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دستیابي به توسعه تحتتأثیر عوامل گوناگوني است« .عامل فرد ،بنیان برخي از
نظریاتي است كه ميكوشند تحوالت فردی را به روندهای كالن (توسعه) مرتبط كنند.
برخي در مباحث توسعۀ اقتصادی به تأثیر خانواده بر توسعه ،بهشكل واحدهای
كوچکتر یا در سطح كالن ،توجه كردهاند .از دیگر عوامل مؤثر بر دستیابي به توسعه،
عوامل شرایط بینالمللي و دولت است» (عطار .)028-038 :0333 ،نقش دولت در
دستیابي به توسعه واجد اهمیت زیادی است .سیاستگذاری عمومي ،مهمترین كاركرد
دولتها است كه نقش مهمي در تحقق توسعه دارد .سیاستگذاری دارای مراحل
مختلفي است كه از سوی اندیشمندان این حوزه ،به صورتهای مختلف ،تبیین شده
است .اندرسون فرآیند سیاستگذاری را شامل مراحل تنظیم دستوركار ،تدوین
سیاست ،0تصمیمگیری ،اجرای سیاستها و ارزیابي سیاستها ميداند
( .)Anderson,1974: 19فریزن 2و همكاران ( )0333نیز تقسیم بندی مشابهي از
مراحل سیاستگذاری ارائه دادهاند .این مراحل بههم وابستهاند و بر هم تأثیر
ميگذارند .در ادبیات توسعه در ایران ،كمتر به نقش سیاستگذاری در فرآیند توسعه
توجه شدهاست .این درحالي است كه بخشي از چالشهای دستیابي به توسعه ،مربوط
به نظام سیاستگذاری و برنامهریزی و بهویژه مرحلۀ تدوین سیاستهای توسعه است
«مرحلۀ تدوین سیاست قبل از مرحلۀ تصمیمگیری در فرآیند سیاستگذاری است.
این وظیفه شامل مهارت شناسایي مجموعهای از راهحلهای سیاستي برای مقابله با
مشكالت اقتصادی و اجتماعي و فرآیند انتخاب بهوسیلۀ محدود كردن مجموعه از
راهحلها ،جهت تهیه راهحلهای نهایي برای مرحلۀ بعد ،سیاستگذاری ميشود» (
 .)Hai, 2013: 3اهمیت تدوین ،در روشن كردن ابعاد مشكالت است و اینكه در این
مرحله ،گزینههای سیاستي شناسایي و مدون ميشوند و بررسي گزینههای مختلف و
پیامدهای هریک باعث ميشود ،گزینههای سیاستي مناسب اتخاذ شود .این اقدامات
در موفقیت مراحل بعدی سیاستگذاری مؤثر است.
برنامههای پنجسالۀ توسعه ،بهعنوان مهمترین قالب سیاستگذاری توسعه ،توسط
سازما ن برنامه و بودجه تدوین شده و درنهایت به تصویب مجلسشورایاسالمي
ميرسد و بهصورت قانون ،تبدیل به اسناد باالدستي توسعه در ایران ميشود .تاكنون
شش برنامۀ توسعه تدوین و اجرا شده است .این برنامهها توسط پژوهشگران رشتههای
1. Policy formulation
2. Frizen

مبانی نظری
تدوین سیاست ،فرآیند ارائۀ گزینههای سیاستي برای پاسخ به مشكالت ارائهشده در
مرحلۀ دستوركار است .در این مرحله ،تدوینكنندگان ،گزینههای سیاستي را
شناسایي ،بازتعریف و مدون ميكنند تا زمینه را برای تصمیمگیری آماده نمایند.
مرحلۀ تدوینسیاست با مرحلۀ تصمیمگیری كه در آن از بین گزینههای سیاستي ،یک
مورد انتخاب ميشود ،یكسان نیست( .فریزن و همكاران 33 :0333 ،و  .)30تدوین سیاست،
مرحلۀ پیش از تصمیمگیری است كه شامل شناسایي یا ساخت مجموعهای از
جایگزینهای سیاستي برای حل یک مشكل و محدودسازی مجموعۀ راهحلها برای
آمادهسازی تصمیمگیری نهایي است( .)Sidney, 2017: 105اهمیت تدوین در مشخص
كردن مشكل و شناسایي گزینههای سیاستي است .بررسي گزینههای مختلف ،باعث
ميشود گزینههای سیاستي مناسب هر مشكل اتخاذ شود .اهمیت تدوین سیاست از
آن رو است كه بر سایر مراحل سیاستگذاری تأثیرات قابلمالحظهای دارد.
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علمي مختلف و با رویكردها و روشهای مختلف مورد بررسي قرار گرفتهاند .شیوۀ
تدوین و تنظیم این برنامهها ،همواره مورد مناقشه بوده و انتقاداتي به آن وارد شده
است« .یكي از انتقادات این است كه در این زمینه به نظرات جامعۀ دانشگاهي و بخش
خصوصي كمتر توجه ميشود( ».صیفوری و تقوی .)25 :0330 ،همچنین ،فقدان فهم
مشترك در سطح مفاهیم توسعه ،دشواری ایجاد هماهنگي میان سیاستهای مذكور
در برنامههای توسعه ،عدم اجماع بر مكاتب و پارادایمهای اقتصادی برنامهها ،عدمتوجه
به سناریوهای احتمالي آینده در نظام تدوین برنامهها ،عدم اولویتگذاری صحیح
برنامههای توسعه ،كلي و تفسیربردار بودن برنامهها از جمله آسیبهای نظام تدوین
سیاست توسعه در ایران عنوان شده است (مركز پژوهشهای مجلس.)03-03 :0388 ،
باتوجه به اهمیت وكاركرد برنامههای پنجسالۀ توسعه در ایران ،سؤال اصلي پژوهش
حاضر این است كه چالشهای مرحلۀ تدوین سیاستهای توسعه ،در قالب برنامههای
پنجسالۀ توسعه ،در ایران چیست؟ نوآوری پژوهش این است كه براساس ادبیات رشتۀ
سیاستگذاری عمومي و بهطور خاص ،مرحلۀ تدوین سیاست انجام ميشود .نتایج این
پژوهش ميتواند برای سازمان برنامه و بودجه ،مجلسشورایاسالمي ،مركز
پژوهشهای مجلس و كمیسیون برنامه و بودجه مفید واقع شود و ميتواند چالشهای
مرحلۀ تدوین سیاستهای توسعه را تبیین نماید تا در سیاستگذاریهای آتي از آن
اجتناب شود.
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«ویلیام دان »0فرآیند سیاستگذاری عمومي را به پنج مرحله تقسیم ميكند :تهیه
دستوركار ،تدوین سیاست ،اتخاذ سیاست ،اجرای سیاست و برآورد سیاست .مرحلۀ
دوم ،تنظیم راهحل و تدوین 2سیاست است .وقتيكه مقامات رسمي ،یک مسئله را در
دستوركار قرار دادند ،كارشناسان شروع به تدوین سیاست ميكنند .نتایج مورد نظر
تعیین ميشوند و براساس تحلیل گزینههای مختلف ،سیاستها طراحي شده و توسعه
ميیابند و ابزارهای مختلف سیاستي آزمون ميشوند .اطالعاتي دربارۀ هزینهها و فواید
گزینههای مختلف تدوین شده ،پیامدهای آتي تخمین زده ميشوند و معیارهایي برای
انتخاب گزینهها ارائه ميشوند؛ راهحلها توسعه ميیابند و تنشهای آتي با دیگر
ذینفعان شناسایي ميشوند( .)Dunn, 2007: 43-45در این مرحله از فرآیند
سیاستگذاری ،بااستفاده از نظریات كارشناسي ،وضعیت اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي،
تعهدات و مسئولیتها ،ارزشهای حاكم بر جامعه و سایر عوامل مرتبط ،مسئله یا
مشكل عمومي ،بررسي و تجزیهوتحلیل ميشود .حاصل این فعالیتها ،دستیابي به
گزینهها و راهحلهای مطلوب برای رفع مشكل است كه با در نظر گرفتن همۀ جوانب
مسئله به شكلگیری ،تهیه و تدوین سیاست عمومي ميانجامد (قلي پور و غالم پور آهنگر،
.)83 :0383

هارولد توماس 3چهار مرحلۀ تدوین سیاست را چنین معرفي ميكند :ارزیابي ،گفتوگو،
تدوین ،تثبیت.
در مرحلۀ ارزیابي ،دادهها شناسایي ميشوند و مورد توجه قرار ميگیرند .اطالعات
مربوط به مشكل و راهحلهای سیاستي ،در قالب گزارشهای تحقیقي و دادهها ،از
ذینفعان یا عموم مردم جمعآوری ميشود .ازاینرو ،دولت هم مولد و هم دریافتكنندۀ
ورودیها ،دربارۀ مشكالت و راهحلهای سیاستي است.
پس از این مرحله ،نوبت گفتوگو بین بازیگران درگیر در تدوین سیاست است .محور
این گفتوگو ،بحث و تبادل نظر دربارۀ اهداف سیاستي و نظرات مختلف دربارۀ راه-
حلها است .گفتوگوها ميتوانند با مشاركت متخصصان و نمایندگان منتخب بخش
خصوصي ،سازمانهای كارگری یا سایر گروههای ذینفع ،به صورت ساختار یافته
باشند یا بهعنوان فرآیندهای بازتر و بدون ساختار.

