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 چکیده

 ارتقای متضمن که مردم زندگی در بهبود و تغییر ایجاد و تأثیرگذاری منظور به ،توسعه های برنامه
 نوشته ،است زندگی کیفیت و استانداردها در بهبود نیز و جامعه افراد آحاد توانمندی و ها فرصت منابع،
 برنامه قانون مواد و معین اهداف تر انضمامی های قالب در که هستند هایی سیاست بر  مبتنی ها آن .شوند می
 سازوکاری ۀمثاب به ریزی برنامه ،زمینه همین در .ندیاب می بروز ،هستند اجرایی های طرح و ها برنامه مبنای که

 عوامل در شهیر ،توسعه یها برنامه ییایپو .سازد می ممکن را برنامه نظر مورد بهبود و تغییر امکان که است
 آگاه برنامه هر یدرون یها ییایپو از را ما تنها نه ،توسعه یها برنامه یشناس ییایپو .دارد یگوناگون طیشرا و
 ،هستند ها برنامه یرونیب طیمح در ها ییایپو نیا موجد که زین را یعوامل و طیشرا فهم امکان بلکه ،سازد یم
 بعد ایران در توسعه های برنامه که هستیم پویایی و روند بیان و بررسی پی در ،نوشته این در .دارد یپ در
 ها برنامه های پویایی بندی صورت مانند مسائلی بررسی با ،مقاله موضوع .اند کرده تجربه اسالمی انقالب از
 در پویایی این .است شده دنبال اسالمی انقالب از بعد ۀبرنام پنج قالب در ها  یپویای این روند چگونگی و

 از ناشی و شده مطرح وقت های دولت جانب از       معموال  که ستها برنامه نامگذاری در تفاوت قالب
 از بعد ایران در ها برنامه زمانی یاییپو .است پایه قانون عنوان به اساسی قانون با ها دولت متفاوت ۀمواجه
 زمانی ۀدور و ها برنامه پویایی ،برنامه یها سال و برنامه بدون ۀده زمانی ۀدور دو لحاظ  به اسالمی، انقالب
 سانیهمنا از نشان که شدهاختیار راهبردهای و رویکردها پویایی (،یفکر و یزمان یتراز  ناهم) ها دولت
 ها برنامه یاه  اقدام و اهداف پویایی ،دارد یاسالم انقالب از بعد در توسعه یها برنامه راهبرد و یریگ جهت

 نقد و اصالحات سازندگی، جنگ، انقالب، از بعد ۀدور زمانی شرایط و دوره پویایی ،یتدرنها و
 شناخت نبود مورددر توسعه یها برنامه ناقدان       معموال  که دهد یم نشان تجربه .شود  می بررسی اصالحات

 ،نکرده دایپ تیواقع یامر نیچن چرا که موضوع نیا به کمتر اما ،برند یم نام ها برنامه یشناس ییایپو از الزم
 و ینظر یها بحث نبود مانند ییها تیواقع در دیبا را صهینق نیا ۀشیر رسدیم نظر به .اند دهش دراو

 .دانست یرانیا ۀجامع یها  نداشته و ها داشته و یخیتار -یاجتماع طیشرا درست درک ۀربادر روشمند
 که است روشن .دارد یا  ژهیو سهم تیوضع نیا در هم دنیشیاند  یا لهیقب و یا رهیجز ،یفکر تعاطف نبود
 لیتحل و درک ازمندین اجرا، و یریپذ امکان مقام در ژهیو به توسعه، یها برنامه نیتدو در که یزانیم به

 با یسازگار و درست لیتحل محتاج ،شتریب بسا چه و زانیم همان به ،میهست یرانیا ۀجامع طیشرا درست
 مورد یکاف قدر به نکهیا ای است، بوده غفلت مورد ای همواره که یامر .میهست یالملل نیب و یخارج طیشرا
 ییناکارا که است ییرهایسم رییتغ و انحراف جادیا در مؤثر یعنصر خود نیا و نبوده اهتمام و اعتنا
 .است داشته یپ در را ها برنامه
  .یزمان طیشرا ،ها دولت ،یشناس  ییایپو توسعه، یها برنامه ،یاسالم انقالب :یدیکل یها  واژه
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 مقدمه

 ارتقای متضمن که -مردم زندگی در بهبود و تغییر ایجاد و تأثیرگذاری منظور به ،توسعه های برنامه

 -است زندگی کیفیت و استانداردها بهبود نیز و جامعه افراد آحاد توانمندی و ها فرصت منابع،

 اهداف تر انضمامی های قالب در که هستند ها سیاست از ای مجموعه بر  مبتنی ها آن .شوند می نوشته

 همین در .ندیاب می بروز -هستند اجرایی های طرح و ها برنامه مبنای که -برنامه قانون مواد و معین

 ممکن را برنامه نظر مورد بهبود و تغییر تحقق امکان که است سازوکاری ۀمثاب به ریزی برنامه زمینه،

 تا دهیم انجام اکنون باید آنچه ۀدربار تصمیم اتخاذ از است عبارت ریزی برنامه چراکه ؛سازد می

 1یاستگذاریس ،(391 :9118) یبرومل ریتعب به (.972 :1831 ایکاف،) آید وجود  به نظر مورد ۀآیند

 یچگونگ زین و ردیگ انجام دیبا که است یزیچ آن مورددر گسترده و عیوس یاه  میتصم به اشاره

 یاجرا و یزیر بودجه ،یبند زمان ،اجزا بر ،9یزیر برنامه که یدرحال است؛ ناخواسته موارد به پاسخ

 به یا آن ریزی برنامه نظام چارچوب در کشور هر توسعۀ های برنامه شناسی پویایی .دارد دیتأک طرح

 اول ۀدرج در که نظامی .است ردیابی قابل کشور یک سیاستگذاری نظام قالب در ،تر گسترده تعبیری

 و برآمده بلکه ،نیست زمینه و بافت از جدای تنها نه متن این. شود می نمایان متن نوعی ۀمثاب به

 و سیاستگذاری نظام چراکه ؛است فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، بافت از یافته  شکل

 خود که دارد فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، های نظام دیگر با معنادار پیوندی ،ریزی برنامه

 که ای چندگانه ابعاد و ماهیت به بنا را ایران در توسعه های برنامه شناسی پویایی .ستها آن در محاط

 پی در نوشتار، این در .ردک بررسی گوناگونی مناظر از توان می ،کنند می اختیار توسعه های برنامه

 تجربه اسالمی انقالب از بعد ایران در توسعه های برنامه که هستیم ای  پویایی و روند بیان و بررسی

 ،توسعه های برنامه در پویایی وجود چرایی مانند هایی پرسش به پاسخ با ،مقاله موضوع .اند کرده

 انقالب از بعد ۀبرنام پنج قالب در ها  یپویای این روند چگونگی و ها برنامه های پویایی بندی صورت

 .دوش  می دنبال اسالمی

 

 ها برنامه شناسی یاییپو

 این ،شود می متبادر ذهن به که ای نکته اولین ،شود می مطرح توسعه های برنامه شناسی پویایی وقتی

 ،گوناگون عوامل و متکثر متحول، شرایطی در و زمان طی که یممواجه فرایندی واقعیتی با که است

                                                                                                                                                  
1. policy 
2. planning 
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 فرایندی ای  برنامه که حیث این از ،توسعه یها برنامه پویایی .کند می پیدا را خود بندی صورت
 همچنین. ستمحتوا تولید نیز و محیطی شرایط ،نیازها یشپ از یا مجموعه بر  مبتنی و زمانمند است،

 هم را پویایی که  یا گونه به ؛شود یم نمایان پویا و باز نظام یک در که است ینظارت و اجرایی نظامی

 از یکهر در توان یم هم و دکر یلتحل و بررسی عام نظام یک ۀمثاب به برنامه کلیت در توان یم

 ارزیابی ،نظارت اجرا، برنامه، تعریف و طرح فرایند محیطی، شرایط مانند برنامه این یها نظام  خرده
 واکاوی و توجه مستلزم ،توسعه های برنامه شناسی پویایی .کرد تحلیل و ردیابی ارزشیابی و

 عنوان به یزیر برنامه .شود می منجر ها آن ساماندهی به که است فرایندی طی توسعه های برنامه

