسی در مورد برنامهریزی کشور

با توهه به اددا

پرژ دش ،ایایریتررین پریرشدرایی کره در مرورد برنامرهدرای

تویعهای در کشور میتوان مطرح کرد به شرح زیر ایک:
 .1یابقه برنامه ریزی تویعه در ایران به هه زمرانی برمریگرردد؟ (مرر ری برر
تاریخچه برنامهریزی در ایران)
 .2دیدتمان غالب برنامهریزی در کشور هگونه بودت ایک؟
 .3از نقطهنظر پوشش موضوعی ،افق زمانی ،ن روت برخرورد برا فضرا (آمرایش
یرزمین) ،پوشش هغرافیایی ،ر ش تهیه ر ش اهرا) برنامه دا هره یژگریدرایی
داشتهاند؟
 .4برنامهدای مختلف به هه میزان در دیتیابی به اددا
اددا

خود موفق برودتانرد

عملیرد برنامهدای تویعه هه تنایبی با دم داشتهاند؟
 .5هه آییبدا موانعی در رات اهراییشدن برنامهدا هود داشته ایک؟
نیته نخسک دربارت این پریشدا این ایک که به دریک میتروان پایرخدرای مفصرلی

داد که در مجال قالب این پژ دش نمیگنجد .بنابراین در این پرژ دش یرعی شردت ایرک
پایخدا در قالب هد لدایی مختصر مفید همعآ ری شروند ترا بررای خواننردگان مفیردتر

فراتحلیلی بر آسیب شناسیهای برنامههای توسعه در ایران  رضا مکنون ،جلیل سلیمی و محسن بهرامی

به آنها باعث میشود تا اددا

پژ دش بهدریتی دنبال شود.

اقع شدت دمچنین گویای ر ند ت والت برنامهدا باشند .پایخ ههرار پریرش نخسرک در
این بخش دادت شدت پریش پنجم در بخشدای بعدی پایخ دادت خوادد شد.

145

نیته بعدی این ایک که با توهه به اینیره انقراب ایرامی را مریتروان نقطره
عطفی در تاریخ این یرزمین برشمرد ،پایخ بره ایرن پریرشدرا در د د رت زمرانی
پیش از انقاب ایامی پس از انقاب ایامی مدنظر قرار گرفک تأکید پژ دش
بر برنامهدای پس از انقاب بیشتر بودت ایک .در ادامه به برریی برنامهدرای تویرعه
در قالب پایخگویی به پریشدای باال میپردازیم.
 .3-2برنامههای عمرانی پیش از انقالب

با شیلگیری د لک نروین در ایرران ،در د رت  ،1303-1320د لرک نقرش هدیردی در
حوزت اقتصادی برعهدت گرفک .در یال  1316برای نخستینبار لز م تد ین برنامه (یا بره
زبان آن ر ز نقشه اقتصادی) برای دمادنگی اقدامدای عمرانی د لک مطرح شرد ،امرا ترا
پیش از یال  1325این فیر عملی نشرد .پرس از هنرگ ههرانی د م در د رت -1356
 ،1327پنج برنامه عمرانی تهیه ،تصویب به اهرا گذاشته شد (درادی نروز .)1389 ،در
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

یک همعبندی میتوان دیدگات غالب حاکم بر برنامهدای عمرانی کشور پیش از پیرر زی
انقاب ایامی را در قالب هد ل زیر همعبندی کررد نوبخرک غامری نتراج:1390 ،
213-231؛ دادی نوز1389 ،؛ فقیه نصر دمیاران.)1388 ،
جدول شماره ( .)2دیدگاه غالب حاکم بر برنامههای عمرانی کشور پیش از پیروزی انقالب اسالمی
()1327-1357
عنوان برنامه

دوره برنامه

برنامه عمرانی
اول

1328-1334

برنامه عمرانی
دوم

1335-1341

برنامه عمرانی
سوم

1342-1346

برنامه عمرانی
چهارم

1347-1351

برنامه عمرانی
پنج
برنامه عمرانی
شش

1352-1356
1357-1361

دیدگاه غاهب حاک بر برنامه توسعه
تأکید بر عمران و زیرساختها:
محورهای کشاورزی و آبیاری ـ صنایع و معادن ـ صنعت نفت ـ راهسازی ،بندرها و
فرودگاهها ـ امور اجتماعی
تل ی فیایکی و اقتصادی صرف از توسعه:
اصالحات ارضی ـ ارت ای رفاه
تأکید بر شهر ـ صنعت و اصاهت رشد (اوهین برنامه جامع):
مدرنیااسیون ـ پیوند کشاورزی و صنعت ـ رشدگرایی محض
رشد همراه با برابری و عداهت:
تحول نظام اداری متناسب با ساختار اقتصادی کشور ـ ارااه راهکارهایی برای رفع
توسعه نامتوازن
رشد متوازن و توزیع برابر درآمدها و توسعه اجتماعی:
تأکید بر محی زیست ـ توجه به صنایع بارگ (نیروگاه ـ خودرو) ـ افاایع واردات
ارت ای زندگی همه گروههای جامعه و محی زیست

مشخصات
مجموعه طرحهای
اقتصادی و اجتماعی
مجموعه طرحهای
فیایکی زیربنایی
برنامه جامع
برنامه جامع /
برنامهریای منح های
برنامه جامع
اجرا نشد

از نظر پوشش موضوعی ،افق زمرانی ،ن روت برخرورد برا فضرا (آمرایش یررزمین)،
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پوشش هغرافیایی ،ر ش تهیه ر ش اهرا ،یژگیدای برنامهدای پیش از انقراب

در هد ل زیر خاصه شدت ایک (توفیق.)1387 ،
جدول شماره ( .)3ویژگیهای مختلف برنامههای توسعه پیش از انقالب
برنامه عمرانی اول

پوشع
جغرافیایی

ملی بود که بعد از
کسر کردن برخی
هاینههای معین،
باقیمانده بین
استانها و
شهرستانها ت سی
میشد.

برنامه عمرانی دوم
برنامه دوم بههحاظ
پوشع جغرافیایی
شامه طرحهای ملی
بود که هدف آن
افاایع توهید ،بهبود
صادرات ،تهیه
مایحتاج درون کشور
و ...بود.

برنامههای پیع از ان الب
برنامه عمرانی چهارم
برنامه عمرانی سوم
برنامه چهارم نیا
برنامه سوم
به صورت ملی تهیه شده
برنامهریای بهصورت
بود .با توجه به اتمام روند
ملی بود .برنامههای
اصالحات ارضی،
عمرانی استانها باید
گسترش شرکتهای
با نظر مسئوالن
تعاونی روستایی و عمران
محلی (استانداران و
روستایی ازجمله اهداف
فرمانداران که) تهیه
مه برنامه بود.
میشد

برنامه عمرانی پنج
برنامه پنج در سحوح
ملی و منح ه ای بود و در
آن توسعه منح های
مدنظر قرار گرفت.

آمایع
سرزمین

نخستین برنامهریای
منح ه ای با اهداف
سیاسیـاجتماعی
اسکان عشایر
شاهسون در دشت
مغان در سال 1332
بود

توجه عمیقتر به
برنامهریای منح های،
در این برنامه طرحها
در قاهب توسعه مناطق
مختلف مثه
خوزستان ،جنوب
شرق و ...صورت
پذیرفت.

برنامهریای منح های
نسبت به برنامههای
قبه رواج بیشتری
داشت .طرحهای
عمرانی قاوین،
خوزستان ،جیرفت،
کهگیلویه و گرگان در
این برنامه اجرایی شد.

شناسایی منابع و امکانات
توسعه مناطق مستعد و
تعیین قحبهای توسعه
در هر منح ه و تمرکا
سرمایهگذاری در آنها
به منظور تسهیه رشد
اقتصادی است.

در برنامه پنج برای
نخستینبار برنامه آمایع
سرزمین در سال 1351
محرح شد.

پوشع
موضوعی

شامه بخعهای
کشاورزی و آبیاری،
صنعت و معدن ،راه،
پست و...
(برنامههای بخشی)

رشد اقتصادی موضوع
اصلی بود .طرحهایی
برای چهار بخع
کشاورزی ،صنایع و
معادن ،ارتباطات و
مخابرات و امور
اجتماعی تهیه شده
بود.

موضوع اصه رشد
اقتصادی .موضوعات
دیگر شامه ایجاد
اشتغال ،توزیع عادالنه
در آمد و حفظ ثبات
نسبی قیمتها و
موازنه پرداختهای
خارجی

اهداف در سح کالن و
ملی ارااه شده و این
اهداف کلی به اهداف
جاای شکسته شدند .از
روی این اهداف جاای
بخعهای مختلف تعیین
شدند؛ مثالً هدف رشد
اقتصادی ( 10درصد)
تعیین شده بود و از روی
این هدف کالن رشد
بخعهای مختلف
(کشاورزی ،صنعت و)...
بیان شده بود.

