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چکیده
توسعه عبارت است از " افزایش توانایی جوامع بشری برای مواجهه با پیچیدگی های بی پایان محیطی" ،استیگلیتز 2در بحث
پارادایم توسعه ،توسعه را معطوف به تحول و توسعه اجتماعی می داند که ضمن گسترش افق های انتخاب و آزادی افراد ،کاهش
فقر و تخریب محیط زیست ،افزایش بهداشت و طول عمر و بطور کلی ارتقاء کیفیت زندگی را به همراه دارد .توسعه اجتماعی،
نتیجة مداخلة آگاهانه و تعمدی و با استفاده از ابزارهای "سیاستگذاری" و "برنامه ریزی" ،به منظور به وجود آوردن تغییرات غیر
تصادفی به سمت اهداف مطلوب است .برنامه ریزی به مثابه طراحی برای ایجاد یك جامعة فعال است که بستر دخالت آگاهانة مردم
را در توسعه فراهم می کند .مطالعات انجام شده در مورد برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران ،نشان می دهد
اکثر این برنام ه ها با موفقیت همراه نبوده و بین سیاستگذاری اجتماعی برنامه ها با مقتضیات و تغییرات اجتماعی حاصله در جامعه
ایران ،تناسبی وجود ندارد .آ نچه صاحب نظران مطرح می کنند ،لزوم برنامه ریزی برای تحقق توسعه اجتماعی است .البته باید
متذکر شد که نه هر نوع برنامه ریزی ،بلکه برنامه هایی که با مشارکت ذینفعان تدوین شده باشند .اهداف را با تکیه بر منابع و
امکانات و آمارهای دقیق ،تعیین کرده و بطور مرتب مراحل اجرای برنامه ها ،مورد ارزیابی قرار گیرند .توسعه اجتماعی که بر اساس
برنامه ریزی هدایت گر ،نظارت محور و مشارکتی محقق گردد ،به بهگشت ظرفیت های اجتماعی و از طریق آن به بهگشت ظرفیت
های انسانی و نهایتا به بهبود کیفیت زندگی منجر خواهد شد.
واژه های كلیدی :پیشرفت اجتماعی ،برنامه ریزی  ،مدیریت زمان ،تفکر آینده نگر  ،مدیریت قوی و كارآمد

-1مقدمه و بیان مسئله
توســعه اجتماعــی هســته اصلــی نیازهــا و آمــال «مــردم سراســر جهــان» « ،دولتهــا» ،و کلیــه بخشــهای
«جامعــه مدنــی» را تشــکیل می دهــد .بــه لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی ،پربازده تریــن سیاســتها و ســرمایه
گذاریها ،آنهایــی هســتند کــه بــه مــردم ،بیشــترین فرصــت را در بهــره گرفتــن از تواناییهــا ،منابــع و
موقعیتهــا می دهنــد.
بــر اســاس آخریــن تعاریــف ســازمان ملــل« ،توســعه اجتماعــی» فراینــدی از تغییــرات اســت کــه منجــر
بــه بهبــود در «بــه زیســتن» و «روابــط اجتماعــی» می شــود کــه منصفانه تــر و ســازگارتر بــا اصــول
حکومــت دمکراتیــك و عادالنــه اســت .توســعه اجتماعــی شــامل ،هــم دســتاوردهای مــادی ماننــد ســالمت،
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آموزش وپــرورش مناســب ،دسترســی پایــدار بــه منابــع ،کاالهــا و خدمــات بــرای زندگــی مناســب در یــك
محیــط قابل پذیــرش ،و هــم دســتاوردهای غیرمــادی بــا ویژگیهــای اجتماعــی و فرهنگــی ماننــد حــس
کرامــت ،امنیــت ،شــمول اجتماعــی و دســتاوردهای سیاســی مربــوط بــه فعالیــت ،مشــارکت و بازنمایــی
است
سیاســتهای توســعه ای نهادهــای مهــم بین المللــی ماننــد ســازمان ملــل متحــد در دهه هــای پایانــی
قــرن بیســتم و ورود بــه هــزاره ســوم ،تــوأم بــا توجــه بیشــتر بــه ابعــاد و مؤلفه هــای توســعه اجتماعــی
بــوده اســت.
هم راســتا بــا ایــن سیاســت جهانــی ،در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی ایــران ماننــد قانــون
اساســی ،ســند چشــم انداز و برنامه هــای توســعه پنج ســاله ،توجــه بیشــتری بــه بعضــی از ابعــاد و مؤلفه
هــای توســعه اجتماعــی صــورت گرفــته است .تصویــر جامعــه آرمانــی در قانــون اساســی به صــورت نظامــی
بــر پایــه کرامــت و ارزش واالی انســان و آزادگی توأم با مسئولیت در برابر خدا فراهم آمده است .ولی علی رغــم
توجــه نســبتًا جامــع بــه مؤلفه هــای توســعه اجتماعــی در اسناد باال دستی ،کشــور ایــران هنــوز در جایــگاه
مناســب بین المللــی و منطقــه ای قــرار نــدارد .در غیــاب گــزارش وضعیــت اجتماعــی داخلــی ،بــا مراجعــه
بــه برخــی رتبه بندیهــای جهانــی ،جایــگاه ایــن کشــور قابــل تأمــل اســت .از ســوی دیگــر در هــزاره
ســوم« ،ســرعت» در امــر برنامه ریــزی و دســتیابی بــه اهــداف تعیین شــده از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
شــده اند و در بســیاری از مــوارد ،در بیــن کشــورها شــاهد آســیب مهمــی تحــت عنــوان فقــدان « مدیریــت
زمــان» هســتیم به صورتــی کــه گرچــه زمــان ،به صــورت تصاعد حســابی ســپری می گــردد ،لیکــن
فرصتهــا به صــورت تصاعــد هندسی حاصــل شــده و یــا از دســت می رونــد( جغتایی.)62 :1395 ،
مدیریت زمان و به تعبیری برنامه ریزی ،اصوالً یك نگرش و راه زندگی است که متضمن تعهد به عمل ،برمبنای اندیشه
و تفکر آینده نگر ،تصمیم قاطع در اجرای امور منظم و مداوم بوده و بخشی انفکاک ناپذیر از حرکت انسان محسوب می
گردد و برنامه ریزی در سازمان ها نیز ،رکن اساسی هرگونه اقدام و حرکت می باشد و عاملی است برای تبدیل به نتایج
پیش بینی شده.
در میان همه وظایف مدیریت ،برنامه ریزی از اساسی ترین آنهاست که مانند پلی ،زمان حال را به آینده مرتبط می
سازد .به عبارت دیگر برنامه ریزی ،میان جایی که هستیم ،با جایی که می خواهیم به آن برویم پلی می سازد و موجب
می شود تا آنچه را که در غیر آن حالت ،شکل نمی گیرد ،پدید آید.
از آنجایی که همه سازمانها به دنبال آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف
کنند .پوپایی محیط و وجود تالطم در آن ،و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه ریزی
می افزاید.
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هر برنامه ریزی شامل چند مرحله است ":شناخت وضع موجود" "،ترسیم وضع آینده یا مطلوب"  "،اتخاذ برنامه ها و
سیاستهایی ،جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب"" ،مدیریت اجرای برنامه ها" و "نظام ارزیابی عملی برنامه
ها".
جامعه ما چه در سطح کالن و چه در سطح میانی و خرد در همه مراحل فوق دارای نارسایی و مشکل است .در
بسیاری از موارد ،افراد  ،خانواده ها ،سازمانها و نهاد ها از وضعیت موجود خود یا اطالعی ندارند و یا بخوبی به تمام جوانب
آن ،اشراف ندارند .بخصوص در سطح کالن جامعه که شناخت وضعیت موجود و تحوالت دهه های گذشته آن ،مستلزم
انجام تحقیقات علمی و کارشناسی می باشد  ،ولی بودجه های تحقیقاتی در کشور ما بسیار ناچیز بوده و اکثر تحقیقات،
روبنا یی و جانبدارانه هستند .ثانیا ،ترسیم وضع مطلوب ،مستلزم شناخت صحیح وضع موجود ،منابع و امکانات هر فرد،
نهاد و یا جامعه و همچنین شناخت تغییر و تحوالت جهانی ،منطقه ای و ملی از یك طرف و سیاستهای کالن سیاسی
اجتماعی از طرف دیگر می باشد ،در صورتیکه اهداف تعیین شده برنامه های توسعه کشور ،بیشتر آرمانی تعریف شده و
اکثراٌ هیچ سنخیتی با منابع و امکانات و تحوالت جهانی ندارند.
در ضمن برنامه ها و سیاستهای کشور ،نهاد ها و سازمانها ،نیز به دلیل نارسائی و ضعف دو مرحله قبل از پتانسیل کافی
برخوردار نبوده و یا اصال قابلیت اجرا ندارند .و در صورت اجرا هم دارای مدیریت علمی و توانا نبوده و اصوال دارای نظام
ارزیابی علمی و فنی در حین و پایان برنامه ها نیستند.
