
   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 18/09/1393            تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.046كد مستند: 

 8از 1 شماره صفحه: 

 تاريخ تهيه:
 

    

 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

 
18/09/1393 

  

 

 

 عنوان طرح پژوهشي:
 وين مباني نظري برنامه پنجم توسعه (پيشرفت و عدالت)تهيه و تد 

 مدير طرح:
  اكبري رضادكتر 



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 18/09/1393            تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.046كد مستند: 

 8از 2 شماره صفحه: 
 خالصه مديريتي:

اين مجموعه در چنـد محـور اصـلي     پردازد.ميپنجم توسعه تبيين مباني نظري برنامه به اي است كه مجموعهطرح حاضر 
ه اسـت  . ابتـدا سـعي شـد   رسيدن به وضع مطلوب، تدوين شده اسـت  نظير: پيشينه موضوع، تبيين وضع موجود و مطلوب و راه

خرت، تمدن غربي و اسالمي و مفاهيم عدالت و پيشرفت تشريح مباني و نگرش مكتب اسالم به دين، دنيا، انسان، رابطه دنيا و آ
ريزي، وضـع موجـود و وضـع مطلـوب، نقـد و بررسـي شـد و        ريزي، پيشينه برنامهاساس مباني نظري برنامهشود و سپس براين

ور سياسـي، دفـاعي،   آوري، امور اجتماعي، امور اقتصـادي و امـ  ها و تهديدها و بايدها و نبايدهاي امور فرهنگي، علم و فنفرصت
جهت رسيدن به اين مقصود، محقق طرح حاضر را  شود.هاي دهه چهارم انقالب اسالمي، درحد امكان مشخص امنيتي و چالش

 شود.ها پرداخته ميجلد ارائه نموده است كه در ادامه به بررسي هركدام از آن 8در 
و معيارهاي اساسي مباني نظري دهه پيشرفت و عدالت  مفاهيم بنيادين در بردارندهكه  اين مجموعه محقق در جلد اول

مفهوم اساسي انسان، دنيا، آخرت، جامعه مهدوي و جامعه  5 به صورت مشخص به ابتدادر دو بخش مجزا  كوشد تامي ،است
اللهي انسان، دنيا طلبي، مراتب آدمي، خليفهمفاهيم بيشتري مانند فطرت، وجود ذي ،در ذيل آنسپس  .بپردازدمنتظر 
مجموعه مفاهيم بنيادين مطرح  .را مورد بحث و بررسي قرار دهدچيني براي ظهور و... انديشي، انتظار، مهدويت، مقدمهآخرت

متناسب و سازگار از آدمي،  يك تلقي روني،تا با حفظ انسجام د محقق تالش نمودهشده در اين بخش حاكي از آن است كه 
تا با روشن شدن مفاهيم  نمايد.آل موردنظر مكتب اسالم ارايه حيات دنيوي، زندگي اخروي، جامعه كنوني و جامعه ايده

ي ريزي كالن موردنظر در چارچوب فسلفه اجتماعشناختي، زمينه براي برنامهشناختي و فرجامشناختي، جامعهبنيادين انسان
 اسالم فراهم گردد. 

تر كردن تلقي مطرح شده از قيقتا عالوه بر بياني روشن از مفهوم موردنظر و هر چه دمحقق سعي دارد  اول در بخش
براساس درك خاص از اين  …ريزي اجتماعي و سياسي واجرايي براي چگونگي برنامه مفهوم پيشرفت و عدالت، راهكارهاي

مقام  و تحت عنوان معيارهاي اساسي، تالش شده است تا مبتني بر آثار و آراء امام راحلوم در بخش د. نمايدمفهوم، ارايه 
 پردازي در زمينه پيشرفت و عدالت استخراج گردد. معيارهاي اصلي و اساسي براي نظريه معظم رهبري

به بنيادهاي انتقادي فلسفه هاي ساختاري تنظيم شده است، ابتدا كه ذيل عنوان بنيادهاي انتقادي و چارچوب جلد دومدر 
ابتدا با رويكردي  ،در بخش اول ، محقق. در اين راستاشده استاجتماعي اسالمي مورد نظر جمهوري اسالمي ايران پرداخته 