موضوعات اصلی در
برنامه پنج به صورت
اهداف اقتصاد کالن
شامه ارت ای سح
دانع و بهداشت ،حفظ
رشد سریع اقتصادی،
حفظ ثبات نسبی
قیمتها و اهداف مربوط
به حفظ محی زیست
بود.

روش
اجرا

اجباریـ دوهتی و در
بخشی از امور بنا به
مصلحت پروژهها به
بخع خصوصی
سپرده میشد.

اجباریـ دوهتی و در
بخشی از امور بنا به
مصلحت پروژهها به
بخع خصوصی
سپرده میشد.

اجباریـ دوهتی و در
بخشی از امور بنا به
مصلحت پروژهها به
بخع خصوصی
سپرده میشد.

نحوه اجرای برنامه چهارم
برای ارگانهای دوهتی و
دستگاههای اجرایی از
طریق بخشنامهها و برای
بخع خصوصی استفاده
از سیاستهای تشوی ی و
ارشادی بود.

دستگاههای اجرایی
پروژهها را پیشنهاد و در
سازمان برنامه سازگاری
این طرحها با اهداف
مورد بررسی قرار
میگرفت و در صورت
پذیرش ،بودجه تخصیص
مییافت.

روش
تهیه

راهبرد هر بخع
بهطور مشخص
بیان شده و سپ(
در راستای این
راهبرد اهداف معینی
تعریف شده و منابع
ماهی تح ق این
اهداف مشخص
شده است

برنامه دوم همچون
برنامه اول عمرانی
به صورت مجموعهای
از طرحها بوده و از
جامعیت برخوردار نبود.
در قانون برنامه به
جاایات طرحها اشاره
نشده است ،وهی سه
اعتبارات چهار بخع
کلی اقتصاد دقی اً
مشخص شده است.

برنامه سوم در دو
سح کالن و بخشی
تهیه شد .در هر بخع
دو مجموعه عملیات
بود که تحت عنوان
برنامه هسته و برنامه
غیر هسته قرار
میگرفت .این برنامه
دیگر به صورت
مجموعهای از طرحها
نبود ،بلکه به صورت
جامع تهیه شد.

در زمان تدوین برنامه
چهارم تصور خوبی از
برنامه جامع وجود نداشت
(که ناشی از ضعف
عملکرد این نوع رویکرد
در برنامه سوم بود)؛
ازاین رو به ضرورت تهیه
برنامههای یکساهه
ه زمان و همسو با برنامه
میانمدت تأکید شد .در
حاهت کلی این برنامه ه
از نوع برنامههای جامع
بود.

در برنامه پنج عالوهبر
اینکه خود برنامهریای از
نوع جامع بود ،چندین
برنامه جامع موضوعی
بلندمدت نیا تهیه شد.

فراتحلیلی بر آسیب شناسیهای برنامههای توسعه در ایران  رضا مکنون ،جلیل سلیمی و محسن بهرامی

افق
زمانی

 7سال

 7سال

 5/5سال

 5سال

 5سال
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 .3-3برنامههای توسعه پس از انقالب

د ران پس از انقاب ایامی را میتوان بره د ددره  1368 1357-1367بره بعرد
تقسیم کرد .در دده ا ل ،نظام همهوری ایامی ایران با مسائل شیلگیری انقراب،
فرار یرمایه ،مهاهرت نیر ی انسانی بسیار کارآمد ،ملی کردن بسریاری از صرنایع
بانک دا ،مدیریک اقتصادی ،هنگ دشکیاله بسریاری مسرائل اهتمراعیرییایری
ر به ر بود .با خاتمه هنگ در تابستان  1367ضر رت بازیازی مناطق هنگری
امیان بهرت گیری از منابع مالی ریالی ارزی هلب یرمایه گذاری خرارهی ،لرز م
داشتن برنامه مد ن تویعهای د بارت قوت گرفک برنامهریزی تویعهای د برارت در
کشور شیل گرفک .پس از آن تا امر ز  5برنامه تویعه پنجیاله تصرویب اهرایری
شدت ایک.در یک همعبندی میتوان دیدتمان غالب حاکم بر برنامرهدرای تویرعهای
کشور پس از پیر زی انقراب ایرامی را در قالرب هرد ل زیرر همرعبنردی کررد
(نوبخک غامی نتاج213-231 :1390 ،؛ تشیینی شرفیعی1387 ،؛ فقیره نصرر
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

دمیاران1388 :؛ دفتر مطالعات برنامه بودهه.)1391 ،
جدول شماره ( .)4دیدهمان غالب حاکم بر برنامههای پس از انقالب اسالمی ()1368-1388
عنوان برنامه
بدون برنامه

دوره برنامه
1358-1366

برنامه اول توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی

1368-1372

برنامه دوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی

1374-1378

برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی

1379-1383

برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی

1384-1388

الیحه برنامه پنج توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

1389-1393

دیدهمان غاهب حاک بر برنامه توسعه
برنامه یا بیبرنامگی :منابع درآمدی کشورـجنگ تحمیلی
بازسازی سرمایه های فیایکی و انسانی :تعیین و اصالح اهگوی مصرفـرشد و تکامه
مادی و معنوی
* در سال  1370تعدیه ساختاری (درک نئوکالسیک از توسعه) رخ داد
تأکید بر رشد اقتصادی (اهگوی کینای) :ن ع دوهت و تلفیق آن با ن ع بازار (دخاهت
دوهت برای رفع نوسانات) ـ حمایت از صنایع داخلی ـ حمایت از توهید
اصالح ساختار اقتصادی مبتنی بر توسعه اقتصاد رقابتی (اهگوی توسعه نئوکالسیک با
گرایع نظریه نهادگرایی) :آزادسازی نظام اقتصادی با شکه گیری نظام جامع تأمین
اجتماعی ـ هغو انحصارات ـ کاهع تصدی گری دوهت ـ توجه به ضرورت
خصوصیسازی
توسعه مبتنی بر دانایی ،سرمایه اجتماعی ،رشد سریع اقتصادی و جهانیشدن:
برنامه ریای از پایین به باال ـ تبعیت از سند چش انداز ـ اقتصاد غیرنفتی و فاقد یارانه و
متکی به بخع خصوصی ـ تأکید بر خصوصی سازی ـ ت ویت سرمایه اجتماعی ـ
شوکدرمانی قیمتها
پیشرفت همراه با عداهت:
است رار اهگوی توسعه اسالمی ،ایرانی ـ اصالح نظام اداری

از نقطهنظر پوشش موضوعی ،افق زمانی ،ن وت برخورد با فضرا (آمرایش یررزمین)،
پوشش هغرافیایی ،ر ش تهیه ر ش اهرا) یژگیدای برنامهدای پیش از انقراب
در هد ل زیر خاصه شدت ایک (توفیق،
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.)1387

جدول شماره ( .)5ویژگیهای مختلف برنامههای توسعه پس از انقالب

پوشع
جغرافیایی

افق زمانی

آمایع
سرزمین

روش اجرا

روش تهیه

برنامه توسعه اول

برنامه توسعه دوم

ملی ـ منح های
برای مناطق محروم
کشور برنامه امتیازات
ویژه ای درنظر گرفته
شده بود.

ملیـمنح های
برای استانها در قاهب
محرومیت زدایی (بهویژه از
روستاها) برنامههایی تدوین
شد.

ملیـمنح های
شوراهای برنامهریای و
توسعه استانها بهمنظور
برنامهریای برای استانها
تشکیه شد.

 5سال
یکی از اهداف اصلی
سازماندهی ف ایی
و جغرافیایی جمعیت
و فعاهیتها ،متناسب
با مایتهای هر
منح ه بود.
موضوعات بسیار
متنوع و وسیع بود:
ارت ای رشد
اقتصادی ،عداهت
اجتماعی ،بازسازی
بنیه دفاعی ،بازسازی
مناطق جنگی ،بهبود
نظام تعلی و تربیت
و...
ارگانها و
سازمانهای دوهتی
برای انجام امور
مرتب با برنامه
مسئوهیت قانونی
داشتند.

 5سال

 5سال

به منظور توسعه روستاهای
محروم و ایجاد تعادلهای
منح ه ای در روستاها در
طول برنامه باید اقداماتی
صورت میپذیرفت.

به صراحت به موضوع آمایع
سرزمین میپردازد و قوانین
معینی در این زمینه تدوین
شده است.

