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برنامههاىتوسعهنقشمهمیدرپیشرفتجوامعداشتهاندتابدانجاکهیکیازالزامات

برنامهریزی منسجم ،هدفمند و پایدار است که فارغ از مشکالت سیاسی و
توسعه ، 
دولتها ،ساختار اجتماعی کشور را مدیریت کند .ایران در
حاشیهای و همچنین تغییر  

سابقهایدیرینهدرتدوینو
درحالتوسعهازجملهکشورهاییاستکه 

میانکشورهای
برنامهها محقق
بهرغم این مهم غالب اهداف این  
میانمدت دارد اما  
برنامههای  
اجرای  
برنامهریزان
نشده و عمالً زمینه تحرک و پویایی اجتماعی فراهم نیامده است .دعوی  
برنامههای توسعه انقالبی اقتصادی و دگرگونی عظیم
توسعه این بوده که در پس  
میشود .با این دعوی عدم تحقق اهداف در
سیاسی در نظام اجتماعی حاصل  
برنامههای توسعه نسبت
برنامههای توسعه به نقص در اجرا و عدم تمکین مجریان به  

برنامههایتوسعه،مولدعوامل
دادهشد.اینمهمدرحالیاست کهعدمتحققاهداف 
بهویژه در حوزه
برنامههای توسعه  
مختلفی است که در این میان ضعف ساختار  
شنیازهاینهادیبراینظارتوکنترل
امکانسنجیوعدم وجودپی 
ضمانتاجراییو 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در این مقاله با تأکید بر دو مؤلفه مذکور به بررسی
میسازند .
میپردازیمکهامرنظارتوکنترلرامیسروممکن 
الزاماتی 
واژگان کليدی

امکانسنجی،شفافیتاطالعاتی،چرخهتجدیدنظر 
آزمونپذیری، 
نظارتوکنترل، 

دکتریجامعهشناسیسیاسیدانشگاهتهران(نویسندهمسئول)مقالهمستخرجازرساله 

دانشجوی
استادتمامعلومسیاسیمدیرگروهعلومسیاسیدانشکدهحقوقوعلمسیاسی 

 hmd_sajadi@yahoo.com
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مقدمه

برنامههاىتوسعه،نقشمهمیرادرپیشرفتجوامعایفاکردهاند.یکی ازنقاطمشترک
کوتاهمدت
میانمدت و  
برنامهریزی توسعه بلندمدت ، 
توسعه ، 

تمام کشورهای درحال
برنامهریزیدقیقوتالشبرای تحققآندر
است .چینیهادرمدت 03سالبااتکابه 
سه جنبه تمرکز بر توسعه علمی ،حمایت دولت از هفت صنعت نوظهور راهبردی و
ساختهای حمل و نقل و انرژی ()Joseph Casey, Katherine Koleski, 2011

ایجاد زیر
عقبماندهوضعیفبهدومینقدرتاقتصادیدنیاتبدیل
توانستهاندازیککشورفقیر، 


بهجز
میانمدت که  
بهرغم سابقهای دیرینه در تدوین و اجرای برنامههای  
شوند 1.ایران  
نرسیدهاند ،عمالً زمینه تحرک و پویایی اجتماعی فراهم

یکی دو برنامه به اهداف خود 
اندازهایدارای ارزشهستندکه
برنامههایتوسعهبه 
نشدهاست.ایندرحالیاستکه 
آنها را اجرایی و عملیاتی کرد؛ بنابراین ظرفیت اجرایی شدن دارای اهمیت
بتوان  
بسیاریاست( .)Twelfth five year plan -2012
برنامههاییکهدرپیشگرفته،اقتضایرشدوتوسعهدر
بهرغم 
شرایطایرانامروز 
سرمایههای

خود را ندارد؛ ساختار نه چندان کارآمد دولتی ،عدم امکان جذب 
بینالمللی،غیرقابلرقابتبودناقتصادداخلی،شرایط مناسبیبرایتحوالتاجتماعی،

برنامهریزی
نمیآورد .این نکته حائز اهمیت است که اگر در مرحله  
فرهنگی را فراهم  
ادهسازیواجرایبرنامههایراهبُردیبهخصوص
راهبُردیدقتالزمصورتنگیرد،پی 
بهجایی نخواهد برد
میشود و عمالً راه  
عدیدهای روبرو  

در سطح ملی با مشکالت 
برنامهریزیکارکردنظارتوارزشیابیبسمهم
(فاضلی،،1031ص.)522دریکنظام 
و حساس است ،زیرا از یکسو اطالعات الزم از طریق یک فرایند بازخوری کارآمد
میآورد تا به مدیریت توانایی ببخشد که وسایل مناسب اجرای طرح را برگزیند
فراهم  
میکندومشکالتی راکهدر مرحله
ضعفهایاجرایی طرحراآشکار  

وازسویدیگر
میرساند
آنها یاری  
راهحلهای  
میشناساند و به یافتن  
پیشبینی نشده بود ، 
برنامهریزی  

(ماتور،،1011ص .)12
کشورهای در حال توسعه ،ازجمله کشورمالزی ،با توجه به این مهم به ارزیابی
طرحهای توسعه
طرحهای توسعه در فرایند توسعه میپردازند که برای ارزیابی  
مستمر  

آسيبشناسي امکانپذيری نظارت و کنترل در برنامههای توسعه ايران 13

امکانسنجی یا ارزیابی قبل از شروع طرح برای بررسی قابلیت اجرایی و کارایی
به  
آنها ،ارزیابی در ضمن اجرا و ارزیابی پس از اجرا برای مطالعه نتایج و آثار طرح

برنامههای توسعهتنهادر صورتیواجداعتبارند
میپردازد(عبدالغنی ، ،1011ص.)101 

برنامههای مدنظر باشند بلکه بتوانند
پروژهها و  
که نه تنها شامل اهداف و فهرست  
پروژههاوبرنامههایپیشنهادیبایکدیگروبا
تحلیلوتفسیرکافیازچگونگیارتباط 
اهداف مطلوب را ارائه دهند ( .)Stanbery, 1942, p.3برانگیختگی کارگزاران توسعه و
برنامهها از الزامات توسعه است .منظور
نظارت و کنترل بر کارگزاران توسعه و اجرای  
از برانگیختگی کارگزاران ،بسیج منابع است و هدف از نظارت و کنترل بر کارگزاران
امکانبخش تا
جهتدهنده و  
برنامهها ،ایجاد و تقویت ساختارهای  
توسعه و اجرای  
برنامهها را از انحراف و نیروها را از اتالف مصون دارد .در این مقاله با اذعان به
ضرورت برانگیختگی کارگزاران توسعه به مقوله دوم یعنی ایجاد و تقویت ساختارهای
پرداختهاند .این مقاله تحقیقی کاربردی در سطح ملی و از

امکانبخش 
جهتدهنده و  

مقایسهای سازوکارهای نظارتی بر

مقایسهای است در واقع با بررسی 

نوع تحلیلی 
نظارتپذیری

برنامههای توسعه با سازوکارهای عمومی نظارت و همچنین میزان 
مؤلفههای
میشود تا بر مبنای  
برنامههای توسعه حائز اهمیت است .در این مقاله تالش  
شنهادهایی در خصوص کارامدتر ساختن سازوکارهای نظارتی ارائه
ساختاری نظارت پی 
شود .بنیان این پیشنهاد ایجاد ارتباطی ارگانیک میان نهادهای توسعه و اعمال تغییراتی
برنامههای
در متون توسعه است .با این مقدمه به بررسی مفاهیم نظارت و کنترل در  
برنامههای توسعه
نکننده تحقق اهداف  
توسعه در چارچوب نظارت سامانمند که تضمی 
هستند،میپردازیم .
 .3چارچوب نظری :نظارت سامانمند
 .3-3شناخت نظريه

واقعیتهایاقتصادجهانیرا مدنظر قراردهد؛برایمثال،

یکبرنامهتوسعهجامعباید
راهبرد  5355توسعه برزیل در ابتدا به بررسی و موشکافی این موضوع میپردازد که
منطقهای که برزیل در آن قرار دارد در سال  5355به چه شکل خواهد بود و در
دنیا و  
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میگیرد (
ادامه راهبرد خویش را بر اساس همین تحلیل پی  

PEREIRA, September

.)2011بنابهاینمهم،اثربخشیمستلزمآگاهیو تعامالتمؤثرباعوامل محیطیاست
میطلبد که در
(هیچینز ، ،1031ص .)21این امر نهادهای نظارتی فعال و بهروزی را  
ارتباط مستمربامحیطبه ارائه گزارشجهتتأییدویابازنگریبپردازد.کوششبرای
سیستمها در برخورد با مسائل برای خود قائل

دیدن کل ،اصل ادعایی است که روش 
؛ازاینرو،با تکیه بر نگرش سیستمی کلیه ارتباطات مابین اجزاء نیز مورد توجه

است
سیستمهای محیطی در

کاملتری از موضوعات و 
نسان شناخت  
میگیرند ،بدی 
قرار  
شدهای وظایف مشخص میشود
شناخته 

دسترس فهم قرار گرفته و در موقعیت 
ذینفعهایی
(زاهدی ، ،1031ص .)51هر طرح ،پروژه یا برنامه توسعه غالباً دارای  
میشود .ذینفعان
طرفهای ذینفع انجام  
برنامهریزی مؤثر با مشارکت این  
میباشد . 