1. William Dunn
2. formulation
3. Harold Thomas

)1. Planning programming budgeting system (PBBS
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در مرحلۀ تدوین ،مدیران و مقامات دولتي ،هزینهها ،مزایا ،چالشها و فرصتهای
مختلف گزینههای سیاستي را ،برای تثبیت یک پیشنهاد یا مجموعۀ پیشنهادها،
بررسي ميكنند تا در مورد اینكه كدام گزینهها یا تركیبي از گزینهها را به
تصمیمگیرندگان معتبر منتقل كنند .چنین بازخوردهایي شكل پیشنویس قانوني را
به خود ميگیرد یا ميتواند چارچوبي برای بازیگران بخشهای خصوصي و عمومي
بعدی تعیین كند تا طرح خاصي از اقدام را به بحث گذارند.
انتخاب برخي راهحلهای جایگزین ،نسبت به سایران ،احتما ًال مخالفت بازیگراني را در
پي خواهد داشت كه راهحلهای مدنظر آنها كنار گذاشته شدهاند .اشكال بازخورد در
مورد گزینههای سیاستي ،لیست كوتاهشدۀ مرحلۀ نهایي تلفیق را در نظر ميگیرد كه
در آن ،راهحلهای سیاستي ،قبل از حركت به جلو ،اصالح یا تصفیه شده است
( .)Thomas, 2001: 30تدوین سیاست ،فرآیند شناسایي و پرداختن به راهحلهای
احتمالي برای مشكالت سیاستي یا كاوش گزینههای مختلف موجود برای حل
مشكالت است .استفاده از ابزارهای تدوین سیاست ،بخش مهمي از این فرایند است.
این ابزارها برای جمع آوری دادهها ،تحلیل ابعاد سیاست مورد نظر و كمک به
تصمیمگیرندگان مورد استفاده قرار مي گیرند .ابزارها همیشه ،در تاریخ تحلیل سیاست
جایگاه ویژهای داشتند؛ السول دیدگاهي از تحلیل سیاست ارائه داد كه رشتههای
مختلف دانشگاهي و همچنین بازیگران مختلف در فرآیند تدوین سیاست حضور داشته
باشند .درادامه ،دانشكدههای مدیریت دولتي و علوم سیاسي ،بهدنبال ارائۀ درك
درستي از نحوۀ عملكرد نظامهای سیاسي و اداری بودند .فرض بر این بود كه ابزارهای
تحلیل توسط كارشناسان فني در اقتصاد تولید ميشوند .واحد تحلیل سیستمها،
ازجمله سیستم طرحریزی ،برنامهریزی و بودجه بندی ،0نمونه ای از ابزارهای الزم برای
تدوین سیاست بود كه به دنبال ادغام بودجه و تدوین سیاست بودند و در تالش بودند
تا كارآیي تصمیمها را افزایش دهند .درادامه ،ابزارهای تدوین سیاست متحول شدند.
این ابزارها از تكنیکهای تحقیق عملیات و تحلیل اقتصادی استفاده ميكردند؛ مانند
روشهای ارزیابي هزینهها و فواید گزینههای مختلف سیاستي و روش تحلیل
سیستمهای پیچیده ( .)Joardan and Trunppeny, 2015:4-13عليرغم اهمیت
مرحلۀ تدوین در فرایند سیاستگذاری ،در ادبیات نظری و پژوهشهای تجربي مربوط
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به این مرحله ،تعریف مورد توافقي از تدوین سیاستهای عمومي و ابعاد و معیارهای
آن ارائه نشده است.
مروری بر ادبیات پژوهش
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نقطۀ تأكید پژوهشها در زمینۀ تدوین سیاستهای توسعه ،متفاوت است .برخي از
آثار بررسي شده مربوط به چالشهای نظری تدوین برنامههای توسعه هستند.
یافتههای بای سالمي ( )0388نشان ميدهد ،سیاستگذاری و برنامهریزی در ایران،
از آغاز دولت مدرن تاكنون ،به پیروی از الگوهای نظری اقتصاد سرمایهداری جهاني و
پیامد های آن صورت گرفته و اندیشه و مباني نظری بومي و ایراني نقش محسوسي در
تعریف مسئله و موضوعیابي پدیدۀ جامعه و توسعه نداشته است .ایمان ()0308
بااستفاده از ارزیابي تئوریک ،میزان شفافیت ،انسجام و هماهنگي نظری حاكم بر
برنامههای توسعۀ اقتصادی و اجتماعي قبل و بعد از انقالب را بررسي كرده است.
تجربیات برنامهریزی در ایران ،بیانگر این امر است كه طراحي یا گزینش نظری منطبق
با شرایط و ساختارهای اجتماعي ،از الزامات سیاسي نظام برنامهریزی بهشمار ميرود.
حسین پور ( )0380براساس نگرش سیستمي ،به ارائۀ راهبریهای سیستمي ،كه ابزار
سودمندی برای تدوین برنامههای استراتژیک ارتباطات توسعه است ،ميپردازد.
یافته ها ،فقدان نگرش سیستمي و ارتباط ارگانیک اجزای برنامه را نشان ميدهد.
یافتههای پژوهش رشیدی و ردادی ( )0380نشان ميدهد ،مهمترین نكتهای كه
تدوین برنامه را با مشكل مواجه ميكند ،عدمانسجام و هماهنگي میان اجزای
تدوینكنندۀ برنامه است .روابط میان اجزا و مشاركتكنندگان در توسعۀ كشور
مشخص نیست .ساختار سلسلهمراتبي به جدایي افراد و اركان كمک كرده است .از
توان بالقوۀ متخصصان و شخصیتهای حقیقي و حقوقي ،بهطور مناسب ،استفاده
نميشود.
برخي از آثار بررسيشده ،مربوط به چالشهای تدوین برنامههای توسعه هستند؛ نتایج
تحقیق آهنگری و اسكندری ( )0330نشان ميدهد كه معضل اصلي این است كه ما
در حیطۀ فكر و ذهن و اخالق ضعف داریم و تا فكری برای این مهم نشود ،در كشور
كاری از پیش نميرود .خاندوزی ( )0383با هدف ارزیابي تدوین ،راهبردهایي برای
پرهیز از تكرار تجربههای ناموفق گذشته ،با استفاده از روش توصیفي -تحلیلي،
پیشنهاد داده است .نویسنده دریافته است كه ارزیابيها ،مؤید وجود چالش محتوایي
و فرآیندی در مسیر تحقق برنامههای توسعه در ایران است .نتایج پژوهش دلیرپور
( )0333نشان ميدهد كه پیدایش یک ساختار ناهمتراز اقتصادی از یكسو و تشدید

1. Cardoso stayro
2. Gunder
3. Shafiqul Islam & Al Rahman
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چندپارگيهای فرهنگي و اجتماعي از سوی دیگر ،باید در میان عوامل مهم ساختاری
برنامهریزی جامع به شمار آیند.
نتایج پژوهش مكنون و همكاران ( )0333نشان ميدهد كه توسعه در ایران ،نیازمند
داشتن الگوی بومي ،متناسب با ارزشهای جامعه ،شرایط كشور و اهداف كالن سازگار
با پارادایم توسعۀ پایدار است و نیازمند برنامهریزی در سطح كالن حكمراني است كه
به تصمیم سازی مبادرت ورزد .یافتههای سجادی ( )0333نشان از ضرورت پیشبرد
توسعه ،در قالب رویكرد سیستمي داینامیک دارد .اتخاذ این رویكرد ،باتوجهبه معضل
اصلي برنامههای پنجسالۀ توسعه كه از موازی كاری و تداخل نقشها رنج ميبرند و
ادغام ساختارها در فرآیند توسعه در جامعۀ ناتمام گذارده ،برای تدوین برنامههای
توسعه ،بسیار راهگشا است.
در خارج از ایران نیز ،پژوهشهایي در زمینۀ تدوین سیاستهای توسعه انجام شده
است .كاردوسوستیرو 0و همكاران ( ،)2500با استفاده از تحلیل محتوا ،برای تدوین
استراتژیِ شركتهایي كه در در حوزۀ توسعۀ پایدار محیطزیست رقابت ميكنند ،یک
مدل پایه پیشنهاد دادهاند .نتیجۀ این پژوهش ،ارائۀ یک مدل پایۀ سازگار است كه
ميتواند كارآفرینها ،مدیران و رهبران را ،در فرآیند تدوین استراتژی برای توسعۀ
محیطي پایدار ،هدایت كند.
گوندر )2553(2بهدنبال نشان دادن ارزش دیدگاههای روانكاوی لكاني ،برای درك
فرآیند برنامهریزی است .بررسيهای صورتگرفته نشان ميدهد كه برنامهریزی مؤثر،
شامل شكلگیری اعتقاد عمومي برای اجرای سیاست شهری و برنامههای استراتژیک
است و به این نتیجه رسیده است كه تدوین موفقیتآمیز برنامهها و سیاست شهری،
خود به استفاده از مصالح ساختاری ایدئولوژیک و استفاده از مهارتهای واقعي بستگي
دارد.
شافق االسالم و الرحمن )2558(3عوامل چالشبرانگیز تدوین سیاست و اجرای آموزش
ابتدایي در بنگالدش را مورد تحلیل و بررسي قرار دادهاند .یافتههای آنها نشان از این
دارد كه روند اصالح سیاستها ،بهدلیل فقدان ارزشهای دمكراتیک و نفوذ نخبگان
قدرتمند در دولت ،انجام نشده است و روند پیادهسازی از فقدان كارایي در اداره و نبود
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اراده و تعهد سیاسي رنج ميبرد و ایدههای سختگیرانۀ بوروكراسي نیز ،مانع اجرای
سیاستها ميشود .نویسنده به بهرهوری ،پاسخگویي ،شفافیت حكومت ،استفادۀ
صحیح از منابع حكومت و تعهد سیاسي برای رسیدن به هدف آموزش ابتدایي اجباری
در بنگالدش اعتقاد دارد.
های )2503( 0در مقالهای با عنوان «فرآیند تدوین سیاست عمومي در كشورهای
درحالتوسعه» بهدنبال آزمودن مدل تدوین سیاست و نوع گزینهها یا راهحلهای
امكانپذیر برای حل كردن مشكالت سیاستي است .براساس یافتههای این پژوهش،
ساختار خردهسیستم با مباحثۀ عوام و سود شبكهها ،مشاركت بازیگران مختلف
سیاستگذاری و سرانجام ،انتخاب راهحل سیاست عمومي ،تصمیمگیری ميكند.
رویكرد مورد مطالعه در این پژوهش ،مبتني برآموزههای سیاستگذاری عمومي در
زمینۀ تدوین سیاستهاست .روش پژوهش نیز ،تحلیل مضمون است كه بهعنوان یک
پژوهش كیفي ،ميتواند پاسخهای جدیدی را دربارۀ موضوع مورد مطالعه ارائه كند.
طیف متنوع دادههای تحلیلشده در این پژوهش نیز ،در دستیابي به این هدف ،مؤثر
است .ازاینرو ،باتوجهبه اهمیت رسیدن به پاسخي جدید ،دربارۀ چالشهای تدوین
برنامههای توسعۀ ایران ،انجام پژوهشي كه چالشهای تدوین سیاستهای توسعه در
ایران را شناسایي و دسته بندی نماید ،ضرورت دارد.
روششناسی و روش پژوهش
در این پژوهش ،از روش تحلیل مضمون استفاده شده است« .تحلیل مضمون روشي
است كه هم برای بیان واقعیت و هم برای تبیین آن به كار ميرود .تحلیل مضمون
روشي برای تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای موجود در درون دادهها است .این روش،
فرآیندی برای تحلیل دادههای متني است و دادههای پراكنده و متنوع را به دادههای
غني و تفصیلي تبدیل ميكند» ) .(Braun and Clark, 2006: 78مراحل تحلیل
مضمون ،طبق نظر براون و كالرك ،شامل آشنایي با دادهها ،ایجاد كدهای اولیه،
جستجوی مضمونها ،بازبیني مضمونها ،تعریف و نامگذاری مضمونها و تهیۀ گزارش
است .مرحلۀ اول ،آشنایي با دادهها :برای اینكه پژوهشگر با عمق و گسترۀ محتوایي
دادهها آشنا شود ،الزم است كه خود را در آنها غوطهور سازد .غوطهورشدن در دادهها،
معموالً شامل بازخواني مكرر دادهها و خواندن دادهها بهصورت فعال (یعني جستجوی
4. Hai
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معاني و الگوها) است .مرحلۀ دوم ،ایجاد كدهای اولیه :این مرحله شامل ایجاد كدهای
اولیه از دادهها است .دادههای كدگذاری شده از واحدهای تحلیل (مضمونها) متفاوت
هستند .كدها اجزای اصلي تحلیل مضموناند و درواقع «نام» یا «برچسبهایي»
هستند كه توسط پژوهشگر ،به قسمتي (یک جمله یا پاراگراف) از دادهها اطالق
ميشوند و با سؤالهای پژوهش ارتباط زیادی دارند .مرحلۀ سوم ،جستجوی مضامین:
این مرحله پس از كدگذاری كل متن دادهها آغاز ميشود و شامل دستهبندی كدهای
مختلف ،در قالب مضمونهای بالقوه ،و مرتبكردن همۀ خالصههای كدگذاری شده
در قالب مضمون مشخص است .درواقع پژوهشگر ،تحلیل كدهای خود را شروع كرده
و در نظر ميگیرد كه چگونه كدهای مختلف ميتوانند ،برای ایجاد یک مضمون كلي،
تركیب ميشوند .مرحلۀ چهارم ،بازبیني مضمونها :این مرحله زماني شروع ميشود
كه پژوهشگر ،مجموعهای از مضمونها را ایجاد كرده و اكنون آنها را مورد بازبیني قرار
ميدهد .این مرحله شامل دو مرحلۀ بازبیني و تصفیۀ مضمونها است .مرحلۀ اول
شامل بازبیني در سطح خالصههای كدگذاری شده است .در مرحلۀ دوم ،اعتبار
مضمونها در رابطه با مجموعۀ دادهها بررسي ميشود .مرحله پنجم ،تعریف و نامگذاری
مضمونها :مرحلۀ پنجم زماني شروع ميشود كه یک نقش رضایتبخش از مضمونها
وجود داشته باشد .پژوهشگر در این مرحله ،مضمونهایي را كه برای تحلیل ارائه كرده،
تعریف كرده و مورد بازبیني مجدد قرار ميدهد .مرحلۀ ششم ،تهیۀ گزارش :نگارش
پژوهشهای تحلیل مضمون از مرحلۀ اول آغاز ميشود و در طو ل فرآیند تحقیق،
ادامه ميیابد؛ این كار باعث ميشود تحلیل دادهها و نگارش گزارش پژوهش ،همزمان
انجام شود و پژوهشگر ،همواره در حال رفت و برگشت دادهها و گزارشدهي باشد.
پژوهش حاضر ،با روش اسنادی و پژوهشهای حوزۀ تدوین برنامههای توسعه در ایران،
به عنوان دادۀ پژوهش گردآوری شدهاست .این دادهها با جستجوی كلیدواژههای
«آسیبها ،موانع ،مشكالت و چالشهای برنامههای توسعه»« ،آسیبها ،موانع،
مشكالت و چالشهای تدوین برنامههای توسعه»« ،آسیبها ،موانع ،مشكالت و
چالشهای برنامهریزی توسعه» و «آسیبها ،موانع ،مشكالت و چالشهای
سیاستگذاری توسعه» در پایگاه تخصصي نور(نورمگز) ،بانک اطالعات نشریات
(مگیران) ،پایگاه مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي (سید) ،پورتال جامع علوم
انساني ،مركز بررسيهای استراتژیک ریاست جمهوری ،مركز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمي و مصاحبهها جمع آوری شدهاست و نتیجۀ جستجوی  38مقالۀ علمي
و پژوهشي 02 ،مقالۀ همایشي 22 ،گزارش مراكز دولتي و پژوهشي20 ،مصاحبۀ ثانویه
قابل دسترسي در وب00 ،مورد سایر منابع اینترنتي و مطالب منتشرشده در 03روزنامه