ب رنامه ریزی صحیح و کارآمد به افراد متخصص و توانمند نیازمند است و تربیت افراد متخصص نیز در گرو اجرای برنامه
های جامع و مدون و ایجاد ثبات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .در ضمن نظارت و ارزیابی در فرایند برنامه ریزی
توسعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .نظارت و ارزیابی برنامه ها می بایست در سه مرحله پیش از اجرای برنامه
یعنی در زمان تدوین آن ،حین اجرای برنامه و پس از اجرا ،بطور م وثر و کارآمد اعمال شود .نظارت بر برنامه ،فرایند
کنترلی است که میزان موفقیت مراحل مختلف یك برنامه را در دستیابی به هدف یا اهداف آن بررسی می کند ( عبادی
و رضایی .)2 :1397 ،در برنامه های توسعه کشور مسأله نظارت و ارزیابی جایگاه و اهمیت کمی دارد .و نهاد واحدی
ت دوین برنامه ،تخصیص بودجه و نظارت و ارزیابی آن را بر عهده دارد و اکثرا هم نظارت صرفا در شیوه گزارش دهی
خالصه می شود و چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی مستقل از دولت نیست ،بنابراین نهادی که وظیفه برنامه ریزی و
نظارت بر اجرای آن را به عهده دارد به نهاد مجری وابسته است .همچنین تغییرات ساختاری و تشکیالتی نهاد متولی امر
برنامه ریزی و نظارت ،نا کارآمدی اجرا و نظارت را بدنبال خواهد داشت( عبادی و رضایی)19 :1397 ،
نکته مهم دیگر اینست که معدود برنامه های تدوین شده در کشور نیز ،اکثرا بصورت جزیره ای عمل کرده و نه تنها به
هم افزایی خود کمك نمی کنند ،بلکه در بسیاری از مواقع ،اثر بخشی یکدیگر را خنثی می نمایند .بنابراین می توان گفت
که ،جامعه ما فقدان سیستم برنامه ای دارد .و سیستم سازی مبنای تحول و بهگشت ظرفیت های اجتماعی و انسانی
است.
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بــا توجــه بــه ضــرورت و اهمیــت بحــث توســعه اجتماعــی و اجمــاع جهانــی در ایــن خصــوص ،و جایــگاه
فعلــی ایــران در توســعه اجتماعی به اســتناد آمارهــا (علی رغــم پیشــگام بــودن ایــران در امــر برنامه ریــزی
توســعه) ( جغتایی ،)61 :1395 ،ضــرورت بنیادیــن و غیرقابــل چشم پوشــی نــگاه نقادانــه بــه برنامه هــای
توسعه گذشــته و ارزیابــی دقیــق و اساســی آنهــا از ابعــاد گوناگــون ،جهــت پیشــگیری از مصــرف مکــرر و بی
نتیجــه منابــع ،مشــخص می گــردد .از ســوی دیگــر در هــزاره ســوم« ،ســرعت» در امــر برنامه ریــزی و
دســتیابی بــه اهــداف تعیین شــده از اهمیــت ویــژه برخــوردار هستند .همچنین در مبانی جامعه شناختی الگوی
پایه اسالمی ایرانی پیشرفت ،به جهت گیری تاریخ ب ه سوی آینده ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی و در مبانی
دین شناختی این الگو ،به خردورزی و تمسك به عقل و دانش بشری جهت تمدن سازی و پیشرفت اسالمی و در بخش
آرمان های همین الگو  ،به سالمت جسمی و روانی آحاد جامعه و بهره برداری کارآمد و عادالنه از طبیعت ،میل به کفاف،
استقالل ،امنیت و فراونی اشاره شده که دستیابی به این اهداف در صورت تدوین و اجرای یك برنامه جامع و مداوم امکان
پذیر خواهد بود .این مطالعه در صدد تبیین مسئله  ،علل عدم موفقیت برنامه های توسعه و عمران گذشته و لزوم برنامه
ریزی هدایت گر ،نظارت محور و مشارکتی جهت تحقق اهداف الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و بطورکلی توسعه و
پیشرفت اجتماعی در ایران می باشد.
روش تحقیق در این مطالعه اسنادی است و با مراجعه به کتب و مقاالت معتبر علمی ابعاد مسئله مورد کنکاش و
ارزیابی قرار می گیرد.

 -2زمینه های نظری
اندیشه پیشرفت و تحول ،همیشه در ذات جوامع بشری وجود داشت ولی بعد از رنسانس در اروپا و توجه بیشتر به
مفاهیمی از قبیل رشد ،تکامل و پیشرفت ،بتدریج مفهوم مستقل توسعه ،پدید آمد .طی قرن بیستم این مفهوم سیر
معنایی پیچیده ای یافت که در دهه های پایانی آن ،بیشتر به توسعه اجتماعی توجه شد بصورتی که دهه  1990همراه با
تعهد بی سابقه جهانی به ابعاد اجتماعی توسعه ،به نام توسعه انسانی نام گذاری گردید ،که محور آن انسان برخوردار از
درآمد مناسب ،دانش  ،طول عمر و بهداشت کافی است( جغتایی.)57 :1395 ،
-1-2توسعه و توسعه اجتماعی ( تعاریف و مفاهیم)
توسعه عبارتست از :عزیمت همه جانبه ( نظری _ عملی) و رو به کمال جامعه ،از سطوح پایین به سطوح باالی توانایی،
کارآمدی ،کیفیت ،بهره وری ،پیچیدگی ،درک  ،خالقیت ،مهارت و لذت فضیلت( یاکونبر 1و همکاران.)25 :1387 ،
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یاگونبر و همکاران معتقدند که :اگر چه مفهوم توسعه ،عموما مترادف با پیشرفت اقتصادی به کار می رود ،اما به همان
اندازه ناظر بر پیشرفت سیاسی و اجتماعی نیز هست.
ریگین )2008 (1می گوید :توسعه عبارت است از " افزایش توانایی جوامع بشری برای مواجهه با پیچیدگی های بی
پایان محیطی" ،بر این اساس ،جوامع از نظر میزان توسعه یافتگی ،حاوی درجات متفاوتی هستند .برای مدت های
مدیدی ،نگرشی تك بعدی بر مطالعات توسعه ،حاکم بود و توسعه با توسعه ی اقتصادی مترادف در نظر گرفته می شد،
اما با افزایش دانش بشری ،رفته رفته ،این نگرش تك بعدی به حاشیه رانده شد ،چنانکه توسعه را پدیده ای دارای
پیچیدگی علّی دانسته اند که برای حصول به آن می بایست مجموعه ای از علل در کنار یکدیگر قرار گیرند ( ریگین،
 2008به نقل از فاضلی.)160 :1392 ،
از اوایل دهه  ، 1990سازمان ملل متحد ،گزارش توسعه ای را با رویکرد توسعه انسانی منتشر کرد .و از اواسط این دهه،
بویژه در پی صدور بیانیه آمستردام ،مولفه های مربوط به توسعه اجتماعی ،نظیر سرمایه اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و
 ...نیز به نوشته های توسعه راه یافت و با تأکید سازمان ملل ،بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی در رأس اهداف توسعه
قرار گرفت.