میشود و یا منافعشان
کسانی هستند که یا مزایای فعالیت مربوط به توسعه شامل آنان  
میگیرد؛ بنابراین توصیه میشود در تمام فرایندهای
تحت تأثیر این فعالیت قرار  
برنامهریزی توسعه تحلیل ساده مربوط به ذینفعان نیز صورت گیرد (

Programme, 2009

United Nations

عبارتدیگر ،تعیین اهداف یک کار صرفاً فنی

)Development؛  
به

منعکسکنندهآمالمردمیآگاهوجامعهمدنیهشیاریباشدتاحمایت

نیستبلکهباید
اجتماعیوسیاسیراداشتهباشد(.)Twelfth five year plan -2012دراینجابیشازهر
چیزارتباطارگانیکبرنامهباکارگزارانونهادهایمدنیوجامعههدفرامنظورداریم
صورتبندی میشود .با این تعریف یک سیستم عبارتاست

که در قالب یک سیستم 
بخشهاکهبهطورمستقلامادرراستاییکدیگربرایبرآوردهساختن
مجموعهایاز 

از
میکنند .(رئوفی ،،1031ص )131با این
نیازها و رسیدن به نتایج مورد انتظار کل ،کار  
کشده نظام اجتماعی را
برنامههای توسعه برای اینکه بتوانند ساختارهای تفکی 
اوصاف  
درفرایندادغامساختاریمتحولسازندبایددرچارچوبیسیستمیطراحیشوند.یکی
مهمترین نقاط ضعف راهبرد  5353اروپا برای توسعه پایدار که توسط شرکای
از  
بهشدت درون
میشود این است که محتوا و ساختار این راهبرد  
بینالمللی به آن اشاره  

میباشد ،امری که باعث تحدید امکان بسیط شدن و ارتباط یافتن آن با دنیای
سو  
میشود(.)PEREIRA, September 2011 
جهانیشده 
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در یک نگرش سیستمی به توسعه ،هر جزء باید در ارتباط کارکرد درونی با سایر
اجزا تعریف شود و بهینه شدن هر جز در ارتباط با سایر اجزا باید صورت بگیرد.
مشیهای
خط 
برنامهها و 
آمادهسازی 
برنامهریزیملیفرایندیبرایتعییناهدافملیو 

برنامهها باید با یکدیگر سازگار و
سیاستها و  

برای رسیدن به آن اهداف است .
نامتناقض بوده ،استفاده بهینه از منابع مالی و حقیقی را تضمین کرده و بر اساس درکی
از چگونگی واکنش اقتصاد به این تحوالت باشند (

Twelfth five year plan -2012/

نکنندهای در
بهمثابه یک سیستم باز ،جامعه نقش تعیی 
 .)2017بر مبنای نگرش دولت  
تداوم حیات و ایجاد تعادل در نظام اجتماعی دارد .با این توضیح باید بیان داشت که
سیستم در ابتدا باید توان احساس و درک محیط خود و جذب اطالعات از آن را دارا
باشد .دوم آنکه ،سیستم باید قادر به برقراری ارتباط بین این اطالعات و عملیات خود
باشد .سوم آنکه ،سیستم باید قدرت آگاهی از انحرافات را داشته باشد و چهارم آنکه،
تواناییاجرایعملیاتاصالحیبرایرفعمشکالتراداراباشد.هرگاهاینچهاراصل
میگردد و در
رابطهایبین سیستم و محیط ایجادشده و سیستم خود نظم  
برقرار شوند  
میدهد (الوانی ، .)1033بنا بر ضرورت
مقابل وقایع ،نوعی هوشمندی از خود بروز  
برنامههای توسعه و سند
وجود واکنش متناسب به بازخوردها ،خأل نهادهایی که در  
چشمانداز این بازخورد را کنترل کنند به وضوح احساس میشود .راهبردهای

منعکسکنندهپیچیدگیوبلوغاقتصادوازجملهوابستگی

یشدهدربرنامهباید
طرحریز 

بخشهایعمومیو
نقشهایدرحالتحول 
روزافزونآنبهسایرنقاطدنیاوهمچنین 
خصوصی هم باشند (five year plan -2012

چشمانداز همه
 .)Twelfthبنا بر سند  

سیستمهای نظارتی با

بخشهای دولت به رهبری و نهایتاً به مردم پاسخگو هستند .

دستگاهها،پاسخگوییمستقیم

توجهبهایناصلمدیریتیکهیکیازوظایفاصلیهمه
ردههای
سازماندهی نمایند .اگر مجریان در  

فعالیتهای خویش را 

به مردم است باید 
برنامههاراارائهندهند،مردمانگیزهالزم
مختلفدالیلکافیبراینتیجهبخشبودناین 
آنها نخواهند داشت .بدین
را برای صرف انرژی و وقت و امکانات خود برای اجرای  
آنها
ترتیب مردم در چنین برنامههایی نه حمایت سیاسی خواهند کرد و نه در اجرای  
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فعاالنه مشارکت خواهند داشت

(1974, pp.2-5

نرو ،بررسی
)Suchman,؛ ازای 

برنامههایتوسعهبارویکردیسیستمیحائزاهمیتاست. 
سازوکارهاینظارتیبر 
 .0-3نظارت و کنترل

حوزهای با اهمیت روزافزون برای جوامع رو به توسعه است .این
نظارت و ارزیابی  
میدهد که از
فعالیتهای مربوط به توسعه این امکان را  

دستاندرکاران 
حوزه به  
تجارب بهره گرفته ،به نتایج بهتر دست یافته و پاسخگویی بیشتری داشته باشند 
(Bank Operations Evaluation Department, 2002

گستردهتر شدن

 .)Worldامروزه با 

روشهای
فعالیتهایشان ، 

پیچیدهترشدن 

سازمانها و 

وسعت حوزه عملکرد نهادها و 
کنترل و نظارت نیز از حساسیت و پیچیدگی و ظرافت بیشتری برخوردار شده است.
برنامهها در دو مرحله قابل تصور است که
تحقق این مهم یعنی کنترل و نظارت بر  
عبارتانداز: 

اول .نظارت :کسب اطالعات از طریق مشاهده و بررسی وضع موجود و تعیین
یشود.موضوعاینبخش
پیشرفتکارهادرمقایسهباوضعمطلوبکهنظارتنامیدهم 
امریمشاهدهایوتحقیقیاست. 
دوم.کنترل:بـازگردانیـدنسیستماجراییبه شکلدرستومطلوبآنازطریق
عبارتدیگر کنترل

اصالحکننده که یک فرایند اجرایی و عملیاتی باشد . 
به

انجام کارهای 
فعالیتهای

انجامشده با 
فعالیتهای  

فرایندی اسـت جهـت حصول اطمینان از اینکه 
برنامهریزیشدهمطابقتداردیاخیر(رضاییان،،1033ص.)223

طرحریزی
سنجهیامعیارمناسببرایارزیابیبرنامهبهتفکیکمراحلمختلفدر 
ارزیابیها میتواند صورت گیرد ،بستگی دارد .این