به را جهان اسالم در تخالف با تمدن غربي و مدرنيستي  زمان حالآل براي تمدن اسالمي و تمدن ايده ،تمدني و با نگاه انتقادي
. در داده استمورد بحث و بررسي قرار را و با نقد تمدن غربي راهبردهاي مختلف ارايه شده در اين زمينه  استبحث گذاشته 

تا تمايزات تمدن اسالمي آتي از تمدن غربي كنوني نشان داده شود. ليبراليسم به عنوان فلسفه  شدهاين رويكرد تمدني تالش 
 موضوع انتقاد فصل بعدي اين بخش ،آل غربرال دموكراسي به عنوان شيوه حكومتي ايدهاجتماعي غالب دنياي كنوني و ليب

شود تا با نقد مباني ليبرال دموكراسي و نشان دادن تمايزات جدي و اساسي نظام تالش ميدر اين فصل است.  قرار گرفته
ن جمهوري اسالمي در حيطه حكومت و رابطه با ريزي كالهاي ليبرال دموكرات، راه آتي برنامهجمهوري اسالمي ايران با دولت
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 مردم جداي از ليبرال دموكراسي تصوير شود. 

هاي مدرن غربي پرداخته به تمايز مفهومي پيشرفت و عدالت در پارادايم انديشه اسالمي با نظاممحقق  ،در ادامه اين بخش
هاي تمايزات و تفاوت ،برابر پارادايم توسعه غربي تا با ارايه مفهوم پارادايم تعالي در شده است. در اين فصل تالش است

پيشرفت و عدالت در هر يك از اين دو پارادايم به خوبي نشان داده شود. هدف نهايي اين فصل آن است كه مشخص نمايد، نه 
و نه سكوالريستي است  -هاي مدرنيستيپيشرفت مورد نظر جمهوري اسالمي، همان پيشرفت مورد نظر جوامع غربي و نظام

بخش دوم اين  گنجد.هاي نارسا و تنگ مباحث عدالت در عرصه مدرنيستي مينظام اسالمي در چارچوب عدالت مورد نظر
ريزي كالن دهه چهارم انقالب اسالمي و برنامه پنجم توسعه هاي قانوني و فرآيندي برنامهمجلد به منظور بيان برخي چارچوب

ساله و تشريح آن و بيان الزامات انداز بيست. معرفي سند چشميافته استاختصاص هاي ساختاري كشور، به چارچوب
مباني  در ادامه. مورد بررسي قرار گرفته است انداز، اولين فصلي است كه در اين بخشعملكردي دستيابي به اهداف سند چشم

بررسي سالمي و قوانين عادي كشور قانوني پيشرفت و عدالت و بررسي زيربناهاي قانوني اين امر در قانون اساسي جمهوري ا
 گرفته است.و در نهايت فرآيند قانوني تدوين برنامه پنجم توسعه كشور مورد بررسي و تدقيق نظر قرار  شده است
مفهوم، مضمون و شأن توسعه در سير تاريخي و نظري آن و نيز مفهوم و جايگاه آن در نظام  ها،تحليل برنامهوم به جلد س

داده مورد بررسي قرار را هاي توسعة اقتصادي در نيم قرن اخير در فصل اول، نظريهمحقق . است اختصاص يافتهريزي برنامه
  .است

هاي به بررسي تاريخ ورود انديشة توسعه به ايران و بررسي مختصر تجربه جمهوري اسالمي در اجراي برنامه فصل دوم
ريزي توسعه به ايران، در اين فصل، چگونگي ورود انديشه و برنامه توسعه اختصاص يافته است. موضوعات اصلي مورد بررسي

باشند. ها پس از انقالب اسالمي ميافزاري اين برنامهافزاري و نرمهاي توسعه قبل از انقالب و تحوالت سختگيري برنامهجهت
اند. در و قاجاريه مورد تحليل قرار گرفته هاي صفويهدر بررسي تاريخچة توسعه و درگاه تاريخي ورود اين موضوع به ايران، دوره