103

فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه  سال دوم  شماره   8زمستان  0055ت
104

است كه در كدگذاری دادهها و استخراج معیارهای تدوین برنامههای توسعه در ایران
مورد استفاده قرار گرفتهاند.
نمونهگیری پژوهش حاضر ،نمونهگیری هدفمند است .نمونهگیری هدفمند كه
نمونهگیری غیراحتمالي ،هدفدار یا كیفي نیز نامیده ميشود ،به معنای انتخاب
هدفدار واحدهای پژوهش برای كسب اطالعات یا دانش است (رنجبر و همكاران،
 .)238 :0330كرسول برای اعتبار یا روایي پژوهش كیفي ،هشت راهبرد پیشنهاد
ميكند كه با رعایت دستِكم دو مورد ،ميتواند برای پژوهش ،اعتباری قابلقبول ایجاد
كند .در پژوهش حاضر ،دو راهبرد بهكارگرفته شدهاست .0 :درگیری طوالنيمدت
پژوهشگر با فضای پژوهشي و مشاهدات مداوم با افراد موضوع پژوهش ،فراگیری
فرهنگ آن محیط و كنترل بدفهميهای ناشي از مداخلههای پژوهشگر یا مطلعان .2
مثلثسازی از طریق گردآوری شواهد از منابع مختلف شامل تئوریهای گوناگون،
پژوهشگرهای متعدد ،منابع اطالعاتي متنوع و شیوههای گوناگون .مثلثسازی 0به
استفاده از منابع متعدد دادهها ،برای ترسیم نتایج ،در مورد آنچه حقیقیت را تشكیل
ميدهد ،اشاره دارد (طباطبایي و همكاران .)333 :0332 ،در پژوهش حاضر ،از مثلثسازی
منابع دادهها و مثلثسازی محقق برای كدگذاری دادهها ،نامگذاری مفاهیم و
دستهبندی مفاهیم در مضامین پنجگانه استفاده شده است .بهاینصورت كه ،از منابع
متعدد در كدگذاری دادهها استفاده كرده ،عالوهبراین ،كدگذاریهای انجام شده توسط
كدگذار اول ،توسط كدگذار دوم نیز انجام شده و كدگذار سوم ،نتایج دو دور كدگذاری
قبلي را اصالح و بازبیني كرده است .این بازبیني ،منجر به حذف ،تغییر نام و در مواردی
ادغام كدهای اولیه شده است .دستهبندی چالشهای نهایي در پنج مضمون اصلي نیز،
صورت گرفته و نتایج آن ،توسط سه كدگذار و بر اساس توافق بین آنها منتشر شده
است.
یافتههای پژوهش
در این بخش ،به تحلیل دادهها پرداخته شدهاست و چالشهای تدوین سیاستها ،كه
معادل مفاهیم پژوهش هستند ،استخراج شدهاند و این چالشها در پنج مضمون
سازماندهي شدهاند .این مضامین پنجگانه ،ذیل مضمون فراگیر «چالشهای تدوین
سیاستهای توسعه در ایران» هستند .این مضمونها عبارتند از )0 :چالشهای مربوط
1. Triangulation

چالشهای مربوط به ماهیت سیاستهای توسعه
برخي از چالشهای تدوین سیاستها ،مربوط به ماهیت سیاستهای توسعه است.
منظور پژوهش حاضر از چالشهای مربوط به ماهیت سیاستهای توسعه ،چالشهایي
است كه به شكل و محتوای برنامههای توسعه در ایران اشاره دارد .بهعبارتي ،این
چالش شامل نادرستي یک سیاست از نظر شكلي و محتوایي است؛ سیاستي كه باید
به شكل یک قانون الزمالرعایه درميآمد؛ اما چهرۀ یک توصیۀ سادۀ سیاستي را به
خود ميگیرد و دارای مشكل شكلي یا چالشهایي است كه با شیوۀ سازماندهي و
تنظیم برنامههای توسعه مرتبط است؛ بهعنوانمثال ،توجه به یک بخش یا بُعد خاص
از برنامهها ،نداشتن شاخص ،ابهام جایگاه قانوني برنامهها ،كلي بودن و جامعیت
برنامههای توسعه در این دسته قرار ميگیرند .منظور از چالشهای محتوایي ،مواردی
است كه به مفهوم ،مبنای نظری و نوع نگرش به برنامههای توسعه مرتبط است.
ازسویدیگر ،چنانچه اجزای دروني سیاست بهخوبي با یكدیگر در ارتباط نباشد ،برخي
اجزاء ضعیفتر و برخي قویتر باشد و اتصاالت میان اجزاء بهخوبي برقرار نشده باشد،
سیاست مشكل محتوایي دارد .درمجموع ،این چالشها نوع نگاه و رویكرد حاكم بر
مسئلۀ توسعه در ایران و شكل ارائۀ این مسئله را ،در قالب سیاستهای توسعه ،منعكس
ميكنند.
جدول  :1مفاهیم مربوط به مضمون «ماهیت سیاستهای توسعه»
مفهوم

نمونه داده

توجه صرف به
بخش دولتي

توجه صرف به بخش دولتي از ایرادهای مربوط به محتوای برنامهریزی
است (زالي.)83 :0330 ،

بخشينگری
عدم استفاده از
شاخص

توجه به اهداف مجرد ،بخشينگری و جزءنگری ،در نابساماني شرایط
اجتماعي ،اقتصادی و فضایي كشور اثرگذار بوده است (علویزاده:0383 ،
.)255
یكي از مهمترین ضعف الیحه برنامه پنجم در حوزه فناوریها فقدان
شاخصهای قابل سنجش برای برخي از مواد برنامه است (باقری اصل و
همكاران.)2 :0383 ،

چالشهای تدوین سیاستهای توسعه در ایران (برنامههای پنجسالۀ توسعه)یحیي كمالي ،صدیقه شیخزاده جوشاني و فرزانه حسینعسكری

به ماهیت سیاستهای توسعه؛  )2چالشهای مربوط به عوامل مؤثر بر تدوین
برنامههای توسعه؛  )3چالشهای مربوط به بازیگران تدوین سیاست؛  )0چالشهای
مربوط به راهحل ارائه شده؛  )0چالشهای مربوط به تعیین اهداف.
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مفهوم
جامعیت برنامهها
كلي بودن برنامهها

ابهام جایگاه قانوني
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ابهام در نحوۀ
ارتباط اسناد
بلندمدت و
میانمدت
عدمتطابق
سیاستهای كلي و
احكام برنامهها
تصویب قوانین
غیرضروری
فقدان استراتژی
مشخص
دستوری بودن
برنامهها
عدم انسجام
عدماستمرار
برنامهریزی
عدماستفاده از
عنصر عقالنیت و
هدفمندی
ضعف روششناسي

نمونه داده
یكي از مهمترین مشكالت برنامهها ،جامعیت بیش از حد برنامهها
بودهاست (غیاثي.)0 :0330 ،
كلي و مفصل بودن برنامهها از جمله آفتهای نظام برنامهریزی است
(نجفبیگي.)0 :0338 ،
برنامهریزی منطقهای ،چه از جنبۀ نهادی و روند برنامهریزی و چه از
جنبۀ نظری و محصول برنامهریزی ،در پیوند با برنامهریزیهای (عمدتاً با
دیدگاه بخشي) و برنامهریزیهای محلي (عمدتاً با دیدگاه كالبدی) دارای
جایگاه قانوني و نقش كارآمدی نیست (سیفالدیني و پناهندهخواه،
.)35 :0383
ابهام در نحوۀ ارتباط اسناد بلندمدت و میانمدت از جمله ایرادهای
مربوط به برنامهریزی است (رشیدی و ردادی.)00 :0380 ،
عدمتطابق سیاستهای كلي و بستههای اجرایي و احكام برنامههای
توسعه در دورههای قبل ،بهصورت برجسته ،خودنمایي ميكند
(طهماسبي.)03 :0380 ،
بخش زیادی از فرصتهای دیوانساالران ...صرف فرآیند طوالني تصویب
قوانین و مقرراتي شده است كه اساساً نیازی به تدوین آنها نیست
(اشتریان.)00 :0383 ،
باید در برنامههای توسعه دو یا سه استراتژی بزرگ مشخص كنیم و
براساس آن اقدام كنیم كه متأسفانه فاقد یک استراتژی مشخص هستیم
(خبرگزاری خانۀ ملت.)0 :0330 ،
ماهیت همۀ برنامهها ،بدون استثنا ،در ایران دستوری بوده است» (ملكي
و آقا محمدی.)33 :0330 ،
نبود انسجام و یكپارچگي برنامهها به دلیل رعایت نكردن الزامات
بینبخشي...از آسیبهای نظام برنامهریزی است (خبرآنالین.)0 :0330 ،
عدمهمخواني با برنامههای توسعۀ قبلي از ایرادهای مربوط به محتوای
برنامهریزی است (زالي.)83 :0330 ،
نظام برنامهریزی ما ،بهرغم توانایيهای بالقوه و تالشها و اقدامات فراوان
در به كارگیری عنصر عقالنیت و عنصر هدفمندی ،تاحدودی ناتوان است
(صانعي و پروین.)353 :0333 ،
عدم اتكا به روش روشن در طراحي اصول برنامههای توسعۀ اقتصادی،
اجتماعي ایران ،باعث دخالت برنامهریزاني شدهاست كه در دیدگاه آنها،
اصالت با متغیرهای كمّي است(ایمان.)202 :0308 ،

چالش مفهومي

ضعف تئوریک
خأل نگرش
سیستمي
نگرش اقتصادی
صرف
نگاه بودجهای به
برنامه

مأخذ :یافتههای پژوهش

چالشهای مربوط به عوامل مؤثر بر تدوین سیاستهای توسعه
در دادههای پژوهش حاضر ،برخي از چالشهای تدوین سیاستها ،مربوط به عوامل
مؤثر بر تدوین سیاستهای توسعه بودند .منظور از عوامل مؤثر بر تدوین سیاستها،
عواملي محیطي و كالني است كه بر تدوین سیاستهای توسعه در ایران تأثیرگذار
هستند .برخي از این عوامل بین المللي هستند و برخي داخلي .برخي به شرایط و
ساختار سیاسي جامعه مرتبط هستند و برخي بیانگر وضعیت اقتصاد سیاسي هستند
كه جهت و مسیر برنامههای توسعه را تعیین ميكنند .برخي از عوامل نیز ،بیانگر
امكانات ،منابع و قابلیتهای موجود و شیوۀ بهكارگیری آنها در تدوین سیاستهای
توسعهاند.
جدول  :2مفاهیم مربوط به مضمون «عوامل مؤثر بر تدوین سیاستهای توسعه»
مفهوم
عدمتوجه به
شرایط بینالمللي