 نهیزم در را آن هک  یا گونه به ؛است مواجه ییزهایوخ افت با ههموار ندهایفرا ۀهم مانند ،ندیفرا ینوع
 یدادهایرو وجود لیدل  به نیهمچن .کنند یم فیتعر است، رتأث و ریتأث در آن با وستهیپ هک یمتن و

 ؛رود ینم شیپ انتظار مطابق -باشد شده هیته دقت با هم هرقدر -یا برنامه چیه ،ینیب شیپ رقابلیغ

 مداوم طور به دیبا را اهانتظار نیا یادیبن یها  هیفرض و ها برنامه یاجرا از انتظار مورد آثار ،نیبنابرا

 را آن لیدال دیبا باشند، گرفته فاصله قتیحق از اه  هیفرض و اهانتظار نیا هک زمان هر .ردک یبررس
 هرچند ؛(39 :1831 اف،کی)ا گرفت بهره برنامه مناسب لیتعد یبرا آن از و ردک جوو  جست

 در تأمل از عبارت که بینند می برنامه صفر ۀنقط در را فرایند این شروع ریزی برنامه های نوشته

 در ریشه ،فرایند این آغازین ۀنقط و شروع چراکه نیست؛ درستی ارزیابی این ،ستنیازها پیش

 با همواجه چگونگی ،توسعه بابدر اندیشه و تفکر شروع ،آن و دارد دورتری های نقطه و گذشته

 یکردیرو و دگاهید ؛است ای توسعه رویکرد و دیدگاه انتخاب و گزینش نیز و توسعه و مدرن امر

 ۀنحو زین و نظارت اجرا، یچگونگ برنامه، یمحتوا و مفاد ،ها استیس اهداف، و آمال ۀکنند نییتع که
 و فهم به قیدق ورود ازمندین ها برنامه یشناس ییایپو ،یشناس روش لحاظ  به .است یابیارزش و یابیارز

 ،آن از تر مهم و توسعه یها برنامه بر حاکم یطیمح و یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع طیشرا لیتحل

 یتلق گفتمان لیتحل یدیکل یها مؤلفه از یکی ،امروزه که یتیواقع .است قدرت شیآرا یچگونگ
 از یا مجموعه تعامل حاصل ،ایران در یزیر برنامه نظام که داشت توجه دیبا ن،یا وجود با .شود یم

 تشخیص مجمع رهبری، ،نظام این در چراکه ؛است مقننه و اجرایی قوای و حاکمیتی یها دستگاه

 تصویب، برنامه، طرح برنامه، کلی های یاستس تعیین قالب در ،مقننه و مجریه قوۀ دو و مصلحت

 رانیا در ها برنامه ییایپو از یوجه ،بنابراین ؛هستند سهم و نقش صاحب ،برنامه بر نظارت و اجرا
 مرکب است ینظام ،رانیا در یزیر برنامه نظام .دید کشور یزیر برنامه نظام در دیبا را انقالب از بعد

 نیا .میهست یتیحاکم و ینیتقن ،ییاجرا ینهادها از یا مجموعه تعامل و حضور شاهد ،آن در که

 .دید ریز یندیفرا چارچوب در توان یم را بیترک
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 با و هیته نظام مصلحت صیتشخ مجمع توسط ،برنامه یکل یها استیس :یاستگذاریس مقام در

 .است برنامه نیتدو و هیته و یاستگذاریس یبرا ییمبنا که شود یم ابالغ دولت به یرهبر مقام دییتأ

 ،وبودجه برنامه سازمان قالب در زیر برنامه نهاد عنوان به دولت :برنامه نیتدو و هیته مقام در

 سازمان ،یجمهور استیر یراهبرد نظارت و یزیر برنامه معاونت ،یزیر برنامه و تیریمد سازمان

 ؛وبودجه برنامه

 ؛یاسالم یشورا مجلس ،مقننه ۀقو :بیتصو مقام در

 ؛دولت :اجرا مقام در

 ؛یاسالم یشورا مجلس :نظارت مقام در

 .(دولت) هیمجر ۀقو :برنامه یابیارز مقام در

 

 ها برنامه گذاریعنوان در پویایی
 را پنجم تا اول عمرانی های برنامه انقالب از پیش ،کنیم توجه ایران در ها برنامه گذاریعنوان سیر به اگر

 رسمی زمان .شوند می شامل عمرانی ۀبرنام پنج قالب در را 1831 تا 1897 های سال زمانی ۀباز که داریم

 در که داد ارجاع اقتصاد شورای تأسیس با 1811 سال به باید را ایران در ریزی برنامه شروع مشخص و

 و طرح هایی نقشه ،ثروت توزیع در تعدیل و زندگی سطح واحد بردنباال اصل دو بر بنا 1893 سال

 های سال برای عمرانی اول ۀبرنام ۀتهی به عمل در که (1832 ،توفیق ؛1877 لنود،  مک) دش پیشنهاد

 کشورها دیگر تجربۀ به توجه با خود نوع در زمان این البته (.1871 رزاقی،) شد منجر 1883 -1897

 ریزی برنامه امر در اش سابقه به بنا ایران زیرا ؛است تأمل محل توسعه برنامۀ داشتن به ورودشان بابدر

 و فرانسه و (33 :1871 وحیدی،) رود  می شمار  به جهان در توسعه ریزی برنامه پیشگامان از یکی ،توسعه

 ایران چرا اینکه اما ،(1873 مؤمنی،) اند پرداخته اقتصادی ریزی برنامه به ایران از پیش سال یک تنها ،ژاپن

 ،(1833 حسینی،) کند پیدا دست یافته توسعه کشورهای دیگر با مقایسه در نظر مورد اهداف به نتوانسته

 های زیرساخت تقویت به معطوف ،آغاز در ها برنامه این گیری جهت .است بررسی و مطالعه نیازمند

 های عرصه نیز و کشور خلدا یاهتغییر با ریخا های سال در اما بود، اقتصادی رشد سپس و عمرانی

 و شرایط هرچند ؛دش داده نشان توجه نیز توسعه سیاسی و اجتماعی ابعاد به ها  این کنار در ،المللی بین

 انقالب از پس .سازد خود آن از را بیشتری سهم مراتب به ،توجه این که طلبید می زمانه هایاقتضا

 تأکید با و اسالمی انقالب ایدئولوژی و ها آرمان از متأثر ،موقت دولت ،اول های ماه و روزها در اسالمی،

 ۀزمین در خودکفایی و نفتی درآمدهای به وابستگی کاهش کشور، خودکفایی و استقالل هدف سه بر
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 و توسعه های سیاست» عنوان با را ایران اسالمی جمهوری نظام های برنامه و ها سیاست ،کشاورزی

 با توسعه عنوان با همه ،انقالب از پس های برنامه .کرد تصویب «ایران اسالمی جمهوری تکامل

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ۀتوسع ۀبرنام های  عنوان با و ،فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، های  صفت

 نام با برنامه پنج هر اگرچه ،اسالمی انقالب از بعد ایران در .اند شده نامگذاری ایران اسالمی جمهوری

 و طراح های دولت سوی از نامگذاری و مفاد حیث از ،اند شده تصویب و تعریف یکسانی و واحد

 ۀبرنام به معروف توسعه اول ۀبرنام که ای گونه به ؛هستیم مختلف های نامگذاری شاهد نوعی به ،ریز برنامه

 دیتأک با یاقتصاد ثبات ۀبرنام به معروف توسعه دوم ۀبرنام ،ها رساختیز یبازساز بر دیتأک با ،یسازندگ

 عدالت بر دیتأک با یساختار اصالح ۀبرنام به معروف توسعه سوم ۀبرنام ،یاقتصاد یها نوسان کنترل بر

 کردیرو با داریپا توسعه برنامۀ به معروف توسعه چهارم برنامۀ ،یخارج استیس گسترش و یاجتماع

 .است یمحور  عدالت بر دیتأک با عدالت ۀبرنام به معروف توسعه پنجم ۀبرنام و یجهان

 نامگذاری در تفاوت و ها برنامه پویایی که است یضرور نکته نیا به توجه رسد یم نظر به نهیزم نیا در

 مادر و پایه قانون عنوان به اساسی قانون با ها دولت متفاوت ۀمواجه نسبت از ناشی ،ها دولت جانب از ها آن

 ؛باشد ها آن پوشش زیر های مجموعه و گانه سه قوای حرکت مدار باید که است سندی ترین مهم و

 .است نیز ها برنامه مفاد و گیری جهت در تفاوت ۀکنند تعیین نوعی به ه،مواجه این که ای گونه به