هاي در قسمت بررسي شده است. ...ادامه نيز خط فكر اصلي عقايد توسعه در دورة پهلوي، شامل اعتقاد به توسعه، منهاي دين و
 اند. هاي توسعه قبل و پس از انقالب، به صورت اجمالي مورد ارزيابي قرار گرفتهبعدي نيز برنامه

ريزي توسعه در دورة پس از انقالب اسالمي صورت گرفته است. تحليل تري از تجربة برنامهبررسي عميق در فصل سوم،
ريزي توسعه هاي برنامهها و نيز تحليل چالشاي هريك و خروجي آنهاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه، مباني انديشهبرنامه

ها و ريزي، ضعف محتواي برنامهريزي، نقص فرآيندهاي برنامههاي برنامهنيازدر قالب معضالتي از جمله كمبود پيش -در ايران 
اي از نحوة تدوين و فصل چهارم، تحليلي مقايسهدر . انددادهها، موضوعات اصلي اين فصل را تشكيل مشكالت اجرايي آن

هاي مقايسة سياستبه ين دو برنامه، . در اين فصل، عالوه بر نحوة تدوشده استهاي چهارم و پنجم توسعه ارايه محتواي برنامه
بندي مطالب ارايه شده در چهار فصل ، جمعاين جلدبخش  ها پرداخته شده است. پايانكلي هريك و نيز محتوا و احكام آن

  هاي توسعه در كشور است.قبل و ارايه نگاهي كلي در ارتباط با موضوع توسعه و برنامه
مباني نظري برنامة پنجم توسعة جمهوري اسالمي «چهارمين مجلد از مجموعة » علم و اجتماع«عنوان جلد چهارم با 
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در يك مبحث مجزا يكي از مهمترين مباحث نظري يعني حيات معقول و زندگي  مجلددر ابتداي اين محقق است. » ايران

هاي گوناگون موجود در ميان شود تا با بررسي نگاهش ميگيرد و تالپردازي قرار ميمورد نظريه ،آلسعادتمندانه در جامعة ايده
اسالمي اي در باب حيات معقول متناسب با جامعةانديشمندان اسالمي به جامعه و برخي از مهمترين مسائل نظري آن، ايده

نه به تبيين ناميده شده است، در دو مبحث جداگا» علم و فرهنگ«ارائه شود. در ادامة اين مبحث و در بخشي كه به نام 
. در اولين مبحث شده استهاي پيش روي نظام جمهوري اسالمي در عرصة علم و فناوري و فرهنگ پرداخته ها و چالشفرصت

هاي ها، تهديدها، بايدها و نبايدهاي مرتبط با علم و فناوري و چالشاند تا به تبيين فرصتاز اين بخش نويسندگان تالش كرده
هاي رو با نگاهي به خاستگاه و مباني نظري علوم و فناوريارم انقالب در اين زمينه بپردازند و از اينروي كشور در دهة چهپيش

اند كه راهي اند، كوشيدهها پيش روي جامعة ايراني قرار دادهآوريها و تهديدهايي كه اين علوم و فنمدرن و توجه به فرصت
 ها و دوري جستن از حداكثر ممكن تهديدها بيابند. بردن از حداكثر فرصتبراي بهره

ها و هاي فرهنگي و مقابله با چالشعنوان مبنايي براي توجه به فرصترويكرد تمدني به ،در دومين مبحث اين بخش
ريزي راهبردي عرصة فرهنگ در برنامة پنجم توسعه تهديدهاي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است. در اين مبحث برنامه

اند تا با روش حل مسئله به دنبال رهيافتي تمدني در عرصة توسعة كشور هدف قرار گرفته است و نويسندگان تالش كرده
فرهنگي باشند. دومين بخش از اين مجلد شامل سه مبحث مجزاي كامالً مرتبط به يكديگر است. اجتماع و دو مؤلفه و عنصر 