نمونه داده
به میزاني كه در تدوین برنامههای توسعه ،به ویژه در مقام امكانپذیری و
اجرا ،نیازمند درك و تحلیل درست شرایط جامعه ایراني هستیم ،به همان
میزان و چه بسا بیشتر ،محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجي
و بینالمللي هستیم ،امری كه همواره یا مورد غفلت بوده یا اینكه به قدر
كافي مورد اعتنا و اهتمام نبوده است (غفاری.)000 :0330 ،

چالشهای تدوین سیاستهای توسعه در ایران (برنامههای پنجسالۀ توسعه)یحیي كمالي ،صدیقه شیخزاده جوشاني و فرزانه حسینعسكری

مفهوم

نمونه داده
قبل از هرچیز چالش مفهومي و معنایي بر سر تعریف اهداف و جایگاه
برنامهریزی منطقهای در ایران ،موجب سردرگميها و حركات آزمون و
خطایي در این زمینه شده است (سیفالدیني و پناهنده خواه:0383 ،
.)83
نظام برنامهریزی ایران با سابقۀ طوالني در تدوین اصول و خط مشي ...
دچار ضعف تئوریک ميباشد (ایمان.)225 :0308 ،
خأل نگرش سیستمي و فقدان مباني نظری ،مهمترین مانع عدم تحقق
برنامههای توسعهای در جامعۀ ایراني است (سجادی.)3 :0333 ،
اشراف و تسلط نگرش اقتصادی صرف به توسعه از جمله آفتهای
برنامهریزی توسعه بوده است (سیدپور.)8 :0380 ،
نگاه بودجهای به برنامه در دستگاهها و بخشها از ایرادهای مربوط به
فرآیند برنامهریزی است (مركز پژوهشهای مجلس.)0 :0388 ،
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مفهوم
عدمتوجه به
شرایط جامعه
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ساختار سیاسي و
اجتماعي كشور
ساختار متمركز
سیاسي و اداری
دولتي بودن
برنامهها
عدمتطابق مكاتب
فكری با شرایط
جامعه
فقدان مكتب
نظری مشخص
در اقتصاد
عدمتوجه به
جهانبینيها
درآمد بيثبات
فقدان نظام
اطالعاتي كارآمد
نظام آماری
نامناسب
عدموجود
اطالعات و
آمارهای جامع
فقدان طرح
آمایش سرزمین
عدمتوجه به
توازن منطقهای

نمونه داده
یكي از دالیلي كه باعث شده تا این برنامهها صرفاً در حد چشمانداز و
برنامههای كالن باقي بماند ،عدمتناسب طرحها و سیاستهای مطرح شده
در برنامهها با واقعیات روز حاكم بر كشور است (آفتاب یزد.)03 :0330 ،
از ایرادات مربوط به برنامهریزی در فاز صفر ،ساختار سیاسي -اجتماعي
كشور است (مركز پژوهشهای مجلس.)0 :0388 ،
درجۀ بسیار باالیي از تمركز در نظام برنامهریزی از جمله آسیبهای نظام
برنامهریزی است (زیبایي.)0 :0330 ،
اشكال اساسي این است كه نگاه دولتمحور و رسمي به توسعه ،بعد از
انقالب هم تغییری نكرد (قاسمي.)030 :0332 ،
تمركز بر تجربیات سایر كشورها ،بدون مالحظات و مقتضیات خاص جامعۀ
ایران و استفاده از منابع فكری وارداتي ،باعث ابهام در برنامههای توسعه
شدهاست (پژوهشنامۀ اقتصادی.)80 :0380 ،
هیچگونه نظریه ،مكتب علمي خاص ،الگوی نظری مشخص و كارشناسي در
اقتصاد كشور حاكم نبودهاست (عرب مازار و نورمحمدی.)33 :0330 ،
ریشهایترین علل ناهماهنگي برنامه و ضعف آن ،عدموجود فلسفۀ مدلي
مبتني بر جهانبیني و ارزش و اصول حاكم بر روند توسعۀ اسالمي كشور
است (پیروزمند.)0 :0383 ،
وابستگي بخش اعظم درآمد ملي كشور به نفت و فرآوردههای جانبي ،باعث
افزایش میزان آسیبپذیری نظام برنامهریزی كشور شده است (سیفالدیني
و پناهندهخواه.)35 :0383 ،
عدم نظام اطالعاتي كارآمد مهمترین مشكل برنامههای توسعۀ اقتصادی
كشور در  05سال گذشته است (دانایي.)0 :0308 ،
فقدان نظام آماری در بخش بازخورد ،نیز شفافیت اطالعات و نظام آماری
دقیقي وجود ندارد (سجادی.)02 :0333 ،
عدم وجود اطالعات و آمارهای جامع و بههنگام از مشكالت برنامهریزی در
فاز صفر است (زالي.)83 :0330 ،
عدم توجه به برنامهریزی فضایي و منطقهای از ایرادهای مربوط به محتوای
برنامهریزی است (مركز پژوهشهای مجلس.)0 :0388 ،
در بخش طراحي برنامه ،همواره نقدهای بسیار جدی به فرآیند برنامهریزی
وجود داشته است .یكي از آنها ،توجه ناكافي به توازن منطقهای است
(قاسمي.)33 :0382 ،

عدمتوجه به
نقش مطالعات
فقدان مرجع
پژوهش
فقدان فرهنگ
برنامهریزی
فقدان نهاد
نظارتي
زمان كوتاه
تدوین
تداخل زماني
برنامهها با دورۀ
زماني دولت و
مجلس
عدمتوجه به
روابط علي و
معلولي
عدماستفاده از
تحلیل مسئله
عدمتوجه به روند
علّي
عدم بررسي
پویایي علتها

هر برنامۀ توسعهای ،در صورت فعلي ،حداقل با دو دوره دولت و دو دوره
مجلس تالقي پیدا ميكند كه زمینهای برای بروز تعارضها در نحوۀ نگرش
و عمل به این برنامۀ بلندمدت است (دنیای اقتصاد.)0 :0330 ،
یكي از عمده آسیبهای برنامهها ،عدمتوجه به درهمتنیده بودن ابعاد
مختلف برنامهای و ارتباط علي و معلولي برنامهها با یكدیگر است (زین-
الدیني.)0 :0330 ،
نخبگان ملي و محلي باید پیچیدگيهای هر مسئله را تحلیل كرده و مانع از
آن شود كه سادهانگاران و فرصتطلبان سیاسي ،با ارائۀ وعدههای
سادهانگارانه ،مردم را از واقعیت پیچیده و راهكارهای دشوار دستیابي به
توسعه بيخبر بگذارند (معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم:0330 ،
.)0
این درایت وجود ندارد كه عامل یا عوامل را ردیابي كنند و برای حل این
مسائل سراغ عامل برود (سبحاني.)0 :0333 ،
پتانسیلهای كشور طي یک دوره ،صرف مسائلي ميشود كه خود معلول
مسائل مهمتر دیگر هستند و در صورت بقای دالیل اصلي ،این اصالح جزئي
پایدار نخواهد بود و ناكارآیي و بي عدالتيها را باز تولید خواهد كرد (صانعي
و پروین 230 :0333 ،و .)238
مأخذ :یافتههای پژوهش

چالشهای تدوین سیاستهای توسعه در ایران (برنامههای پنجسالۀ توسعه)یحیي كمالي ،صدیقه شیخزاده جوشاني و فرزانه حسینعسكری

مفهوم

نمونه داده
از مسائل دخیل در عدمتحقق سیاستها ...عدمتوجه مطلوب به نقش
مطالعات عمیق و كاربردی جهت شناسایي نارسایيها است (گزارش
اقتصادی سال  0383سازمان برنامه.)035 :0388 ،
فقدان مرجعي همانند ایران داك كه تمامي مطالعات ،گزارشهای تحلیلي و
اسناد مصوب دستگاههای اجرایي و شوراهای مختلف در آن گردآوری و
طبقه بندی شود (ثامني.)0 :0333 ،
نبود فرهنگ برنامهریزی در كشور را ميتوان از دیگر موانع در راه توسعۀ
منطقهای دانست (ملكي و آقامحمدی.)30 :0330 ،
عدموجود بخشهای نهادی و نظارت كالن بر توسعۀ متوازن كه مدیریت
توازن را برعهده داشته باشند ،در فرآیند برنامهریزی احساس ميشود
(مصطفویثاني و نعمتي.)33 :0338 ،
ارائۀ برنامهها در مدت زمان كوتاه باعث شده است كه اقدامات صورت گرفته
خالي از ضعف و اشتباه نباشد (دانایي.)0 :0308 ،
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چالشهای مربوط به بازیگران تدوین سیاستهای توسعه
باتوجهبه چندبُعدی بودن برنامههای توسعه و اثرات گوناگون آنها بر بخشهای مختلف،
بازیگران متعددی در سطح فردی ،گروهي و سازماني ،در مرحلۀ تدوین ،نقشآفریني
ميكنند .برخي از چالشهای شناسایيشده مربوط به عملكرد این بازیگران است .این
چالشها ،در یک مضمون جداگانه ،تحتعنوان «چالشهای بازیگران تدوین
سیاستهای توسعه» دستهبندی شدهاند.
جدول  :3مفاهیم مربوط به مضمون «بازیگران تدوین سیاست»
مفهوم
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عدم اجماع نظری
نخبگان
عدم هماهنگي
ساختاری
اختالفات
سازمانهای
مسئول تدوین
فقدان تعامل قوا
فقدان
سازوكارهای
ارتباطي
عدم تعیین
سازگاری
تدوینكنندگان و
مجریان
فقدان برنامهریزی
برای پیوند
نخبگان و طبقۀ
حاكمیتي
افتراق از مردم و
مراكز علمي

نمونه داده
یكي از آسیبهای نظری كه نقش تعیینكنندهای در فرآیند مدیریت
توسعه ميتواند ایفا كند ،مقولۀ عدم اجماع نظر نخبگان سیاسي ابزاری
كشور است (رمضاني و میرزا محمدزاده.)03 :0338 ،
حتي برخي از جداول برنامۀ چهارم با یک سال تأخیر مورد تصویب مجلس
قرار گرفت كه نشاندهندۀ عدم هماهنگي ساختاری برنامه بود (سیدپور،
.)8 :0380
اختالفهای مجلس و سازمان مدیریت و برنامهریزی در تدوین برنامهها،
مانع تحقق اهداف آن ميشود (كمالي.)3 :0333 ،
عدموجود تعامل مناسب بین قوای كشور از آسیبهای برنامههای توسعه
در حوزۀ تدوین است (آرامي.)25 :0330 ،
یكي از آسیبهای موجود در نظام برنامهریزی را باید در فقدان طراحي و
الحاق سازوكارهای ارتباطي ،به برنامههای توسعهای دانست (طوفان،
.)38 :0330
نحوۀ سازگاری بین دستگاههایي كه در سطح كل ،قرار است برنامه را
تدوین كنند و نیز دستگاههایي كه ميباید مجری آن برنامهها باشند،
تعیین نشدهاست (قاسمي.)0 :0380 ،
یكي از ضعفهای عمدۀ نظام برنامهریزی كشور ،عدموجود برنامهریزیهای
مدوّن و نظاممند در سطح كالن در جهت پیوند نخبگان جامعه و طبقۀ
حاكمیتي است (طالعيفر.)0 :0333 ،
مراكز اجرایي و برنامهریزی متنزع از منابع توسعه ،یعني مردم و متنزع از
مراكز تولید شناخت علمي دربارۀ توسعه یا دانشگاهها هستند (عبداللهي،
.)00 :0300