به صراحت به موضوع آمایع سرزمین
می پردازد و قوانین معینی در این زمینه
تدوین شده است

شباهت زیادی به برنامه اول
دارد ،وهی تفاوتهایی ه
وجود دارد .مثالً از تأکید به
بازسازی مناطق جنگی و
تجهیا بنیه دفاعی کاسته
شده و موضوعاتی همانند
ارت ای بهره وری و حفظ
محی زیست محرح شده بود.

اصالح ساختار اداری و
مدیریت ،ساماندهی
شرکتهای دوهتی ،حرکت
بهسمت اقتصاد بازار ،توجه
به اشتغال ،توسعه علوم و
فنون و...

توسعه دانع پایه و داناییمحور و در
تعامه با جهان ،حفظ محی زیست،
آمایع سرزمین و توازن منح های،
توسعه سالمت ،امنیت انسانی و کرامت
اجتماعی ،تأمین محمئن امنیت ملی و
بازدارندگی همهجانبه ،صیانت از هویت
و فرهنگ اسالمیـایرانی

همچون برنامه قبه
بخعهای دوهتی مکلف به
اجرای برنامهها بودند.

انجام برنامهها برای
شرکتهای دوهتی اجباری
بود و به منظور تشویق بخع
خصوصی سیاستهای
تشوی ی در خود قانون برنامه
محرح شده بود.

همانند برنامههای قبه شیوه اجرا برای
بخع دوهتی اجباری و برای بخع
خصوصی تشوی ی است.

همانند برنامه اول در ابتدا
اهداف کلی برنامه تدوین
میشد و با توجه به آنها
اهداف جاای و بعد اهداف
بخشی و درنهایت از روی
اهداف بخعهای مختلف
(مثه بخع آب ،ساختمان
و )...طرحها تدوین میشد.

ویژگی برنامه سوم نسبت به
برنامههای قبه این است که
در آن برای بخعهای
مختلف اقتصاد ه
برنامهریای انجام شده و هر
بخع برای خود برنامه
مشخصی دارد.

ویژگی برنامه چهارم تدوین سند
چش انداز و تحول آن بهصورت
«برنامهریای هستههای خ دهنده»،
که متکی بر پروگرامهای اجرایی
میباشد ،تنظی شده است.

در برنامه اول ابتدا
اهداف کلی برنامه
تدوین شده و از روی
آنها برای بخعهای
مختلف در قاهب
هدفگذاری م ادیری
تعیین میشد.

 .4مقایسه اهداف برنامههای توسعه با عملکرد آنها در مورد برخی شاخصها
برریی برنامه دای تویعه از این نظر ادمیک دارد که با ینجش برخی شراخ
کلیدی میتوان میزان ت قق اددا

برنامهدا یرا ان ررا

درای

از درد درای ذکرشردت در

برنامهدای تویعه را م ایبه کرد .نیته مهم این ایک که آیا ضعیک شراخ

درای

مورد ینجش در فضای هود برنامه بهبود قابلماحظهای یافتره ایرک؟ برهعبرارتی
هود برنامهدای تویعه عاملی بررای رشرد شراخ

درای کلیردی تسرریعکننردت
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پوشع
موضوعی

برنامههای بعد از ان الب
برنامه توسعه سوم

برنامه توسعه چهارم
ملیـمنح های
شوراهای برنامهریای استانها موظف
شدند با همکاری و تعامه کلیه
دستگاههای استانی ،برنامه پن ساهه
استان را تهیه و پ( از تصویب شورای
برنامه ریای استان به تصویب نهایی
هیئت وزیران برسانند.
 5سال
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دیتیابی به اددا

تویعهای بودت ایک؟ در ادامه به برریی میرزان تطرابق ادردا

عملیرد در برنامهدای پس از انقاب ایامی میپردازیم.
 .4-1عملکرد برنامه اول

عملیرد برنامه ا ل تویعه نشان می ددد که با شرر ع برنامره ،رشرد اقتصرادی،
هشمگیر بود؛ اما در یال دای آخر برنامه ،ر نرد رشرد اقتصراد ،نز لری شرد .رشرد
اقتصادی که در یال  1370حد د  10/1درصد برود در یرال  1372بره  4/9درصرد
ریید .این امر نشان ددندت آن ایک که این برنامه نتوانسک رشدی مستمر پایدار را
در اقتصاد شیل ددد رشد اقتصادی ت ک تأثیر ت والت خرارج از کنتررل برنامره
قرار گرفک .از ر یداددای مهم این د رت ،افرزایش موقرک درآمرددای نفتری کشرور
ناشی از اشغال نظامی کویک ،تزریق یریع امدای خارهی در اقتصاد ملی برهتبرع
آن ،به هود آمدن ب ران یرریید بددیدا بود .عا تبر این ،برنامره در طرول اهررا،
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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دیتخوش تغییر ت ول شد (خالصی فردادیکیا .)1388 ،دمانگونه که در هرد ل
شمارت ( )6ماحظه می شود ،متویط یاالنه رشد اقتصادی در طول برنامه حد د 7/4
درصد بود .درهند افزایش رشد اقتصادی ،به یژت در مقایسه برا یرالدرای پریش از
برنامرره دیررتا رد مثبررک برنامرره م سرروب مرریشررود ،امررا در مقایسرره بررا رشررد
دد گذاریشدت در برنامه ،پایینتر بود که حاکی از عدم ت قق صد درصرد ادردا
برنامه ایک .در برنامه ا ل تویعه بهطور متویط در در یال  384000فرصرکدرای
شغلی هدید ایجاد شد که حاکی از ت قق  97درصدی دد
در دیتیابی به دد

برنامه بود .برنامره ا ل

کادش نرخ بییاری موفق بود ،بهگونرهای کره در پایران برنامره،

نرخ بییاری به  11/5درصد کادش یافک.
در برنامه مقرر شدت بود که یرمایه گذاری تویط بخش غیرد لتری برا نررخ
رشد متویط یاالنه  12/2درصد افزایش یابد که بیشتر از رشد درنظرگرفتهشردت
برای بخش د لتی بود .در عمل ،رشد متویط یاالنه یرمایهگذاری تویط بخش
د لتی بیشتر از بخش غیرد لتی بود؛ بنرابراین ،مری تروان گفرک ر ییررد برنامره
مبنیبر افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد موفقیکآمیز نبود (هد ل شمارت
.)6

جدول شماره ( .)6مقایسه عملکرد برخی شاخصهای اقتصادی در برنامه اول توسعه
شرح
رشد اقتصادی(درصد)
رشد سرمایه گذاری(درصد)
دوهتی
غیردوهتی
اشتغال جدید(هاار نفر)
نرخ بیکاری(درصد)
ن دینگی
تورم

هدف
8 /1
11/6
11
12/2
394
13/4
8 /2
14/4

عملکرد
7 /4
9 /2
22/7
1 /4
384
11/5
25/1
18/9

مأخذ :قانون برنامه ا ل تویعه بانک مرکزی همهوری ایامی ایران

عملیرد رشد نقدینگی در این برنامه بیشتر از دد

مورد نظر ( 8/2درصد در یرال)

بود .متویط رشد یاالنه نقدینگی در برنامه ا ل  25/1درصد بود .برایاس اطاعرات
که  4/5درصد بیش از میزان دد گذاریشدت برنامه ایک.
برنامه ا ل تویعه در زمینه دای اهتمراعی دیرتا رددای مهمری داشرک ،کره از
آنهمله میتوان کادش نرخ رشرد همعیرک (از  3/5درصرد بره حرد د  2درصرد)،
کادش نرخ مرگ میر ،افزایش نرخ بایوادی افزایش پوشش ت صیلی را نام برد.
به طورکلی برنامه ا ل تویعه در ایجاد بستردای قانونی متنایب با ییایکدرای
رادبردی اعامشدت خود ،موفق عمل نیرد؛ بهگونهای که ایتراتژی خصوصرییرازی
ییایکدای آزادیازی ارز تجارت خرارهی برهطرور کارامرد بره مرحلره اهررا
درنیامد بهدلیل مشیات به هودآمدت ،موهب تورم قیمرکدرا در ییری ،د یرال
آخر برنامه ا ل شد که ییر صعودی آن تا ا ایل برنامه د م نیز ادامه یافک.
 .4-2عملکرد برنامه دوم توسعه

برنامه د م تویعه در شرایطی آغاز شد که با بهرتبرداری از ظرفیرکدرای برد ن ایرتفادت
موهررود در یررالدررای برنامرره ا ل ،درگونرره تغییررر در ر نررددررای اقتصررادی مسررتلزم
یرمایهگذاری در زمینهدای هدید اقتصادی بود .بر ز ب ران برددیدرای ارزی در ا ایرل
برنامه یادشدت لز م صرفههویی در مصار ارزی ،عدم ثبات در ییایکدرای پرولی
مالی ارزی ،کادش قیمک نفک از مقدار پیشبینیشدت در یال  1376کادش شردیدتر
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هد ل شمارت ( ،)6متویط رشد یاالنه تورم در طول برنامه ا ل  18/9درصرد برودت