دهند. تبيين ان از سوي ديگر، محورهاي اصلي مباحث اين بخش را تشكيل ميسو و جوانمهم آن يعني خانواده و زنان از يك
مسائل اجتماعي آن هم در چهار سطح ملي، هاي پيش روي كشور در حوزة ها و تهديدها، بايدها و نبايدها و چالشفرصت
حث بعدي به جايگاه خانوادة دهد. در مبااي، جهان اسالم و جهان بشري اولين مبحث اين بخش را به خود اختصاص ميمنطقه

شود و با بررسي وضعيت كنوني خانواده و زنان در جامعة ايران مطلوب در انديشة اسالمي و جامعة الگوي مورد نظر پرداخته مي
شود و نيز به نقش ها و جلوگيري از وقوع تهديدها ارائه ميسوي نقطه مطلوب و مقابله با چالشراهكارهايي براي حركت به

 شود.ن و جايگاه آنان در تحقق اهداف دهة پيشرفت و عدالت پرداخته ميجوانا
توجه به وضعيت  -تدوين شده است» تدبير اقتصادي«و » مناسبات سياسي«كه در دو بخش -هدف مباحث جلد پنجم 

است تا ضمن وري و تجارت و بازرگاني هاي اقتصاد، بهرههاي سياست داخلي و خارجي و نيز حوزهكنوني كشور در زمينه
رو نيز مشخص گردد. از اين هاها شناسايي و تهديدها و چالشرو در اين زمينههاي پيش تعيين وضعيت موجود كشور فرصت

ها و تهديدهاي سياسي، فرصت در ابتدا مرتبطدر بخش اول كه مناسبات سياسي ناميده شده است، در دو مبحث مجزاي 
هاي پيش روي كشور از كه مهمترين چالش شدهو نشان داده  گرفتهدفاعي و امنيتي داخلي و خارجي كشور مورد توجه قرار 

عنوان يكي المللي بهچه نوعي هستند. مبحث دوم اين بخش به تبيين كالن استراتژي استكبار ستيزي و مبارزه با ظالمان بين
 ،و عالوه بر بيان مباني نظري اين راهبرد اختصاص يافته استاست خارجي و داخلي جمهوري اسالمي ايران از مباني اصلي سي

 . پرداخته استبه تبيين عملكرد گذشته و بررسي آينده اين موضوع 
پردازد و به همين ها و تهديدهاي اقتصادي جمهوري اسالمي ميبخش دوم اين مجموعه در سه مبحث به تبيين فرصت
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و  داردها و معضالت در عرصة اقتصادي كشور هاي بحرانظور نگاهي تفصيلي به سابقة مسائل اقتصادي معاصر و ريشهمن

نيز . در دومين مبحث اين بخش داده استساز و روندهاي بهبود دهنده در اين حيطه را مورد توجه قرار هاي فرصتزمينه
نگاهي بومي و اسالمي به اين مفهوم  اندكردهتالش  نويسندگان اين مبحث . درگرفته استمورد توجه قرار را وري مسئله بهره

حال با ارزيابي تفصيلي وضعيت كنوني كشور و در عين دندهداشته باشند و يك بازسازي مفهومي مبتني بر رويكرد تعالي ارائه 
در  يدن به وضع مطلوب ارائه كنند.ها در اين موضوع، راهكارهايي تفصيلي براي رسدر اين زمينه و سوابق عملكردي دولت

عنوان يك عنوان يك پديدة اقتصادي بلكه بههاي اقتصادي، تجاري و بازرگاني نه تنها بهآخرين مبحث اين مجموعه همكاري
و با ارائه  گرفته استاي در جهت ايجاد ثبات و بسترسازي براي پيشرفت و عدالت مورد توجه قرار الگوي همكاري منطقه

تا رابطة وثيق تدبير اقتصادي و بازرگاني با اهداف كالن دهة پيشرفت و  شدهها تالش اين نوع همكاري براينوين الگويي 
 عدالت نشان داده شود.