عدم مشاركت
مردم
عدم مشاركت
كارشناسان
عدم مشاركت
نخبگان
كم اعتباری
دانشگاهیان در
تدوین برنامهها
عدم مشاركت
ذینفعان
عدمتوجه به
مشاركت بخش
خصوصي
عدم تعامل میان
ذینفعان
عدم انتقال تجارب
عدم تفاهم
ذینفعان
مداخلۀ افراد
غیركارشناس
عدمفهم دقیق
شرایط
خأل دانش و تجربه
كمتوجهي به
ظرفیت محلي

نبود بسترهای الزم و مطلوب بهمنظور جلب مشاركت مردم و بخش
خصوصي ازجمله موانع اساسي است (نصرالهيزاده و محمدی.)0 :0333 ،
در بسیاری مواقع تعامل میان ذینفعان بهوجود نميآید (عزیزخاني،
.)00 :0333
موقت بودن بودن تشكیل ستاد تدوین در كنار تعویض پیاپي
شخصیتهای حقوقي عضو ستاد و شورای برنامهریزی ،موجب عدم انباشت
و انتقال تجارب بهدستآمده شدهاست (ثامني.)0 :0333 ،
تفاهم متقابل در بخشهای ذینفع و ذینفوذ جامعه ،نه تنها نسبت به
اهداف ،سیاستهای پذیرفته شده و مصوب آن یا پیروی از احكام و
تكالیف آن برنامه وجود ندارد (خوشپور.)0 :0333 ،
فرآیند برنامهریزی در كشور به گونهای است كه افراد غیركارشناس
بهراحتي در آن مداخله ميكنند (خاندوزی.)000 :0383 ،
درحالحاضر ،درك غیرواقعي از وضع موجود ،باعث مخدوش شدن تدوین
سیاستها شده است (اكبری و همكاران.)30 :0330 ،
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس ميگوید :در حوزۀ برنامه نویسي
كشور دارای تجربۀ اندكي ميباشد (قدس آنالین.)0 :0333 ،
از دیدگاه نهادی ،كمتوجهي به ظرفیتسازی محلي و منطقهای ،مانع
اصلي تدوین سیاستهای درست توسعۀ منطقهای و اجرای آنهاست
(فرجيراد و همكاران.)05 :0332 ،

چالشهای تدوین سیاستهای توسعه در ایران (برنامههای پنجسالۀ توسعه)یحیي كمالي ،صدیقه شیخزاده جوشاني و فرزانه حسینعسكری

مفهوم

نمونه داده
فرآیند مشاركت مردم كامل نیست؛ یعني فرآیند سازگار كردن
خواستهای محلي با منافع ملي ،هیچجایي بررسي نميشود (قاسمي،
.)030 :0332
بيتوجهي مشاوران تهیه كنندۀ برنامههای منطقهای به لزوم مشاركت
كارشناسان با تخصصهای مرتبط با برنامهریزی منطقهای ،برنامههای
منطقهای را از نظر محتوایي و بار كارشناسي دچار نقصان ساخته است
(سیفالدیني و پناهندهخواه.)35 :0383 ،
مشاركت دانشگاهها و حوزهها و مراجع رسمي و نخبگان در تهیۀ آنها
درحد امكان جلب نشده است (واعظزاده.)0 :0330 ،
افول تدریجي و كم اعتباری دانشگاهیان در تدوین برنامهها ،به نفع فعاالن
عملگرا ،نشان از بيخبری از اهمیت محدودیتها دارد (پژوهشنامۀ
اقتصادی.)35 :0380 ،
به مشاركت نگرفتن ذی نفعان و عدم حصول اجماع و توافق در برنامههای
توسعه از آسیبهای مربوط به فرآیند برنامهریزی است (رشیدی و ردادی،
.)00 :0380
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مفهوم
عدممدیریت
تعارضمنافع
عدم استقالل
سازمان مدیریت
برنامه و بودجه
موقتي بودن
نهادهای تدوین
برنامه

نمونه داده
عدممدیریت تعارضمنافع در ساختارهای دستگاهها یكي از عوامل مهمي
است كه قوانین برنامههای میانمدت را دچار اعوجاج كرده است (اشتریان،
.)0 :0383
سازمان برنامه از انحالل در سال  0380تا احیا در سال  0333و بعد
تفكیک از سازمان اداری و استخدامي در سال  ،0330هویت مستقلي
نداشته است (قاسمي.)35 :0382 ،
یكي از آسیبهای نهادی در تدوین برنامههای پنجساله را باید موقت بودن
تشكیل ستاد تدوین برنامه ،به عنوان متولي هماهنگي ،دانست كه تنها
برای یک دورۀ  0تا  0/0ساله تشكیل و سپس منحل ميشود (ثامني،
.)0 :0333
مأخذ :یافتههای پژوهش
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چالشهای مربوط به راهحلهای ارائه شده در سیاستهای توسعه
سیاستهای توسعه ،متضمن ارائۀ راهحلهایي برای حل مشكالت پیشبیني شده
هستند .تنظیم دقیق راهحلها و برآورد پیامدهای آنها ،یكي از ابعاد مهم مرحلۀ تدوین
سیاست است .در پژوهش حاضر ،چالشهایي كه به راهحلهای ارائه شده در برنامههای
توسعه مرتبط بودهاند ،تحتعنوان مضمون «چالشهای راهحل ارائهشده در
سیاستهای توسعه» دستهبندی شدهاند .این چالشها بهمواردی مانند بلندمدت
نبودن راهحلها ،عدمامكانسنجي راهحلها و ابهام دربارۀ چگونگي اجرای راهحلها
و...اشاره دارند.
جدول  :4مفاهیم مربوط به مضمون «راهحلهای ارائهشده در سیاستهای توسعه»
مفهوم
فقدان آیندهنگری
عدمتوجه به
محدودیتهای
اجرای راهحلها
ابهام برنامههای
اجرایي
فقدان ضمانت
اجرای راهحلها

نمونه داده
نبود دیدگاه منسجم علمي سبب شده تا نگاه بلندمدت و چشماندازی نیز
بر برنامهها حاصل نشود (عرب مازار و نورمحمدی.)05 :0330 ،
مهمترین مشكل برنامهریزی و معضل كارشناسان برنامهریزی در ایران
مربوط به عدمدرك آنها از محدودیت اصلي فعالیتهای اجرایي ميشود
(پژوهشنامۀ اقتصادی.)83 :0380 ،
از مشكالت الیحه برنامه پنجم ،مشخص نبودن برنامههای اجرایي است
(برادران نصری و همكاران.)23 :0383 ،
نبود ضمانت اجرای برنامههای توسعه از آسیبهای نظام برنامهریزی
توسعه است (زیبایي.)0 :0330 ،

عدماستفاده از
شاخص در ارزیابي
غلبۀ رویكردهای
كمّي و فنون
اقتصادسنجي
فقدان پیوند بودجه
و برنامه
انعطافناپذیری
عدموجود الگوی
روشن و رابطه علّي
و معلولي صحیح
عدمتمایز بین جزء
دستوری و ارشادی
عدمتوجه به منابع
عدمتوجه به ابزارها
نامشخص بودن
اختیارات
تداخل مفاد
برنامههای توسعه
با شرح وظایف
دستگاهها

غلبه رویكردهای كمّي و فنون اقتصادسنجي بر تحلیلهای سیاستي از
ایرادهای برنامهریزی است (زینالدیني.)8 :0330 ،
فقدان پیوند بین بودجۀ سالیانه با برنامههای مصوّب از ایرادهای مربوط به
محتوای برنامهریزی است (زالي.)83 :0330 ،
از دیگر نواقصي كه برای برنامههای توسعه ذكر شده ،منعطف نبودن آنها
است (دنیای اقتصاد.)0 :0330 ،
عدموجود الگوی روشن و رابطۀ علّي و معلولي صحیح از جمله ایرادهای
برنامهریزی است (زینالدیني.)8 :0330 ،
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور بین دو جزء دستوری و ارشادی
برنامه ،تمایز قائل نیست (ملكي و آقامحمدی.)33 :0330 ،
اهداف بسیار بزرگ ،خوب و دلنشیني گنجانده ميشود ولي منابع مورد
نیاز برای رسیدن با اهداف در نظر گرفته نميشود (مظاهری.)0 :0330 ،
اما برای ابزارهای مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف برنامه ،فكری نشده
بود و در نتیجه دچار مشكالت اساسي شد (مظاهری.)0 :0330 ،
در  30درصد برنامۀ پنجم مشخص نیست كه تكلیف یا اختیار به كدام
دستگاه داده شده است (دنیای اقتصاد.)0 :0383 ،
تداخل مفاد برنامههای توسعه با شرح وظایف دستگاهها از ایرادهای
مربوط به محتوای برنامهریزی است (مركز پژوهشهای مجلس:0388 ،
.)0
مأخذ :یافتههای پژوهش

چالشهای مربوط به تعیین اهداف سیاستهای توسعه
بهطور معمول ،تعیین اهداف در مرحلۀ تدوین سیاست انجام ميشود .تعیین اهداف،
یكي از ابعاد مهم تدوین سیاستهای توسعه و مورد توجه و عالقۀ سیاستگذاران و
مسئوالن است .برخي از چالشهای مورد بررسي در پژوهش حاضر ،مواردی مانند ابهام
اهداف ،تناقض اهداف ،ناهماهنگي و نامتناسب بودن اهداف با ابزارها و منابع ،به تعیین

چالشهای تدوین سیاستهای توسعه در ایران (برنامههای پنجسالۀ توسعه)یحیي كمالي ،صدیقه شیخزاده جوشاني و فرزانه حسینعسكری

مفهوم
فقدان برنامههای
اجرایي

نمونه داده
فقدان برنامههای اجرایي و عملیاتي از ایرادهای مربوط به محتوای
برنامهریزی است (زینالدیني.)8 :0330 ،
به نظر ميرسد الیحۀ برنامۀ پنجم توسعه از حیث شاخص كمّي ،كه
امكان نظارت بهتر و بیشتر را فراهم ميكند ،شاخصزدایي شدهاست
(برادران نصری و همكاران.)03 :0383 ،
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اهداف سیاستهای توسعه مرتبط هستند .این چالشها در مضمون «تعیین اهداف
سیاستهای توسعه» دستهبندی شدهاند.
جدول  :5مفاهیم مربوط به مضمون «تعیین اهداف سیاستهای توسعه»
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مفهوم
نامشخص بودن
اهداف
فقدان راهبرد
برای تعیین
اهداف
عدمدقت در
تعیین اهداف
كمّي

نمونه داده
برنامههای توسعه در ایران ،دارای اهداف اقتصادی ،مشخص ،محدود ،شفاف
و منسجم علمي نبودهاند (عرب مازار و نورمحمدی.)33 :0330 ،
فقدان راهبرد بلندمدت واقعبینانه برای تعیین اهداف از آسیبهای مربوط
به اهداف برنامههای توسعه است (خبرآنالین.)0 :0330 ،
عدمدقت كافي در سیاستگذاری و تعیین اهداف كمّي متغیرهای سیاستي
از آسیبهای اهداف برنامه است (زیبایي.)0 :0330 ،

عدمصورتبندی
عملیاتي اهداف

در ادبیات توسعه ،دشوارترین كار صورتبندی دقیق عملیاتي اهداف در
برنامه است اما در تجربۀ ایراني ،سهلانگارانهترین برخورد با هدفگذاریها
ميشود (پرتال امام خمیني ره.)0 :0330 ،