استیگلیتز ،) 1382 ( 2در بحث پارادایم توسعه ،توسعه را معطوف به تحول و توسعه اجتماعی می داند که ضمن
گسترش افق های انتخاب و آزادی افراد ،کاهش فقر و تخریب محیط زیست ،افزایش بهداشت و طول عمر و بطور کلی
ارتقاء کیفیت زندگی را به همراه دارد ( .استیگلیتز 1382 ،به نقل از غفاری .)29 : 1396 ،او معتقد است که می بایست
در گذار به پارادایم جدید ،توسعه را مقوله ای اجتماعی و مشارکتی در نظر گرفت که :گفتگوی آزاد و مشارکت مدنی
فعال و انعکاس صدای افراد در تصمیماتی که بر زندگی آنها تأثیر گذار است را نیز شامل گردد ( غفاری.)29 :1396 ،
این گذار پارادایمی در دیدگاه نهادهای بین المللی ،سبب گردید تا در نظریه های جدید توسعه ،ارتقاء مطلوبیت ،رضایت
خاطر ذینفعان برنامه های توسعه ای و در نظر گرفتن خواست جمعیت هدف ،و پایداری توسعه اجتماعی اهمیت شایان
توجهی پیدا کند( غفاری.)29 :1396 ،
توسعه اجتماعی عبارتست از :رها سازی و مهار انرژی های اجتماعی از طریق سازماندهی مناسب اجتماعی که میزان
تولید را باال می برد و نتایج مطلوب تری را به ارمغان می آورد ( یاگونبر و همکاران .)155 :1387 ،یاگونبر و همکاران در
تعریف دیگری ،توسعه اجتماعی را یك حرکت رو به باالی اجتماعی می دانند که انرژی ،کارآیی ،کیفیت ،تولیدگری،
پیچیدگی ،درک مطلب ،آفرینشگری ،آزادی و اختیار ،چیرگی ،بهره مندی و دستاوردهای جامعه را از سطوح پایین به
سطوح باالتر ارتقاء می دهد (.همان.)170 :

1 Regin
2 Stieggitz

5

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
کولگارنی ) 1387 ( 1در تعریف توسعه اجتماعی می گوید :توسعه اجتماعی فرآیندی است که در پی باز آفرینی نظامی
است که سرچشمه های نیروی حیات را می گشاید ،نیروی حیاتی که هم بر افراد و هم بر اجتماع تأثیر گذار است .این
موضوع ،از مفهوم متعارف" سازگاری" فرد با موقعیتی معین می گذرد .اما سعی می کند که موقعیت مناسبی را خلق
کند که توازنی پیشرونده بین فرد و اجتماع را امکان پذیر سازد .موقعیت جدید ممکن است مجموعة جدیدی از ارزشها،
نگرشها و رویه ها را در بر داشته باشد  .او در ادامه می افزاید :فرایند توسعه اجتماعی ،شبیه فرآیند ذاتی تغییر اجتماعی
نیست که بدون توقف در هر اجتماع زنده ای رخ می دهد .بلکه نتیجة مداخلة آگاهانه و تعمدی و با استفاده از ابزارهای
"سیاستگذاری" و "برنامه ریزی" ،به منظور به وجود آوردن تغییرات غیر تصادفی به سمت اهداف مطلوب است .به
عبارت دیگر  ،توسعه اجتماعی  ،راهبری اجتماعی در سطح کالن است ،در مقابل شیوة عمل بیماری شناسی در سطح
خرد که در تأمین اجتماعی به کار می رود ( کولگارنی .)177-78 :1387 ،به اعتقاد او کل اندیشه بازگرداندن عنصر
انسانی به توسعه ،موضوعی است که توسعة اجتماعی تماماً در بارة آن است .این تفکر هم ردیف با رویکرد " سرمایه
گذاری روی بشر " 2است .انسان همانطور که بهره مند از توسعه است ،عامل آن هم هست .در واقع ،نه تنها مهمترین
توجیه که تنها توجیه علت وجودی و بقای توسعه ،انسان است( همان.)183 :
آر .ان ،واسیست ، )1387(3توسعه اجتماعی را جلوه ای از ارزش های انسانی می داند که نیازمند احترام به آزادی،
برابری و عدالت اجتماعی است .به اعتقاد او ،این اصول ،مجزای از هم نیستند ،بلکه متقابالً به هم پیوسته اند .این اصول،
بخش منسجمی از یك کل هستند و تنها در رابطه با همدیگر معنا و ارزش دارند ( واسیست.)194 :1387 ،
از دید جونز 4و پند ، 5توسعه اجتماعی ،تنها وقتی امکان پذیر خواهد بود که دگرگونیهای نهادی در جامعه صورت گرفته
باشد و "سیاستگذاری ها" و "برنامه ریزی های اجتماعی" ،برای پاسخگویی به تمام نیازهای اساسی بشری انجام شده
باشند .از دیگر سو ،توسعه اجتماعی به فرآیند تغییر نهادی طرحریزی شده ،به منظور برقراری تناسبی بهتر ،بین نیازهای
انسانی و سیاستگذاری ها و برنامه های اجتماعی اشاره می کند .توسعه اجتماعی ،برای پاسخگویی کاملتر به نیازهای
خاص گروههای مختلف ،مستلزم دو امر است ،اول اینکه باید روی نیاز به سیاستگذاری و طرح ریزی جامع تر و هماهنگ
تر بر اساس یك مبنای منطقه ای و ملی تأکید کند .دیگر اینکه باید نیاز به کمك به گروههای بومی برای سازماندهی و
تأثیر گذاری بر روی ساختارهای سیاسی و بورکراتیك را مد نظر قرار دهد .بنابراین توسعه اجتماعی ،تلفیقی از "سازمان
دهی اجتماعی" و "برنامه ریزی و طراحی اجتماعی" است .توسعه اجتماعی ،استراتژِی سیاسی ،توسعه اقتصادی ،حمایت

1Colgarni
2 Investment in man
3 R. N. vasist
4 Joenz
5 Pend

6

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
اجتماعی ،تحلیل برنامه ریزی ،دولت و پژوهش ارزشیابی را شامل شده و آنها را در کنار هم می خواهد( جونز و پند،
.)203-204 :1387
در مجموع توسعه اجتماعی به عنوان یکی از زمینه هایی در نظر گرفته شده که می توان با گسترش و ارتقای شاخص
های آن در جامعه ،نسبت به رسیدن به توسعه ای متوازن و برابر بین مناطق و افراد ،در جهت رفاه و رضایت آحاد جامعه
از زندگی حرکت کرد( زارعی .)195 :1395 ،در تعریفی جامع ،توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه و بیانگر
کیفیت سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی ،ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی ،افزایش کیفیت
زندگی و ارتقای کیفیت انسانها است ( کالنتری .)211 :1377 ،که مباحث مربوط به جامعة مدنی ،دموکراسی اجتماعی،
عدالت اجتماعی ،رفاه اجتماعی و سرمایة اجتماعی از موضوعات محوری آن محسوب می شود( ازکیا ،)47 :1384 ،و در
نهایت این که ،توسعه اجتماعی رویکردی است بنیادی که مبین کیفیت زیستی و سیستم اجتماعی یك جامعه است و با
حل مشکالت اساسی ،مقابله با فقر و توزیع مجدد منابع ،سعی در بهبود وضعیت موجود و کارآمدتر شدن بنیان های
جامعه دارد( زارعی.)195 :1395 ،
در حوزه ی توسعه ی اجتماعی ،در دهه ی اخیر تالش های وسیعی برای تعیین شاخصی مستقل صورت پذیرفته است.
از جمله ی مهمترین این تالش ها می توان به شاخص مؤسسه ی معتبر لگاتیوم 1اشاره کرد .در این شاخص 89 ،متغیر
که زیر مجموعه  8خرده شاخص( اقتصاد ،کارآفرینی و فرصت ،حکمرانی ،آموزش ،سالمت ،ایمنی ،آزادی فردی و سرمایه
اجتماعی) هستند ،که تحت عنوان " ،شاخص کامیابی" مورد سنجش قرار می گیرند .یکی دیگر از مهم ترین مؤسسات و
نهادهایی که تخصص کاری اش در حوزه ی توسعه اجتماعی است ،مؤسسه ی بین المللی مطالعات اجتماعی است ،که هر
پنج سال ،گزارشی را با عنوان شاخص های توسعه اجتماعی ارائه می کند .در این گزارش ،شاخص توسعه اجتماعی در
قالب  6شاخص( فعالیت بدنی ،باشگاه ها و انجمن ها ،انسجام درون گروهی ،اعتماد و امنیت میان شخصی ،برابری
جنسیتی و ادغام اقلیت ها)  ،مورد سنجش قرار می گیرد( فاضلی.)170 :1392 ،
توسعه اجتماعی در شکل فراگیر و پایدار آن ،با مؤلفه هایی همچون بهبود در کیفیت زندگی ،تحقق برابری و عدالت
اجتماعی ،نیل به یکپارچگی اجتماعی ،تحقق نظام شایسته ساالری ،مشارکت اجتماعی در قالب بسط انجمن ها و
نهادهای مدنی ،تقویت قابلیت ها و ظرفیت نظام اجتماعی ،پاسخگویی به ضرورت های حاصل از دگرگونی های گوناگون،
پذیرش تکثر اجتماعی با حفﻆ انسجام ملی و ارتقای توانمندی ها و قابلیت های نظری و عملی آحاد جامعه و نیل به
کنشگرانی در قامت شهروندان فعال که سازنده جامعه ای گرم و سرزنده هستند پیوند دارد .
عظیمی (  ،)1377معتقد است ،توسعه اجتماعی باید در یك فضای اجتماعی متکثر و شبکه ای ،فهم و درک گردد.