و وضعيت موجود كشور در ابعاد مختلف ه شد ارائهريزي توسعه شناسي برنامهمباني نظري، الگوها و آسيبجلد فوق،  5در 
هاي كلي انداز و اجراي سياستشده در سند چشمراهكارهاي دستيابي به اهداف ترسيمبعد  جلددر سه . شده استتبيين 

فرهنگي و راهكارهاي مديريتي  -برنامه در قالب برنامة پنجم توسعة كشور، در سه حوزة راهكارهاي اقتصادي، راهكارهاي علمي
 .اندبررسي شده

پردازد. در ميبخش اول به تبيين الگوي پيشرفت جامعة اسالمي  -اختصاص داردكه به راهكارهاي اقتصادي - ششم جلددر 
ضمن بررسي جايگاه انسان در الگوهاي مرسوم توسعة اقتصادي و نگرش اسالمي آن، ضرورت توجه به بومي بودن  ،فصل اول

 . در ادامهاست گرفتهر مورد تأكيد قرارا هاي مشترك ميان كشورها الگوي هر كشور در عين استفاده از تجربيات و برخي مؤلفه
هاي هاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كشور، از جمله رعايت اصل اساسي عدالت در همة عرصهمروري مختصر بر مؤلفه

و تأمين اجتماعي آحاد جامعه در جهت  اجتماعي، توجه به رشد مادي و توليد ثروت در عين عنايت به رشد اخالق و فضيلت
 . است شدهارائه مادي و معنوي  گي شرافتمندانهمندي از يك سطح زندبهره

و معرفي پنج نقطة اهرمي در جهت  1393ل فصل دوم به راهكارها و ضوابط دستيابي به جامعة مطلوب ايراني در سا
تحول در ساختار اقتصادي  ،اين مجلددر بخش دوم  .پرداخته استساله كشور  20انداز دستيابي به اهداف مياني سند چشم

طور به. گرفته استانداز كشور مورد بحث قرار هاي برنامة پنجم توسعه و رسيدن به اهداف چشمبه عنوان يكي از ضرورتكشور 
هاي مختلف اقتصادي از جمله، تر به عدالت در عرصهاين بخش درصدد استخراج الگوي نزديك هايخالصه، محقق در فصل

هاي قانون اساسي و در نهايت لزوم تبيين شاخص 44هاي كلي اصل نظام بانكي، مجموعة طرح تحول اقتصادي و سياست
 .متناسب براي سنجش ثمرات آن است

اي منوط به تغيير و تحولي فكري در ميان آحاد آن جامعه است. براي پيشرفت در هر جامعهعالوه بر مسائل اقتصادي، 
هاي فرهنگي شايستة تكامل، تربيت يافته و با ويژگيهايي مورد نياز است كه ذهن و نگرش آنها متحول شده تحقق آن انسان

در سه بخش تنظيم شده است. در كه  اختصاص يافتهفرهنگي  -از اين روي جلد هفتم به بررسي راهكارهاي علميباشند. 
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ها و الزامات تحول در علوم انساني بخش اول كه شامل دو فصل است، ابتدا تبيين نقشه جامع علمي كشور و سپس ضرورت

ضرورت تحول در آموزش و پرورش در آغاز دهه  ابتدامورد بررسي قرار گرفته است. در بخش دوم با عنوان نظام تربيتي، 
تشريح شده است. سازوكارهاي تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش كشور  . در ادامه،است شدهپيشرفت و عدالت را بيان 

راهكارهاي تحقق امنيت پايدار و فراگير براي جمهوري در ذيل اين بخش بخش سوم اين مجلد است. موضوع پايداري فرهنگي، 
تبيين هاي كالن، ها و نتايج مترتب بر تحقق مهندسي فرهنگي و تهيه پيوست فرهنگي براي طرحاسالمي ايران، ابعاد، ضرورت

  است.شده 
اول در ابتداي بخش . پرداخته استها و ساختار، الزامات، شاخص عنوانذيل سه  ،هشتم به راهكارهاي مديريتيجلد 

هاي فرهنگي و اجتماعي، مالي است كه اين الزامات در حوزه گرفتهالزامات راهبردي برنامه پيشرفت و عدالت مورد كاوش قرار 
-بندي بستهو اقتصادي، سياسي، قضايي و تقنيني، اداري و مديريتي مدنظر بوده است. در ادامه اين بخش، اقتراحي در مفصل