عدمتعیین اهداف
براساس
محدودیتها

عدمتوجه به پیشبیني اهداف براساس محدودیتها و پتانسیلهای كشور
از آسیبهای اهداف برنامههای توسعه است (زیبایي.)0 :0330 ،

اهداف متناقض

عدمهماهنگي و
سازگاری اهداف
عدمتفكیک
اهداف
عدم اولویتبندی
اهداف
فقدان معیار برای
اولویتبندی

مشكل ابهام و ازدیاد اهداف گاه متناقض را ،از دیدگاه تحلیل انتقادی،
ميتوان ناشي از نبود تعریف صحیح و مورد اجماع اقتصاددانان و مسئوالن
سیاسي و اجرایي كشور از برنامههای توسعه و اهداف اقتصادی برنامههای
توسعه دانست (عرب مازار و نورمحمدی.)05 :0330 ،
با بررسي اهداف كالن برنامههای توسعه ،مشخص ميشود كه اهداف
اجتماعي مورد نظر هر برنامه با رویكردهای توسعۀ اقتصادی ،لزوماً
هماهنگي و همخواني ندارند (كاظمي و كاظمي.)020 :0338 ،
نبود تفكیک میان اهداف بلندمدت و میانمدت باعث آن شدهاست كه
برخي از اهداف در برنامههای توسعه ،همواره بدون تمایز مشخصي تكرار
شوند (برمكي.)3 :0333 ،
به جای انتخاب اولویتها ،از میان مسائل كشور ،قانونگذار بهسمت تغییر
تمام و یا بخشي از قوانین وزارتخانهها در متن برنامه رفت (سبحاني،
.)005 :0335
نظام برنامهریزی كنوني فاقد معیارهای الزم برای اولویت در مسئلهیابي و
سیاستگذاری است (آهنگری و اسكندری.)000 :0330 ،

فقدان زمانبندی
عدم پیشبیني
وسایل الزم برای
اهداف
فقدان دستگاه
اداری و متناسب
با اهداف
عدمتناسب بین
اهداف و ابزارها
عدمتوازن بین
هزینه و هدف
عدمارتباط بین
برنامه و جداول

ارتباط بین مواد الیحه و جداول مشخص نیست (قاسمي.)3 :0382 ،
مأخذ :یافتههای پژوهش

در پژوهش حاضر ،چالشهای تدوین سیاستهای توسعه در ایران (برنامههای پنجسالۀ
توسعه) ارائه شدهاست .دادههای استخراج شده متناسب با سؤال اصلي پژوهش،
كدگذاری شدهاند كه نتیجۀ این مرحله ،شكلگیری مفاهیم اولیۀ پژوهش است .هریک
از این مفاهیم ،بیانگر یک چالش در زمینۀ تدوین سیاستهای توسعه است .درادامه،
با تركیب مفاهیم كه ارتباط مفهومي داشتند ،مضمونهای بالقوه شناسایي و نامگذاری
شدهاند .این مضمونها ،متناسب با سؤال پژوهش حاضر و كدهایي كه در هریک وجود
دارد ،مورد بازبیني قرار گرفتند و درنهایت ،مضامین پنجگانۀ مربوط به چالشهای
تدوین سیاستهای توسعه شكل گرفتند كه شامل مضمون «ماهیت سیاستهای
توسعه» ،مضمون «عوامل مؤثر بر تدوین سیاستهای توسعه» ،مضمون «بازیگران
تدوین سیاست» ،مضمون «راهحل ارائهشده در سیاستهای توسعه» و مضمون «تعیین
اهداف سیاستهای توسعه» دستهبندی و در قالب جداول مجزا ارائه شدهاند.

چالشهای تدوین سیاستهای توسعه در ایران (برنامههای پنجسالۀ توسعه)یحیي كمالي ،صدیقه شیخزاده جوشاني و فرزانه حسینعسكری

مفهوم
بلندپروازانه بودن
اهداف

نمونه داده
نگرش بلندپروازانه به برنامه از مشكالت فرا راه برنامههای توسعه است
(دانایي.)0 :0308 ،
نكتۀ دیگر این است كه زمانبندی برای تحقق اهداف برنامه مشخص
نميكنیم (خبرگزاری خانۀ ملت.)0 :0330 ،
متأسفانه در برنامههای توسعۀ ایران ،وسایل الزم برای تحقق برخي از
اهداف اصلي آنها ،هیچگاه بهطور كامل ،پیشبیني نشدهاست (برمكي،
.)30 :0333
نبود دستگاه اداری كارآمد و مسئول و توانا و سازگار و متناسب با اهداف
برنامهها یک مشكل اساسي است كه تقریباً همۀ برنامهها با آن مواجه
بودهاند (آهنگری و اسكندری.)005 :0330 ،
عدم تناسب بین اهداف و ابزارهای رسیدن به اهداف و الزامات ساختاری،
فرآیندی و حقوقي از آسیبهای مربوط به اهداف برنامههای توسعه است
(خبرآنالین.)0 :0330 ،
عدمتوازن بین هزینۀ مطلوبیتهای نیل به هدف از ایرادهای مربوط به
محتوای برنامهریزی است (زالي.)83 :0330 ،
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جمعبندی (نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی)
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هدف پژوهش حاضر ،شناسایي و دستهبندی چالشهای مرحلۀ تدوین سیاستهای
توسعه در ایران است .برای دستیابي به این هدف ،دادههای پژوهش به روش اسنادی
جمع آوری شده است .جامعۀ آماری پژوهش شامل مقاالت ،گزارشها ،مصاحبهها و
یادداشتهای دانشگاهیان و تحلیگران و مقامات دولتي است كه چالشهایي را دربارۀ
تدوین سیاستهای توسعه مطرح كردهاند .این دادهها ،بااستفاده از روش تحلیل
مضمون ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .خروجي این پژوهش شامل چالشهای
تدوین سیاستهای توسعه است كه در پنج مضمون )0 :ماهیت سیاستهای توسعه
 )2عوامل مؤثر بر تدوین سیاستهای توسعه  )3بازیگران تدوین سیاستهای  )0راه
حلهای ارائه شده در سیاستهای توسعه  )0تعیین اهداف سیاستهای توسعه،
دستهبندی شدهاند .برخي از چالشها مربوط به ماهیت سیاستهای توسعه هستند
مانند :توجه صرف به بخش دولتي ،فقدان راهبرد ،عدمتطابق سیاستهای كلي و احكام
ميتوانند مانع تدوین خوب برنامههای توسعه شوند .برخي از چالشها مربوط به عوامل
مؤثر بر تدوین سیاستهای توسعه هستند .چالشهایي مانند زمان كوتاه تدوین ،تداخل
زماني برنامهها با دورۀ زماني دولت و مجلس ،عدمتوجه به روابط علي و معلولي در این
زمینه در این پژوهش شناسایي شده است .برخي از چالشها مربوط به بازیگران تدوین
سیاست هستند كه این بازیگران ،نقش مهمي در فرآیند تدوین دارند و در آن تأثیرگذار
هستند .در اثر نحوۀ مشاركت بازیگران و عدممشاركت ذینفعان و متخصصان ممكن
است مشكالتي بهوجود آید و این مرحله با موفقیت صورت نگیرد .این مشكالت مانند:
اختالفات سازمانهای مسئول تدوین ،عدمهماهنگي ساختاری و عدممشاركت نهادی،
چالشهای مربوط به این مضمون در این پژوهش شناسایي شده است .برخي از
چالشها مربوط به راهحل ارائهشده در سیاستهای توسعه هستند .راهحلها شناسایي،
بازتعریف و مدون ميشوند تا زمینه را برای تصمیمگیری آماده كنند .در این زمینه
چالشهایي مانند بلندمدت نبودن راهحلها ،عدم امكانسنجي راهحلها و ابهام دربارۀ
چگونگي اجرای راهحلها مطرح شده كه مانع تدوین مناسب سیاستهای توسعه شده
است .درنهایت ،برخي چالشها مربوط به تعیین اهداف هستند؛ ازجمله نامشخص
بودن اهداف ،عدمتوازن بین هزینه و هدف و عدمصورتبندی عملیاتي اهداف كه
ميتواند تعیین مناسب اهداف را با مشكل مواجه كند.
توسعه پدیدهای چندبُعدی و چندعاملي است .رویكردهای نظری متفاوتي برای تحقق
توسعه مطرح شده كه بر متغیرهای مختلفي در فرایند دستیابي به توسعه تأكید دارند.
پژوهش حاضر ،با درك اهمیت و نقش دولت در ساختار اقتصاد سیاسي ایران ،به این
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مهم پرداخته است كه نقش سیاستگذاری دولت در تدوین سیاستهای توسعه با
چالشهایي روبهروست .این چالشها را از منابع موردمطالعه ،استخراج و مفهومسازی
كرده است .دستهبندی این چالشها ،در پنج مضمون اصلي ،براساس ادبیات نظری
مرحلۀ تدوین سیاست ،ميتواند راهنمای مناسبي در بازنگری مرحلۀ تدوین سیاست
در اختیار سازمان برنامه و بودجه ،كه متولي اصلي تدوین سیاستهای توسعه است،
قرار دهد.
مقایسه یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای قبلي ،حاوی مسائل قابلتوجهي است.
نتایج اسكندری و آهنگری ( )0330نشان ميدهد معضل اصلي این است كه ما در
زمینۀ فكر ،ذهن و اخالق ضعف داریم و تا فكری برای این مهم نشود ،در كشور كاری
پیش نميرود .قبل از هرچیز ،باید به فكر و اندیشۀ فلسفي توسعه بها داد و نوعي
اجماع ،در مورد شرایط آن ،در میان مردم و مسئوالن ایجاد كرد .در پژوهش حاضر
نیز ،چالش مفهومي و عدماجماع نظری نیز ،بهعنوان دو چالش ،مفهومسازی شدهاند.
دلیرپور ( )0333به تحلیل تأثیر شكافهای اجتماعي از یكسو و شكاف میان دولت و
جامعه از سوی دیگر ،در تدوین راهبرد توسعه پرداخته و كوشیده است نظریههایي كه
دولت را مسئول این شكاف ميداند را نشان دهد و بااستفاده از رهیافت جامعتر «اریک
اولین رایت» تحلیل دیگری از این رابطه ،باتوجهبه تجربۀ ایران ارائه دهد .درمجموع،
نتایج این پژوهش نشان ميدهد كه پیدایش یک ساختار ناهمتراز اقتصادی از یكسو و
تشدید چندپارگيهای فرهنگي و اجتماعي از سوی دیگر ،باید از عوامل مهم ساختاری
برنامهریزی جامع به شمار آیند .در پژوهش حاضر نیز ،در مضمون عوامل مؤثر بر
تدوین سیاستهای توسعه ،به برخي چالشهای ساختاری برنامههای توسعه (مضمون
عوامل مؤثر بر تدوین سیاستهای توسعه و بازیگران تدوین سیاستهای توسعه) اشاره
شده است .خاندوزی ( )0383دریافته است كه ارزیابيها ،مؤید وجود چالش محتوایي
و فرآیندی در مسیر تحقق برنامههای توسعه در ایران است .این پژوهش پیشنهاد داده
است تا زمان تدوین الگوی توسعۀ اسالمي -ایراني ،از رویكرد نهادگرا در برنامهریزی
استفاده شود كه در آن ،توجه بیشتری به جنبههای سیاسي ،فرهنگي و حقوقي جوامع
ميشود .این پژوهش بخشي از چالشهای تدوین برنامههای توسعه را شناسایي كرده
و در پنج مضمون دستهبندی كرده است و چالشهای بیشتر و جامعتری را نیز،
شناسایي كرده است.
در پژوهشي دیگر ،ایمان ( )0308بااستفاده از ارزیابي تئوریک ،میزان شفافیت ،انسجام
و هماهنگي نظری حاكم بر برنامههای توسعۀ اقتصادی و اجتماعي قبل و بعد از انقالب
اسالمي ایران را بررسي كرده و پیشنهادهایي برای افزایش اعتبار برنامهریزی در ایران
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ارائه داده است .تجربیات برنامهریزی در ایران ،در این پژوهش بیانگر این امر است كه
طراحي یا گزینش نظری منطبق با شرایط و ساختارهای اجتماعي ،از الزامات سیاسي
نظام برنامهریزی بهشمار ميرود .نتایج پژوهش ایمان ( )0308نشان ميدهد ،در
شرایط فعلي ،درصورتي كه اندیشمندان مورد اعتماد حاكمیت سیاسي نظام جمهوری
اسالمي ،به دور از هرگونه تنش سیاسي ،دیدگاه نظری روشني ارائه نمایند و اقتدار
مركزی در جامعه نیز آن را اجرا نماید ،ميتواند به بنبست نظری فعلي خاتمه دهد.
پژوهش حاضر چالشهای جامعتری را ،بااستفاده از منابع متعدد و متناسب با ابعاد
مختلف تدوین ،شناسایي كردهاست.
پژوهش حاضر ،با شناسایي و دستهبندی چالشهای تدوین سیاستهای توسعه،
ميتواند گامي در راستای تحقق علمي شدن فرآیند تدوین سیاستهای توسعه در
ایران بردارد و راهنمای حل چالشهای تدوین سیاستها باشد .همچنین ،ميتواند
مسائل و چالشهای مرحلۀ تدوین سیاستهای توسعه را تبیین و در اختیار سازمانها
قرار دهد تا در سیاستگذاریهای آتي به آن توجه كنند .دراینراستا ،توصیههای
سیاستي زیر ارائه ميگردد:
توصیههای سیاستي پژوهش حاضر معطوف به مرحلۀ تدوین برنامههای توسعه و
متناظر با چالشهای شناسایي شده در این پژوهش است كه بهصورت زیر دستهبندی
شده است:
 )0توصیههای مربوط به ماهیت سیاستهای توسعه:
 مشخص كردن جایگاه قانوني و ضمانت اجرایي برنامههای توسعه و اثرات حقوقيآن بر سایر قوانین؛
 تعیین ارتباط و سلسلهمراتب محتوای برنامههای توسعه با سیاستهای كليبرنامههای توسعه؛
 توجه به انسجام مفاد برنامهها و الزامات ارتباط بین بخشهای مختلف برنامهها،ازطریق تشكیل كمیتههای بینبخشي؛
 توجه به انسجام نظری برنامههای توسعه و توجه به ابعاد مختلف توسعه (رعایت اصلیكپارچگي ،چندبُعدی و متوازن بودن)؛
 استفاده از ظرفیتهای بخشهای خصوصي و غیردولتي در تدوین برنامههای توسعهبه جای رویكرد دولتمحوری (تشكیل كمیتههای مشورتي)؛
 )2توصیههای مربوط به عوامل مؤثر بر تدوین سیاستهای توسعه:
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 توجه به شرایط و مقتضیات بینالمللي و داخلي در تدوین سیاستهای توسعه ولزوم برخورداری از ظرفیت الزم جهت تطبیق و بهروزرساني محتوای سیاستها با
شرایط متغیر بینالمللي و داخلي؛
 توجه به مباني نظری هریک از مفاد برنامهها و لزوم ایجاد انسجام بین ابعاد نظریمختلف؛
 طراحي و بهرهگیری از یک نظام آماری جامع ،بههنگام و دقیق در تدوینسیاستهای توسعه؛
 افزایش زمان تدوین برنامهها و بهروزرساني و هماهنگسازی تدوین برنامهها ،با آغازبه كار دولتها جهت تطبیق اجرای برنامه با گفتمان دولت مستقر؛
 )3توصیههای مربوط به بازیگران تدوین سیاستهای توسعه:
 تشكیل شوراها و كمیتههای مشورتي بین وزارتي و بین قوا در زمان تدوینسیاستها؛
 تشكیل شوراهای مشورتي جهت بهرهگیری از نظرات سایر بازیگران سیاستهایتوسعه؛
 بهرهگیری از ظرفیت های پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات در راستای تدوین برنامههاجهت تدوین مبتني بر شواهد علمي و تحلیل علمي مسائل و مشكالت توسعه در ایران؛
 تعیین سازوكارهایي جهت دریافت نظرات مجریان سیاستهای توسعه برای افزایشقابلیت امكانپذیری اجرای برنامههای توسعه؛
 شناخت و حلوفصل تعارض منافع بازیگران در تدوین سیاستهای توسعه؛ )0توصیه های مربوط به راهحلهای ارائه شده:
 ایجاد افق بلندمدت در راهحلهای ذكرشده در برنامههای توسعه؛ توجه به ضمانت اجرای برنامهها و محدودیتهایي كه مجریان با آن مواجه ميشوند. توجه به منابع و ابزارهای الزم برای راهحلهای ارائهشده جهت تصویب سیاستها؛ تعیین سازوكار قانوني و اجرایي جهت پیوند راهحلهای برنامه با مفاد بودجۀ ساالنۀكشور؛
 مشخص كردن سازمان یا سازمانهای مسئول و شرح وظایف هریک برای هر راهحل؛ )0توصیههای مربوط به هدفگذاری در برنامههای توسعه:
 -رعایت اصل سلسلهمراتب در تعیین اهداف از كلي به جزئي و ارتباط بین آنها؛
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1. SMART
2. Specific
3. Measurable
4. Assignable
5. Realistic
6. Time-related