تقدم و اهمیت توسعه اجتماعی ریشه در این ایده دارد که مسئله و حلقه مفقوده توسعه را باید در شرایط تاریخی و
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فرهنگی ،فقدان خلقیات و سنت های مقوم و تسهیل کننده پیشرفت و توسعه جستجو کرد که دگرگونی و تثبیت آن ها
درگرو اهتمام به توسعه انسانی و اجتماعی است  .آنچه که در دوره جدید مورد تأکید است این که ،توسعه درگرو
مشارکت خالق مردم ،علم باوری در مدیریت و اجرا و گسترش دانش تجربی است( عظیمی.)76 :1377 ،
در مدل توسعه اجتماعی ،عالوه بر نقش نهاد های دولتی در پاسخگویی به نیازهای انسانی ،توسعه ظرفیت های افراد و
جوامع نیز مورد توجه قرار می گیرند .بنابراین ،یکپارچگی اهداف اقتصادی -اجتماعی ،تغییرات و اصالحات ساختاری و
نهادی و افزایش ظرفیت های فردی و اجتماعی و تأمین مشارکت شهروندان ،از عناصر اصلی این مفهوم می باشند .بر
اساس این دیدگاه ،شهروندان باید در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند (قانعی راد.)3 :1384 ،
قانعی راد (  )1384در ادا مه می افزاید :انسانها باید به عنوان آفرینشگران فعال در فرایند تکوین و تولید توسعه،
مشارکت داشته باشند .توسعه واقعی ،حاصل رفتارهای خالق عاملین انسانی توسعه می باشد .مردم باید بطور دائمی و در
جریان برنامه ریزی ،تأمین منابع ،اجرا و ارزیابی طرحهای توسعه مشارکت داشته و با رفتارها و تصمیم گیری های خود،
توسعه را بیافرینند .توسعه اجتماعی ،بیش از مشارکت فردی ،بر مشارکت جمعی مردم تأکید دارد .در این صورت جمعیت
ها ،سازمانها و نهادهای مردمی ،شرکت کنندگان اصلی در فرایند این توسعه هستند .این مشارکت ،توسعه را از یك فرایند
خود بیگانه ،به یك فرایند خالق و پویا تبدیل می کند( همان.)10 :
تحقق و تحکیم توسعه و توسعه اجتماعی در هر جامعه ای از یك سو وابسته به امری نظام مند و کنترل پذیر است
یعنی همان" سیاستگذاری" و" برنامه ریزی"  ،که از سوی دولت ها صورت می پذیرد و نظارت و کنترل بر اجرای آن را
اعمال می کند .ولی این پاره ای از یك کنش اجتماعی کالن مقیاس است که معطوف به امر توسعه می باشد ،پاره دیگر
آن ،بدنه جامعه و اجزای درونی آن است که بستگی دارد که تا چه اندازه این سیاستها و برنامه ها را بپذیرند  ،آنها را
درونی سازند ،توسعه و تعالی خوی ش را در تحقق آن ها ببیند و در راستای اجرای آنها مشارکت و همیاری به ورزند( عالی
زاد.)127 :1394 ،
بقاء و استمرار حیات یکپارچه ملت ها در قرن  21میالدی به توسعه اجتماعی وابسته است .کارکردهای چند سویه بین
دولت – ملت ها ،گروههای اجتماعی ،نهادهای مدنی و انسانها ،توسعه اجتماعی را میسر می کند .دولت های قرن بیست
و یکم به سوی " دولت های کمترین" حرکت خواهند کرد .دولت ها به جای ایفای نقش یك کارفرمای بزرگ ،به
کمترین دخالت ،آنهم برای برقرای نظم و امنیت ،حفﻆ جان و مال و آزادی های فردی محدود خواهند شد .هدف جامعه
جهانی و " جهانی شدن"  ،در قرن حاضر جایگزینی دولت کمترین به جای دولت بیشترین است .چرا که دولت کمترین و
توسعه اجتماعی الزم و ملزوم یکدیگر هستند( مقصودی.)124 :1382 ،
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مؤلفه توسعه اجتماعی ،امری معطوف به بهبود وضعیت اجتماعی زندگی انسان است ،به رغم آنکه در پنج دهه گذشته
مورد توجه جدی صاحبنظران و اندیشمندان جهان قرار گرفته ولی در کشور ما هنوز از جایگاه بایسته ای در نظام برنامه
ریزی و توسعه برخوردار نبوده است (زارعی.)198 :1395 ،
-2-2دیدگاه ها و نظریه های توسعه اجتماعی
در زمینــه توســعه اجتماعــی ،پنــج دیــدگاه نظــری اصلــی را می تــوان در ادبیــات مالحظــه نمــود کــه بــه
شــرح زیــر اســت:
1ــرویکرد «نیازهــای اولیــه» :که متأثــر از پذیــرش حــق برخــورداری از نیازهــای اولیــه انســانها (آمــوزش،
بهداشــت ،خــوراک ،پوشــاک ،مســکن) است که به عنــوان حقــی بشــری شناخته شده است و هــدف اصلــی
توســعه اجتماعــی بــرآورده کــردن کل نیازهــای اساســی بشــریت اســت.
2ــ رویکرد تکاملی :که بــر اســاس آن ،هــدف اصلــی توســعة اجتماعــی ،برقــراری نظــم اجتماعــی و نتیجــة
آن یکپارچگــی اجتماعــی اســت و وقــوع توســعة اجتماعــی بــه شــرط نهادینــه شــدن توســعه های انســانی،
سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی اســت ..بــر اســاس ایــن دیــدگاه فراینــد توســعه اجتماعــی ،پیشــرفتی
خطــی و پیچیــده دارد کــه نتایــج هریــك از مراحــل بــا مرحلــه قبلــی ارتبــاط تنگانگــی دارد.
3ــ رویکرد کارکردگرایی :که چهــار حــوزه توســعه سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگی و اجتماعــی را به عنــوان چهــار
عنصــر توســعه ملــی مطــرح می کنــد و هــر یــك را دارای هویــت و اســتقالل نســبی می دانــد .در اینجــا
توســعه اجتماعــی بــه معنــای بســط و تحکیــم اجتمــاع جامعــه ای اســت کــه یکــی از حوزه هــای
چهارگانــه حیــات اجتماعــی انســان در هــر جامعــه اســت و هــدف توســعة اجتماعــی رســیدن بــه نقطــه
مطلــوب اســت کــه توســط بعــد هنجــاری توســعة اجتماعــی مشــخص می شــود.
4ــ رویکرد «ســاختارگر :که مبتنی بر فراینــد ایجــاد دگرگونیهــای بنیــادی در ســاختارها و روابــط اجتماعــی
بــا انگیــزة اهــداف «ادغــام اجتماعــی»« ،انســجام اجتماعــی» و «پاســخگو کــردن کارگــزاران» ،امکانــات و
ســازمانهای صاحــب قــدرت توســعة اجتماعــی اســت.
 -5رویکرد تلفیقی یا رویکرد بیانیه کپنهــاگ :بر اساس این رویکرد ،توســعه اجتماعــی و عدالــت اجتماعــی بــرای
نیــل بــه صلــح و امنیــت و تــداوم آن بــرای ملــت ضــروری اســت و بــر ایــن مهــم تأکیــد شــده کــه
توســعة اقتصــادی ،توســعة اجتماعــی و حفــﻆ محیط زیســت در رابطــة متقابــل بــا یکدیگــر بــوده و
چهارچــوب توســعة پایــدار را تشــکیل می دهنــد کــه هــدف آن ارتقــای کیفیــت زندگــی بــرای همــه
آحــاد بشــر اســت (اصغرپورماســوله و همــکاران.)1393 ،
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-3-2برنامه ریزی( تعاریف و رویکردهای نظری)
در تعریفوسیع ،برنامه ریزی ،دستورکارِ ساختن آینده مورد نظر است که حداقل سه رکن را شامل می شود  " :یك
سری اهداف" "،راهبردهای تحقق آن اهداف" و "وسایل تحقق آن در یك افق زمانی" .چنـین نگرشی به برنامه ،مستلزم
و متضمن نوعی اولویت بندی است .به عبارت دیگر ،تدوین فهرستی بدون تعیین اولویت اهداف و استراتژی های مطلوب،
با این تعریف سازگار نیست .البته صاحب نظـران ،یـك شرط مهم دیگر برای نامیدن این دستورکار به برنامه ذکر می
کنند و آن هماهنگی اسـت ،همـاهنگی میان اهداف ،وسایل و بخش ها ( توفیق.)5 :1385 ،
برنامه ریزی به مثابه طراحی برای ایجاد یك جامعة فعال است که بستر دخالت آگاهانة مردم را در توسعه فراهم می
کند .در این مفهوم برنامه ریزی ،فرایندی برای رسیدن به تغییر و دگرگونی در نظام اجتماعی و فراهم کردن معیارهایی
برای پایش روندهای آینده است .از این رو ،برنامه ریزی در شبکه ای از نقش ها و رابطه های اجتماعی قرار می گیرد که
اهداف دگرگونی های آیندة جامعه و رسیدن به آن اهداف را تعیین می کند .سعیدی و تاج الدین (  )1388در بحث از
سیر تطور برنامه ریزی ،نشان می دهند که برنامه ریزی از یك فرایند تفکر به یك فرایند اجتماعی تبدیل شده است.
برنامه ریزی به عنوان فرایند تفکر ،علمی محسوب می شود که با به کارگیری اقدام های منطقی و عقالیی ،آنرا به انجام
میرساند ( .امیدی.)100 :1391 ،
آرتور لوئیس (  ،)1370معتقد است  :وظیفه برنامة توسعه ،برقراری نظم ،اولویت و آینده نگری در هزینه دولت است و
آنچه در امر برنامه ریزی توسعه اهمیت بیشتری دارد ،سیاست توسعه است نه عدد و رقم ( لوئیس .)33 :1370 ،او در
ادامه می افزاید " :یك برنامه توسعه بیش از هر چیز ،عبارت است از ،مجموعه پیش بینی هایی در باره آینده ،زیرا تعیین
اولویتها ،مستلزم تخمینهای تقریبی در مورد نتایج ،منافع و هزینه های احتمالی است" ( همان )36 :و بهترین طریق
حصول اطمینان از اینکه برنامه ای مورد قبول واقع گردد ،اینست که نمایندگان افرادی که اجرای برنامه را به عهده
خواهند داشت در تهیه و تنظیم آن شرکت داشته باشند( همان.)312 :
برنامه ریزی به مفهوم متمرکز و ملی آن ،نخستین بار در شوروی در اواخر دهـه  1920تدوین و اجرا شد .از این رو،
برخی ،بنیان برنامه ریزی را دستاورد نگرش سوسیالیستی می دانند ،امـا در واقـع این طور نیست .طیف وسیعی از
کشورهای جهان ،با اهـداف و روش هـای متفـاوتی بـه برنامـه ریـزی پرداخته اند و برخی هنوز این رویه را ادامه می
دهند(توفیق.)12 :1385 ،
از نکاتی که الزم است درباره ارتباط تجربه های توسعه و برنامه ریـزی مـورد توجـه قـرار گیـرد ،رویکردهای مختلف در
این حوزه است .ریشه بسیاری از اختالف نظرها در میان اندیشـمندان داخلـی درباره برنامه های توسعه را می توان در
این رویکردها جستجو کرد .تقسیم بندی چهارگانه الگوها و رویکردهای توسعه اقتصادی عبارتند از:
 -1اقتصاد دانان آزادی خواه ،معتقدند بهترین تخصیص منابع در کشـور در وضـعیتی رخ مـی دهـد کـه آزادی انتخاب و
محیط رقابتی برای کنشگران عقالیی وجود داشـته باشـد ،تـا پـس از تشـخیص منافع شخصی خود ،به فعالیت در این
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زمینه بپردازنـد .در نتیجـه ،برنامـه ریـزی از سـوی دولـت ،خالف اداره آزاد جامعه و مانع کارایی و رشد اقتصادی است.