برنامه ،جهت تعیین زمانی که 
ارزیابی میتواند شامل موارد زیر باشد :ارزیابی برنامه؛ آزمودن و ارزیابی برنامه؛
مقایسهای و ارزیابی فنی و باالخره ارزیابی نتایج برنامه 

انتقادات برنامه؛ تحقیق 
( .)Baer, 1997, 329نهایتاً اینکه بدون ارزیابی علمی اساساً معلوم نیست که برنامه در
جهت اهداف اساسی خود عمل کند .بدین دلیل اجرای یک برنامه اجتماعی مهم و پر
هزینه بدون ارزیابی نتایج آن اصالً قابل توجیه نیست (and Soloman, 1983

.)Alkin
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برنامههای توسعه در فرانید
آسیبشناسی  

بنابراین در اینجا با رویکردی سیستمی به 
تدوینواجرامیپردازیم. 
 .1-3نظارت و چرخه تجديدنظر

در فرایند نظارت بر مبنای استانداردها و معیارها به مقایسه و ارزیابی عملکرد واقعى و
میشود .مقایسه اطالعات واقعى با
انجامشده توسط کارگزاران توسعه پرداخته  
عملیات  
بهگونهاى باشد که هم قابل فهم باشد و هم امکان
شاخصها و استانداردها باید  

تصمیمگیریو اقداماتاصالحىرا ممکنسازد.دراینراستافعال کردنجامعهمدنی
مسئولیتپذیری و پرسشگری حائز اهمیت است .مشارکت ذینفعان در نظارت و

برای 
ارزیابی میتواند ارتباطات مؤثری را بهمنظور نیل بهاهداف دیگر نیز برقرار کند .برخی
از این اهداف شامل تسهیل انتقال «نتایج مثبت اولیه حاصل از برنامه» برای باالبردن
نداشتهاند ،بسیج منابع بیشتر

حمایت مردمی و درگیر کردن افرادی که هنوز مشارکت 
برای پر کردن خألهای موجود ،تضمین دسترسی سریعتر به تولیدات و خدمات
درسهای
بهرهگیری از  
گروههای هدف خاص و تضمین  
برنامههای انجامشده برای  
میباشند .(
آموختهشده برای تصمیمگیریهای آینده  

2009

United Nations Development

 )Programme,در راستای تحقق این مهم دولت کانادا عالوه بر موظف نمودن

مجموعهای از

دستگاههای مربوطه ،

گزارشهای عملکردی از 

دستگاهها به ارائه 

میدهد.
شاخصهایاجتماعیدرسطحکالنرابهصورت سالیانهدراختیارعمومقرار 

جنبههایمختلفاعماز
شاخصههایاجتماعیتصویرکلیازعملکرددولترادر 

این
اقتصادی ،بهداشتی ،محیط زیست و میزان امنیت ارائه میکند که هر یک دارای ویژگی
میباشدکهدرنهایتامکانمقایسه وکنترلرابرایعمومنیز
شفافیتجامعومحدود 
میآورد. 
فراهم 
 .0بايستههای نظارت سامانمند

برنامههای توسعه توسط کارگزاران به کنتـرل عناصر و
جهت وصول اطمینان از تحقق  
اجزای اصـلی فراینـد اجرای برنامهها نیاز داریم تا بهصورت سامانمند و مستمر بـه
یشده،طراحـیسیـستمبـازخورد
امهریز 
تعیـیناستانداردهای عملکردبرایاهدافبرن 
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نشده و مشخص
اطالعات ،مقایسه عملکرد واقعی بـا اسـتانداردهای از پـیش تعیی 
کردن این که آیا انحرافاتی در طی فرایند وجود دارد یا نه و تعیین میـزان اهمیت آنها
و نیز انجام اقدامات اصالحی جهت حصول اطمینان از اینکه همـه منابع سازمان به
شیوهایبسیارمؤثروباحداکثرکاراییممکندرجهتدستیابیبهاهدافسازمانمورد
برنامهریزی زمانی میتواند خوب نامیده شود که بر
استفاده قرار گرفته است ،بپردازیم . 
واقعگرایانه باشد ،از آنچه که میتواند انجام شود .همچنین
اساس یک ارزیابی  
پیشنهادات دقیق برای باال بردن ظرفیت اجرای برنامه نیز باید بخشی از برنامه باشند
(year plan -2012

 .)Twelfth fiveبا این توضیح در زیر به بررسی مجموعهای از این

الزاماتوامکاناتدربرنامههایتوسعهمیپردازیم :
 .3-0شفافيت اطالعات و نظارت نهادهای اجتماعي

برای توسعه نیازمند تجهیز تمامی نیروها هستیم آنچه که نتیجه توسعه را برای تمامی
میبخشد .در این راستا
مردم ملموس و اقدام در انجام و تحقق اهداف توسعه را نیرو  
بهنوبه
بروز و ظهور نوعی پلیارشی در فرایند برنامه توسعه ضروری است که این امر  
بهواسطه آن
میکند و  
خود نیازمند ایجاد نهادهایی است که وفاق اجتماعی را تقویت  
میگیرد (کاستلز ،،1031
جامعه در مسیر رشد اقتصادی و دگرگونی ساختارها قرار  
بهویژه با توجه به منابع محدود و شرایط
طرحها  
ص .)532ارزیابی علمی برنامهها و  
حساس امروزین ،اهمیت بسیاری دارد تا از هدر رفتن کمترین امکانات و منابع نیز
برنامهها،اهدافونحوه
بهموقعاصالحاتیدر 
جلوگیریبهعملآیدودرصورتلزوم 
آنها وارد شود .تحقق این مهم بیش از هر چیز نیازمند دستیابی به اطالعات با
اجرای  
بهموقعصورتپذیردو
بهدرستیو 
درجهاعتبارباالودرزمانمناسباستتاارزیابی 
آنهانیزازایناطالعات
اطالعاتمعتبردراختیارتصمیمگیرانومدیرانقراربگیردو 
هزینههای
استفادهکنند.اینامرنهتنهامنجربهاصالحومؤثرترشدنبرنامهوکاستناز 
میکندو
میشودبلکهبهمقدارزیادیازاتالفسرمایهوبودجهجلوگیری 
اجتماعیآن 
میرساند. 
سریعتربهمقصد 
مارا 
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عالوهبراین ،هر قدر در کشور شفافیت اطالعات و عمومیت بخشیدن به عملکرد

گستردهتر و تخلف از قانون

مدیریتی وجود داشته باشد ،اعمال نظارت عمومی 
میشود .اگر سازوکار اعمال نظارت عمومی کارشناسی را برای مردم
سختتر  
گروههای مرجع مانند دانشگاهیان و نخبگان و نهادهای مدنی
بهخصوص برای  

تخصصی فراهم کنند ،گریز از قانون کمتر میشود .چرا که گریز از قانون در محیط
میگیرد .استیگلیتز ،مشارکت را شامل شفافیت ،باز بودن
تاریک و غیرشفاف صورت  
میداند .در چنین شرایطی،
فضای جامعه و وجود چندصدایی در حوزه عمومی جامعه  
مجموعهنهادهایجامعهبامشارکتسازگارمیشوند. 
 .0-0آزمونپذيری برنامههای توسعه

برنامههای توسعه است .منظور از تحقیقات
تحقیقات ارزیابی اقدامی برای آزمون  
ارزیابی تهیه شواهد عینی ،منظم و جامع در مورد میزان موفقیت برنامه در رسیدن به
پیشبینی نشده است ( ،033،1130
دستآمده و  
به 
اهداف تعیینشده و میزان نتایج  
جمعآوری ،تجزیه و
 )Babblieدر تعریفی دیگر تحقیقات ارزیابی فعالیتی است برای  
برنامههای تغییر اجتماعی ،چگونگی اجرا و نتایج
تحلیل و تفسیر اطالعات مورد نیاز  
انسانها با بهتر شدن شرایط اجتماعی
برنامههای تغییر اجتماعی ،تا وضعیت زندگی  
بهبود یابد ( ،12 ،1135and Freeman