ابراهیم بای سالمي ،غالم حیدر (« )0388بررسي الگوهای نظری سیاستها و برنامههای توسعۀ ایران
در آستانۀ تدوین برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی و اجتماعي» اطالعات سیاسي اقتصادی،
شمارۀ  230و .080-038 :232
آرامي ،حسین ( )0330برنامۀ ششم توسعه مفاهیم و فرآیند تدوین .سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان گیالن ،مركز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری.
اشتریان ،كیومرث (« )0383مالحظاتي در باب سیاستهای كلي نظام و توصیههای سیاستي برای نظام
سیاستگذاری جمهوری اسالمي ایران» فصلنامۀ سیاست ،دورۀ  ،05شمارۀ .22-0 :0
اكبری ،احمد؛ دیهم ،جواد؛ دهنوی ،مریم (« )0330نقش سیاستهای آموزش عالي در تحقق
برنامههای توسعۀ پایدار» ،مطالعات مدیریت و حسابداری ،دورۀ  ،2شمارۀ .03-00 :3
آهنگری ،عبدالمجید و اسكندری ،هانیه (« )0330مروری بر برنامههای توسعه ،چالشها و موانع
برنامهریزی توسعه در ایران» اولین همایش ملي پایداری كسبوكار (محیط زیست ،جامعه و
اقتصاد پایدار).003-030 ،
ایمان ،محمد تقي (« )0308تنگناهای روششناختي در تدوین برنامههای توسعۀ اقتصادی-اجتماعي
ایران» اطالعات سیاسي -اقتصادی ،شمارۀ  00و  ،008صص .220-202
باشگاه خبرنگاران جوان ( 00خرداد  )0383فقدان برنامۀ عملیاتي؛ یكي از چالشهای اصلي نظام
برنامه ریزی .در نشانيhttps://www.yjc.ir/fa/news/5622824 :
باقری اصل ،رضا؛ پور خالصیان ،عباس؛ فقیهي ،مهدی؛ پور اسماعیلي ،حسن؛ مرتضوی ،مهدی؛ مهین
فراهاني ،حسین (« )0383بررسي الیحۀ برنامۀ پنجم توسعه؛ فصل چهارم نظام اداری و
مدیریت» ،مركز پژوهشهای مجلس ،شمارۀ.0-02 ،
برمكي ،افشین (« )0333آسیب شناسي برنامههای توسعه بعد از انقالب اسالمي» معاونت برنامهریزی
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،امور برنامهریزی اقتصاد كالن و ارزیابي برنامه ،صص -0
.30
پرتال امام خمیني ره ( 3آذر  )0330راه حل ،اجتماعي شدن علم و راه حلهای علمي توسعه است.
در آدرسhttp://www.imamkhomeini.ir :
پژوهشنامۀ اقتصادی مركز تحقیقات استراتژیک (« )0380آسیبشناسي نظری برنامههای توسعه
اقتصادی كشور بعد از پیروزی انقالب اسالمي» ،پژوهشنامۀ اقتصادی مركز تحقیقات
استراتژیک ،شماره .03-88 :3
پژوهشنامه اقتصادی مركز تحقیقات استراتژیک (« )0380پیش درآمدی بر تدوین استراتژی جدید
نظام برنامه ریزی توسعه» ،پژوهشنامۀ اقتصادی مركز تحقیقات استراتژیک ،شماره -83 :3
.38
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پورمحمدی ،سیدحمید ( 2فروردین « )0330جزئیات برنامۀ ششم توسعه چیست؟» خبرآنالین .در
سایتhttps://www.khabaronline.ir/nwes/405558:
پیروزمند ،علیرضا (« )0383ارزیابي نقد برنامههای توسعه اقتصادی» فصنامۀ اقتصاد اسالمي ،شمارۀ
 ،0ص.0
ثامني ،امیر ( 23اردیبهشت « )0333آخرین برنامۀ توسعۀ پنج ساله در مسیر سند چشمانداز ،0050
سایت:
در
توسعه»،
برنامههای
برای
نو
طراحي
http://www.eghtesadkerman.ir/1762
جغتایي ،فائزه؛ موسوی ،میرطاهر؛ زاهدی ،محمدجواد (« )0330ابعاد و مؤلفههای توسعۀ اجتماعي در
برنامههای پنجگانۀ توسعۀ اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي جمهوری اسالمي ایران» مجلۀ رفاه
اجتماعي ،سال  ،03شمارۀ .88-00 :33
حسین پور ،جعفر (« )0380نبود نگرشهای سیستمي در تدوین برنامههای راهبردی ارتباطات و
توسعه» اطالعات سیاسي -اقتصادی ،شمارۀ 220و .083-005 :222
خالقي ،امیر حسین ( 20بهمن « )0330نتیجه مطالعه چهار صاحب نظر دربارۀ بحران برنامهریزی در
ایران» ،ایران آنالین .در سایتhttps://www.ion.ir/news/187812:
خاندوزی ،احسان (« )0383ارزیابي شیوۀ برنامهنویسي توسعه در ایران ( »)0338-88مجلۀ بودجه و
برنامه ،شمارۀ.020-33 :005
خبرگزاری خانۀ ملت ( 05آبان « )0330بررسي برنامۀ ششم توسعه در كالم نمایندگان مردم در
مجلس؛ برنامهای برای توسعه یا كتاب آرزوها؟» در آدرس:
Https://www.icana.ir/FA/NEWSS/286850
خبرآنالین ( 28خرداد « )0330سایت اقتصاد نوشت :چرا برنامهریزی در بیشتر مواقع در كشور منجر
به شكست ميشود؟» ،در آدرسhttp://www.khabaronline.ir/news/427238:
خلیلوند ،كلثوم و پاشائي ،ستار (« )0330نقش سیاستگذاری و برنامهریزی در توسعۀ گردشگری»
دوّمین همایش ملي گردشگری ،سرمایۀ ملي و چشمانداز آینده.
خوشپور ،حسین ( 20بهمن  » )0330نتیجه مطالعۀ  0صاحبنظر دربارۀ بحران برنامهریزی در ایران»
در آدرسhttps://www.ion.ir/news/187812:
دانایي ،محمد حسین (« )0308سخن ماه :در مسیر تدوین برنامۀ سوم توسعه (گفتاری دربارۀ پیشینه،
سیاستهای كلي و برخي از موانع و تنگناها)» ،نامۀ اتاق بازرگاني ،شمارۀ .0-0 :300
دلیرپور ،پرویز (« )0333موانع ساختاری تدوین راهبرد ملي توسعه در ایران» رهآورد پژوهشهای
سیاسي ،سال  ،2شمارۀ  0و .08 -30 :3
دنیای اقتصاد ( 00تیر « )0383چالشهای برنامۀ پنجم توسعه» .در آدرس:
https://www.donya-e-eqtesad.com
دنیای اقتصاد ( 00آذر « )0330اعتراف به شكست برنامههای توسعه» .در آدرس:
https://www.donya-e-eqtesad.com
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رشیدی ،مصطفي و ردادی ،علي (« )0380مدل شبكهای حاكمیت و اداره :رویكردی جایگزین برای
نظام تدوین برنامههای توسعه در ایران» فرآیند مدیریت و توسعه ،شمارۀ .30-3 :05
رمضاني ،قاسم و میرزامحمد زاده ،سید وحید (« )0338بررسي نقش دولتمردان در توسعه و پیشرفت
ایران با تأكید بر اقدامات امیركبیر» پژوهش ملل ،شمارۀ .03-0 :08
آفتاب یزد ( 00فروردین « )0330نقاط ضعف و قوت تمامي برنامههای پنجسالۀ توسعه كشور» ،شمارۀ
 .0000در سایتwww.Aftab-Yazd.com:
رنجبر ،هادی؛ حق دوست ،علي اكبر؛ مهوش صلصالي؛ خوشدل ،علیرضا؛ سلیماني ،محمدعلي؛ بهرامي،
نسیم (« )0330نمونه گیری در پژوهشهای كیفي :راهنمایي برای شروع» مجلۀ دانشگاه
علوم پزشكي ارتش ،سال  ،05شمارۀ .205-238 :3
زالي ،نادر (« )0330آسیبشناسي برنامهریزی در ایران با پیشنهاد مأموریت محوری در سیاستگذاری
توسعۀ منطقهای» مجلۀ برنامهریزی منطقهای ،سال ،2شمارۀ .80-83 :3
زیبایي ،حسن ( 23بهمن « )0330آسیبشناسي برنامهریزی در ایران» ،روزنامۀ دنیای اقتصاد ،شمارۀ
.3-0 :3380
زینالدیني ،محمدرضا (« )0330آسیب شناسي برنامههای توسعه در ج.ا.ایران و ارائۀ چارچوب
برنامهریزی متوازن در حكومت اسالمي» مجلۀ رفاه اجتماعي ،سال  ،03شمارۀ .03-0 :33
سبحاني ،حسن (« )0335داستان توسعۀ ایراني :چگونگي و آسیب شناسي نظام برنامهریزی توسعه
در ایران» ماهنامۀ سوره ،شمارۀ .002-053 :03-02
سبحاني ،حسن ( 03فروردین « )0333ضعف برنامههای توسعه در حل آسیبها» ،در آدرس:
http://hassansobhani.ir/fa/news/230