به بیان دیگـر ،ایـن گـروه معتقدنـد ،توسعه یافته ترین کشورها آنهایی هستند که بیشـترین فاصـله را بـا نظـام برنامـه
ریـزی دارنـد و برنامه ریزی خود ،بزرگ ترین مانع توسعه یافتگی است .این گـروه ،از تجربیـات کشـورهایی ماننـد
انگلستان و آمریکا یاد می کنند .اندیشمندان آزادی خواه و طرفداران مکتـب اتـریش ماننـد میـزز ،هایك و پیروان او در
ایران ،دراین زمره قرار دارند.
 -2برخی اقتصاددانان نئوکالسیك ،با توجه به تجربیات پس از جنگ جهانی دوم ،در همـان پـارادایم اقتصاد بازار و الگوی
سرمایه داری تعدیل شده ،معتقدند کشورهای توسعه نیافته برای اینکـه فاصـله زیاد با جوامع توسعه یافته را سریع تر پر
کنند و از تجربیات آنها بهره گیرنـد و مقـدمات توسـعه را فراهم کنند ،باید به برنامه ریزی بپردازند ،اما این برنامهریزی
باید در راستای کاهش تمرکز دولتی و گسترش بخش خصوصی و با محوریت شاخص کارایی و رشد اقتصادی باشد.
کارشناسان بانك جهانی دردهه  ،1950مکتب نوسازی و اندیشمندانی مانند روستو در این گروه جـای مـی گیرنـد .برنامه
پیشنهادی این گروه ،تکرار تجربه صنعتی شدن بـه شـیوه سـرمایه داری اسـت و بـه ارائـه نسخه ای جهان شمول برای
تمام جوامع معتقد هستند .برنامه ریزی مبتنی بر شاخص هـای کـالن اقتصادی و با اولویت بازارگستری و آزادسازی ،از
ویژگی های ایـن جریـان اسـت وگـاه از اصـطالح سرمایه داری مقرراتی برای این نظام استفاده می شود (نمازی ،
 ،121 :1387به نقل از خاندوزی.)107 :1395 ،
 -3اقتصاد دانان سوسیالیست و ساختارگرا :همانطور که قبال گفته شده نظام برنامه ریزی متمرکز ابتدا در اتحاد جماهیر
شوروی شکل گرفت .روشن است که نظریه پردازان چﭗ ،تمایل زیادی به تهیـه دستورکار پیشرفت و صنعتی شدن برای
دولت داشتند و به دلیل ضعف نهادهای غیردولتی دراین جوامع ،نظام سیاسی و مسئولیت های ایدئولوژیك دولت در این
نوع برنامـه ریـزی ،دولـت نقـش مهمی برعهده داشت .دراین برنامه ریزی ،دستورکار مفصل و دقیقی از اهداف خرد و
کالن تهیه می شود ،اما برخالف نگرش سرمایه داری ،اهداف تـوزیعی ،اجتمـاعی و کـاهش فاصـله طبقـاتی اولویــت
دارد .الگــوی صــنعتی شــدن درایــن جوامــع نیــز بــا عبــار ت هــایی ماننــد "راه رشــد غیرسرمایه داری"
معرفی می شود .این نگرش با برخی اصالحات و تعدیل ها ،در دهه های  1960و  1970با عنوان مکتب ساختارگرایی و
وابستگی ،مطرح شد که بازتابی از تجربه تشدید نابرابری وتوسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم و سیاست های استثمار
نوین بین المللی بود.
 -4اقتصاد دانان نهادگرآ :گرچه این دسته ،در خصوص اهداف رشد و توسعه متعارف ،تفاوت اساسـی بـا جریان نئو
کالسیك ندارند ،اما در شیوه دستیابی به توسعه ،بسیار با هم متفاوت هسـتند .بـه بیـان دیگر ،آنها با نئوکالسیك ها ،در
روش ،اختالف دارند نه در هدف .در این دیدگاه ،تغییـرات نهـادی یا قواعد بازی مسیر تحول جوامع را در بلند مـدت
تعیـین می کنند .نهادگرایان بیش از توجه به اندازه دولت ،بر کارایی و اثربخشی نقش دولت در دستیابی به اهداف توسعه
و فراهم کردن شـرایط مناسـب بـرای تحـول نهادهـا تأکیـد می کنند .عالوه براین ،آنها نسخه جهان شمولی را برای
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دستیابی به توسعه تدوین نمی کنند ،صـرفا بهبود شاخصهای کالن اقتصادی را به عنـوان هـدف تلقـی نمی کنند و
بـرای نقـش شـرایط تاریخی ،فرهنگی و نیز ساختارهای سیاسی و حقوقی هر جامعه ،اهمیت بسیاری قائل می شـوند.
بنابراین در دیدگاه مذکور ،طیف اصالحات برای توسعه یافتگی بسـیار وسـیع و عمیـق اسـت و از اصالح نقش و عملکرد
دولـت (حکمرانـی ) و تغییـر نگـرش هـا و ارزش هـا آغـاز مـی شـو د .نهادگرایان بیشتر برنامه ای بـا هـدف گـذاری
محـدود ،شـفاف و تـوأم بـا نظـارت و پاسـخگویی دولت های مردم ساالر را پیشنهاد می کنند( نورث 19 :1377 ،به نقل
از خاندوزی.)108 :1395 ،
 -3پیشینه برنامه ریزی در ایران
در ایران از سال  1327هجری شمسی ،اولین برنامه توسعه عمرانی کشور به اجرا درآمد .عنوان برنامه های توسعه پیش
از انقالب اسالمی  " ،برنامه عمران و آبادانی" بود و چنانچه از نام آن پیداست ،تأکید اصلی برنامه ،تولید ،عمران،
کشاورزی ،ارتباطات و مخابرات بود .تا سال  ،1355پنج برنامه عمرانی به اجرا درآمد و برنامه ششم به دلیل همزمانی با
وقوع انقالب اسالمی ناتمام ماند .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و تبعات آن ،حدود یك
دهه ،کشور از برنامه توسعه ای محروم بود و از انتهای دهه  1360اولین برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور به اجرا درآمد و تا کنون پنج برنامه به مرحله اجرا درآمده و برنامه ششم نیز در مرحله اجرا می باشد ( جغتایی،
.)58 :1395
نتایج مطالعات انجام شده در مورد برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران ،نشان می دهد اکثر این
برنامه ها با موفقیت همراه نبوده ،بطوریکه حسینی(  )1384در تحقیق خود می نویسد که شکست الگوهای برنامه ریزی
توسعه در ایران ناشی از بی توجهی به موسسات علمی و دانشگاهی است .غفاری و همکاران در سال  1387در تحقیق
خود به این نتیجه رسیدند که در هیچکدام از برنامه ها ،امور رفاهی و اجتماعی به سطح سیاستگذاری ارتقاء نیافته اندو
بیشتر از جایگاه خدماتی برخوردارند .امیدی (  ) 1391معتقد است که برنامه ریزی در ایران به لحاظ روش و فرایند،
تدوین اجتماعی نشده است .در مجموع تحقیقاتی که به برنامه های توسعه ایران پرداخته اند ،به تناقض در اهداف و مواد
برنامه ها ،همسو نبودن گفتمان حاکم بر برنامه ها ،عدم توجه کافی به مولفه های اجتماعی و سیاستگذاری الزم جهت
این بعد از توسعه اشاره داشت ه اند .همچنین بین سیاستگذاری اجتماعی برنامه ها با مقتضیات و تغییرات اجتماعی حاصله
در جامعه ایران ،تناسبی وجود ندارد.
نتیجه نهایی حاصله از این پژوهش ها حاکی از آن است که علیرغم هم گامی و هم زمان بودن شروع برنامه توسعه ایران
با کشورهای توسعه یافته جهان ،با گذشت حدود  70سال در تدوین ساختارمند و هدفمند اسناد برنامه به دستاوردهای
کافی و مناسب حتی در سطوح پایه ای نرسیده ایم( جغتایی.)84 :1395 ،
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نکته حائز اهمیت دیگر ،کاستیهای مربوط به سنجش و ارزیابی میزان تحقق مواد برنامه های توسعه اجتماعی است.
بنحوی که تکرار مداوم بعضی از مواد و مغفول ماندن بعضی دیگر از مواد ،طی برنامه های مختلف ،حاکی از عدم برنامه
ریزی صحیح از تحقق مواد برنامه بوده و نظام پایش و ارزیابی از تحقق هر یك از مواد و تبصره های مربوط به حوزه
توسعه اجتماعی بسیار ضعیف عمل کرده است ( .همان.)89 :
 -4نقد برنامه های توسعه در ایران
 -1-4برنامه های توسعه و عمران پیش از انقالب:
برنامه ی هفت ساله ی اول برای توسعه و عمران به علت مشکالت بزرگ بودجه ای و نبود نیروی انسانی کارآمد در
کشور موفق نبود و در سال  1334اجرای آن متوقف و تالش شد تا اصالحاتی در آن صورت بگیرد.