 

 ها برنامه زمانی پویایی
 :کرد تقسیم دوره دو به توان یم توسعه یها برنامه ۀتجرب لحاظ  به را اسالمی انقالب از بعد ایران

 برنامه بدون دهۀ .1

 برنامه یها سال .9

 تا اسالمی انقالب پیروزی سال از یعنی 1813 تا 1837 یها سال به مربوط ،برنامه بدون دهۀ 

 که هرچند دوره این در .شود یم (جنگ و انقالب یها سال) ایران علیه عراق تحمیلی جنگ پایان

 کرد، ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ۀتوسع اول ۀبرنام تهیۀ به اقدام دولت

 ۀمرحل به برنامه ،بود تحمیلی جنگ آن بخش ترین مهم که کشور بر حاکم شرایط و مسائل دلیل  به

 یگرد و دولت تالش ،جنگ و انقالب از بعد شرایط دلیل  به ،اول دهۀ در و نرسید تصویب

 و مدون یا برنامه چارچوب در ،بود مثبت یامدهایپ دارای و مؤثر خود نوع در که ها دستگاه

 اجتماعی، انسجام نظام، حفظ فصر دولت تالش تمام ،دوره این در .نشد تنظیم شده  تعریف  پیشاز

 .شد انقالب از برآمده  تازه سیاسی نظام استقرار و جنگ یریتمد
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 شروع که است جنگ از پس یها سال به مربوط ،شود یم برنامه یها سال شامل که دوم دورۀ

 تا ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی توسعۀ اول برنامۀ با 1813 سال از آن

 و تصویب ،طرح توسعه برنامۀ پنج ،دوره این در .است 1823 سال آن پایان و توسعه پنجم برنامۀ

 برنامۀ با ینوع به باید بعد، به چهارم ۀبرنام از یعنی توسعه، یها برنامه ،هشتاد دهۀ از .اند شده اجرا

 ،دارد یراهبرد و یآرمان ویژگی و است شده یفتعر انداز چشم سند عنوان اب که نیز یبلندمدت

 ،است نگر  کالن و بلندمدت که یراهبرد و یآرمان برنامۀ ،یندیفرا لحاظ  به زیرا ؛شوند یمتنظ

 سند رانیا در ،بابت نیا از .شود یم شامل را کشور کی یاسیس تیحاکم یکل یها استیس

 که شده یتلق رانیا یاسالم یجمهور نظام یراهبرد و یآرمان برنامۀ ۀمثاب به 1313 افق انداز چشم

 .دشو فیتعر ساله پنج یها برنامه از یا مجموعه ،آن ۀرمجموعیز در که بود شده مقرر ینوع به

 یها برنامه و ساله یک مدت کوتاه و خرد یها برنامه برای را میانجی نقش ،توسعه ۀسال پنج یها برنامه

 نیا تیموفق .دارند -شوند یم تعریف انداز چشم سند و راهبردی یها برنامه قالب در که -بلندمدت

 برنامۀ ۀرمجموعیز مدت انیم یاتیعمل یها برنامه مجموعۀ تیموفق و اجرا یچگونگ گرو در ،برنامه

 آن پرتو در و یراهبرد و یآرمان برنامۀ به استناد با دیبا که ییها برنامه .است بلندمدت و کالن

 ۀدربار بتوان یانیم یها برنامه مجموعۀ جینتا و ینرژیس استناد به ،درمجموع تا شوند اجرا و نیتدو

 .کرد یداور بلندمدت و کالن برنامۀ یها استیس و ها آرمان تحقق یچگونگ

 

 (یفکر و یزمان یتراز  ناهم) ها دولت زمانی ۀدور و ها برنامه پویایی
 واقعیتی ؛شود یم ها دولت عمر و دوره به مربوط برنامه پویایی از بخشی ،برنامه یاجرا و تنظیم مقام در

 ،آن از تر مهم و اجرا و تدوین بین زمانی ترازی  ناهم :از اند عبارت که است ترازی  ناهم نوع دو موجد که

 یتراز ناهم ،یاسالم انقالب از بعد توسعه یها برنامه یاجرا و نیتدو تجربۀ به بنا .فکری ترازی  ناهم

 در ییها یکاست و یناهماهنگ موجد همواره ،یمجر دولت با برنامه ۀکنند نیتدو یها دولت نیب یزمان

 نیتدو خود که را ییها برنامه       معموال  ها دولت دهد یم نشان تجربه .است بوده توسعه یها برنامه یاجرا

 شده جدا زیر برنامه از برنامه یمجر و دهیرس انیپا به یقبل دولت عمر چراکه ؛کنند  یم اجرا بهتر کنند،  یم

 یزمان ناهم مسئلۀ با که است توسعه سوم ۀبرنام فقط ،یاسالم انقالب از بعد یها برنامه انیم در است.

 شواهد به بنا قضا از و است یکی یمجر دولت و زیر برنامه دولت رایز ؛ستین مواجه اجرا و نیتدو نیب

 چنانچه نکهیا تر مهم .است برخوردار یشتریب تیموفق از ها برنامه گرید با سهیمقا در ،ها یابیارز و یآمار

 و یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یها عرصه در یا توسعه یکردهایرو در رییتغ با همراه ها دولت رییتغ
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 ریفراگ یاجرا و یریگیپ و برنامه یها آرمان به التزام در ،باشد یجهان و یمل یها اسیمق در یفرهنگ

 و روح از و کند  یم دایپ ینشیگز حالت اجرا که  یا گونه به ؛شود یم جادیا گسست ،مصوب برنامۀ

 چهارم برنامۀ با نهم دولت ۀمواجه در مشخص صورت به را تیوضع نیا .ردیگ  یم فاصله برنامه یمحتوا

 ،بود شده آن فصر یشتریب یکارشناس دانش ،ها برنامه گرید با سهیمقا در که یا برنامه .مینیب یم توسعه

 یها بخش -بود برنامه ۀکنند نیتدو که -هشتم دولت با یمجر دولت دگاهید در اختالف لیدل  به اما

 و یزیر برنامه یمتول نهاد عنوان به یزیر برنامه و تیریمد سازمان انحالل نیهمچن .نشد اجرا آن از یادیز

 یاه  میتصم نیتر یچالش از یکی بود، سازمان نیا متوجه که یینقدها رغم به دولت، یفکر یبازو

 و یاقتصاد شناسان  استیس جانب از را یجد یینقدها که بود نژاد یاحمد دولت یاقتصاد و یتیریمد

 بود نیا ،شد یم یزیر برنامه و تیریمد سازمان به که یمهم ینقدها جمله از .داشت همراه  به یاجتماع

 فیوظا به کمتر و بود فروکاسته ها دستگاه ۀبودج سهم ۀکنند عیتوز به را خود تیمأمور ،سازمان نیا که

 اجرای       معموال  ،توسعه دربارۀ ها دولت متفاوت دیدگاه ،هرحال  به .داد یم تیاهم خود یراهبرد و یاصل

 در ،اسالمی انقالب از بعد در آن بارز ۀنمون که سازد یم مواجه مشکل با را پیشین های  دولت یها برنامه

 .شد مشاهده توسعه چهارم برنامۀ با نهم دولت ۀمواجه

 نگاهی محصول خود ،ایران در یزر برنامه نهاد عنوان به یزیر برنامه و مدیریت سازمان انحالل

 ،نوشت هم پویایی نوعی پای به بتوان شاید را تفاوت این .است توسعه و یزیر برنامه به متفاوت

 نظران صاحب از بسیاری زعم به چراکه ؛داشت دور نظر از را آن مثبت و منفی یامدهایپ نباید اما

 یگاه که بود وارد سازمان این عملکرد به که یینقدها وجود رغم علی ،توسعه اجتماعی و اقتصادی

 آسیبی انحالل این ،بود داده تنزل بودجه توزیع نظام به کشور، یزیر برنامه یبرا یفکر یمرکز از

 و نظارت امکان» شد موجب ترازی  ناهم این ،تعبیری به .رفت  می شمار  به یزیر برنامه نظام برای

 مواجه هایی محدودیت با -باشد داشته وجود آن اعمال نیت و قصد چنانچه -برنامه احکام پیگیری

 عمل ۀنحو و سیاسی ساختار ،دنیا کشورهای غالب در ،این بر افزون (.92 :1833 حیدری،) «شود