آن در یال  ،1377خشیسالی در اکثر ایتاندرای کشرور ت روالت ییایری در داخرل
کشور باعث شد تا دیتیابی به اددا پیشبینیشدت در برنامه با مشریاتی دمررات شرود.
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بهعبارت دیگر ،در اهرای برنامه د م تغییر ههک ایایری از ایرتراتژیدرای اعرامشردت
ر ی داد .کنترل ارز ،فشار بددیدای خارهی ،افرزایش نررخ ترورم افرزایش انتظرارات
تورمی فشار تقاضا برای خرید کاال ارز باعرث شرد ترا مجموعرهای از یراز کاردای
کنترل اقتصادی شامل ییستم ارز هندنرخی ،برقرراری د برارت کنتررل قیمرکدرا ،کنتررل
اردات اعمال ییایک انقباض پولی به هود آید (خالصی فردادیکیا.)1388 ،
عملیرد برنامه د م تویعه نشان می ددد ،میانگین رشد تولید ناخرال
 3/2درصد در یال بود که با دد

داخلری

برنامره مبنریبرر رشرد اقتصرادی  5/1درصردی،

فاصله داشک .با توهه به اینیه یرمایه گذاری تویط بخش غیرد لتی در برنامره د م
با رشد متویط یاالنه  13/7درصرد افرزایش یافرک ،مریتروان گفرک نقرش بخرش
خصوصی در اقتصاد در مقایسه با برنامه ا ل ،بیشتر بود.
عملیرد برنامه د م تویعه از ل اظ ایجاد فرصکدای شغلی نرخ بییراری مطرابق
با اددا تعیینشدت نبود؛ بهطوری که طبق اددا برنامه د م تویعه ،بایرد نررخ بییراری
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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به  12/6درصد کادش مییافک ،درحالیکه عملیرد آن  13/1درصد را نشران مریددرد.
ضمن اینیه اشتغال هدید ایجادشدت در یالدای برنامه د م حد د  263000نفر برود کره
باید طبق دد برنامهای آن  404000اشتغال هدید ایجاد میشد.
در حوزت پولی تورم نیز اددا

برنامه م قرق نشرد؛ برهگونرهای کره متویرط

عملیرد نرخ رشد نقدینگی در یالدای برنامه د م تویعه برابر با  25/5درصد برود،
درحالیکه برایاس دد

پیشبینریشردت آن بایرد  12/5درصرد مریشرد .دمچنرین

متویط عملیرد نرخ تورم در طول برنامه د م حد د  25/6درصرد برود کره از رقرم
دد

برنامهای آن حد د  13/2احد درصد بیشتر بودت ایک (هد ل شمارت .)7
جدول شماره ( .)7مقایسه عملکرد برخی شاخصهای اقتصادی در برنامه دوم توسعه
شرح
رشد اقتصادی (درصد)
رشد سرمایهگذاری (درصد)
دوهتی
غیردوهتی
اشتغال جدید (هاار نفر)
نرخ بیکاری (درصد)
ن دینگی
تورم

هدف
5 /1
6 /2
404
12/6
12/5
12/4

عملکرد
3 /2
8
1 /2
13/7
263
13/1
25/5
25/6

مأخذ :قانون برنامه د م تویعه بانک مرکزی همهوری ایامی ایران

 .4-3عملکرد برنامه سوم توسعه

خطمشیدای یادشدت در قسمک پیشین از یال  1379اهرایری در ایرن رایرتا ،اقردامدرا
اصاحاتی آغاز شد که ازهمله این اصاحات میتوان به اصاح نرخ ارز اهررای ییایرک
ییسانیازی نرخ ارز ،هایگزینی تدریجی تعرفه بههای موانرع غیرتعرفرهای فررادم آ ردن
شرایط برای کادش تعرفهدا ،تأییس بانکدای خصوصی داخلری بانرکدرای خرارهی در
مناطق آزاد بهدمرات تقویک بازار بورس (راتاندازی بورسدرای منطقرهای کراالیی) نظرام
مررالی غیربررانیی بررهمنظررور ان صررارزدایی از شرربیه بررانیی تررأمین اطمینرران بیشررتر برررای
یرمایهگذاری ،تصویب اهرای قانون یرمایهگذاری خارهی ،قانون هدید مالیاتدا ،قرانون
خصوصی ایجاد حساب ذخیررت ارزی اشرارت کررد کره بررای ت یریم بنیراندرای تولیرد
یرمایهگذاری بود (خالصی فردادیکیا.)1388 ،
جدول شماره ( .)8مقایسه عملکرد برخی شاخصهای اقتصادی در برنامه سوم توسعه
شرح
رشد اقتصادی (درصد)
رشد سرمایه گذاری (درصد)
دوهتی
غیردوهتی
اشتغال جدید (هاار نفر)
نرخ بیکاری (درصد)
ن دینگی
تورم

هدف
6
7 /1
4 /1
12/3
765
12/6
16/4
15/9

عملکرد
6 /1
10/7
6 /1
13
589
12/3
28/9
14/1

مأخذ :قانون برنامه یوم تویعه بانک مرکزی

بررا توهرره برره توضرری ات یادشرردت ،از مهررمترررین ییایررکدررای اهراشرردت در برنامرره یرروم
تویعه ،ایجاد حساب ذخیرت ارزی ییسانیازی نرخ ارز بود .ایجراد حسراب ذخیررت ارزی
حاصل از صادرات نفکخام بهنوعی اصاح یاختار بودهه بهمنظور کنترل نویاندای درآمرد
نفتی ایجاد منابع یرمایهگذاری به یژت برای بخش خصوصی بهشمار میآمد .ییسانیرازی
نرخ ارز با توهه به اینیه نرخ ارز در بودههدای یاالنه برای برآ رددای ریالی درنظرر گرفتره
میشود ،بودهه یاالنه را ت ک تأثیر قرار میددد (خالصی فردادیکیا.)1388 ،
حاصل تاشدای انجام شدت در طول برنامه یروم ،دیرتیابی بره متویرط رشرد
اقتصادی یاالنه  6/1درصدی رشد یرمایهگذاری  10/7درصدی بودت که بیشرتر از
اددا

فراتحلیلی بر آسیب شناسیهای برنامههای توسعه در ایران  رضا مکنون ،جلیل سلیمی و محسن بهرامی

تجمیع عوارض ،حذ پیمانیپاری برای صد ر کاال ،خصوصییازی بانکدرا ،ایجراد بیمره

برنامه ایک .عملیرد بازار کار در برنامه یوم تویرعه نسربک بره برنامره د م

تویررعه در ضررعیک بهتررری قرررار داشررک؛ بررهگونررهای کرره نزدیررک برره  76درصررد
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فرصکدای شغلی هدید ت قق یافک نرخ بییاری در پایان برنامه به کمتر از میزان
دد گذاریشدت ریید .بهطورکلی این برنامه نسبک به برنامرهدرای دیگرر موفرقترر
عمل کرد منجر به بهبود شرایط عمومی کسب کار شد (هد ل شمارت .)8
متویط رشد یاالنه تورم در برنامه یوم  15/9درصد دد گذاری شدت بود کره
با توهه به عملیرد  14/1درصدی آن ،میتوان گفک این برنامه در دیتیابی بره ایرن
دد

موفق بودت ایک .برنامه یوم تویعه نیز در برخی اددا

خود ناکرام برود کره

میتوان به ر ند کند خصوصییازی ،ادامه پرداخک یارانرهدرای یرنگین بره بخرش
انرمی تولید کشور ،موفق نبودن در زمینه مقرراتزدایی لغو ان صرارات ر اج
بازار قاهاق بازار غیرریمی اشارت کرد.
جدول شماره ( .)9مقایسه عملکرد برخی شاخصهای اقتصادی در برنامه چهارم توسعه

فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

شرح
رشد اقتصادی (درصد)
رشد سرمایهگذاری (درصد)
دوهتی
غیردوهتی
اشتغال جدید (هاار نفر)
نرخ بیکاری (درصد)
ن دینگی
تورم

هدف
7 /4
11/3
848
11
22
11/7

عملکرد
6 /7
6
9
4 /7
*725
12/7
33/7
13/5

مأخذ :قانون برنامه ههارم تویعه بانک مرکزی همهوری ایامی ایران م ایبات دفترر
نظارت برنامه
* آمار اشتغال برگرفته از گزارش دفتر نظارت برنامه ایک.
 .4-4عملکرد برنامه چهارم توسعه