برنامه ی هفت ساله ی دوم پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای  28مرداد  1332در چهار بخش کشاورزی،
ارتباطات و مخابرات ،صنایع و معادن و خدمات اج تماعی و شهری به اجرا در آمد که این برنامه نیز با چالش های سیاسی
و دیوانساالرانه همراه بود .البته در این دوره ساخت سدهای مهمی به پایان رسید و در زمینه ی حمل و نقل ،ساخت چند
جاده و فرودگاه تکمیل شد ،طی این هفت سال در ایجاد برخی کارخانه های صنعتی نیز موفقیت هایی به دست آمد.
مهمترین دستاورد این برنامه تثبیت جایگاه سازمان برنامه و بودجه برای تدوین و رهبری رویکردهای اقتصادی و
اجتماعی کشور بود .از ضعف های برنامه ی دوم می توان به افزایش بیکاری ،تورم و بدهی های خارجی به دلیل دریافت
وام های کالن اشاره کرد.
سازمان برنامه و بودجه در تدوین برنامه ی سوم که با برنامه ی اصالحات ارضی ،تغییر در قانون انتخابات و سهیم شدن
کارگران در فعالیت های کارخانه ها همراه بود نقش آفرینی بیشتری داشت .در پایان برنامه ،ساختارهای اقتصادی
کشور توسعه ی مناسب یافت و عملکرد برخی از بخش ها از اهداف مصوب هم فراتر رفت.
به اعتقاد کارشناسان ،برنامه ی چهارم عمرانی کشور که از سال  1347آغاز شد موفق ترین برنامه ی توسعه یی کشور
در پیش از انقالب بود .این برنامه ی عمرانی در مورد نرخ رشد بخش های مهم اقتصادی کشور به نسبت هماهنگ عمل
کرد .نرخ رشد در بخش کشاورزی به  5.4درصد ،بخش صنعت و معدن به  14.7درصد ،بخش خدمات به  13.1درصد،
بخش نفت به  14.5درصد و رشد هزینه های مصرفی به  11درصد رسید .چنان که اقتصاد ایران با همین روند پیش می
رفت ،آینده ی روشنی برای آن پیش بینی می شد .برنامه ی چهارم ،بیشتر به سرمایه گذاری در صنایع سرمایه بر مانند
ذوب آهن ،ذوب آلومینیوم و ماشین سازی تمرکز داشت و توانست در این دوره بخش صنعتی را به میزان قابل توجهی
توسعه دهد .موفقیت های این برنامه البته با پیامدهای منفی ناشی از برنامه ی پنجم خنثی شد .دوره ی برنامه ی پنجم
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با نوسان های قیمت جهانی نف ت در کنار نظرهای کارشناسی و دخالت های سیاسی و فرمایشی ناکارآمد و وقوع دگرگونی
ها در اقتصاد جهانی همراه بود .اگرچه تغییر و اصالحاتی در برنامه ها ایجاد شد اما در پایان،
برنامه ی پنجم ،برنامه یی ناکام لقب گرفت .کارشناسان با مشاهده ی نقص ها و کاستی های برنامه ی پنجم ،برنامه ی
ششم را با هدف رفع چالش ها و کمبودهای برنامه ی پنجم تدوین کردند که به دلیل وقوع انقالب این برنامه هیچ گاه
اجرایی نشد.
در تحلیل برنامه های توسعه و عمران کشور پیش از انقالب ،کارشناسان اعتقاد دارند تنها  2برنامه ی نخست غیرجامع
بود و دیگر برنامه ها از جامعیت برخوردار بودند .همچنین در برنامه های اول ،دوم و سوم اهداف کالن کمتر مورد توجه
قرار گرفت .عمده دلیل این شرایط نیز نبود تجربه در حیطه های اقتصادی و علمی بود .بطور کلی باور تحلیلگران بر این
است که در تهیه ی برنامه های اول و دوم (  )1327-1341هیچ الگوی علمی مشخصی به منظور برنامه ریزی در جهت
رسیدن به اهداف و برنامه های اعالنی مورد استفاده قرار نگرفت.
 -2-4برنامه های پنج ساله پس از انقالب اسالمی:
با پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن جنگ تحمیلی ،در عمل برنامه های اقتصادی و توسعه یی ایران دچار گسست و
رخوت شد .زیرا انقالب دگرگونی کامل ساختارهای اقتصادی کشور را به همراه داشت و جنگ نیز اولویت نخست به شمار
می رفت
نخستین برنامه ی پیشنهادی توسعه برای سال های  1362-66تهیه شد .این برنامه در شهریور  1361به تصویب شورای
اقتصاد و در تیرماه  1362به تصویب هیات دولت رسید اما هرگز به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسید و اجرایی نشد
تا اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی در سال  ،1368همزمان با دوره ی سازندگی اولین برنامه ی پنج ساله
توسعه تایید و به اجرا درآمد .راهبرد برنامه ی اول که به برنامه ی سازندگی مشهور شد ،آزادسازی اقتصادی بود .این
برنامه به دنبال آن بود تا با سرمایه گذاری دولتی ،خسارت های جنگ تحمیلی را جبران کند و بهره برداری حداکثری را
از ظرفیت های موجود در کشور انجام دهد و در نهایت رشد مناسبی را ایجاد کند .ایجاد رشد اقتصادی مثبت ،بازسازی
زیرساخت های کشور ،تامین نیازهای ضروری ،بازسازی و راه اندازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی که به علت جنگ
متحمل خسارت های بسیاری شده بود و همچنین ارتقای کمی و کیفی فرهنگ و آموزش از مهمترین اهداف این برنامه
بود .این برنامه اگر چه در کاهش نرخ بیکاری و در برخی زمینه های اجتماعی موفق بود اما در زمینه ی خصوصی سازی
و کاهش نقش دولت ناموفق بود و در سالهای پایانی برنامه ،تورم افزایش بسیاری یافت.
برنامه ی پنج ساله دوم توسعه از سال  1374تا سال  1378به اجرا درآمد و عدالت اجتماعی ،افزایش بهره وری و
کاهش وابستگی را به عنوان مهمترین اهداف اقتصادی خود بیان کرد .برنامه ی دوم خط مشی هایی همچون تشویق
صادرات ،توجه به بازارهای مالی ،اشتغال زایی ،مهار فشارهای معیشتی و اصالح نظام قیمت ها را در پیش گرفت
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با توجه به اهداف تعیین شده ،این برنامه در پایان دوره نتوانست به رشد اقتصادی  5.1درصد که پیش بینی شده بود
دست پیدا کند و در زمینه ی بیکاری نیز موفق عمل نکرد .در حوزه ی مالی نیز به علت نرخ ساالنه  25درصدی افزایش
نقدینگی ،نرخ تورم به  2برابر نرخ پیش بینی شده ی  13.2درصدی در برنامه افزایش یافت.
برنامه ی سوم توسعه از سال  1379آغاز شد و با نگاه اجتماعی -اقتصادی در داخل و سیاست تنش زدایی در روابط
بین الملل ،اهدافی همچون اصالح ساختاری اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را دنبال می کرد .رویکرد این برنامه ،توسعه
ی اقتصاد رقابتی به همراه اصالحات در زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و تسهیل سرمایه گذاری بود .این برنامه
یکسان سازی نرخ ارز ،حذف موانع غیر تعرفه یی ،تاسیس بانك های خصوصی ،ایجاد حساب ذخیره ی ارزی ،اصالح نظام
قیمت ها و نیز حرکت برای حذف یارانه ی انرژی را مورد تاکید قرار می داد.
برنامه ی سوم توسعه به نسبت دیگر برنامه های کشور موفق تر عمل کرد و توانست به رشد اقتصادی مناسب بیش از 6
درصدی در کنار افزایش  10درصدی سرمایه گذاری دست یابد .ضمن اینکه تورم ساالنه به سطح  14.1رسید که 1.8
درصد کمتر از برآوردهای برنامه بود .البته این برنامه در تسریع روند خصوصی سازی ،کاستن از یارانه های انرژی ،کاهش
مقررات زدایی و برچیدن انحصارها ناکام ماند.
برنامه ی چهارم توسعه از سال  1384تا  1388در چارچوب سند چشم انداز 20ساله و ابالغ سیاست های کلی رهبر
انقالب تهیه و تصویب شد .نکته ی مهم این برنامه تصویب آن در اواخر دوره ی اصالحات بود که مورد توجه دولت نهم
قرار گرفت ،ضمن اینکه اجرای این برنامه با انحالل سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم همراه شد
برنامه ی چهارم با عنوان «برنامه ی توسعه ی پایدار با رویکرد جهانی» به طور همزمان ،نگاه به تحوالت جهانی و مباحثی
همچون جهانی شدن ،تقسیم کار بین المللی و همگرایی سیاست ها را دنبال می کرد و از همین رو موجب دگرگونی
رویکردهای توسعه یی کشور می شد .توجه به رشد سری ع اقتصادی و مقوله هایی همچون پیشرفت های علمی ،محیط
زیست و آمایش سرزمینی و توازن منطقه یی نیز از نکته های بارز این برنامه بود .در پایان برنامه ،متوسط رشد اقتصادی
کشور از میزان  7.4درصد پیش بینی شده کمتر بود .این برنامه در کنترل بیکاری نیز ناموفق بود و بیکاری از 10.1
درصد به  12.7درصد رسید .نرخ تورم نیز نسبت به پیش بینی ها بیشتر شد.