برنامههای توسعه
 .)Rossiبرای تحقق این مهم  

نحال قابل آزمون
نظاممند و درعی 
گزارههای کلی و  
باید دربرگیرنده مجموعهای از  
باشد .الزام برای آزمونپذیری در اسناد توسعهایآنچنان مغفول مانده که عدم وصول
برنامههای توسعه نسبت داده شده است.
نتایج مورد انتظار صرفاً به ضعف در اجرای  
آزمونپذیری عملکرد کارگزاران

برنامههای توسعه مبنی بر 
رعایت الزاماتی در تدوین  
توسعههمراهباایجادسازوکارهایمناسبجهتهماهنگیونظارتبرحسناجرای
برنامههایتوسعهازاهمیتاساسیبرخورداراست. 
چشماندازدرتحققاهداف 

 .1-0تعريف شاخص

مشیها و اهدافی هستند که به سهولت قابل
برنامههای توسعه ،ناگزیر ،حاوی خط  
سیاستها نیز باید مورد نظارت و

نوجود این اهداف و 
میباشند .باای 
کمیتپذیری ن 
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سنجههای مناسب
آنهاموردآزمونقرارگرفتهو 
ارزیابیقرارگیرند تا میزاناثربخشی 
بهطور صریح بیان شوند
مانند اهداف عملکرد باید در برنامه تعبیه شده و  
(Plans; Guidelines for Planning Authorities, 2007

 .)Developmentاصولی که

میکند ،شاخص
آنها را قابل بررسی  
خصوصیات کیفی را در قالب کمیت بیان کرده و  
میرساند تا روش حرکت و مسیر را برای
شاخصها به نظام ارزیابی مدد  

نام دارد .
برنامهای را از طریق
میآورد و همچنین خألهای  
شناخت عملکرد مدیران فراهم  
برنامهریزی
هدفهایی که در فرایند  
ارزیابی مشخص میکند .مطلوب این است که  
تعیین میشوند کامالً دقیق و مشخص باشند تا بتوان آنها را در زمان مقرر سنجید یا
اندازهگیریکرد.اینامربـهچنددلیلاهمیتدارد: 

بهصورت دقیق و مشخص ،چگونگی رسیدن به هدف را
هدفها  
نخست ،بیان  
هدفهایی که با کلمات سنجیده و دقیق بیان
میکند .دوم ، 
برای کارگزاران مشخص  
یهایی از انزوای کارگزاران خارج شده و
هماندیش 
شدهاند باید از طریق برگزاری  
هدفهایی که با
بهعنوان دغدغه کلیت نظام اجتماعی تعریف و تبیین شوند .اعالم  

ینماید و همین
کلمات دقیـق و سـنجیده بیـان شده باشند مسئله کنترل را تسهیل م 
برنامهریزیوکنترل،افرادگوناگون
موضـوعاهمیـتزیـادیداردزیرامعموالًدرزمینه 
نقشهایمختلفـیرابـهعهدهدارند(استونروفریمن،ص.)1523 

 .0-0آزمونپذيری

نظریهپردازیابزاریبرای الگوسازیاست .الگوییکهباآنبتوانجنبهایازآنعلمرا
برنامههای توسعه در ذیل یک نظریه
برای دیگر پژوهندگان قابل درک کرد .زمانی که  
شدهاند
تعمیمها که با نظم و ترتیب بیان  
مجموعهای از  

میشود ،برنامه به 
صورتبندی 

و حاکی از مشاهدات جدیدی برای آزمون تجربی هستند ،تبدیل میشوند و این امر
میآورند (سورن و تانکارد ،.)1031:113با
امکان بررسی و ارزیابی را برای ما فراهم  
شاخصههای

تکیه بر این مبانی نظری میتوان عناصر الزم برای محدود و معین کردن 
زمانبندیتوسعه را فراهم آورد .چارچوب نظری محور و
توسعه ،کارگزاران توسعه و  
معیاری برای گردآوری اطالعات مفید و متناسب بهمنظور تحلیل و ارزیابی عملکرد
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کارگزاران توسعه را فراهم میآورد .حرکت بر مبنای چارچوب نظری انجام و امکان
میسازد .باید برای مفاهیم و قضایای نظری
ارزیابی و میزان تحقق اهداف را میسر  
مصداقهای بیرونی را تعریف کرد .از این طریق امکان ارزیابی میزان تحقق اهداف و

؛ازاینرو،برنامههایتوسعهباید ابزارهای الزمرا

میشود
حرکتدر مسیربرنامهفراهم  
فرضیههایی

برای آزمون خود داشته باشد؛ به این معنی که در صورت تأیید باید بتوان 
آنها
آنها به بسط  
نظریهها و تأیید  
قیاسی دیگری از آن استنتاج کرد و همانند آزمودن  
اقدامنمود(.)ARY and et. al., 1996
 .4-0بموقع بودن گزارشها و رسيدگيها

بهمثابهدغدغهنظام
فشدهباید 
بنابهرویکردسیستماتیکبهنظارت،استانداردهایتعری 
اجتماعی تعریف شودتابرمبنایآنبازخوردجامعهتنظیموایرادگردد.براین اساس
میدهد،
بهطور مؤثر رفتار گیرنده پیام را تغییر  
پیامهایی که  
نظارت چیزی جز ارسال  
برنامههای توسعه باید قابلیت انطباق بر اساس شرایط در حال تغییر در بازه
نیست . 
زمانی اجرای برنامه داشته باشند (

Development Plans; Guidelines for Planning

گزارشها غالباً بعد از سپری شدن مسئولیت

بهرغم این مهم ارائه 
 .)Authorities, 2007 
میگیرد .جریان اطالعات در امر کنترل بـه شـکل سریع و
کارگزاران توسعه صورت  
انحرافها را مـشخص کرد

دقیق ،امری حیاتی است ،زیرا هر قدر سریعتر بتـوان 
سریعتر میتوان اقدامات اصالحی به عمل آورد .بنا به این مهم امروزه در بیشتر
سازمانها این اصالحات رایانهای شدهاند .کنترل در این شیوه روشی است برای انجام
یکههنوزبرنامهدرحالاجرااستمعموالًدرمقایسهباسایر
اقداماتاصـالحیدرحال 
روشهایکنتـرل،کـاربردبیشتریدارد(استونروفریمن،،1032ص.)1513
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بهطور
آنها 
بهطورآشکاروشفافطرحشدهوکارکرددقیق 
مشیهاواهدافباید 
خط 
صریح ذکر شود .این کار باعث تسهیل عمده ارزشیابی کارایی و ارزیابی کلی برنامه
خواهد شد ( .)Development Plans; Guidelines for Planning Authorities, 2007بنابه
دورههای متناوب مکلف بوده تا سال
برنامههای توسعه ایران نیز دولت در  
مواد قانون  
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دستورالعملهای اجرایی این قانون را تهیه و به

نامهها و 
ن 
اول اجرای برنامه کلیه آیی 

تصویب برساند 5.اما در عمل از اعمال این ماده ناتوان بوده است .برای نمونه در
شنیازهای مزبور تهیه شده است و
خصوص برنامه چهارم توسعه تنها  23درصد از پی 
پیشنیازها در قالب مفاهیمی
در الیحه برنامه پنجم توسعه نیز حجم زیادی از این  
شبینی شد که فراهم
ننامه ،برنامه ،طرح و برنامه پی 
همچون سازوکار ،اساسنامه ،آیی 
آوردن هر یک مستلزم تجهیز منابع و بسیج فراوان امکانات است .قابل ذکر است که
ازاینرو،
اجرایبسیاریازموادتوسعهبهتهیهوتصویباسنادمزبوراحالهشدهاست؛ 
تصویب محتوای برنامه فاقد ضمانت اجرایی شده است؛برایمثال،تا پایان سال دوم
برنامه چهارم توسعه الگوی توسعه اسالمی ایرانی ،قرار بر این بود بسترهای الزم برای

دستگاههای اجرایی ابالغ شود

شاخصههای آن به 

تحقق پیشرفت و عدالت تدوین و 
میشود که بر اساس این امر بستر الزم برای
(ماده یک قانون چهارم توسعه) .مشاهده  
شاخصههای آن نیز

اجرا و تحقق برنامه در دو سال اول برنامه فراهم نیست و 
توسعهایحدومرزمشخصیمیانمفاهیم