دمانگونه که در هد ل شمارت ( )9مشاددت میکنید ،مقایسه عملیرد اددا پیشبینیشردت
در برنامه ههارم نشان می ددد که میرانگین رشرد یراالنه اقتصرادی در یره یرال ا ل برنامره
ههارم ،حد د  6/7درصد بودت که از متویط رشد یاالنه موردنظر برنامه برای این یره یرال،
یعنی حد د  7/4درصد ،کمتر ایک .متویط رشد یاالنه یرمایهگذاری نیز طی د رت یادشردت
حد د  6درصد بودت ایک .برریی یه شاخ

مهم دیگر ،اشرتغال هدیرد ،نررخ بییراری

نرخ تورم نشان میددد که طبق اددا برنامه ههارم تویعه ،نرخ بییاری باید در پایران یرال
یوم به  10/1درصد کادش مییافک ،درصورتیکره عملیررد آن  12/7درصرد شردت ایرک.
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عملیرد اشتغال هدید در یه یال ا ل برنامه یادشدت بهطور متویرط  725000در یرال برودت

ایک که باید طبق اددا برنامه متناظر آن به  848000نفر بال مریشرد .نررخ ترورم از 10/4
درصد در یال  1384به  18/4درصد در یال  1386افزایش یافته

ایک.

 .5گام دوم :ترکیب نتایج پژوهشهای انتخابشده و مقایسه آنها با یکدیگر
در این مرحله مطالعات انجامشدت در مرحلره پیشرین مرورد برریری ت لیرل قررار
گرفک .فهریتی از آییبدای شنایراییشردت در حروزتدرای مختلرف برنامرهریرزی
تویعه تهیه شد اددا

عملیرد برنامهدا مورد مقایسه قرار گرفک.

 .5-1دستهبندی آسیبها و مدلسازی در سه سطح

برریی آنها در قالب یک مدل هامع هود داشته ایک ،برریی پارادایمدای حراکم،
اغلب بهطور پراکندت م د د بره یرک یرا هنرد بعرد خراص برودت ایرک .در ایرن
پژ دش ،با توهه به یعک طیف نظرات بهکارگرفتهشدت ،یعی شد با نظمددری بره
ابعاد مختلف آییبدا ،مخاطبان را در درک رفع آنها یاری نماید .در دمرین رایرتا
آییبدای برنامهدای تویعه در یه یطر دیتهبندی شد.
یطر نخسک :آییبدای مربوط به پیشنیازدای برنامهریزی؛
یطر د م :آییبدای مربوط به مرحله برنامهریزی (شامل فرایند م توا)؛
یطر یوم :آییبدای مربوط به پس از برنامهریزی معطو

به حوزت اهرا.

در در دیته در حد د  40تا  50مورد آییب از منابع مختلف گردآ ری شرد کره مروارد
مشابهی در در دیته دیدت میشد .در گام بعدی دیتهبندی در زیردیتهدا انجام شد.
 .5-1-1سطح اول :آسیبهای مربوط به پیشنیازهای برنامهریزی

به آن دیته از ایراددایی اشارت دارد که به مرحله پیش از برنامهریزی برمیگردد .بنا برر اعتقراد
کارشنایان تویعه ،پیش از شر ع تد ین برنامه تویرعه ،الزم ایرک بسرتردای برنامرهریرزی
متنایب با شرایط کشور فرادم شود .در صورت فقدان شرایط منایب با عملیررد ضرعیف
نامنایب تد ینکنندگان مجریان برنامهریزی تویعه ،احتمراالً برنامرهدرای ترد ینشردت در

فراتحلیلی بر آسیب شناسیهای برنامههای توسعه در ایران  رضا مکنون ،جلیل سلیمی و محسن بهرامی

بهرغم ضر رتی که در نظمددی به ابعاد مختلف آیریبدرای برنامرهدرای تویرعه

اهرا با شیسک ر بهر شدت یا با حداقل اثربخشی ر بهر خوادند شد.
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جدول شماره ( .)10آسیبهای مربوط به پیشنیازهای برنامهریزی
دسته

نمونه آسیب

زیردسته

ف دان فه مشترک در سح مفاهی توسعه
بنیادی

وجود برنامه متناقض ،عدم انتخاب صحی استراتژی توسعه ،شبه دموکراتیک و متناقض بودن برنامهریای،
خل مفهوم توسعه با مظاهر توسعه ،تسل نوعی اعت اد غیر مستدل به جبر سلسله مراتب توسعه تکراری
بودن روشها و اهگوهای توسعه
وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی ( باعث میشود که کلیدیترین و تعیین
کننده ترین متغیر درآمدی اقتصاد ایران خصلتی برون زا و غیر قابه کنترل داشته
باشد)،تسل و غلبه بخع خدمات در اقتصاد ( خدمات غیر موهد ،غیر من ب و حتی
مخه رشد و ،)...اقتصاد غیر توهیدی و ت اضای زیاد و انبوه ،اقتصاد بی رونق و دچار تورم
ساختار
و رکودی عمیق ،ح ور بسیار پر رنگ دوهت در اقتصاد و مدیریت توسعه ( دوهت
اقتصادی
متناقض)
نوسانات ناگهانی اقتصادیـاجتماعی ،عدم ثبات اقتصادی در سیاستهای دوهت

ساختار
سیاسی
آسیب
ساختاری
جامعه

دسته اول آسیبها
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ساختار
اجتماعی

ساختار
فرهنگی

محدودیتهای ساختاری و فرهنگی ،فرماهیس بودن برنامهریای

نبود مکانیام
صحی
تصمی سازی

عدم ارتباط سیستماتیک میان تعادل خرد و کالن در برنامهها و در اندیشه سیاستگذاران ،توجه یک جانبه
به ت اضای اقتصاد
پایبند نبودن به اوهویتهای استراتژیک ،ف دان نگرش جامع در شناخت توانمندیهای کشور ،روشن نبودن
گاینههای مختلف استراتژیک در برخورد با مسااه ،ف دان تجایه و تحلیه جامع فرصتها و خحرهای ملی
ناتوانی مردم برای مشارکت در فعاهیتها
آسیبهای ناشی از ت دمات و تأخرات غیر منح ی در فرایند تدوین برنامه
کاستیها و ناهماهنگیهای قانونی در خصوص برنامهریای

مشکالت
قوانین

مجموعه ناسازگار از قوانین در دورههای مختلف تاریخی تصویب و ت ویت شدهاند
عدم اثربخشی قوانین برنامه،
عدم وجود اطالعات و آمارهای جامع ،به هنگام و در دستر  ،نبود اطالعات کامه و شفاف از فعاهیتهای
اقتصادی

مشکالت
زیرساختی
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توسعهنیافتگی سیاسی ( غفلت در برنامهها به امر توسعه سیاسی) ،مشخص نبودن
ساختار سیاسی محلوب ،هاینه باالی تصمی های سیاسی برای اقتصاد ،وجود وظایف
موازی در وزارت خانهها ،عدم هماهنگی مراکا قدرت در مورد تصمی گیریهایی که
تبعات بیناهمللی اقتصادی برای کشور دارد .نبود نهادهای عمومی غیردوهتی ،نبود یک
وفاق جامع و مانع درباره بسیاری از واقعیتهای جهانی ،نااعهای سیاسی بی حاصه
میان گروهها و جناحها ،عدم انسجام کافی میان قوای سه گاه ،عدم وجود امنیت
سیاسی الزم برای دگراندیشان
روشن نبودن حدود تعهدات ملی در قبال سایر کشورها ،دخاهت قدرتهای فراملی
محی غیر توسعه یافته اجتماعی ایران باعث گردیده که نظام برنامهریای قدرت
انتخاب و تعیین کنندگی ندارد .چرا که مکان و مجوز توسعه امور اجتماعی بیع از هر
چیا در حوزه سیاسی و توس سیاستمداران و نهادهای سیاسی صادر میشود ، .وجود
بیثباتی و ناامنی حاک بر شرای اجتماعی ایران به دهیه تغییر سریع گفتمان و
شعارهای مسل در جامعه
فرهنگ حاک و مسل بر ایرانیان با آنچه که توسعه و شرای توسعهای شناخته
میشود ،سازگاری چندانی ندارد ( بحث از اهگوی رفتاری غاهب و چارچوب فرهنگی
مسل است ،).کار و تالش پایین و در ارزشهای فرهنگی غاهب انگیاه کافی و پیع
برندهای برای توسعه و برنامهریای وجود ندارد ،.باور و تصور ضد برنامهای ،قانونگریای
و عدم اهتاام به قواعد از پیع تعیین شده ،ترجی منفعتگرایی شخصی بر منفعت طلبی
جمعی و گروهی.
ف دان فرهنگ عمومی برنامهریای ،وجود موانع فکری و معرفتی ،عدم توجه کافی به
برخی ارزشها