اجرای برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ،طی سالهای  1390-95به اجرا درآمد .بر اساس زمان بندی اجرای این
برنامه قرار بود تا پایان سال  1394نهایی شود ،اما از آنجایی که این برنامه نتوانست مسیر خود را بدرستی طی کند
یکسال زمان اجرای آن تمدید و تکمیل اجرای آن به سال  1395موکول شد .در حالی که برنامه پنجم توسعه به عقیده
بسیاری از کارشناسان مسیر خود را بصورت کامل طی نکرده است .همچنین عواملی همچون مشکالت تحریم و کمبود
اعتبارات مالی در کشور نیز زمینه عدم تحقق اهداف برنامه پنجم را فراهم کرده است ( چرایی تحقق نیافتن برنامه های توسعه در
ایران)
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در ارزیابی آسیب شناسانه ی برنامه های توسعه یی کشور به ویژه در پنج برنامه ی پس از انقالب اسالمی بیان چند نکته
الزم است .نخست این که شناخت محدودیت ها و تنگناهای اجرای یك برنامه ،ضرورتی مهم به شمار می رود اما به طور
معمول و اغلب ،همه ی دست اندرکاران برنامه ریزی در هر برنامه ی توسعه مدعی ارایه ی بهترین برنامه بوده اند و در
برابر ،به اجرای برنامه های پیشین انتقاد وارد کرده اند .به عنوان نمونه در همه برنامه های پس از انقالب بر تسریع روند
خصوصی سازی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده اما در این برنامه ها نه تنها اهداف برآورده نشده است بلکه
برای شناخت علت های شکست و آسیب شناسی برنامه های پیشین اقدامی صورت نگرفته ،تا در برنامه های بعد این
مشکل رفع شود( سید پور.)1386 ،
 -5چاﻟﺶ های نظام برنامه ریزی در ایران
مشکالت برنامه هـای توسـعه در ایـران ،در حـوزه "روش" برنامه ریزی است .مهمترین کاستی ها و چالش های شیوه
برنامه ریزی توسعه در ایران را می توان در چهار گروه شامل :مشکالت مربوط به پیش نیازهای برنامه ریزی ،ایرادهای
مربوط به فرایند برنامه ریزی ،ضعف های محتوایی و اجرایی برنامه طبقه بندی کرد ( .ایتان ،1388 ،به نقل از خاندوزی،
.)115 : 1395
 -1مشکالت مربوط به پیش نیازهای برنامه ریزی
فقدان فهم مشترک درباره مفاهیم توسعه  ،نبود اطالعات و آمارهای جامع ،جدید و در دسترس و ساختار سیاسی ـ
اجتماعی کشور از جمله عمده ترین مشکالت مربوط به پیش نیازهای برنامه ریزی در ایران هستند( خاندوزی: 1395 ،
.)116
 -2ایرادهای مربوط به فرایند برنامه ریزی
مهمترین ایرادهای فرایند برنامه ریزی در ایران عبارتند از :تمرکزگرایی در برنامه نویسـی و عـدم مشـارکت ذینفعـان،
مداخله قانونی دیدگاه های افراد غیرکارشناس ،مسائل مربوط به زمان بندی فرایند برنامه نویسی ،نگاه بودجه ای به برنامه
در دستگاه ها و بخشها و ترکیب کارشناسی برنامه ریزان با غلبه کارشناسان اقتصادی ( خاندوزی .)117 : 1395
-3ضعف های محتوایی برنامهها -
ضعف های محتوایی برنامه های توسعه در ایران ،شامل :ابهام در نحوه ارتباط اسناد باالدستی و برنامه های میان مدت،
عدم تعیین اولویت های اصالح ساختار کشور ،عدم اجماع درباره مکاتب و پارادایم های اقتصادی برنامه ها ،جامعیت
برنامهها و عدم اولویت بندی اهداف برنامه ،کلیگوی برخی مواد و تفصیلی بودن برخی دیگر ،نبود ارتباط روشن میان
اجزای برنامه ،با ثبات در نظر گرفتن شرایط ،فقدان برنامههای اجرایی و عملیاتی ،بلندپروازانه بودن اهداف برنامه ،فقدان
پیوند بین بودجه سالیانه با برنامه های مصوب ،دولت محوری و شبه دولت محوری ،عدم توجه به برنامه ریزی فضایی و
منطقهای و غلبه رویکردهای کمی و تکنیكهای اقتصادسـنجی بـر تحلیـلهـای سیاسـتی
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-4ضعف های اجرایی
سرعت تحوالت و ظهور اولویت های باالتر ،قابلیت های اداری ضعیف دولت ،ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و تداخل
تقویم زمانی برنامه ها با تقویم سیاسی کشور ،به عنوان مهمترین ضعف های اجرایی برنامه های توسعه به حساب می
آیند.
البته موارد دیگری را نیز میتوان در زمره چالش های برنامه ریزی در کشور دانسـت ،ماننـد عـدم توجه به شرایط و
زمینه های اجتماعی الزم برای اجرای قـوانین ،فقـدان معیارهـای مشـخص بـرای انتخاب موضوع های سیاستی ،نبود
ارتباط منطقی بـین جـداول کمـی و محتـوای برنامـه هـا و فقـدان ابزارهای سیاستی متناسب با اهداف ( خاندوزی،
.)117-122 :1395
 -6بحث و نتیجه گیری
مطالعه و ارزیابی ادبیات توسعه و توسعه اجتماعی در این بررسی نشان می دهد که ،جهت دستیابی به توسعه اجتماعی
می بایست سیاستگذاری و برنامه ریزی داشته باشیم .چنانکه کو لگارنی ،اشاره می کند :توسعه اجتماعی نتیجه مداخلة
آگاهانه و تعمدی و با استفاده از ابزارهای سیا ستگذاری و برنامه ریزی به منظور به وجود آوردن تغییرات غیر تصادفی به
سمت اهداف مطلوب است .همچنین جونز و پند ،مطرح می نمایند :که توسعه اجتماعی وقتی امکان پذیر خواهد بود که
دگرگونیهای نهادی در جامعه صورت گرفته باشد و سیاستگ ذاری و برنامه ریزی اجتماعی برای پاسخگویی به تمام نیاز
های بشری انجام شده باشند.آنها اضافه می کنند که :توسعه اجتماعی تلفیقی از " سازمان دهی اجتماعی" و " برنامه
ریزی و طراحی اجتماعی" است ،که استراتژی سیاسی ،توسعه اقتصادی ،حمایت اجتماعی ،تحلیل برنامه ریزی ،دولت و
پژوهش ارزشیابی را در کنار هم می خواهد داشته باشد .قانعی راد معتقد است  ،که توسعه واقعی حاصل رفتارهای خالق
عاملین انسانی توسعه می باشد ،و مردم باید بطور دائمی در جریان برنامه ریزی ،تأمین منابع ،اجرا و ارزیابی طرحهای
توسعه مشارکت داشته و با رفتارها و تصمیم گیری های خود ،توسعه را بیافرینند .عالی زاد می گوید ،تحقق و تحکیم
توسعه و توسعه اجتماعی در هر جامعه ای از یك سو وابسته به امری نظام مند و کنترل پذیر است یعنی همان
سیاستگذاری و برنامه ریزی که از سوی دولت ها صورت می پذیرد .و نظارت و کنترل بر اجرای برنامه ها را اعمال می
کند .همچنین میزان پذیرش و مشارکت و همیاری بدنه جامعه و اجزای درونی آن  .و باالخر مقصوی اشاره می کند که
دولتهای قرن بیست و یکم به سوی دولتهای کمترین حرکت خواهند کرد ،چرا که دولت کمترین( از طریق برنامه ریزی
هدایت گر ،نظارت محور و مشارکتی) و توسعه اجتماعی الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
درحال حاضر ژاپنیها و امریکایی ها به عنوان دو نمونه از کشورهای سرآمد توسعه یافته شرقی و غربی عصر فعلی ،
هنوز برای تحقق آنچه محصول آینده پژوهی های کشورشان است ،برنامه دارند .البته تردیدی نیست که برای خود و
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مقتضای شرایطشان تعریفی پویا از برنامه را به استخدام درآوردهاند .بنابراین هیچ فرد و ملتی بدون برنامه نمیتواند رو به
جلو برود و پیشرفت کند
در اکثر کشورهای آسیای شرقی ،گزینش نظام دیوانساالری یك افتخار است .چنانکه دولتها ،کارشناسان خود را از
دانشگاه ها ی برجسته انتخاب می کنند .معموال وزارتخانه ها ،آموزش دیده ترین تکنوکرات ها را استخدام می کنند.
بانکهای مرکزی نیز همانند نهادهای پژوهشی به جذب ماهرترین نیروها می پردازند .حقوق کارشناسان برجسته نهادهای
برنامه ریزی توسعه ،معموال بسیار باالتر از وزارتخانه ها است .وزارت علوم و تکنولوژی کشور کره ،انگیره های مالی
سخاوتمندانه در اختیار متخصصانی که در خارج تحصیل کرده و به کشور بازگشته اند قرار می دهد .در واقع " فرار
معکوس مغزها" ،عامل اساسی در ارتقای مهارت در دیوانساالری کره بوده است ( لیپزیگر.)43 :1375 ،
ارزیابی شش دهه برنامه ریزی توسعه در ایران ،بیشتر از همه حاوی این پیام است کـه اوال حجم عظیمی از منابع
انسانی ،مالی و طبیعی مصرف شده ،با دستاوردهای به دسـت آمـده تناسـبی نداشـته است و با وجود پیشرفت های
مهمی که در برخورداری از مواهب توسعه نسبت به گذشته پدید آمـده ،شکاف و فاصله تاریخی ایران با کشورهای
پیشرفته و حتی با اهداف و آرمان های ملی چنـدان کـاهش نیافته است.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس ،بررسی قوانین اساسی کشور در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز نشان
میدهد که نظام اقتصادی ایران ،نظامی متمایل به برنامهریزی است .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (اصول
چهلوسوم و چهلوچهارم) ،نظام اقتصادی کشور را نظامی مبتنی بر برنامهریزی عمومی ،منظم و صحیح ترسیم کرده
است .در اصول دیگری نیز وظایفی برعهده دولت قرار گرفته که هر چند از مقوالت اقتصادی نیست ،اما انجام موثر آنها
بدون توسل به نوعی برنامهریزی منظم و صحیح ممکن نیست.