میماند.همچنیندراسناد
نامشخصومبهم 
به کار برده شده ،وجود ندارد؛ برای مثال ،تفاوت سازوکار و دستورالعمل و ضابطه
وجود ندارد .این در حالی است که طبق اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی
کمیسیونهای متشکل از چند وزیر،

نامههای دولت و مصوبات 
آیین 
نامهها ، 
تصویب 

یکه
میرسد تا درصورت 
ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی  
خالف قوانین باشد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران فرستاده شود .با
درهمآمیختگی مفاهیم ،تکلیف رسیدگی به این مصوبات مشخص نیست و هیچ 

یکند .با این مقدمه در ذیل به
آنها با قانون اظهارنظر نم 
مرجعی درخصوص انطباق  
برنامههایتوسعهرابامشکلمواجه
امکانپذیرینظارتوارزیابی 
مجموعهعواملیکه 
ساخته،میپردازیم؛ 
 .3-1ضعف ساختاری ضمانت اجرا

بهصورت ساختاری ،نظارت منظم
میمانند که  
سیاستها و اهداف زمانی مؤثر و پابرجا  

سیاستگذاری ،مشکالت توسعه و

بر رابطه بین برنامه و تحوالت در بافت وسیعتر 
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تهای محلی همگی مهم تلقی شوند (
اولوی 

Development Plans; Guidelines for

برنامههای توسعهوکنترل
.)Planning Authorities, 2007اجراونظارتبرنحوهاجرای 
چشمانداز توسط مجمع تشخیص مصلحت از زوایای گوناگونی
میزان اجرای سند  

بهویژهاینکهنظارت مجمع تشخیصمصلحتفاقد عقابو
دچارضعفوایراداست. 
تشویققضاییاستعالوهبراینکهمجمعتشخیصمصلحتچهازحیثماهیتوچه

بهویژه
نوع و میزان نیرو ،یک دستگاه اجرایى و کارگزارى نیست . 
از لحاظ ساختار و  
یک نهاد مشورتىوحلاختالفمانند مجمعبتوانددرمقام
اینکه امروزهبحثاینکه 
به شدّت محل جدل و گفتگو در عرصه داخلى است و
نظارت بر سه قوه عمل کند  
ایناختیاربهمجمع،شکلنگرفتهاست. 
هنوزاجماعقطعىبراىتفویض 
برنامههایتوسعه معرفی
چشماندازمردمبهعنوانیکیازدورکنناظربر 
درسند 
شدهاند .این نقش اصطالحی کلی است و در راستای تحقق این مفهوم کلی باید با

آنها پرسشگری مردم و پاسخگویی کارگزاران بیان
تعریف نهادهایی که از طریق  
میشود الزامات اجرای این نظارت فراهم آید .تنها در این صورت است که بستر الزم

برای ایفای این نقش مهم و حساس از جانب مردم را میتوان انتظار داشت .این در
حالیاستکهبهاعترافخودطراحان،حدود%33تا%13مردمونخبگان،ازمحتواى
بىخبرند و زمینه اجماعسازى و وجه ملى بخشیدن به
چشمانداز و برنامههای توسعه  

اینسند،فعالًچندانمهیانیست .
 .0-1ضعف سنت فکری

برنامههای توسعه کمتر انسجام مفهومی و تکمیلی دارند.
مفاهیم بهکار گرفتهشده در  
اینمهمموجبشدهتابا«ضعفدرامکاننقد»برنامههایتوسعهنیزمواجهباشیم.این
رویه همچنین امکان بنا نهادن تجارب توسعه در یک چارچوب نظری را از ما سلب
برنامههای توسعه ما شکل نگرفته
میکند .در واقع از آنجایی که هیچ «سنت فکری» در  

برنامههاوجودنداردکهبرمبنایآنسعیشود
است،تعهدیهمبهمبانینظریدراین 
تا مسائل توسعه ،آگاهانه و مستدل بیان شود که در اثبات ،تصحیح و آزمون آن در
بهمثابهتالشی طبیعی
برنامههایتوسعه 
مراحلگوناگون تالشیصورتگیرد؛در نتیجه 
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هماندیشی،
وبرآمدهازیکنحوهدیدسطحیاستکهنهتابمباحثهراداردونهتوان 
میتوان امکان
نه تاب اینکه بتوان نقدی بر آن کرد؛ چون در جایی سکنی نگزیده و نه  
برنامههاچیزی نیستندکهبر اساسآن«سنت»
پاسخیمنظمراازآن انتظارداشت.این 
میشوند و نه ابزارهای
دانشی برای توسعه شکل گیرد؛ چرا که نه به آزمون گذارده  
تحقیقی متناسبی برای ارزیابی آن تعریف شده است ،نهایتاً اینکه برای آزمودن
آنهارابهکارگرفتونتایجآنرادرعملبررسیکرد.
برنامههایتوسعهبایددرعمل 
اهداف کالن کیفی برنامه دوم توسعه با ارائۀ  11دستورالعمل نظری که  3مورد آن(،5
 ،0 ،2 ،3 ،3 ،15 10و  )11هویتی اجتماعی و فرهنگی داشت سعی در ترسیم و
نظام اجتماعی ایران دارد (ادارۀ کل قوانین .)1031،در هویت اجتماعی-
بسترسازی  
که  151مورد آن به
یهای اساسی  
خطمش 
فرهنگی برنامۀ دوم نیز نزدیک به  553مورد  
بیارتباط موارد این
میشد ،قابل رؤیت بود .گستره  
فرهنگی مربوط  

جنبههای اجتماعی-

بهعنوان بستر این حرکت
هیچگونه اظهاری نظری  
تبصره گویای این نکته است که  

نمیباشد .تبصره  05قانون دوم توسعه به چگونگی اصالح و بهسازی نظام اداری

میباشد.
نظریروشن 
میپردازد.اینتبصرهنیزمانندموارددیگردچارضعفدیدگاه 

 .1-1عدم تعيين شاخصههای کمي و سنجههای دقيق

برنامههای توسعه اغلب تأثیرات اقتصادی و اجتماعی احتمالی تغییرات پیشنهادی را
بهدرستی نشان دهند چگونه
میتوانند  
میدهند و از همین رو در نهایت ن 
مدنظر قرار ن 
دستآمده از اقدامات متفاوت در راستای اهداف اصلی برنامه بوده است
به 
نتایج  
(1942, p.10

یکه عدم وجود معیارهای مناسب و شاخص در
 .)Stanbery,درحال 

محدودیتهای سر راه نظارت مؤثر است .عدم تعیین و

برنامههای توسعه از جمله 
میآوردودستان
برنامههایتوسعهمفریعمدهبرایمجریانفراهم 
تعریفشاخصدر 
میدارد.
نهادهاینظارتیرانیزبستهنگاه 
تزدایی در همان غالب کلی
به موضوع محرومی 
تبصره  13در قانون برنامۀ دوم  
محرومیتزدایی اشاره نداشته است ،عالوه بر اینکه صرفاً ابعاد

مانده و به سازوکارهای 
الگوی

نطور تبصره  51قانون تغییر 
اقتصادی محرومیت در نظر گرفته شده است .همی 
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مصرف و گسترش فرهنگ خاصی نیز صرفاً در بیان مفاهیم ارزشی (مانند فرهنگ
هیچگونه کمکی به رفع
تجملگرایی و )...محدود مانده است و  

سادهزیستی ،
قناعت ، 
خطمشی اساسی
اجتماعی نکرده است .ماده  10 

ابهام جهت ترسیم هویت ساختار نظام 
به بررسی چگونگی هدایت جوانان و نوجوانان در عرصههای ایمان مذهبی،
برنامه  
هیچگونهسازوکارنظریو عملی
میپردازد؛اما 
فرهنگخودی،خالقیت،علم،هنرو... 
نمیگردد؛
ساختننظریهبنیادیارائه 

برایدستیابیبهسیستممعانیجوانانودرنهایت

هیچگونه
حالت ارزشی و توصیفی دارند و  

بنابراین موارد مطرح در این ماده صرفاً 
کالننگرى و کلّىگویى در برنامه
نمینمایند .این  
معین قابل دستیابی را مشخص  
هدف  
بهاستثنای مباحث سیاست خارجى و سیاست
مىخورد و تقریباً  
چشم  
چهارم نیز به  
شاخصهاى مناسب و کمّى تعریف عملیاتى

مؤلفههاى سیاسى کمتر با 
دفاعى ،بقیه  
شدهاند.