وجود تکنوهوژی نامناسب
ضعف ساختار اطالعاتی ،نظام آماری و اطالعاتی نامناسب
ضعف سیست اداری

مرجع
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،
(دفتر بررسی های
اقتصادی)1387 ،
(سیف اهدینی و
پناهنده خواه،)1389 ،
(مرکا تح ی ات
کامپیوتر علوم
اسالمی)1385 ،
(دفتر محاهعات برنامه و
بودجه)1389 ،
(مرکا تح ی ات
کامپیوتر علوم
اسالمی)1385 ،
(مشبکی)1379 ،
(مرکا تح ی ات
کامپیوتر علوم
اسالمی)1385 ،

(مرکا تح ی ات
کامپیوتر علوم
اسالمی)1385 ،
(میرزایی)1383 ،
(ف یه نصیر و
همکاران)1388 ،
(دفتر بررسی های
اقتصادی)1387 ،
(مشبکی)1379 ،
(ف یه نصیر و
همکاران)1388 ،
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،
(سیف اهدینی و
پناهنده خواه)1389 ،
(خاندوزی)1389 ،
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،
(طاهب و عنبری،
)1389
(مشبکی)1379 ،
(سیف اهدینی و
پناهنده خواه)1389 ،

 .5-1-2سطح دوم :آسیبهای مربوط به مرحله برنامهریزی (شامل فرایند و محتوا)

آییبدای مربوط به یطر را میتوان به د زیریطر آییبدای مربوط به فراینرد
آییبدای مربوط به م توای برنامهدا تقسیمبنردی کررد .در ادامره بره برریری ایرن
آییبدا میپردازیم.
 .5-1-2-1آسیبهای معطوف به فرایند برنامهریزی

در برنامهای با توهه به نیازدا ذینفعان آن ،فرایند خاصری را بررای ترد ین تیمیرل
طی میکند .در کشور ما ییایکدای کلی برنامهدای تویعه از یوی ردبر معظم انقراب
با مشورت مجمع تشخی

مصل ک نظام تهیه به د لک برهعنروان طرراح مجرری

نیازدا ،برنامهدا پیشنهاددای خود را برای یک د رت پنجیاله تد ین کرردت برهمنظرور
تلفیق به یازمان مدیریک برنامرهریرزی (درماکنرون معا نرک برنامرهریرزی نظرارت
رادبردی ریایکهمهوری ایرن مسرئولیک را برهعهردت دارد) اریرال مریکننرد .یرازمان
مدیریک نیز پس از تلفیق ،آن را برای تصویب نهایی دراختیار مجلرس شرورای ایرامی
قرار میددد .البته در مجلس نیرز بخرشدرای مختلرف برنامره ابتردا در کمیسریوندرای
تخصصی یپس در کمیسیون تلفیق مورد برریی بازبینی قرار میگیررد .ایرن فراینرد
که بهطورکلی تویط یازمان بسیار بزرگی ،شامل ردبرری ،مجمرع تشرخی

مصرل ک،

د لک مجلس انجام میشود ،برای ضر ریاتی ایک که عدم رعایک آنها آییبدرایی را
در پی خوادد داشک .در ادامه به برریی این آییبدا پرداخته شدت ایک.
جدول شماره ( .)11آسیبهای معطوف به فرایند برنامهریزی
سـحـــــــــ دوم  -فرایند برنامهریای
دسته

زیردسته
به مشارکت نگرفتن ذینفعان و عدم حصول اجماع و توافق در برنامههای توسعه

غیرمشارکتی

غیر مشارکتی
برنامهریای محفلی به جای برنامهریای مشارکتی و مبتنی بر اجماع ،دوهتی زدگی در برنامهها
عدم توجه به محدودیتهای واقعی و اجرایی

شامه تحلیههای
همه جانبه
نمیباشد

غلبه رویکردهای کمی و تکنیکهای اقتصادسنجی بر تحلیه سیاستی
توجه یک جانبه به ت اضای اقتصاد ،عدم توجه به نهادهای نا بازاری  ،نبود یک وفاق جامع و
مانع درباره بسیاری از واقعیتهای جهانی

مرجع
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،
(طاهب و عنبری)1389 ،
(خاندوزی)1389 ،
(سیفاهدینی و پناهنده خواه،
)1389
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،
(دفتر بررسی های
اقتصادی)1387 ،

فراتحلیلی بر آسیب شناسیهای برنامههای توسعه در ایران  رضا مکنون ،جلیل سلیمی و محسن بهرامی

برنامهدای تویعه اباغ میشود .از یوی دیگر زارتخانهدرا دیرتگاتدرای د لتری نیرز
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سـحـــــــــ دوم  -فرایند برنامهریای
زیردسته
ترکیب نادرست کارشناسی برنامه ریاان

دسته
تدوین توس تی
نامناسب
عدم آیندهنگری
صحی

عدم آیندهنگری صحی
تمرکاگرایی در برنامهریای
متمرکا ،تمرکا بر برنامه ریای فیایکی با محوریت پروژههای عمرانی بارگ

متمرکا

بخشی نگری
آسیب های ناشی از ت دمات و تأخرات غیر منح ی در فرایند تدوین برنامه ،عدول از ایده آلها
به علت مالحظات زمانی
عدم وجود فرایند
منح ی در تدوین
برنامه

انعحاف ناپذیری ،بی ثباتی
از باال به پایین
عدم تعریف ن اط بازبینی در برنامهها

مرجع
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،
(دفتر بررسی های
اقتصادی)1387 ،
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،
(طاهب و عنبری)1389 ،
(سیف اهدینی و پناهنده
خواه)1389 ،
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،
(سیفاهدینی و پناهنده خواه،
)1389
(طاهب و عنبری)1389 ،
(دفتر محاهعات برنامه و
بودجه)1391 ،

 .5-1-2-2آسیبهای معطوف به محتوای برنامه
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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آنچه از دل فرایند برنامهریزی ایتخراج میشود ،دمان م توای برنامه ایک .در ایرن
قسمک خود برنامه مورد برریی ممیزی قرار گرفته برنامرهدرای ترد ینشردت از
حیث م توا دمخوانی با ا لویکدای کشور ،میزان عملیاتی بودن مرواردی از ایرن
قبیل مورد برریی قرار می گیرند .ایراددایی که به م توای برنامرهدرای تویرعه ارد
ایک را میتوان در هد ل زیر خاصه کرد:
جدول شماره ( .)12آسیبهای معطوف محتوای برنامهریزی
سـحـــــــــ دوم  -محتوای برنامهریای
دسته

نا سازگاری و ناهماهنگی

زیر دسته
ابهام در نحوه ارتباط اسناد بلند مدت و میان مدت ،عدم وجود اهگوی روشن و رابحه علی
و معلوهی صحی  ،کلی و تفسیر بردار بودن برخی مواد و تفصیلی بودن افراطی برخی
دیگر ،عدم توازن بین هاینه و محلوبیت نیه به هدف ،عدم ه خوانی با برنامههای
توسعه قبلی ،عدم وجود تعاریف دقیق و مشخص از اصحالحات برنامهای
عدم ارتباط ساخت یافته بین احکام برنامه و ارقام جداول کمی

عدم اوهویتگذاری صحی
عدم بودجهریای مناسب
عدم توجه به آمایع سرزمین
عملیاتی نبودن و نداشتن
ضمانت اجرایی
زمانبندی نامناسب
عدم توجه به سناریوهای
آینده

جامعیت برنامهها و عدم اوهویت گذاری صحی در برنامه ،بلند پروازانه بودن اهداف برنامه
ف دان پیوند بین بودجه ساهیانه با برنامه های مصوب ،دوهتی زدگی در برنامه ،نگاه
بودجهای به برنامه در دستگاهها و بخعها
عدم توجه به برنامهریای ف ایی و منح های
عدم وجود برنامههای اجرایی و عملیاتی
نگاه فصلی و عدم استمرار برنامهریای
با ثبات در گرفتن شرای و عدم توجه به سناریوهای احتماهی آینده

مرجع
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،
(دفتر محاهعات برنامه و
بودجه)1391 ،

(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،

 .5-2آسیبهای مربوط به پس از برنامهریزی (اجرا)

در این قسمک به هالشدا آییبدایی که برنامهدای تویعه در حوزت اهررا بره آن
گرفتار می شوند ،اشرارت خوادرد شرد .نیتره حرائز ادمیرک آن ایرک کره مریتروان
دیتگات دای اهرایی کشور را در کلیک خود ،بهمثابه یک یازمان اهرایی دید آن را
با ر ییرددای ارزیابی نقد یازمانی مورد برریی قرار داد.
جدول شماره ( .)13آسیبهای معطوف به فرایند برنامهریزی