 های درگیری و دعواها از آن، کالن رویکردهای و توسعه مباحث که است ای گونه به آن قوای

      کامال  سیاسی های دیدگاه و سالیق دارای اگر حتی -حاکم هیئت تغییر ؛یردپذ نمی تأثیر سیاسی

 .شود نمی یلبق حاکم هیئت های  تصمیم در برافکن  بنیان های دگرگونی سبب -باشند هم متضاد

 بدون ،اجرایی امور برخی تنها شاید توسعه، کالن راهبردهای و ها گیری جهت حفظ با ترتیب،  بدین

 در اما ،شود می تغییر دستخوش توسعه، منتخب وسوی سمت و ها فعالیت اصلی پیکرۀ به زدن  لطمه

 و انتخابات آرای میزان در تغییر یک با شود می مشاهده گاه ،ایران جمله از سوم جهان کشورهای
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 احکام از برخی که افتد می اتفاق ای کننده دگرگون تغییرات چنان دیگر، گروه بر گروهی نسبی تفوق

 احکام و شوند  می تعطیل طورکلی به نیز -اجتماعی آثار بدون و غیرسیاسی مسائل در حتی -مسلم

 اما ،باشد پویایی نوعی بیانگر شاید وضعیتی چنین (.81 :همان) شود می ها آن جایگزین جدیدی

 و پایداری برای که سینرژی و انباشت نوع هر از زیرا ؛بود قائل ای سازنده نقش آن برای توان نمی

 .کند می جلوگیری ،است مساعد پویا اجتماعی نظم

 

 راهبرد و رویکردها پویایی
 .ندارد یکسانی صورت یاسالم انقالب از بعد توسعه یها برنامه راهبرد و یریگ جهت

 و کشور یداخل طیشرا در هم که یمختلف لیدال به ،ها برنامه زانیر  برنامه و طراحان استگذاران،یس

 و کردهایرو ،شان  یتجرب و ینظر یها آموزه از رتأثم زین و دارند شهیر یخارج طیشرا هم

 ،فشرده صورت به ریز جدول در .اند کرده اریاخت ها برنامه در را یگوناگون نسبت  به یها راهبرد

 .است شده داده نشان برنامه هر راهبرد و کردیرو
 

 یاسالم انقالب از بعد توسعه یها برنامه راهبرد و کردیرو .2 جدول
 راهبرد و کردیرو برنامه

 برنامۀ (1879 -1813) اول برنامۀ
 سازندگی

 ،یانسان و یکیزیف یها هیسرما یبازساز ،یمعنو و یماد تکامل و رشد
 .یساختار لیتعد و یاقتصاد یآزادساز

 1(3187 -1873) دوم برنامۀ
 یاقتصاد ثبات برنامۀ

 ،یساز یخصوص و یاقتصاد یآزادساز ،ینزیک یالگو بریمبتن یاقتصاد رشد
 و دیتول از تیحما ،اه  نوسان رفع یبرا دولت دخالت بازار، و دولت قیتلف

 .یداخل عیصنا
 برنامۀ (1838 -1872) سوم برنامۀ
 عدالت بر دیتأک با یساختار اصالح

 یاجتماع

 کاهش بر دیتأک با دولت التیتشک ندادن  گسترش و یسازمان ساختار اصالح
 ۀتوسع بر  مبتنی اقتصادی ساختار اصالح آن، یساز کوچک و دولت یگریتصد

 .اجتماعی تأمین جامع نظام گیری شکل آزاد، و رقابتی اقتصاد
 98(1833 -1833) چهارم برنامۀ
 رویکرد با پایدار توسعۀ ۀبرنام

 جهانی

 اقتصادی، سریع رشد اجتماعی، ۀسرمای تقویت دانایی، بر  مبتنی و پایدار ۀتوسع
 بدون و غیرنفتی اقتصاد ،انداز چشم سند از تبعیت باال، به پایین از ریزی برنامه

 .خصوصی بخش به متکی و یارانه
 برنامۀ3 8(1823 -1821) پنجم برنامۀ

 محور  عدالت
 نظام اصالح و ایرانی اسالمی، ۀتوسع الگوی استقرار عدالت، با همراه پیشرفت

 .اداری
 1828 ،بهرامی محسن و جلیل ،سلیمی رضا؛ مکنون، :بعمن

                                                                                                                                                  
 .افتیاول ادامه  ةبرنام یدوم توسعه، احکام قانون ةو تا ابالغ قانون برنام نداشت دیجد ةبرنام 1979. سال 1
 .افتیچهارم ادامه  ةبرنام یو تا ابالغ قانون برنامه پنجم توسعه، احکام قانون نداشت دیجد ةبرنام 1983سال . 2
 .افتیچهارم ادامه  ةبرنام یپنجم توسعه، احکام قانون ةو تا ابالغ قانون برنام نداشت دیجد ةبرنام 1983سال  .9
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 ها برنامه یاه  اقدام و اهداف پویایی
 یاه  اقدام و اهداف ،سیاسی و اقتصادی شرایط و امکانات نیز و شدهاختیار راهبرد و رویکرد تبع به

 نیز و ها بخش بر تمرکز که  یا گونه به ؛دارد ییاهتغییر از نشان نیز توسعه یها برنامه برای شده  لحاظ

 یا توسعه های یتفعال  مجموعه در را خود ،انضمامی و عینی صورت به که شده  تعریف یاه  اقدام

 از ای مجموعه ،یرز جدول در .اند داده نشان را خود متفاوتی نسبت  به یها قالب در ،دهند یم نشان

 .شود  می مشاهده برنامه هر به مربوط اصلی یاه  اقدام و اهداف
 

 یاسالم انقالب از بعد توسعه یها برنامه یاه  اقدام و اهداف .1 جدول
 اه  اقدام و اهداف برنامه

 ،یدفاع ۀیبن تیتقو ،یجنگ مناطق یبازساز مولد، اشتغال ،یگذار هیسرما شیافزا ،یاقتصاد رشد اول ةبرنام
 شیافزا قیطر از یصنعت دیتول ساختار اصالح ،ییربنایز و یدیتول یها تیظرف از یحداکثر ۀاستفاد
 ازین مورد معادن یساز آماده و زیتجه اکتشاف، اتیعمل ۀتوسع ،یا هیسرما یکاالها سهم مستمر
 لیتشک ،مردم ۀعام یاساس یازهاین حداقل نیتأم ،یاجتماع عدالت نیتأم و یبرقرار ،کشور عیصنا
 یبرا نیقوان اصالح و یبازنگر ،میمستق یها اتیمال قانون اصالح مصرف، یالگو یعال یشورا
 کشور بزرگ یشهرها زیتجه ،دیجد نیقوان نیتدو و موجود نیقوان حیتنق ،امور یاجرا عیتسر
 کامل نظارت ،کشور نقاط گرید به تهران از یدولت یسازمان یواحدها انتقال ،ییتمرکززدا منظور به
 ۀنیزم در کشور ییایجغراف یها تیموقع از استفاده ،استانداردها تیرعا و یدیتول یکاالها تیفیک بر

 آموزش گسترش ،کشور تیجمع رشد ساختن  متعادل ،یالملل نیب سطح در مسافر و بار ونقل حمل
 یصنعت -یتجار آزاد مناطق سیتأس ،یتخصص یدکترا و ارشد یکارشناس سطح در ژهیو به یعال

 بر دیتأک با یا واسطه و یا هیسرما داتیتول رشد ،کشور یمرز نقاط از نقطه سه در حداکثر
 از یمعدن دیتول ساختار اصالح ،نیسنگ عیصنا و یمعدن عیصنا ،وخاک آب ،یکشاورز یها نهاده
 مشترک مخازن از گاز استخراج و اکتشاف در تیاولو ،یصنعت یها یکان سهم مستمر شیافزا قیطر
 ریسا و ینفت یها فرآورده یجا  هب یعیطب گاز مقدار نیشتریب دنکر  نیجانش ،جوار هم یکشورها با

 .یصنعت و یدیتول تمام مهین یها طرح لیتکم ،زا یانرژ یها سوخت
 شیافزا و ییتمرکززدا یها استیس ،یاجتماع عدالت تحقق و اشتغال جادیا دار،یپا ۀتوسع و رشد دوم ةبرنام