از جمله این وظایف میتوان به توزیع منابع ،متناسب با نیازها و استعدادهای مناطق(اصل چهلوهشتم) ،فراهم کردن
خدمات و حمایتهای تامین اجتماعی(اصل بیست ونهم) ،تامین وسایل آموزش رایگان(اصل سیام) ،تامین مسکن
متناسب با نیاز (اصل سیویکم) و ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت(اصل سوم) ،اشاره کرد .بعالوه ،افق سند چشمانداز
20ساله کشور ،که دستیابی به جایگاه نخست منطقه را برای ایران در سال  1404ترسیم کرده است ،نیز مستلزم
برنامهریزی و تدوین و اجرای الگوی توسعه بومی است .همچنین در مبانی جامعه شناختی ،دین شناختی و آرمان های
الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت ،به جهت گیری تاریخ به سوی آینده ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی،
خردورزی و تمسك به عقل و دانش بشری جهت تمدن سازی و پیشرفت اسالمی و سالمت جسمی و روانی آحاد جامعه و
بهره برداری کارآمد و عادالنه از طبیعت ،میل به کفاف ،استقالل ،امنیت و فراونی اشاره شده که دستیابی به این اهداف
در صورت تدوین و اجرای یك برنامه جامع آینده نگر میسر خواهد بود .این برنامهریزی مورد نظر ،از چنان اهمیتی
برخوردار است که تنها در حیطه تصمیم گیری دولت(قوه مجریه) نبوده و در تهیه و تنظیم و اجرای آن نه تنها قوای سه
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گانه ،بلکه مردم نیز از طریق شوراها باید مشارکت داشته باشند .البته عالوه بر قانونی بودن برنامهریزی ،خود برنامههای
توسعه نیز باید در راستای قانون اساسی تهیه و اجرا شوند.
پر واضح است که تعریف مجموعهای از شاخصها میتواند به گونهیی روشمند امکان بررسی سازگاری برنامهها با قانون
اساسی و اسناد فرادستی را فراهم کند ،همچنین الزم به توجه است که با وجود فردگرایی روش شناختی که هم راستایی
اساسی میان منافع فرد و جمع ،و هم راستایی میان اقتضائات کوتاهمدت و بلندمدت را پیشفرض میداند عمال در موارد
قابل توجهی ،این در یك راستا بودن وجود ندارد ،بنابراین برای ایجاد و تقویت هماهنگیهای ذکر شده ،میتوان و باید
اقدام به برنامهریزی کرد.
محققان مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه گزارش خود آوردهاند :که اگر «توسعه یافتن» ،بخواهد به صورت یك جریان
به جلو برود ،باید اجماعی بیناالذهانی و اتفاق نظر وجود داشته باشد .در زمینه اجماع بیناالذهانی مشکالتی جدی وجود
دارد .یکی از مهمترین دالیل ،نبود چنین مشخصهیی را میتوان در فراهم نبودن زمینههای الزم برای تضارب آرا و امکان
و جرات نقد علم ی دانست .به عالوه این فکر باید گسترش یابد که برای دستیابی به این امر ابتدا الزم است تا مسائل
مربوط به هماهنگی را به نفع پذیرش وجود دیگران و تقویت صلح و آشتی در درون و بیرون از مرزها حل کرد و شکاف
ملت-دولت را حتیالمقدور تقلیل داد .برنامهریزی خوب ،برآمده از مقدماتی ،نظیر وجود دولتهای یکپارچه است ،زیرا
حکومتها هر چه یکپارچهتر باشند ،دارای اولویتبندی باثبات و با اهداف ملی میباشند .اما در جوامعی که جوهره
دولتها بیشتر از جنس نفوذهای ناهمگن است ،برنامهریزی میتواند فاقد معنی ،و فقط هزینه بر باشد.
به عالوه همچنان که قانون اساسی نیز متذکر شده در سطوح منطقه یی ،محلی نیز با اتخاذ رویکردهای مشارکت محور،
بسیاری از امور میتواند واگذار شود .بنابراین سازمان برنامهریزی و مدیریت باید بپذیرد که برای کمك به ایجاد اجماع،
دبیرخانه تهیه برنامه باشد و نه تهیهکننده برنامه .به طور نمونه اگر سازمان برنامهریزی کشور بخواهد مطالعات فضایی
بخشی را در خود متمرکز کند ،سند آمایش سرزمین به لحاظ فنی غیرکارشناسی و به لحاظ مشارکتی ضعیف خواهد بود.
همچنین دلیل عمده دیگری که نشان می دهد ابزارهای الزم برای کنترل و هدایت موثر برنامههای توسعه به وسیله
مرکزنشینان و بدون ایجاد اجماع ملی وجود ندارند ،نگاهی به عملکردها میتواند به لحاظ شناختی ،بینش و ذهنیت
استبداد زده مرکزنشینی و نسخه پیچی برای واحد ملی را تصحیح کند .برای نمونه اقتصاد ایران نیازمند رشد شتابان،
پایدار و اشتغالزا قلمداد شده است در صورتیکه اگر رشد پایدار در اقتصاد کشور ایجاد شود آنگاه میتوان به ایجاد شغل در
اقتصاد امیدوار بود
آنچه صاحب نظران مطرح می کنند ،لزوم برنامه ریزی برای تحقق توسعه اجتماعی است .البته باید متذکر شد که نه هر
نوع برنامه ریزی ،بلکه برنامه هایی که توسط متخصصین و دیوان ساالران قوی و با مشارکت ذینفعان تدوین شده باشند.
اهداف را با تکیه بر منابع و امکانات و آمارهای دقیق ،تعیین کرده و همچنین توسط مدیران کارآمد و قوی به مرحله اجرا
درآیند ،و بطور مرتب مراحل اجرای برنامه ها ،مورد ارزیابی قرار گیرند .توسعه اجتماعی که بر اساس برنامه ریزی هدایت
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گر ،نظارت محور و مشارکتی محقق گردد به بهگشت ظرفیت های اجتماعی و از طریق آن به بهگشت ظرفیت های
انسانی و نهایتاً بهبود کیفیت زندگی منجر خواهد شد.
در بخش تدابیر الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت به  56تدبیر اساسی برای تحقق این الگو پیشنهاد شده است که
عملیاتی شدن و تحقق اگثریت قریب به اتفاق آنها مستلزم داشتن برنامه های جامع نگر و پویا می باشد.
 -7پیشنهادات
جهت تدوین برنامه های جامع توسعه اجتماعی در کشور و محقق شدن تدابیر ارائه شده در الگوی پایه اسالمی ایرانی
پیشرفت پیشنهاد هایی به شرح زیر ارائه می گردد:
 -1انجام مطالعات و تحقیقات جامع در زمینه زیر بناهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و ایجاد بانك اطالعاتجامع در مورد کلیه امور ،پدیده ها  ،نهاد های و سازمانهای کشور و شناخت دقیق وضع موجود کشور در ابعاد مختلف
 -2ایجاد سازمانی مستقل از دولت ،جهت سامان دهی امر برنامه ریزی در کشور با حضور متخصصین و افراد زبده و
تحصیل کرده در زمینه های مختلف  ،با قدرت ایجاد بانگ های اطالعاتی جامع و برنامه ریزی های فضایی با استفاده از
نرم افزار های یشرفته
 -3استفاده از حضور حداکثری ذینفعان در تدوین برنامه ها
 -4یك پارچه سازی اهداف در برنامه ها و اسناد باال دستی مختلف ،از طریق بانك های اطالعاتی جامع و نرم افزارهای
هوش مصنوعی
 -5تعیین دقیق شاخص های اجرایی شدن و ارزیابی برنامه ها -6مشخص نمودن ساختار نهاد نظارتی بر برنامه ها در سه مرحله تدوین برنامه ،اجرای برنامه و پایان برنامه
 -7ارزیابی کارآمدی ساختارهای نظارتی در دوره های مختلف -8انجام مطالعات اجتماعی مستمر و آینده نگر جهت بازنگری برنامه هامنابع:
 ازکیا ،مصطفی ،غالمرضا غفاری " ،1384 ،جامعه شناسی توسعه" ،تهران ،انتشارات کیهان استیگلیتز ،جوزف " ،1382 ،به سوی پارادایم جدید توسعه" ،ترجمه :اسماعیل مردانی گیوی ،مجله اطالعات سیاسی اقتصادی،شماره196-195
 اصغرپــور ماســوله ،ا .ر ،.روشــنفکر ،پ .و کانتــری ،ع .ح" ،1393 .توسعه اجتماعی در شهر تهران" ،تهــران ،انتشــاراتمرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران
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