عملياتي نمودن برنامه  پس از بررسي الگوي راهبردي،ي اجرايي برنامه پيشرفت و عدالت صورت گرفته است. در بخش دوم ها
هاي مرسوم توسعه جهاني تحليل انتقادي ارزيابي و پايش برنامه پيشرفت و پنجم و ارائه الگوي پيشنهادي، با بكارگيري شاخص

با رويكردي معرفتي به نظرية دولت ، الزامات كالن ساختاري دولت اسالميسوم ابتدا در بخش  است. صورت گرفتهعدالت 
گيري نظري دولت اسالمي در ادامه مراحل شكلاستخراج شده است. و مباني و مبادي هر يك  بررسي شدهمدرن و اسالمي 
ي دولت اسالمي و دولت مدرن، فرهنگ برخي از مشكالت ساختار اداري مانند تعارض ساختار يلدل بهو  گرفتهمورد بحث قرار 

. در فصل دوم اين بخش، رويكرد جامع پرداخته شده استادارة كشور، پيشينة تاريخي تمركز ساختاري، اقتصاد، سياست و... 
بندي در پايان اين مجلد، بخش چهارم به جمعدر نهايت ريزي عملياتي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. به نظام بودجه

 باني، راهكارهاي و الزامات تحقق برنامه پنجم توسعه كشور پرداخته است.م
سوم، چهارم و هاي هاي كلي برنامهكه نگاهي دقيق به مفاد سياستبيانگر آن است كه  ي طرح حاضرهانتايج حاصل از بررسي

كامل  هدهندسياستي به نوعي نشانها است. تكرار برخي بندهاي دهندة جرياني تكاملي در محتواي آننشان پنجم توسعه،
هاي تكرار شده در حوزة سال ديگر است. اهم اين سياستساله و ضرورت ادامة آن در پنجنشدن حركت در يك دورة پنج

 اقتصادي عبارتند از:
به  برنامه 3ده است؛ ليكن تفاوت اساسي تكرار اين مفهوم در در هر سه دوره اين سياست مطرح شاول: رشد اقتصادي ـ 

 .گرددوجه به زيرساخت رشد اقتصادي برميت
در برنامة سوم به آن تأكيد شده و در برنامة چهارم در قالب توجه به امنيت گذاري و اشتغال ـ دوم: حمايت از سرمايه

 گذاران و فعاالن اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.اقتصادي سرمايه
وم و چهارم، اولويت به توسعة روستايي داده شده و در برنامة پنجم نيز به در برنامة س سوم: توجه به عمران روستايي ـ

 عمران و توسعة روستايي پرداخته شده است.
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 در برنامة سوم و چهارم مطرح شده است.چهارم: خودكفايي در كاالهاي اساسي ـ 

لي، مالي و ارزي كشور در جهت ثبات هاي پودر برنامة سوم، تنظيم سياستپنجم: اصالح نظام پولي و بازارهاي مالي كشورـ 
اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است؛ در برنامة چهارم تقويت بازارهاي مالي اعم از سرمايه، پول و بيمه در كشور ذكر شده 

آوري، اجتماعي، سياسي، دفاعي و ها اعم از فرهنگي، علمي و فندر ساير حوزه است و در برنامة پنجم نيز اين سياست هست.
هاي اجتماعي مانند نهاد خانواده، توجه استمرار حركت در جهت تثبيت زيرساخت امنيتي نيز شاهد چنين سير تكاملي هستيم.

هاي انقالب اسالمي و توجه به امنيت اجتماعي با الزامات جديد حكايت از اين رويكرد هاي جوانان متناسب با آرمانبه دغدغه
 نوين دارد.