سجادی ،حمید (« )0333فراتركیب نقاط ضعف و تسهیلكنندههای برنامههای توسعه ملي» فصلنامۀ
دولتپژوهي ،سال  ،3شمارۀ.058-30 :0
سجادی ،حمید (« )0333آسیبشناسي نظام برنامهریزی توسعه با رویكرد سیستمي» ،كنفرانس
تحقیقات جدید ایران و جهان در علوم روانشناسي ،آموزشي ،حقوق و علوم اجتماعي ،صص
.03-0
سیدپور ،سیدجواد ( 03فروردین « )0380نقدی بر برنامه ریزی ایراني؛ قطاری كه ما را جا گذاشت»،
روزنامۀ ایران ،سال  ،00شمارۀ .8 :3830
سیفالدیني ،فرانک و پناهندهخواه ،موسي (« )0383چالشها و موانع برنامهریزی توسعۀ منطقهای
در ایران» پژوهشهای جغرافیای انساني ،شمارۀ .38-83 :03
صانعي ،مهدیه و پروین ،خیراهلل (« )0333جستاری در ناكارآمدی برنامهریزی توسعه با رویكرد
آسیبشناسي و شناخت جایگاه حقوقي آن» پژوهشهای سیاسي و بینالمللي ،سال ،00
شمارۀ .358-283 :03
صیفوری ،بتول و تقوی ،رامین (« )0330آسیبشناسي برنامههای توسعۀ ایران قبل و بعد از انقالب
و ارائۀ راهبردهای محور» مجلۀ آفاق علوم انساني ،شمارۀ .23-0 :22
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طالعيفر ،رضا ( 03اردیبهشت « )0333الزامات نظام برنامهریزی در سال جهش تولید» ،در آدرس:
http://khabarban.com/a/2780.1240
طباطبایي ،امیر؛ حسیني ،پرخیده؛ مرتضوی ،حامد؛ طباطبایي چهر ،محبوبه (« )0332راهبردهایي
برای ارتقای دقت علمي در تحقیقات كیفي» مجلۀ دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي،
دورۀ  ،0شمارۀ .305-330 :3
طوفان ،مسعود (« )0330نظام ارتباطي ،برنامهریزی و توسعه در ایران؛ ارائۀ یک چارچوب» فصلنامۀ
رسانه ،سال ،3شمارۀ .33-00 :0
طهماسبي ،علیرضا (« )0380عضو شورای عالي تدوین برنامۀ پنجم ،اسناد باالدستي منشأ سیاستهای
كلي برنامه پنجم قرار خواهد گرفت» ،هفتهنامۀ برنامه ،سال  ،0شمارۀ .08-03 :202
عبداللهي ،محمد (« )0300توسعۀ اجتماعي ،جامعهشناسي توسعه و برنامهریزی توسعه؛ سه همزاد
بیگانه از هم در ایران» مجموعه مقاالت دانشگاه عالمه طباطبایي ،شمارۀ .33-03 :33
عرب مازار ،عباس؛ نورمحمدی ،خسرو (« )0330تحلیل انتقادی ،هدفهای اقتصادی برنامههای توسعه
در ایران قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمي» مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ایران ،دورۀ
 ،0شمارۀ.03-02 :
عزیزخاني ،فاطمه (« )0383آسیبشناسي برنامههای توسعۀ ایران» ،مركز پژوهشهای مجلس،
گزارش شمارۀ .0-28 :3050
علومي ،حمیدرضا ( 03دی « )0383مهمترین مشكل برنامههای توسعه ،عدم انعكاس در قانون بودجۀ
ساالنه است» ،خبرگزاری فارس ،در آدرس:
Http://www.farsnews.ir/news/13901013000255
علویزاده ،سید محمد امیر (« )0383الگوهای توسعۀ اقتصادی-اجتماعي با تأكید بر توسعۀ پایدار
روستایي در ایران» اطالعات سیاسي -اقتصادی ،شمارۀ  200و .250 -035 :203
غفاری ،غالمرضا (« )0330پویایي شناسي برنامههای توسعه در ایران بعد از انقالب اسالمي» مطالعات
و تحقیقات اجتماعي در ایران ،دورۀ  ،0شمارۀ .08-0 :0
غیاثي ،حقگو ( 20دی « )0330ناكاميهای برنامهریزی توسعه» ،روزنامۀ خراسان ،شمارۀ .0 :03030
فرجيراد ،خدر؛ كاظمیان ،غالمرضا؛ ركنالدین افتخاری ،عبدالرضا (« )0332آسیبشناسي
سیاستهای توسعۀ منطقهای در ایران از دیدگاه رویكرد نهادی» فرآیند مدیریت توسعه ،دورۀ
 ،23شمارۀ .08-20 :2
فریزن ،اسكات؛ هاولت ،مایكل؛ رامش ،ام و ژوون ،وو ( )0333توسعۀ پایدار جهت بازسازی
سیاستگذاری یكپارچه .ترجمه :یحیي كمالي و مجید احتشامي ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
انگیزه.
قاسمي ،محمد ( 20 ،0380آبان) «ناسازگاری قوانین با برنامههای توسعه مانع اجرای برنامهها است»،
هفتهنامۀ برنامه ،شمارۀ .0- 0 :000
قاسمي ،محمد (« )0382دربارۀ الیحۀ برنامۀ چهارم توسعه ( :)0نكاتي در رابطه با جداول كمّي
برنامه» ،مركز پژوهشهای مجلس ،شمارۀ .3830
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قاسمي ،محمد (« )0382دربارۀ الیحۀ برنامۀ چهارم توسعه :نظام بودجهریزی و پیوند بین برنامه و
بودجه» ،مركز پژوهشهای مجلس ،شمارۀ .3833
قاسمي ،محمد (« )0332بازآفریني جمهوری اسالمي ایران؛ ضرورت اصالح مشاركتگرایانۀ ساختار
برنامهریزی و دولت برای توسعه» سورۀ اندیشه ،شمارۀ  02و .032-023 :03
قلي پور ،رحمتاله و غالمپورآهنگر ،ابراهیم ( )0383فرآیند سیاستگذاری عمومي در ایران ،چاپ
اوّل ،تهران :مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي.
كاظمي ،مجتبي و كاظمي ،الهام (« )0338جایگاه توسعۀ آموزشي و اجتماعي در برنامههای چهارم و
پنجم توسعۀ ج.ا.ایران» پژوهش ملل ،شمارۀ .020-000 :00
كمالي ،یحیي (« )0333مرجعیت سیاستها و توسعۀ صنعت گردشگری ایران با تأكید بر برنامۀ سوم
و چهارم توسعه » فرآیند مدیریت و توسعه ،دورۀ  ،20شمارۀ .3-23 :0
گزارش اقتصادی سال  0383و نظارت بر عملكرد سهسالۀ اول برنامۀ چهارم توسعه ( )0388جلد دوم:
حوزۀ بخشي ( ،)0چاپ اول .تهران :سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور.
گوپتا ،دیپک كي ( )0333سیاستگذاری و تحلیل سیاستهای عمومي .ترجمه :رحمتاهلل قليپور و
مهدی فقیهي ،تهران :مهكامه.
مردوخي ،بایزید ( 8آذر « )0330دامهای پنجگانۀ برنامهریزی توسعه در ایران» ،سایت انگاره ،در
سایتhttps://engare.net :
مركز الگوی اسالمي پیشرفت (« )0388آسیبشناسي برنامههای توسعه در ایران» ،مركز پژوهشهای
مجلس ،در آدرسhttp://www.m.olgou.ir/newsletter/1393:
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي(«)0388آسیبشناسي برنامههای توسعه در ایران» ،دفتر
مطالعات برنامه و بودجه ،شمارۀ گزارش  ،3050صص .23-0
مصطفویثاني ،علي و نعمتي ،محمد (« )0338تحلیل آسیبشناسانۀ توسعۀ متوازن منطقهای در
برنامههای توسعۀ كشور» فصلنامۀ سیاستهای و اقتصادی ،سال  ،0شمارۀ .33-33 :23
سایت معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( 30تیر  )0330شبكۀ ملي جامعه
و دانشگاه .در آدرس زیر:
Https://farhangi.msrt.ir/fa/news/40351
معصومي راد ،رضا (« )0332فراتحلیلي بر آسیبشناسيهای برنامههای توسعه در ایران» رهنامۀ
سیاستگذاری ،دورۀ  ،2شمارۀ .03-20 :0
مكنون ،رضا؛ سلیمي ،جلیل؛ بهرامي ،محسن (« )0333فراتحلیلي بر آسیبشناسيهای برنامههای
توسعه در ایران» راهبرد اقتصادی ،سال  ،3شمارۀ .030-030 :0
ملكي ،حسن و آقا محمدی ،جواد (« )0330تمركزگرایي و تمركززدایي در فرآیند برنامهریزی آموزشي:
چالشها و موانع» ماهنامۀ كار و جامعه ،شمارۀ .33-35 :08
واعظزاده ،صادق ( 3بهمن « )0330دلیل اجرایي نشدن برنامههای پنج ساله چیست؟» آناپرس .در
آدرسhttp://anapress/fa/news/19/35547 :
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