 بر دیتأک ،یاساس یکاالها به ارانهی پرداخت استیس ،توسعه یها برنامه یاجرا در ها استان نقش
 ،دولت ۀانداز کاهش ،ییکارا شیافزا به شتریب توجه ،یصنعت و یدیتول تمام مهین یها طرح لیتکم
 کارآمد و ستهیشا رانیمد انتخاب و تیترب ،یکار وجدان و یاجتماع نظم ،یاسالم اخالق بر دیتأک
 توجه ،یور بهره و کارانه طرح یبرمبنا دستمزد و حقوق ستمیس اصالح ،ها آن عملکرد بر نظارت و
 و یدیتول یها رهیزنج و خطوط لیتکم ،معدن و صنعت بخش به وابسته و یلیتبد عیصنا به ژهیو

 و یراهبرد یها طرح یاجرا ،سطوح ۀهم در نیقوان یاجرا بر مستمر و موقع به نظارت ،یصنعت
 ها آن یاجرا ،یگذار هیسرما حجم ای یژگیو به توجه با که یعموم منابع محل از یصنعت یضرور
 و ها طرح یبرا یطیمح ستیز یها  همالحظ تیرعا ،ستین محتمل یخصوص بخش توسط
 .یمعدن و یصنعت ،یدیتول بزرگ یها پروژه
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 اه  اقدام و اهداف برنامه
 یعال ئتیه لیتشک دولت، یگر یتصد کاهش ،وکار کسب طیمح اصالح ،یرقابت اقتصاد ۀتوسع سوم ةبرنام

 ۀاساسنام رییتغ با یساز یخصوص سازمان لیتشک ،ییدارا و یاقتصاد امور ریوز استیر به یواگذار
 ،یساز یخصوص سازمان به دولت سهام انتقال و یدیتول یواحدها تیمالک گسترش یمال سازمان
 31 زیوار ،ییکارا و یور بهره یارتقا و یادار ساختار اصالح منظور به یادار یعال یشورا لیتشک

 اصالح یبرا یتخصص مادر یها شرکت حساب به دولت سهام فروش از یناش یدرآمدها درصد
 و اهانحصار لغو ،یاساس یکاالها به ارانهی پرداخت ،ها شرکت یساز آماده و یبهساز ساختار،
 حساب جادیا ،کشور یاتیمال امور سازمان لیتشک ،دولت ۀانحصارگران یها تیفعال از یریجلوگ
 صنعت یتخصص بانک یساز فعال ،یالیر ۀریذخ حساب و خام نفت درآمد از حاصل یارز ۀریذخ
 و مولد یگذار هیسرما قیتشو ،کشور معادن و عیصنا ازین مورد یمال منابع زیتجه یبرا معدن و
 ۀنیهز -درآمد رمتمرکزیغ نظام یسامانده و استان ۀتوسع و یزیر برنامه یشورا لیتشک ،ییربنایز

 عدالت بر تمرکز ،ارز بازار تعادل و میتنظ منظور به جمهور سیرئ استیر به یا تهیکم لیتشک ،یاستان
 یبردار بهره و آب مصرف تیریمد ،ستیز طیمح حفظ و یانرژ مصرف دنکر  یمنطق ،یاجتماع
 تورم مهار ،اشتغال یها نهیزم ساختن  فراهم ،یکشاورز یاریآب نینو یها روش از استفاده با مناسب

 استیس در ثبات ،یاتیمال نظام اصالح ،جامعه درآمد کم و متوسط یها گروه دیخر قدرت حفظ و
 دیتأک و قیتشو و خام نفت صدور کاهش ،یارز و یمال ،یپول یها استیس در یبازنگر ،یخارج

 اصالح یبرا تالش ،یالملل نیب و یا منطقه ۀدوجانب یها یهمکار گسترش ،یرنفتیغ صادرات بر
  .یخصوص بخش توسط بانک سیتأس و ملل سازمان ساختار

 نیتأم ،یا بودجه و یمال انضباط یبرقرار ،خام نفت دیعوا از حاصل یارز ۀریذخ حساب جادیا چهارم ةبرنام
 یها تیفعال ۀمیب صندوق ۀاساسنام اصالح ،کشور یمعدن مناطق و بزرگ معادن در الزم یربناهایز

 در ییگرا ستهیشا نظام استقرار ،کیالکترون صنعت قاتیتحق و توسعه از تیحما صندوق و یمعدن
 ریناپذدیتجد منابع از یور بهره دنکرحداکثر ،یا حرفه و یاسیس یتیریمد مشاغل انتصاب و انتخاب

 توسعه ازین مورد منابع زیتجه ،یردولتیغ بخش یتوانمندساز و یساز یخصوص ۀبرنام تداوم ،یانرژ
 سهام یواگذار و فروش از حاصل وجوهدرصد  71 اختصاص ،معدن و صنعت بخش در

 و تمام مهین یها طرح لیتکم یبرا ربط یذ یتخصص مادر شرکت حساب به یدولت یها شرکت
 و یاتیعمل و هدفمند روش به یزیر بودجه نظام اصالح ،یبهساز و یساز آماده و یگذار هیسرما
 بخش ۀتوسع جهتدر یا توسعه یتخصص مادر یها شرکت تیتقو ،شده تمام متیق صورت به
 و زیتجه ،کشور آهن راه و ییهوا ،یا جاده یعموم ونقل حمل ناوگان ینوساز و اصالح ،یردولتیغ

 و یرنفتیغ یکاالها صادرات یبرا عوارض و اتیمال تیمعاف ،کشور یتجار یبندرها ینوساز
 و تیتقو ،یکشاورز یکاال بورس و فلزات بورس ادغام با رانیا یکاال بورس یانداز راه ،خدمات
 یخانوارها ییشناسا و ینسب فقر و مطلق فقر خط نییتع ،یلیتبد و یمعدن بر،  یانرژ عیصنا ۀتوسع

 اساسبر کار روابط و یاجتماع نیتأم مقررات و نیقوان یبازنگر و اصالح ،مطلق فقر رخطیز
 تعداد از درصد 91 حداقل یواگذار ای حذف ،کارفرما و کارگر دولت، ۀجانب سه سازوکار
 .ها  آن رینظا و ها شرکت ها،  همؤسس نهادها، ،ها سازمان

 نیادیبن تحول ،یاقتصاد و یاجتماع عدالت یها شاخص تحقق ،یرانیا -یاسالم ۀتوسع یالگو جادیا پنجم ةبرنام
 ۀتوسع صندوق ساختار جادیا ،منطقه در یفناور و یعلم دوم گاهیجا به یابیدست و یعال آموزش در
 از مولد و ماندگار یها ثروت به گاز و نفت فروش از یناش یدرآمدها از یبخش لیتبد هدف با یمل
 نیتأم جامع نظام استقرار ،یردولتیغ یعموم و یتعاون ،یخصوص یها بخش به التیتسه ۀارائ قیطر

 ،یبازنشستگ مکمل یها مهیب و هیپا یدرمان یها مهیب ،یتیحما خدمات :هیال سه در حداقل یاجتماع
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 اه  اقدام و اهداف برنامه
 کاهش ،رانیا سالمت ۀمیب سازمان نام به دیجد سازمان لیتشک و یدرمان خدمات ۀمیب دنکر  کپارچهی

 حذف ،وزارتخانه چند ای کی ادغام قیطر از وزارتخانه 17 به وزارتخانه 91 از ها وزارتخانه تعداد
 ،وکار کسب یفضا بهبود ،کار روابط و یاجتماع نیتأم قانون کار، قانون اصالح ،یمواز التیتشک
 درجهت یمرکز بانک ساختار اصالح ،ینیکارآفر ۀتوسع و اشتغال جادیا ،یادار نظام یور بهره بهبود

 یها سامانه از استفاده ،ها بانک تیفعال یبرا ینظارت ۀسامان یانداز راه ،یمال و یپول ینهادها بر نظارت
 انیمؤد یدرآمدها صیتشخ و یاقتصاد یها  همبادل تیشفاف منظور به (فروش ۀزیمکان) فروش صندوق

 یها برداشت از یریجلوگ و کشور آب تیریمد نظام یاجرا ،افزوده ارزش بر اتیمال و یاتیمال
 لیتبد ،یاریآب راندمان یارتقا و یاریآب یها روش اصالح و بهبود ،ینیرزمیز آب منابع از رمجازیغ