سحــــ سوم

(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،

(دفتر محاهعات برنامه
و بودجه)1389 ،
(شبکه تحلیلگران
تکنوهوژی)1387 ،

 .6گام سوم :تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات
دمانگونه که ماحظه شد بهطورکلی در یه مرحله پیش از برنامهریزی ،برنامهریرزی
پس از برنامهریزی اشیالدای عمدتای به نظام برنامهریزی ما ارد ایرک .در اقرع
بهنظر میرید بهطورکلی در این مراحل باید موارد زیر مورد توهه قرار گیرد:
 در گام نخسک باید به پیشنیازدا بستردای الزم برای اهرای برنامهدا توهه
شدت

اقعیک موهود دربارت آنها درک شود تا برنامه در شاکلة ص ی ی قرار گیرد؛

بهعنوان مثال تا زمانیکه تیلیف ما با میتب اقتصرادی یرا پرارادایم تویرعهای مرورد
قبول دمگران مشرخ

نباشرد ،برنامره ههرک گیرری صر ی ی نخوادرد داشرک

فراتحلیلی بر آسیب شناسیهای برنامههای توسعه در ایران  رضا مکنون ،جلیل سلیمی و محسن بهرامی

دسته
سرعت باال و گستردگی تحوالت سیاسیـاقتصادی در کشور
وجود برنامههای دیگر با اوهویت باالتر
ماشین اداری ضعیف دوهت جهت اجرای برنامههای گسترده
ضعف سازوکارهای نظارتی
ابهامات در نحوهی ارااه گاارشها
بی تأثیر بودن گاارش عملکرد بر روندهای اجرایی
عدم درک صحی مجریان از مفاد قانون
انگیاه پایین مجریان برای اجرای قانون
تداخه ت وی زمانی برنامهها با ت وی سیاسی کشور
عدم توجه به بسترهای اجتماعی الزم برای اجرای قوانین
عدم انتخاب صحی مجری
ف دان معیارهای مشخص برای انتخاب موضوعات سیاستها
ف دان اباارهای سیاستی متناسب با هدف
ف دان شکهگ یری نهادهای نظارتی عمومی در اغلب کشورها احااب ،محبوعات و دانشگاهها و نیا انجمنهای
صنفی و حرفها ی وظیفه اصلی نظارت عمومی بر سیاستهای دوهت و برنامههای توسعه را بر عهده دارند
عدم شفافیت و تناقض میان گفتار و رفتار
وجود وظایف موازی در وزارتخانهها
نااعهای سیاسی بیحاصه میان گروهها و جناحها

مرجع

برنامهدایی متناقر به هود خوادد آمد یا اگر به پیشنیازدای مالی تینولومیک
برنامهدا توهه نشود ،مسلماً برنامه با مشیل ر بهر خوادد شد.
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 پس از فرادم کرردن بسرتردای الزم بررای ترد ین اهررای برنامرهدرا بایرد
برنامه دا با طی کردن فرایندی منطقی تد ین شود؛ برهعبرارت دیگرر فراینرد ترد ین
برنامه باید در دل نظام کان تردبیر برهصرورت دمادنرگ برا حضرور ذینفعران
صورت گیرد .مطلب دیگری که در این مرحله باید به آن توهره کررد ،یرازگاری
پایداری م توای برنامه ایک .بهعنوان نمونه بسیار مشاددت میشود کره مرا در طرول
برنامهریزیدای تویعه ،اددا

بلندپر ازانه داشتهایرم یرا ا لویرکدرای صر ی ی

برای پیشرفک در کشور تد ین نشدت ایک .برنامهدا در بخشدرای کران منراطق
نادمادنگ بودت یازگاری بین ادردا

کیفری کمری مشراددت نمریشردت ایرک.

بنابراین باید این موارد بهخوبی شنایایی رفع شود.
 در گام بعدی نوبک اهرای برنامهدا ایک .بسیاری معتقدند ،این فاز مستقل از
برنامه ریزی بودت اصاً در اختیار برنامه ریزان نیسک .این تفیر ازهملره مهرمتررین
دالیل شیسک برنامه دا در دنگام اهرا ایک .باید درنظر داشک که کار برنامرهریرزی
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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با تد ین گزارشی شییل با عنوان برنامه به پایران نمریریرد ،زیررا هنرین برنامرهای
مسلماً از انعطا

الزم برخوردار نبودت در دنگام اهرا به آن توههی نخوادرد شرد،

بلیه برنامه دا باید برا پر گررام درای عملیراتی دمررات برودت یراز کاردای رصرد،
بازخوردگیری بازبینی اصاح داشته باشند تا بتوانند گامبهگام مراحل اهرا پریش
رفته گردآ ری اطاعات تیامل یابد .برنامهدا باید یناریودای مختلف کره ممیرن
ایک در دنگام اهرا برا آن ر برهر شرویم را از پریش شنایرایی کرردت یربدی از
برنامهدای هانبی پشتیبان را بهدمرات داشته باشند تا پایداری مدنظر بهدیک آید.
در ادامه به ت لیل آییبدای ارد به درکدام از مراحل عنروانشردت پرداختره
پیشنهاددایی را برای آنها ارائه میددیم.
 .6-1سطح نخست :تحلیل و پیشنهادهای فاز پیشازبرنامهریزی

متنایب با آییب دای شنایاییشردت ،هرد ل شرمارت ( )14پیشرنهاددایی را در ایرن
یطر نشان میددد.

جدول شماره ( .)14تحلیل و پیشنهادهای متناسب با آسیبهای شناساییشده در سطح پیشازبرنامهریزی
آسیبشناساییشده
بنیانهای فلسفی
و پارادای های
توسعه

تحلیه و پیشنهاد
داشتن اهگویی بومی ،متناسب با ارزشهای جامعه ،شرای کشور ،آرمان ها و اهداف کالن و سازگار با پارادای توسعه پایدار است.
اقتصادی
سیاسی

ساختارهای جامعه
اجتماعی
فرهنگی

داشتن نظامی برای تدبیر امور است .این نظام باید از اتاق های فکر متعدد در داخه و خارج از دوهت تشکیه شده و به
تصمی سازی صحی در کشور و پ( از آن به تصمی گیری در کشور بیانجامد.
وجود قوانینی منسج  ،سازگار با برنامههای توسعه ،هماهنگ و اهاام آور است که با همکاری نادیک قانونگذار و برنامهریا تدوین
میشوند.
پیع از شروع برنامه ریای و اجرا از وضعیت دقیق این پارامترها اطمینان حاصه شود تا این پارامترها مبنای برنامهریای قرار
گیرند و درصورت ن ص در هر پارامتری راهکارهای جبران نواقص ،اقدامات جانبی و پشتیبانی در برنامه دیده شود تا برنامهها
قابلیت اجرایی باالتری بیابند.

 .6-2سطح دوم :تحلیل و پیشنهاد برای فاز برنامهریزی

ییر ت ول نظام برنامه ریزی در ایران گویای دلیل بسیاری از مشیات پیشآمردت در
مسیر اهرای برنامهدا ایک .مرحله نخسک برنامهریزی در ایرران برا تییره برر انجرام
هندین پر مت منفک شر ع شد ،در مرحله د م برنامهریزی با یرمایهگرذاری بخرش
عمومی تلفیق شد .ایاس م ور این نوع برنامهریزی دمان اهرای پر متدا بود .ترا
اینیه با توهه به ت روالت ههرانی ،دیردگات برنامرهریرزی هرامع برا الگروبرداری از
برنامه ریزی متمرکز الگوی کشور شور ی شریل گرفرک در یرالدرای پرس از
انقاب نیز به دلیل برداشکدای گات نادریک از برنامهریرزی مفهروم تویرعه ،ایرن
دیدگات تشدید شد؛ درحالیکه تجربه ههانی نشانددندت شیسک برنامرهدرای هرامع
بهدلیل ضعف در یاختاردای آماری اطاعاتی ایک (تهرانی.)1393 ،
حجم ییع احیام برنامهای در برنامهریزی هامع ،عرا تبرر گررفتن انررمی از
بدنه کارشنایی کشور بر ز مشیات در فرایند تد ین تصویب ،در عمرل خرود
به مانعی برای تویعه تبدیل میشود؛ زیرا در دزارتوی احیام برنامه رکه اکثراً کلی
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ساختار تصمی
سازی و
تصمی گیری
قوانین رسمی و
غیررسمی
زیرساختها و
پارامترهای
پیعنیاز

اقتصادی که محیحی مناسب برای اجرای برنامهها فراه آورد .اقتصادی پررونق ،باثبات و با میاان تورم
پایین ،دانعبنیان ،سبا و غیره.
ثبات سیاست داخلی و خارجی ،توسعهیافتگی سیاسی ،دارای آزادی های مشروع ،احااب فعال و ارگانهای
نظارتی مست ه ،امن برای دگراندیشان ،سیاستمدارن متعهد به اجرای برنامهها.
در یک جامعه پایدار ،افراد در شرایحی نیستند که به دهیه سیست زندگی و اجتماع ،توانایی تأمین نیازهایشان
را نداشته باشند.
منظور فرهنگ پیعبرنده و ه راستا با شرای توسعه است که همراه با م امینی مانند قانونمداری،
تالش گری ،صداقت و ...است.