 .0-1نقص در سيستم ثبت و ارائه اطالعات

روژهها ،عدم انتقال اطالعات برای
آسیبشناسی در خصوص دالیل تأخیر پ 

فقدان 
گزارشهایکالنمدیریت،نبودسیستم

برنامههایبعدی،مبهمبودن
ترتیباثردادندر 
بهدلیل حجم زیاد ،عدم
کنترل عملکرد دقیق ،ناتوانی در بررسی تمامی مستندات  
یها و
شاخصها ،عدم انعکاس نیازمند 

شفافیت اهداف و آشفتگی در برداشت از 
یها همه و همه ناشی از عدم وجود یک بانک
نداشتن تصویری دقیق از توانمند 
اطالعاتی جامع در مورد تجربیات بهدست آمده است؛ امری که ناشی از نادیده گرفتن
برنامههای توسعه
نقش بسیار مهم ثبت مستندات و مدارک و سابقه نتایج و عملکرد  
ن در حالی است که نظارت مفید و مؤثر منوط به قابلیت دسترسی و
است .ای 
حوزههای اجتماعی
برخورداری از پشتوانه سیستم آمار و اطالعات مفید در هر یک از  
است .طراحى یک شبکه اطالعاتى که قادر باشد براى مسئوالن و نهادهای نظارتی و
بهموقع در اختیار آنان قرار
بهطور کلی نهادهای مدنی اطالعات الزم را فراهم سازد و  

دهد ،در امر نظارت حیاتى و ضرورى است .مثالً با یک تعریف از اشتغال ،دولتی به
میرسدودولتدیگریباتغییرآنتعریفبهرقمکمتریابیشتریاز
یکنرخبیکاری 
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میرسد .با مالحظه سبدی از مجموعه کاالهای مورد نیاز جامعه ،تورم
همان شاخص  
میرسیم.دبیرخانه
میآیدوباتغییرهمینسبدبهنرختورمدیگری 
یکرقمیبهدست 
ائتالف «پاریس »51در راهنمای طراحی راهبرد ملی برای بهبود آمارها در راستای
میکند .آگاهی روزافزونی درخصوص نیاز به تقویت
توسعه ( )5331بر این امر تأکید  
برنامههای ملی توسعه وجود
ظرفیت آماری برای حمایت از طراحی ،نظارت و ارزیابی  
جمعآوری
دارد(.)Paris21 Secretariat, 2004نبودمرکزیجامعومستقلبرای تولیدو 
شاخصهاوروندها مانعیدرارائهارزیابی مؤثر است.در

آمارها و اطالعاتمربوطبه 
جهانامروزهرسیستمیبرایحفظبقاءوسازگاریباتالطمهایمحیطیدائماًبایدبه
توانمندسازیوانسجامدرونیپرداختهوساختارورفتارهایخودرامتناسبباشرایط
نیازمندیهایمردمخودتنظیمنمایند.

محیطیو
 .4-1ضعف در زمانبندى برای دستيابى به اهداف

چشمانداز بر
حجمى از دستیابى به اهداف  

برنامههای توسعه معلوم نیست که چه 
در  
میرسدباکارگزاریدولت
برنامههایتوسعهسپردهشدهاست.بهنظر 
عهدههرکداماز 
شاخصههای

برنامههای توسعه ،طرح چنین برنامه کلیای که فاقد 
برای اجرای  
پاسخگویی را از میزان
هرگونه  
اولویتبندیاست امکان  

اندازهگیری و 
زمانبندی ،قابل  

دورههای
شهای نظارتی در غالب  
میشود .گزار 
تحقق برنامههای توسعه ساقط  
سطحبندی
گزارشها  

برنامههای توسعه در بازه زمانی مشخص در برنامه ارائه نشد ،
پارهایموارد اطالعات مفیدی ندارند که بخواهد مبنای اصالح و بازخورد
نبوده و در  
مناسب باشند تا بر اساس آن مسیر حرکت برنامه اصالح گردد .عالوه بر اینکه در
پارهایمواردگزارشعملکردیارائهنشدهاست(عزیزخانی،،1013ص.)111 

 .1-1عدم تعريف دامنه مسئوليتها و اختيارات مجريان

محدودیتهای سر راه نظارت مؤثر است .عدم

مسئولیتها از جمله 

عدم تعریف دامنه 
بهطور دقیق و صریح موجب شده تا بازخواست جدی در خصوص
تعریف این حوزه  
تها به
مسئولیتها همیشه با ناکامی مواجه باشد و شانه خالی کردن از مسئولی 

حوزه 
تها موجب شده تا از
کرار صورت بگیرد .خأل تعاریف در خصوص دامنه مسئولی 
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یکسو سیاستمداران و ادارات مرکزی مدعی شوند که کنترل کافی وجود ندارد و در
دخالتهای بسیاری در حوزه

دستگاههای زیرمجموعه ادعا کنند که 

سوی دیگر مدیران 
میگیرد .چیزی که باید مورد توجه قرار داد ،ارزیابی میزان
آنها صورت  
اختیارات  
عهدهدار
عملکرد مدیر در حدود نیل به اهدافی است که مدیر ،مسئولیت تحقق آن را  
تهاندامانکته
است.مواد510و551قانونبرنامهپنجمتوسعهبهموضوعنظارتپرداخ 
حائزتوجهدراینموادنظارتیایناستکهاستانداردهایارزیابیدرمواد510و551
موردتوجهقرارنگرفتهاست .
 .7-1ضعف در تفکيک قانونگذاری از سياستگذاری

ویژگیهای سیاستی دارند درحالیکه بنا بر

مفاد متعددی از قوانین برنامههای توسعه 
سیاستگذاری پرهیزکند.

حوزههای 
قانونگذاربایدازورودبه 
اصول ودالیلبسیاری  
هدف از وضع قوانین و مقررات اجرای آن است ،حال آنکه بیان اهداف کلی بدون
اینکه واجد حکمی منجز و قطعی باشد و نحوه وصول به اهداف قانون را تبیین کند
سبب خواهد شد دولت موفق به انجام تکالیف مقررشده در قانون نشود .بسیاری از
موادلوایحتوسعهازجملهالیحهبرنامهچهارمتوسعهبیانشعارهاوتکالیفیکلیبرای
استها مجری
دولت است .(پورسید ، ،1035ص )1نکته دیگر اینکه هر یک از سی 
قانونگذار مفادی مشابه و در برخی موارد یکسان با
خاص خود را دارد .اینکه  
قانونگذاری
بهلحاظ اصول  
استهای فرهنگی را در قالب قانون به تصویب برساند ، 
سی 
میتوان گفت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی
قابل توجیه نیست .در واقع  
سیاستگذاری به معنای عام است (مرکز مالمیری،

قانونگذاری مرحله دوم 
ایران ، 
سیاستگذاری کالن حکومت در ایران عبارت

 ،1031ص .)513هرم تصمیمگیری و 
است از :رهبری ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای نگهبان ،شورای عالی انقالب
وزارتخانهها،

فرهنگی ،شورای عالی امنیت ملی ،مجلس شورای اسالمی ،دولت ،
های دولتی (زارعی ،،1030ص .)111بر این اساس میتوان محور
سازمانها و شرکت 

سیاستگذاریبهمعنای

سیاستگذاریبهمعنایعامرابدینترتیبترسیمکرد؛

فرایند
خاص،قانونگذاریونهایتااجرا.نکتهحائزاهمیتاینکهنمایندگانقوهمقننهدرمحور
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شریفزاده ،،1032

مشیها قرار دارند (الوانی و 
برنامهها و خط  
اصلی قانونی کردن  
ص11) .با نقض فرایند پیشگفته توسط هر یک از قوای حکومتی ،فرایند خطی
قانونگذار
سیاستگذاری تبدیل میشود که در نهایت نهاد  