 یاجرا ،نینو عیصنا از تیحما صندوق به کیالکترون عیصنا ۀتوسع و قاتیتحق از تیحما صندوق
 ،یدیخورش و یباد یها روگاهین زاتیتجه دیتول یها رساختیز جادیا ،کشور یانرژ جامع طرح
 به قیتزر یبرا یعیطب گاز دیتول شیافزا ،ینگار لرزه و ینگار شتاب یها ستگاهیا ۀشبک ۀتوسع

 و یحسابدار یمل یاستانداردها یساز ادهیپ ،صادرات و کشور یداخل مصارف و ینفت یها دانیم
 قانون اصالح ،ها سپرده ضمانت صندوق جادیا ،یا هیسرما یها ییدارا تملک یها طرح یحسابرس
 و احکام تیرعا بدون بورس قیطر از خدمات ای کاال دیخر بودن  بالمانع ،واردات و صادرات مقررات

 یباالدست سند عنوان به کشور یانرژ راهبرد یمل سند بیتصو و هیته ه،مناقص یبرگزار قانون فاتیتشر
دولت به  یجار یها نهیهز یو قطع وابستگ یگذار هیانداز و سرما پس شکاف کاهش ،یانرژ بخش

 نفت و گاز. یدرآمدها
 1828 محسن، ،بهرامی و جلیل سلیمی رضا؛ مکنون، :منابع

 

 زمانی شرایط و دوره پویایی
 و زمانمندی سیاسی، های  ویژگی از مند بهره ،شد مطرح نوشته این آغاز در چنانکه ،توسعه یها برنامه

 دوره هر غالب یکردهایرو نوع ،زمانه شرایط در باید ها آن پویایی از مهمی بخش به که هستند فرایندی

 شرایط در و زمان طی ها برنامه ،تعبیری به .دکر توجه دوره هر ۀعمد یرخدادها و حوادث نیز و

 و پویایی و باشند سازنده باید مؤثر و درست اجرای صورتدر و شوند یم ساخته تاریخی -اجتماعی

 یا توسعه رویکرد به ،برنامه هر زمانی ۀدور به توجه با ،زیر جدول در .بزنند رقم را یا تازه تغییرات

 .شود  می اشاره دوره هر یرگذارتأث وقایع و رخدادها نیز و دوره آن یا توسعه یها نوشته غالب و مطرح
 

 دادهایرو نیتر مهم و برنامه بر حاکم استیس دوره، غالب کردیرو .3 جدول
 برنامه یاجرا ۀدور در دادیرو نیتر مهم برنامه غالب استیس دوره غالب کردیرو برنامه

 اول ۀبرنام
 (رمصوبی)غ

 /یاقتصاد لیتعد
 یساختار

 تیمحور با ییخودکفا
 یاقتصاد لیتعد /یکشاورز

 ،یانقالب طیشرا انقالب، از بعد یرخدادها
 مصوب ۀبرنام نبود و یلیتحم جنگ

 /یاقتصاد لیتعد اول ۀبرنام
 یساختار

 لیتعد / واردات ینیگزیجا
 یساختار

 لیتعد استیس رشیپذ /جنگ انیپا
 باز یدرها و یاقتصاد
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 برنامه یاجرا ۀدور در دادیرو نیتر مهم برنامه غالب استیس دوره غالب کردیرو برنامه
 و واشنگتن اجماع دوم ۀبرنام

 باز یدرها استیس
 استیس یاجرا / تورم و یارز بحران یساختار / یاقتصاد لیتعد

 ها متیق تیتثب
 و واشنگتن اجماع سوم ۀبرنام

 باز یدرها استیس
 اصالحات جنبش یساختار / یاقتصاد لیتعد

 سازمان انحالل /یطلب اصالح جنبش رکود یساختار لیتعد یتیقابل /یانسان ۀتوسع چهارم ۀبرنام
 یزیر برنامه و تیریمد

 /یاقتصاد لیتعد پنجم ۀبرنام
 یساختار

 عیتوزیاقتصاد رشد تیاولو
 ها خانهوزارت ادغام ،درآمدها

 ،ینفت یدرآمدها ،یزیر برنامه ینف
 اساسی، قانون 33 اصل شدن  اجرایی

 سهام یها طرح یاجرا ،سازی خصوصی  شبه
 یها میتحر ،ها ارانهی یهدفمندساز و عدالت

 اقتصاد

 

 گیری یجهنت و بحث
. دارد یگوناگون طیشرا و عوامل در شهیر ،توسعه یها برنامه ییایپو ،شده  مطرح موارد به توجه با

 از را ما تنها نه ،شود یم دنبال توسعه یها برنامه یشناس ییایپو چارچوب در که ها ییایپو نیا رکد

 نیا موجد که زین را یعوامل و طیشرا درک امکان بلکه ،سازد یم آگاه برنامه هر یدرون یها ییایپو

 درک و ندگریکدی با تعامل در دو نیا چراکه ؛دارد یپ در ،هستند ها برنامه یرونیب طیمح در ها ییایپو

 ،اند هرفتیپذ ریتأث یجهان یالگوها از لبغا رانیا ۀتوسع یها برنامه .است یگرید درک به منوط کیهر

 ،گرید انیب  به .اند نبوده توسعه غالب یها الگو از متأثر ،1837 سال انقالب از بعد ژهیو به الگوها نیا اما

 انتظار ،اند افتهی نیتدو 1221 ۀده از پس یزمان برش در یهمگ ،انقالب از بعد یها برنامه کهآنجا از

 متفاوت یروند در ،ها برنامه نیا اما ،باشد ها برنامه غالب یالگو ،یتیقابل و یانسان کردیرو که رود یم

 بانک یسو از یشنهادیپ یها استیس و واشنگتن اجماع از منبعث یها استیس از متأثر شدت به

 های برنامه ،اول ۀدور در (.122: 1833 ،یدیام و یغفار) هستند پول یالملل نیب صندوق و یجهان

 اقتصادی رشد ادلمع را توسعه و خطی فرایندی را رشد و ندبودنوسازی  یالگو مدافع اغلب ،توسعه

 ناخالص تولید افزایش بر را خود یها برنامه بایست یم توسعه به رسیدن برای کشورها .دانستند یم

 ۀنکت دو راهبرد این .بود مطرح غالب صورت به ،رشد راهبرد چراکه ؛کردند  می متمرکز داخلی

 مناطق در گذاری یهسرما به ها آن ترغیب برای ثروت صاحبان از حمایت :دارد خود در را برجسته

 و ایجاد نیازمند که داخل ۀتولیدشد کاالهای با وارداتی کاالهای جایگزینی و برخوردار جغرافیایی

 نیرو ترینبیش با ملت مورددر ،نوگرایی ۀنظری ،تورن آلن تعبیر به .است بر یهسرما صنایع گسترش
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 سریع رشد ،دوم ۀدور در (.981 :1831) برخورد نیز ها مقاومت ترین مهم به و شد آشکار و عرضه

 و ها یبآس دیگر و اجتماعی شکاف اقتصادی، ینابرابر بیکاری، فقر، مانند یمسائل با همراه اقتصادی

 از استفاده قالب در توزیع و رشد ۀرابط تنظیم برای توسعه های یاستس از حثب و شد توسعه مصائب

 قرار نظر مطمح اساسی نیازهای ساختن  برآورده و درآمد مجدد یعتوز هایسازوکار ،کاربر های یفناور

 مراحل جایگزین شدن  صنعتی محوریت با ،ساختاری تغییر الگوهای و ها یهنظر که  یا گونه به ؛گرفت

 الگوی چارچوب در انتقادی رویکردهای نقش و سهم و ظهور ،دوره این در .شدند خطی رشد

 -مرکز) یافته توسعه کمتر کشورهای با صنعتی کشورهای نابرابر ۀرابط و ها یاستس بر که وابستگی

 اقتصادی و اجتماعی سیاسی، شرایط با المللی ینب یها سازمان های یهتوص تناسب نبود (،پیرامون

 درون نابرابری و غنی و فقیر کشورهای میان پایدار و نابرابر شکاف ،توسعه درحال کشورهای

 أثیرت ،توسعه یها برنامه یریگ جهت و محتوا شناسی یاییپو در ،داشت تأکید یافتهن توسعه کشورهای

 نفوذ ،صنعتی کشورهای در کار محافظه یها دولت ۀدوبار یریگ قدرت با این، وجود با .دارد سزاییب

 اصالحات پذیرش به کمک ۀبرنام ساختن  مشروط ،پول المللی ینب صندوق و جهانی بانک بیشتر