تفسیربردار دستندر ازیکیو تمرکز نیر دای اهرایی برای حرل مشریات اصرلی از
بین می ر د .از یوی دیگر بر بعد نظرارت ارزیرابی نیرز صردمهدرایی هردی ارد
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میشود (تهرانی .)1393 ،بنابراین نظر به اینیه برنامهریزی هامع بهدلیل عدم توانرایی
در حل تمامی مشریات در یرک برازت زمرانی (م مرودی ماهرد )51 :1391 ،در
بسیاری از کشوردای معاصر درحالتویعه ،عماً ناموفق برودت (شربیه ت لیرلگرران
تینولومی )1387 .اگرهه به ل اظ تئوریرک هرذاب آرمرانی ایرک ،امرا امیران
پیادتیازی ارزیابی آن در عمل هود ندارد.
با توهه به تجربه ههانی ،پیشرنهاد مریشرود کره در یرطر عملیراتی برههرای
برنامهریزی هامع تویعه ،برنامهریزی دستهای 1یا دستهدای کلیدی صرورت پرذیرد.
در برنامهریزی دستهای ،قلب برنامهریزی متیی به دستهدای خطددندت برنامهدای
اهرایی ایک .این نوع برنامه معتقد به گررتگشرایی در تنگنادرای م روری اصرلی
ایک که موهب خوادد شرد یرایر بخرشدرا حروزتدرا نیرز بره حرکرک درآینرد
(م مودی ماهد.)51 :1391 ،
از طرفی تاریخچه برنامهریزی کشور دم گویرای تمایرل د لرکدرا بره اهررای
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برنامهریزی دسته ای ایک .در طول یالیان گذشته شرادد ایرن مسرئله برودتایرم کره
د لکدا عا ت بر هود برنامرهدرای هرامع تویرعه ،اقردام بره اهررای برنامرهدرای
مسئلهم ور کردتانرد .برهعنروان نمونره در د ران ریایرکهمهروری آقرای داشرمی
رفسنجانی شادد اهرای طرح تعدیل یاختاری ،در د ران آقای خاتمی شرادد طررح
یامان ددی اقتصادی در د ران آقای احمدینژاد شرادد طررح ت رول اقتصرادی
ددفمندی یارانهدا بودیم (شبیه ت لیلگرران تینولرومی )1387 ،در د لرک آقرای
ر حانی نیز شادد پیگیری الی ه مقابله با رکود تورمی دستیم.
بنابراین تجربه ههانی شوادد داخلی نشان میددد منایب ایک در کشروری
که دارای زیریاخک دای ضعیف آمراری اطاعراتی برودت ماشرین اداری د لرک
ناکارآمد کند ایک ،بههای برنامه ریزی هامع ،مشیات اصلی شنایایی شدت در
قالب برنامهریزی دستهدای کلیدی برای برطر

کردن آنها تاش شود .البته الزم بره

ذکر ایک که برنامهریزی دستهدای کلیدی منافاتی با هامعنگری ندارد اتفاقاً بررای
حل مشیات ایایی باید هامعنگر بود ابعاد مختلف مشیات اعم از اقتصرادی،
1. Core Planning

اهتماعی زیسکم یطی را برریی کرد .این مسئله به این معنی ایرک کره در یرک
برنامه پنجیاله نمیتوان برای دمه مشیات بهصورت هامع برنامره داد موفرق بره
حل تمام مسائل شد.
مشیل کان د م برنامه دای کشور ،ب ث ایسرتایی عردم انعطرا پرذیری در
برنامهریزی ایک .در کشوری که دارای بیثباتیدای فرا ان برودت م یطری پویرا
گادی آشوبناک دارد نمیتوان با برنامهدای پرنجیراله ثابرک تویرعه یافرک .در ایرن
شرایط بازنگری ،هرخش غلتش دراختیرار داشرتن یرناریودای مختلرف بررای
حالک دای مختلف ممین ،ضرر ری ایرک .در ایرن زمینره بسریاری از کارشنایران،
آیندتنگری ازهمله برنامه ریزی بر پایه یناریو نیز در اختیار برنامهریزان قررار گرفتره
ایک که به انعطا پذیری بیشتر برنامهدا اتخاذ رادبرددای پابرهرا کمرک شرایانی
میکنند (یلیمی ،بهرامی مینون.)1392 ،
با توهه به فهریک آییبدای شنایاییشردت (هرد لدرای شرمارت ،)11 10
منایب ایک برنامهریزی در کشور بیشتر بهصرورت مشرارکتی غیرمتمرکرز انجرام
شود .ا لویکگذاری صر یر ،یرازگاری دمرادنگی میران ادردا  ،بودهرهریرزی
منایب ،شفافیک

هود برنامهدای عملیاتی از دیگر مسائلی ایک کره در فراینرد

م توای برنامهریزیدا باید مورد توهه قرار گیرد.
 .6-3سطح سوم :تحلیل و پیشنهاد در فاز پس از برنامهریزی و اجرا

توهه به آییبدای اردشدت در این فاز (هرد ل شرمارت  )13بیرانگر ایرن موضروع
ایک که برنامه ریزی اهرا د مقوله هدا از دم نیستند؛ از یرویی م رد دیکدرای
اهرا مانند ضعف ییستم اداری کشور در اهرای برنامهدای گستردت یا بور کرایی
دیک پاگیر ،اتا

منابع عدم تخصی

بهینه منابع غیرت باید بهدریرتی تویرط

برنامه ریزان درک در برنامرهریرزی مردنظر قررار گیررد دمچنرین پریشبینریدرا
یناریودای الزم برای اهرای درهه بهتر پر گرامدای اهرایی دیدت شروند .از یروی
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برنامهریزی غلتان 1را توصیه میکنند (تهرانی .)1393 ،البته امرر زت ابزاردرای هدیرد

دیگر نگات بودههای مجریان به برنامهدا باید اصاح تعامل منایبی بین برنامهریزان
1. Rolling Planning
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مجریرران برقرررار شررود .یرراز کاردررای پررایش بررازخوردگیری منایررب تهیرره
مستندیازی گزارشددی بهصورت ص یر انجام شود.
نتیجهگیری
این مقاله کوشید به ترییم شفا تر ،مختصرتر ،قابلفهمتر آییبدای برنامهریرزی
تویعه ای در ایران بپردازد .در طرول یرالیان دراز برنامرهریرزی در کشرور ،ایرانیران
بهصورت متمادی با مشیل عدم ت قق اددا

برنامهدا دیک پنجه نرم میکردنرد

دمان گونه که مشاددت شد در در یه یطر از برنامهریرزی تویرعه دارای مشریاتی
ایک که باید برای رفع این مشیات اقدامات الزم انجام شود .تویعه در ایران پیش
از در هیز نیازمند داشتن الگویی بومی ،متنایب با ارزشدای هامعه ،شرایط کشرور،
آرمان اددا

کان یازگار با پارادایم تویعه پایدار ایک .دمچنین نیازمند نظرام

تدبیری در یطر کان حیمرانی ایک که به تصمیمیازی تصرمیمگیرری صر یر
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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مبادرت رزد .در مرحله برنامهریزی ،تجربه ههانی نشانگر نیاز به حرکک برهیرمک
برنامه دای ارشادی ،مشارکتی ،مسئلهم ور لی هامعنگر ،منعطف ،آیندتنگر غیررت
ایک که ر ش برنامهریزی دستهدای کلیدی هرارهوب منایربی را بررای ایرن کرار
به هود میآ رد .ر شدای مختلف آیندتپژ دی مانند برنامهریزی بر پایه یرناریو
برنامهریزی غلتان نیز به باال بردن انعطا

برنامهدا کمک میکنرد .نیتره دیگرر لرز م

نگات فرایندی به برنامهریزی ،اهرا ،نظارت ارزیابی ایک .ایرن مراحرل برهصرورت
بهدمپیویته مستمر دستند که بهصرورت برازخوردی بره اصراح ییردیگر منجرر
میشوند.

منابع
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