سیاستگذاری به چرخه 

تواناییوقابلیتنظارتوارزیابیرافاقدمیشود. 
 .3-1ضعف در ارائه کارنامه عملکرد رسمي

بودجههای کشور و

برنامههای توسعه و 
مجلس باید از دولت در خصوص اجرای  
تکالیفی که دولت بهطور مشخص بر عهده دارد ،نظارت داشته باشد و پاسخ طلبد؛اما
برنامههای توسعه
برنامههای توسعه آنچنان کلی است که اصلیترین کارگزار  
در عمل  
مسئولیتپذیری در خصوص اجرای آن شانه خالی

میتوانداز پاسخگویی و 
بهآسانی  

چشمانداز  53ساله
بهعنوان اولین برش از سند  
برنامه چهارم توسعه  
آنچنانکه  
کند؛  
کشور بدون ارائه کارنامه عملکرد رسمیاز سوی دولت ،به پایان رسید.از این منظر
درخورتوجهاند :

مالحظاتزیر
 .3-3-1آييننامههای اجرايي بهموقع تصويبنشده

یکه در ماده  121برنامه چهارم تصریح شده که دولت موظف است حداکثر تا
درحال 
نامههای مربوطه را تصویب کند اما در سال سوم برنامه نیز
ن 
نیمه اول سال  1031آیی 
آییننامه بند د ماده  2در سال سوم
نامههای مربوطه تصویب نشده بود؛برایمثال، 
ن 
آیی 
ننامه
برنامه به تصویب رسید .در مورد ماده  11نیز کارگروه مربوطه برای نوشتن آیی 
اجراییدرسال1031تشکیلشد،بندهایالفوبماده11وماده1تنفیذیماده11
قانونبرنامهسومتوسعهنیزهمینوضعیتراداشتند. 
 .0-3-1کلي بودن گزارشهای ارائهشده توسط دولت

بهجای ارائه گزارش عملکرد به ذکر جمالت کلی بسنده
در تعدادی از مواد دولت  
کردهاست؛ازجملهدرماده0تبصرهه،ماده1و،1ماده110بندالف،ماده13بندط،
بهطور
تحققیافته ، 
ماده  3و  10بند ب و ماده  51که با عباراتی همچون  133درصد  
پیگیری و مطالعه است ،کارگروه مربوطه تشکیل و
تحققیافته ،در حال بررسی ، 
نسبی  
ننامهتهیهشدهاست. 
شنویسآیی 
پی 
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 .1-3-1عدم انطباق ميان گزارش عملکرد با هدف ماده مربوطه در برنامه توسعه

بهرغماینکه13الی53بندعملکردارائه
درمواردیدرگزارشارائهشدهتوسطدولت 
یشود درباره ارزیابی میزان دستیابی به هدف ماده قانونی
میشد اما هنوز هم نم 

اظهارنظرکرد؛برایمثال،ماده 32قانونچهارمبرنامه توسعه حدودچهل نوععملکرد
آوردهشدهاستویادربنددماده11وماده53مواردمتعددیگزارشعملکردآورده
نحالمادهقانونییاقابلارزیابینیستویاتحققنیافتهاست. 
شدهاستاماباای 
 .0-3-1عدم شفافيت در بخش نتيجه گزارشها

گزارش تفصیلی عملکرد سال اول برنامه چهارم بر حسب مفاد ماده  123در حدود
انجامشده ،پرداخته
 1133صفحه منتشر شد که بر حسب مواد قانونی به شرح اقدامات  
است؛اما در نهایت معلوم نیست که آیا پس از مجموعه این اقدامات برنامه به اهداف
خود رسیده است یا خیر یا میزان دستیابی به هر یک از این اهداف به چه میزان بوده
راجعبه عملکرد برنامه سوم توسعه و برنامه
گزارشهای منتشرشده  

است؟ مجموعه 
چهارم توسعهنیز(حسبتکلیفماده)123همهاطالعاترایکجاوبدونتفکیکدر
میدهد اما در این حجم انبوه میزان دستیابی به
اختیار مجلس شورای اسالمی قرار  
میماند .
اهدافنامشخصباقی 
 .3-1محدوديتهای نهادينهشده

بهعنوان گامی مهم جهت ایجاد انسجام در
چشمانداز در جوامع گوناگون  
تدوین اسناد  
چشمانداز بیستساله
برنامههای هر یک از واحدهای زیر مجموعه است؛ اما  
جامعه و  
توسعه کشور نتوانسته مجریان را به این الزام برساند که حرکت خود را در این
چارچوبساماندهند؛ازآنجمله:
 .3-3-1نگرش محدود به مديريت

گیریها و درستی
تصمیم 

اولویتها ،صحت 

اگر یک مدیر را بر اساس تشخیص 
میتوانیم نسبت به عملکرد او
قضاوتهایش ارزیابی کنیم ،در آن صورت خیلی بهتر  

نظردهیم.همچنیناگرانتخابوارتقاءمدیراندرجامعهتابعیکسلسلهنظامروشن،
فعالیتهای امروز کشور و جهان شود ،توجه مدیریت

منطقی و تخصصی و متناسب با 
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نظارتهای عالی در جهت بهبود کیفیت فرآیند،

ارشد کشور بیشتر بر اعمال 
متعالیترمبذولخواهدگردید .

برنامهریزیوتحققاهداف
استگذاری، 
سی 
 .0-3-1نقد عدم نگرش سيستمي در برنامههای توسعه

نداشتهاند.ازدالیلاینامرمیتوان

برنامههایتوسعهسازوکاراجراییمناسبوموفقی
برنامهریزی راهبُردی اشاره کرد (هادی
به عدم توجه جدی به شرایط محیطی (پویا) و  
بدانگونه است که آثار
زنوز ،،1031صص .)3-1این امر در مورد برنامه سوم توسعه  
گذاریها،دستاوردهاوپیشرفتهای


سرمایه
متغیرهایخارجی(اعمازتجارتخارجی،
بینالمللی) بر اقتصاد داخلی را
منطقهایو  
فرصتهای راهبُردی  

تها و 
صنعتی ،موقعی 
بسیارکمرنگدیدهاست.برنامهدومتوسعهنیزازنظرارزیابیوضعیتاقتصادینگاهی
مطلقداشتوبهشکافبینایرانوسایرکشورهایجهانعنایتینداشت .
 .1-3-1تعدد اهداف تعريفشده

آنها از ابتدای کار
برنامهها به حدی بوده است که دستیابی به همه  
هدفها در  
تعدد  
بهدلیل فقدان اولویت ،ارزیابی این نکته که چه
بسیار احتمالی دیده میشد .در نهایت  
هدفهادربرنامهتحققیافتهاست،ناممکنبودهاست. 
درصدیاز 
 .0پيشنهادات

برنامههای
بنا بر ضرورت وجود واکنش متناسب به بازخوردها ،خأل نهادهایی که در  
سندچشمانداز این بازخورد را کنترل کنند به وضوح احساس میشود .کنترل

توسعه و 
برنامههای
برنامههای توسعه الزاماتی را متوجه خود  
و نظارت جهت تضمین اجرای  
میتواند باعث تضمین
برنامهریزی  
توسعه میسازد .مشارکت ذینفعان در سراسر چرخه  
دستآوردها نیز شود .مشارکت مداوم ذینفعان در فرایند
یادگیری ،مالکیت و ثبات  
بهعنوانیکفرضتصورشودبلکهبایدنهادینهوعملیاتیشود.
نظارتوارزیابینباید 
از همین رو باید تمهیدات خاصی در فرایندهای مدیریت پروژه و برنامه اتخاذ شود تا
درگیر شدن مستمر و مؤثر ذینفعان را تأمین و تضمین کند .(
Programme, 2009

United Nations

 )Developmentدر ادامه سه پیشنهاد اصلی که در صورت تحقق

میآید :
خواهدتوانستعمدهمشکالتموجودرارفعنماید، 
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 .3-0نهادسازی

نهادینهسازی سازوکارهایی جهت ارتباط بین سیستم و محیط و برای ایجاد نظمی
چشمانداز مردم بهعنوان یکی از دو
مستمر در نظام اجتماعی ضروری است .در سند  
برنامههای توسعه معرفی شدهاند .این نقش اصطالحی کلی است و در
رکن ناظر بر  
آنها پرسشگری
راستای تحقق این مفهوم کلی باید با تعریف نهادهایی که از طریق  
میآید.
میشود ،الزامات اجرای این نظارت فراهم  
مردم و پاسخگویی کارگزاران بیان  
توسعهایبکار