با آن مواجه  توسعه كشور همواره يهاكه برنامههايي آسيبيكي از كه بيانگر  هاي توسعهبرنامهشناسي آسيبهمچنين 
ترين اصلي مشكل است. اينها ناحل تدوين و اجراي آرريزي در ماند، عدم توجه كافي به شرايط حاكم بر محيط برنامهبوده

محيطي شكل رون در د ها هموارهريزي، اجرا و نظارت بر برنامهه. فرايند برنامها به وجود آورده استاشكال را در برنامه
كه  طاست. اين شراي ياد شده »هاي توسعه در كشورنامهرب رشرايط محيطي حاكم ب«عنوان از آن بهجا گيرند كه در اينمي
ون فقدان فهم چشود، شامل مواردي يم از آن ياد »ر برنامهفشروط ص«و يا  »ريزينيازهاي برنامهيشپ«اهي تحت عنوان گ

ماري قابل اطمينان و اثربخش، فقدان ساختار سياسي و اجتماعي اصالح شده آك در سطح مفاهيم توسعه، فقدان نظام رمشت
نيازها عبارتند از: فقدان فهم هاي مربوط به پيشآسيبباشد. نها ميآن بيهاي قانوني الزم مايگها و عدم هماهننامهرحاكم بر ب

هاي مشترك از برنامة توسعه، عدم وجود اطالعات و آمارهاي جامع، به هنگام و در دسترس از وضعيت موجود شاخص
ها و آورد؛ و كاستيها فراهم نمياي كشور، ساختار سياسي اجتماعي كشور كه ضمانت اجراي مناسبي را براي برنامهتوسعه

 ريزي.هاي قانوني در خصوص برنامهناهماهنگي
 گذاري كالنگستردة سياست ةخو چراين فرايند  .استريزي ها معطوف به مشكالت و نواقص فرايند برنامهسيبآدوم  ةدست

هاي هايي از آسيبنمونه خواهد شد. ي اساسيها سبب بروز مشكالتآنايت عكه عدم ركشور براي صحت نيازمند لوازمي است 
هاي توسعه، مداخله قانوني نفعان و عدم حصول اجماع و توافق در برنامهنگرفتن ذيمربوط به فرايندها عبارتند از: به مشاركت 

اي ريزي، نگاه بودجهبندي فرايند برنامههاي توسعه، مالحظات مرتبط با زمانهاي غيركارشناسي در برنامهيا غيرقانوني ديدگاه
ريزان و تمركزگرايي در ريزي، تركيب كارشناسي برنامههها، نگاه فصلي و عدم استمرار برنامها و بخشبه برنامه در دستگاه

 ريزي.برنامه
رفته و گرارقمورد بررسي و مميزي  ها. در اين بخش، محتواي برنامهها استنامهرمحتواي ب مربوط بهها، سيبآسوم  ةستد
ملياتي بودن و مواردي از اين قبيل مورد بررسي عهاي كشور، ميزان و همخواني با اولويت ااز حيث محتو هاي تدوين شدهبرنامه
مدت، عدم هاي مربوط به اين حوزه عبارتند از: ابهام در نحوة ارتباط اسناد بلندمدت و ميانهايي از آسيبنمونه يرند.گميقرار 

گذاري صحيح در برنامه، كلي و تفسيربردار ها و عدم اولويتها، جامعيت برنامههاي اقتصادي برنامهاجماع بر مكاتب و پارادايم
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هاي اجرايي و عملياتي، فقدان پيوند بين بودجة بودن برخي مواد و تفصيلي بودن و افراط در برخي ديگر، عدم وجود برنامه

 اي.هاي مصوب و عدم وجود تعاريف دقيق و مشخص از اصطالحات برنامهساليانه با برنامه

باشد اما خود را گرفته از مراحل قبل ميهايي كه در واقع نشأتباشد. آسيببه حوزة اجرا ميها، معطوف آسيبهارم چسته د
توان برخي از موارد مهم را به شرح زير نام برد: اند اما ميها گستردهگذارند. هر چند اين آسيبدر مرحله اجرا به نمايش مي

تأثيـر بودن گزارش عملكردها بر ف سازوكارهاي نظارتـي، بـيهاي گسترده، ضعماشين اداري ضعيف دولت جهت اجراي برنامه
روندهاي اجرايي، عدم درك صحيح مجريان از مفاد قانون و انگيزة پايين براي اجراي آن، عدم توجه به بسترهاي اجتماعي الزم 

 جلوتر بودن از برنامه.هاي سياستي متناسب با هدف براي اجراي قوانين، فقدان ابزار
 

 

 

 

 

 