 ،تجارت یآزادساز ،مصرف و تولید های یارانه یژهو به عمومی های ینههز کاهش به توصیه ،ساختاری

 و ساختاری تعدیل سیاست بازار نظام به گذار و ییزدا مقررات و یتتثب ،مالیاتی نظام اصالح

 و پول المللی بین صندوق ،استیگلیتز نظر به .گیرد یم قوت واشنگتن اجماع قالب در سازی یخصوص

 امروزه تنها نه ها سازمان این ایدئولوژی .هستند دنیا اقتصاد ۀعمد گردانندگان حقیقتدر ،جهانی بانک

 در که نیز دیگر کشورهای بلکه ؛شود می پیروی ،هستند ها آن منابع محتاج که کشورهایی سوی از

 ایدئولوژی از پیروی پیامد .کنند می پیروی آن از دارند، نیاز ییاه  همؤسس چنین تأیید به جهانی ۀعرص

 است بوده اجتماعی و سیاسی اغتشاش دیگری، کثیر تعداد برای و فقر کشورها، از خیلی برای

 رایزنی از که است اقتصادی سیاست اصول از ای سلسله ،«واشنگتن اجماع» (.87 :1833 استیگلیتز،)

 مدیران داران،  بانک با جهانی بانک و پول المللی بین صندوق متحده، ایاالت حکومت و کنگره دائمی

 :است قرار این از آیین این اصلی پیام .آمد پدید دارایی وزیران و سیاستمداران فراملیتی، های شرکت

 مداخله مالی انضباط حفظ برای باید ها دولت کند، تنظیم را اقتصادی های فعالیت ۀهم باید آزاد بازار

 رها دولت نظارت از را آن و خصوصی و آزاد را اقتصاد یابند، دست ارزی ثابت نرخ یک به کنند،

 پذیر انعطاف نیز را اشتغال خارجی، های سرمایه جذب و اعتبار به دسترسی راه تنها عنوان به و کنند

 از مناسب یریگ بهره به موفق هک ییشورهاک ۀتجرب که درحالی (.11 -11 :1838 ریورو،) سازند

 ساختن سمت  به فقط ،شورهاک نیا در یزیر برنامه یها تیفعال» هک دهد یم نشان ،اند شده یزیر برنامه
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 آن یها ربخشیز و دیتول سطح در خاص یها طرح و ها پروژه سمت  به هکبل ه؛نشد تیهدا ها مدل

 ۀسال پنج یها برنامه دوبندیق از را خود هک ندبود موفق ییشورهاک ،انیم نیا در .است هشد دهیشک

 یبرا ها طرح و ها پروژه یجوو  جست قبول قابل و ریپذ انعطاف ندیفرا نفع به ،رمنعطفیغ       نسبتا 

 موازات به .ساختند رها خارج در هم و شورک داخل در هم د،یجد یبازارها از ها فرصت یبردار بهره

 ،(باال از یزیر برنامه) دیکا یدستور مراتب سلسله و رییتغ دستخوش ،یسازمان یساختارها امر، نیا

 ۀدامن نیهمچن .شد یزکمر ومتکح ۀریدا از خارج و نییپا از ییها گروه ۀندیفزا تکمشار نیگزیجا

 این نتایج از یکی (.11 :1871 س،ی)و افتی یشتریوسعت ب یعموم و یخصوص یها بنگاه تیمسئول

 در که الگوهایی مشترک ویژگی .است جدید و قدیم الگوی دو به توسعه الگوهای تقسیم ،ها نقادی

 توسعه موضوع ترین مهم عنوان به مردم با ابزاری و مکانیکی برخورد ،گیرند می جای قدیم الگوی

 ،سن ؛1233 ،میردال ؛1231 و 1272 ؛1271 ،والرشتاین ؛1217 ،فرانک) منتقدان اغلب ۀعقید به .است

 از مانع آزادی، کاهش و اجتماعی های نابرابری ۀدامن تشدید از نظر صرف ،برخورد نوع این ،(1222

 و جلب از مانع آزادی، کاهش و اجتماعی های نابرابری ۀدامن ۀتوسع یندافر به مردم جذب و جلب

 و مشارکت اعتماد، یعنی اجتماعی ۀسرمای گیری شکل از و شود می توسعه یندافر به مردم جذب

 از ،جدید الگوی در که درحالی ؛کند می جلوگیری -است توسعه الزم شروط از که -یابی سازمان

 ای واره  اندام و کنشی  برهم ای رابطه که است شده کوشش توسعه برای ،مجدد سازی  مردم طریق

 جدید الگوی این در .شود برقرار مردم اجتماعی های کنش و توسعه های هدف میان (ارگانیکی)

 گرفته نظردر نیز آن هدف عنوان  به بلکه ؛نشوند تلقی توسعه ابزار فقط دیگر مردم که شود می کوشش

 از هم و شود جلوگیری اجتماعی های نابرابری تشدید سمت  به توسعه فرایند سوگیری از هم تا شوند؛

 ،توسعه یندافر ارزیابی ،الگو این های داللت رغم به اما شود، ممانعت توسعه فرایند با مردم بیگانگی

 اجتماعی های نابرابری تقلیل حیث از ویژه به نیز نو الگوی این کاربست برای کوشش شرایط در حتی

 (.978 :1839 مازندرانی، زاهدی) نیست توجه قابل و مثبت چندان ،اجتماعی های مشارکت افزایش و

 پیروی در که ندنبود هایی آن ،اقتصادی ۀزمین در سوم جهان کشورهای ترین موفق ،اوانز نظر به

 تقویت برای تالش از و گشودند را خود ۀسرمای بازارهای ،پیمودند افراط راه «واشنگتن وفاق» از

 تنظیم از و کردند عمل محتاطانه که بودند هایی آن بلکه ؛برداشتند دست محلی اقتصادی یاه  تحول

 نیز آرژانتین بد عملکرد بلکه ،روسیه ۀفاجع تنها نه .برنداشتند دست المللی بین ۀسرمای با روابطشان

 :1831 اوانز،) بود نخواهد آمیز موفقیت       لزوما  ،شدن جهانی آژیر به سپردن  گوش که است آن نشانگر

 جدید کینزگرایی نوعی دیگر بار ،تعدیل های سیاست از حاصل های شکست و ها ناخرسندی (.97
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 یالگو در چرخش با همچنین. است داشته دنبال  به را جدید نهادی های یهنظر گرفتن  قوت و

 بسط فرایند بر داللت که -توسعه جدید معنای در پایدار اجتماعی و انسانی ۀتوسع بحث ،توسعه

 ۀنوشت در -دارد بهتر زندگی به دستیابی برای زا یتقابل اجتماعی فضای بستر در انسانی یها انتخاب

 ،توسعه پایداری و سازگاری بر یدتأک قالب در نیز المللی ینب ینهادها .کند پیدا می قدرت جدید

 ۀتوسع اجتماعی، دطر با مبارزه توانمندسازی، اجتماعی، همبستگی مانند ییها مؤلفه به توجه

 ۀهزار آغاز در آن را مشخص طور  به که دهند یم قرار خود کار دستور در را فقرا مشارکت بر  مبتنی

 فقرزدایی، بر تمرکز با هزاره ۀتوسع اصول قالب در پایدار اجتماعی ۀتوسع بر یدتأک و سوم

       معموال  که -را جدید یها گفتمان سهم ،نایم این در .بینیم یم جنسیتی برابری و آموزش بهداشت،

 یعنی ،توسعه دیگر یها گفتمان .گرفت نادیده نباید -دارند مرسوم ۀتوسع به انتقادی نگاهی

 .هستند دست این از ،گرایی  پساتوسعه و استعماریپسا

 و است عوامل از یا مجموعه گرو در ،توسعه یها برنامه شناسی یاییپو شود یم مالحظه 

 با سازگار اهداف و آماج نگر،  جانبه همه و پویا ۀاندیش :مانند یعناصر با برنامه هر نسبت یچگونگ

 تعبیر به .دارند ای کننده یینسهم تع محوریشواهد و گرایی واقع ،یفراماد و یماد ممکنات و منابع

 اساسبر باید بلکه ،رؤیایی و آل  ایده دنیای ۀپایبر نباید اقتصادی های شیوه (137: 1833) استیگلیتز

 نحو  منابع به صیمنظور تخص به توان ینم را توسعه یزیر برنامه .شوند فرموله عینی و حقیقی شرایط