بهطورمؤثربرای ارتقادستاوردهای
شاخصهاتنهادرصورتیمیتوانند 

بهدرستیوکامالًدرک شدهباشندوحمایتگستردهطیفوسیعی ازذینفعان
روندکه 
ملی را جلب کنند ( .)Monitoring and Evaluation, 2007این مهم مستلزم درگیر کردن
گسترهوسیعجامعهدرامرتوسعهاستوالبتهدالبراهمیتنهادسازی .
 .0-0شفافيت اطالعات

آنها
سازمانهاهموارهتحت تأثیرفشارهایداخلیوبیرونیقراردارندکه 

دولتهاو
 
سیستمهای

میکند .
مسئولیتپذیری ،شفافیت و بیان نتایج و دستاوردها  

را ملزم به 
میتوانند ابزار مدیریتی قدرتمندی برای رسیدن به این
نظارت و ارزیابی نتیجه-محور  
پیامهایی که
اهداف باشند ( .)Kusek, J., and Rist, R., 2004نظارت چیزی جز ارسال  
میدهد نیست.جریاناطالعاتدر امرکنترلبـه
بهطور مؤثررفتارگیرنده پیامراتغییر 

دستگاههایدولتیبایدسازوکاریرا

؛ازاینرو،

شـکلسریعودقیق،امریحیاتیاست
شاخصهای اندازهگیری و اقدامات صورت

درست کنند که در آن قوانین و مقررات ،
اطالعرسانی قابل دسترس تمام شهروندان و
رسانهها و دیگر ابزارهای  
گرفته مدام در  
سازمانهای غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی باشد تا

گروهها و 
بهخصوص احزاب ، 

آنهابتوانندآزادانهعملکردکارگزارانتوسعهراارزیابیکنند. 

 .1-0تعيين شاخص

سنجههاى
شاخصها و  

چشمانداز ،با 
باید کلیه مفاهیم اعم از سیاسى و غیرسیاسی در  
عینى و
دقیق ،با تعریف عملیاتى از حالت انتزاعى خارج شده و جنبه انضمامى و  
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گذارىها


سیاست
آنها را در تقنین قوانین و سایر 
بهطور دقیق  
کاربردى یابند تا بتوان  
ملحوظنمود.
جمعبندی

گزارههای کلی و نظاممند و
مجموعهای از  

برنامههای توسعه باید توأمان دربرگیرنده 
نحال قابل آزمون باشد .تعیین شاخص و معیار ـ که براى موفقیت و کارایى یک
درعی 
هدفهاى برنامه در قالب نتایج قابل
نظام نظارتى الزم است ـ عبارت است از بیان  
شاخصهای

بهرغم این مهم عدم وجود معیارهای مناسب و 
اندازهگیرى و دقیق . 

محدودیتهای سر راه نظارت مؤثر است.

برنامههای توسعه از جمله 
فنشده در  
تعری 
برنامههایتوسعهموجبشدهتاباضعفدرامکاننقد
همچنینفقدانسنتفکریدر 
برنامههایتوسعهنیزمواجهباشیم.اینرویههمچنینامکانبنانهادنتجاربتوسعهدر
میکند .در پس سازوکارهای کنترلی و نظارتی
یک چارچوب نظری را از ما سلب  
میتوان ایجاد همسوسازی سایر نهادهای توسعه و برقراری ارتباط کمی و کیفی

بودجههای سالیانه را انتظار داشت .این مهم فراتر از  51-52بند

پنجساله و 
برنامههای  
الزاماتی نظارتی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.
مىکنند و مىتوان از
انجاموظیفه  
امروزه بیش از ده نهاد نظارتى کالن در کشور  
چشمانداز سود جست؛اما تداخل کاری
مساعدت این دوایر نظارتى نیز بر اجراى سند  
و موازی کاری و فقدان مرز مسئولیت و اختیارات هر یک از نهادها موجب شده تا
نتوان کارایی الزم را از این نهادها انتظار داشت .تعمیق مسئولیت در جامعه نیازمند
شفافیت در ارائه اطالعات و دستیابی رسانهها و محققان به اطالعات صحیح و دقیق
جهت انعکاس آن به جامعه و فعال کردن نهادهای مدنی و افکار عمومی در نقش
برنامههای
اطالعرسانی عمومی در خصوص اهداف  
نظارتی و مشارکت است .گسترش  
شنیاز ایفای نقش نظارتی نهادهای مردمی در
توسعه از دیگر اموری است که پی 
برنامههایتوسعهبه
برنامههایتوسعهاست.درواقعازاینطریقمیتوانانتظارتبدیل 
جمعیایرابرایتوسعهبهوجودآورد. 

دغدغهجامعهراداشتواراده
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يادداشتها
میکند تا اقتصاد چین را با تشویق به مصرف داخلی،
 .1برنامه پنج ساله دوازدهم چین تالش  
توسعه بخش خدماتی ،حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده ،حفاظت از انرژی و
پاکسازی محیط زیست بازسازی کند .ژوزف کیسی و کاترین کولسکی ( )5311در تحلیل

برنامهپنجسالهدوازدهمتوسعهچین .
میتوانبهماده21قانونچهارمتوسعهاشارهکرد .
.5ازجملهاینموارد 
کتابنامه
استونر ،جیمز و فریمن ،ادوارد ( ،)1032رهبری و کنترل ،ترجمه سید محمد اعرابی و علی
پژوهشهایبازرگانی.

پارسائیان،جلدسوم،تهران:مؤسسهمطالعاتو
الوانی،مهدی(،)1032مدیریتعمومی،تهران:نشرنی.
پورسید ،بهزاد ( ،)1035«درباره الیحه برنامه چهارم توسعه؛ بازخوانی حقوقی برنامه» ،مرکز
بررسیهایحقوقی،شمارهمسلسل .1133

پژوهشهایمجلسشورایاسالمی،دفتر

رضاییان،علی(،)1011اصولمدیریت،سمت .
رئوفی،محمدحسین(،)1031مدیریتعمومیوآموزشی،مشهد:نشرروانمهر.

زارعی ،محمدحسین ( ،)1030«حکمرانی خوب ،حاکمیت و حکومت در ایران» ،مجله
تحقیقاتحقوقی،شماره.13 
تمها ،انتشارات دانشگاه عالمه
شمسالسادات ( ،)1031تجزیه تحلیل و طراحی سیس 

زاهدی ،
طباطبایی .
نظریههای ارتباطات ،ترجمه علیرضا دهقان ،مؤسسه
سورین ،ورنر؛ تانکارد ،جیمز ( ،)1031 
انتشاراتوچاپدانشگاهتهران.
پژوههای توسعه
طرحها و  
عبدالغنی ،محمدنور ( ،)1011«روشناسی نظارت و ارزشیابی  
تجربههایی از آسیا ،سعید
روستایی در مالزی» ،در نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی : 
کیاکجوری،وزارتبرنامهوبودجه .

عزیزخانی ،فاطمه ( ،)1013«ارزیابی برنامه سازوکار نظارتی برنامه پنجم» ،فصلنامه مرکز
پژوهشهایمجلسشورایاسالمی،سالهجدهم،شماره .13
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چالشهای مدیریت

مهمترین 
طبقهبندی  
علی حاج شیرمحمدی ،معرفی ( ،)1031«تبیین و  
بینالمللیپروژهمدیریت،اسفندماه. 
ارائهشدهدردومینکنفرانس 
پروژهایران»، 
چشماندازملی»،
برنامهریزیاستراتژیکدرتحقق 
فاضلی،عبدالرضا(،)1013«درآمدیبرنقش 
پژوهشهایمجلسشورایاسالمی،سال13شماره .13

فصلنامهمرکز
قانونبرنامهاولتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی. 
قانونبرنامهپنجمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی.
قانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی.
قانونبرنامهدومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی. 
قانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی. 
کاستلز،امانوئل،(،)1031عصراطالعات،ترجمهحسنچاوشیان،تهران:سفیر.
پژوههای توسعه
طرحها و  
ماتور ،کولدیپ ،( ،)1011«نظام نظارت و ارزشیابی کارآمد برای  
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