 یها نظام در ها آن ریتأث و یفرهنگ عناصر نقش .داد لیتقل یاضیر فنون میتنظ سطح بهمؤثر و مطلوب، 

 (.11 :1871 س،ی)و اند شده داده نشان یتجرب مطالعات ۀلیوس به ،یرفتار یالگوها و یارزش

 یبرا ،دارد ضرورت توسعه ۀبرنام یاجرا و شروع یبرا که یزانیم به توسعه یها برنامه یشناس ییایپو

 ،یدرک نیچن نبود در که دارد تیاهم توسعه یها برنامه یمنف و مثبت یامدهایپ لیتحل و درک

 ندیفرا در ها دولت سهم بر دیتأک با اوانز ،مورد نیا در .شوند یم نیآفر  مسئله خود توسعه یها برنامه

است  کرده عنوان اوانز .است توسعه یها ییایپو درک به ناظر سدر  یم نظر  به که دارد یریتعب ،توسعه

 شد خواهند خودشان های موفقیت قربانی وگرنه ؛کنند متحول را خود باید نیز ها دولت ترین موفق که

 از حاصل های پویایی ها دولت که شود  می محقق درستی به صورتیدر ،تحول این (.93 :1831)

 یندافر ،هرحال به .باشند کرده درک خوبی به ،اند بوده ها آن در سهیم یا طراح خود که را هایی برنامه

 و مقررات قواعد، میان جدی تضاد و تعارض بروز موجب ،سوم جهان در توسعه الگوهای کاربست

 از و است شده دیگر سوی از آمده دست به های آگاهی و شده تبلیغ های هدف و سو یک از امکانات

 مصرفی فرهنگ مزایای از همگان مندی بهره فرصت ،جوامع توزیع نظام و امکانات کهآنجا
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 و ها موقعیت معرضدر ،محروم های گروه از بسیاری ،دهد نمی را توسعه برای شده  هدفگذاری

 اجتماعی های آسیب انواع به ابتال سوی به را آنان که گیرند می قرار (آنومیک) نابهنجار های حالت

 توسعه درحال کشورهای در توسعه های برنامه واقعی ویژگی ،متضاد نتایج این .دهد می سوق کننده تباه

 و رشد موجب هم ،انزم  هم طور به توسعه مختلف الگوهای ،ترتیب این به .کند می مشخص را

 توسعه پارادوکس یا بیستم قرن معماری این و است شده فالکت و نابرابری اسباب هم و خوشبختی

 های نظام جامد و خشک های پوسته از رهایی برای ناپذیر اجتناب فرایندی توسعه ،سویی از :است

 منجر اجتماعی های نابرابری تشدید به آن کاربست ،دیگر سوی از و است بوده صنعتی ماقبل و کهن

 آور تباهی اجتماعی های آسیب نیز و هنجاری بی و بیگانگی گسترش طریق از ،خود ۀنوب به که شده

 است انداخته طرخ به را بشری تمدن ،ایدز مانند مهلک های بیماری و اعتیاد جنایت، فحشا، فقر، نظیر

 ،توسعه که دهد می نشان توسعه های برنامه شناسی پویایی و تحلیل (.113 :1839 مازندرانی، زاهدی)

 عظیمی،) است تجربی دانش گسترش و اجرا و مدیریت در باوری  علم مردم، خالق مشارکت گرو در

 سهمگینی خطاهای و اشتباه موجد ،شوند می نوشته ها نیت بهترین با اگرچه ها برنامه .(71: 1877

 ۀناخواست پیامدهای نیز و ناچیز بسیار فواید با همراه انتظار، از دور های هزینه دارای ها آن .هستند

 (.1: 9117 اوتل،) اند کرده مطرح نامنتقد را ها آن از اندکی بخش که پیامدهایی .هستند متعددی

 را ها آن اینکه و است مردم به انتخاب آزادی دادن ،کند ایفا اقتصاد در تواند می دولت که نقشی بهترین

 از هایی بحران وجود .(838 :9117 اوتل،) بگیرند برعهده را هایشان انتخاب ۀهزین که سازد متقاعد

 های برنامه شکست از نشان ،ها آن از ترکیبی یا محیطی زیست و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، جنس

 و ای منطقه داخلی، های پویایی و شرایط دربارۀ را الزم حساسیت که هایی برنامه .دارد توسعه

 و منابع توزیع در توازن و تعادل و سرزمین آمایش ۀمسئل به الزم، درحد و اند نداشته المللی بین

 یها برنامه یها مطلوب و اهداف نایم در رویه وحدت و هماهنگی وجود .اند نکرده اعتنا ها فرصت

 نیروی یها فرصت و منابع به یدسترس و درست یسنج امکان ،بلندمدت و مدت یانم ،مدت کوتاه

 ارزیابی، چگونگی ،مناسب و الزم یها دستورالعمل و نیقوان اختیار،در متخصص و ماهر اجرایی

       معموال  .است نامحقق کار کمک ها برنامه به مربوط های یاییپو درک در ،مؤثر ارزشیابی و نظارت

 ۀدربار اما ،برند یم نام ها برنامه یشناس ییایپو از ،الزم شناخت نبود مورددر ،توسعه یها برنامه منتقدان

 نیا ۀشیر رسد یم نظر به .اند هافتی ورود کمتر ،نکرده دایپ تیواقع یامر نیچن چرا که موضوع نیا

 درست درک بابدر روشمند و ینظر یها بحث نبود مانند ییها تیواقع در دیبا را ها  دگاهید اختالف

 ،یفکر تعاطف نبود .دانست یرانیا ۀجامع یها  نداشته و ها داشته و یخیتار -یاجتماع طیشرا شناخت
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 نیتدو در که یزانیم به .دارد یا  ژهیو سهم ،تیوضع نیا در هم دنیشیاند  یا لهیقب و یا رهیجز

 ۀجامع طیشرا درست لیتحل و درک ازمندین اجرا، و یریپذ امکان مقام در ژهیو به توسعه، یها برنامه

 و یخارج طیشرا با یسازگار و درست لیتحل محتاج ،شتریب بسا چه و زانیم همان به ،میهست یرانیا

 ودهبن اهتمام و اعتنا مورد یکاف قدر به نکهیا ای بوده غفلت مورد ای همواره که یامر ؛میهست یالملل نیب

 یپ در را ها برنامه ییناکارا که بوده ییرهایسم رییتغ و انحراف جادیا در مؤثر یعنصر خود و است

 .است داشته

 

 منابع
 ،تهران باوفا، محمدرضا ۀترجم آن، ناگوار پیامدهای و شدن جهانی ،(1833) جوزف استیگلیتز: 

 .اطالعات

 ،و زندباف عباس ۀترجم صنعتی، تحول در دولت نقش :چپاول یا توسعه ،(1831) پیتر اوانز 

 .نو طرح :تهران مخبر، عباس

 ،ۀآیند ساختن برای تحول با هماهنگ مدیریت تعاملی ریزی برنامه ،(1831) راسل ایکاف 

 .مرکز نشر به وابسته ماد کتاب :تهران شورینی، خلیلی سهراب ۀترجم سازمان،

 ،نو گام :تهران ،ها مردی مرتضی ۀترجم مدرنیته، نقد ،(1831) آلن تورن. 

 ،فاروس :تهران ایران، وضع به نگاهی با اقتصادی ریزی برنامه بر درآمدی ،(1832) فیروز توفیق. 

 ،مقاالت  مجموعه ایران، در توسعه ریزی برنامه نیافتگی توسعه های کاستی ،(1833) علی حسینی 

 پژوهش و آموزشی عالی ۀمؤسس :تهران اول، جلد ایران، ۀتوسع اندازهای  چشم و ها چالش همایش

 .مدیریت

 ،اندازهای  چشم و ها چالش همایش مقاالت  مجموعه برنامه، گریپیمایش ،(1833) علی حیدری 

 .ریزی برنامه و مدیریت پرورش و آموزش عالی ۀمؤسس :تهران دوم، جلد ایران، ۀتوسع

 ،نی نشر :تهران ایران، اقتصاد ،(1871) ابراهیم رزاقی. 

 ،محمد ۀترجم یکم،و  بیست قرن ناکارآمد اقتصادهای ،توسعه ةافسان ،(1838) اسوادود ریورو 

 .اختران :تهران ،زاده عبداهلل
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