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 مقدمه 

ی از ریزي، به ویژه در کشورهایی نظیر ایران، با اقتصادي نفتی، که دولت درآمدهاي عظیم ناشبرنامه

ي از ات نفت و گـاز را در انحصـار خـود دارد، از اهمیـت بیشـتري برخـوردار اسـت. برخـوردارصادر

گیري اصولی و مبتنی بر واقعیات و نگاهی آینده اندیشانه، از یـک سـو، و اي متناسب با جهتبرنامه

 ها جلوگیري کند.رفت سرمایه رزتواند از هاجراي صحیح آن، از سوي دیگر، می

گردد و تجربیات میباز 1928هاي به سالبه مفهوم امروزي آن در جهان ریزي نامهاگر چه دیرینه بر

مراه هاین مفهوم، همچنان با قدري ابهام  زیادي در کشورهاي گوناگون در این زمینه وجود دارد، اما،

یشیدن اند«توان براي آن ارائه کرد، پوشی از این ابهام، شاید بهترین تعاریفی را که میاست. با چشم

ریزي بر مراحل باشد. در واقع برنامه» ها در آیندهدستور کار براي رسیدن به هدف«و با » براي آینده

 است.ر استوا سازيیابی و بهینهبهینهو  هماهنگیاساسی 

ریزي راهبردي از جملـه الگوهـاي ریزي متفاوتی در عرصه جهانی مطرح است. برنامهالگوهاي برنامه

ریزي هاي توسعه کشور نیز به کـار بسـته شـود. برنامـهشود در برنامهتالش می مورد توجه است که

است که بیشترین هدف آن شـکل  2و نوعی فرایند یادگیري 1کنشانهریزي همراهبردي در واقع برنامه

ریزي تـوان نتیجـه گرفـت کـه در برنامـهگیران اسـت. در ایـن صـورت میدادن به ذهنیت تصـمیم

گیران نسبت به مسائل جاري و آینده ریزي فضایی، باال بردن آگاهی تصمیم برنامهراهبردي، به ویژه 

 د.نرواز جمله اهداف اصلی به شمار میپیش رو،

هایی است کـه هاي متعارف) برنامه وضع نهایی چیزي ملموس و اقدام(یا همان برنامه ۳برنامه طرحی

ریزي تعامل میان افراد درگیر تا تصـویب برنامـه تحقق آن انجام گیرد. در این گونه برنامه يرابباید 

هاسـت. بـه ایـن ترتیـب، در چـون و چـراي اقدامراهنمـاي بی ادامه دارد و پس از تصویب، برنامـه،
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ها نتایج برنامه بایـد بـا محتـواي برنامـه شود. و در ارزیابیریزي طرحی تصویر آینده بسته میبرنامه

 اولیه مطابقت داشته باشد. 

هایی است که به وسیله بـازیگران و گیريهاي راهبردي، موضوع برنامه مجموعه تصمیمبرنامه اما در

گفتگـو، تفـاهم و همـاهنگی از اصـول  کت،گیرد. بنابراین مشـاراندرکاران بسیاري انجام مییا دست

ري رود که باید در میان تمـامی بـازیگران سـاري و جـاریزي راهبردي به شمار میاساسی در برنامه

 باشد.

جملـه اصـول از  هماهنگیها و الزم براي تحقق هـدف وسایلریزي هر چه که باشد، الگوي برنامه

هاي شوند که بخشروند. چرا که دستور کارها زمانی به برنامه بدل میخدشه ناپذیر آن به شمار می

تـوان رنامـه را میر یک بدهاي مورد نیاز ترین هماهنگیگوناگون آن با یکدیگر هماهنگ باشند. مهم

 چنین برشمرد:

تـوان از اقتصـاد دانـایی همسوي یکدیگر باشند. نمیاهداف باید  ها:هماهنگی میان هدف •

 محور به عنوان هدف نام برد اما گشودگی اقتصادي را نادیده انگاشت.

م توسعه پیش نیازهایی دارد که دسـتیابی بـه آن نیازمنـد فـراه هماهنگی میان وسایل: •

هاي بنـدي برنامـهها در جمعی آنهاست. به عنوان مثال، همانگونـه کـه هنـديآوردن تمام

هاي به تنهایی قادر نیست براي نیـروي کـار فزاینـده فرصـت» رشد«توسعه خود دریافتند 

 شغلی کـافی فـراهم کنـد، کـارآفرینی نیـز بایـد مـدنظر قـرار گیـرد، کـه نیازمنـد تغییـر

 است. دررویکردهاي آموزشی به ویژه آموزش عالی

ها و نیازي به توضیح نیست که هماهنگی میان هـدف ها و وسایل:هماهنگی میان هدف •

را هدف قرار داد امـا » توسعه پایدار«توان وسایل امري گریزناپذیر است. به عنوان مثال نمی

هاي علـم را در هاي نگهداشـت زیسـتگاهوسایل مربوط به چنین فرایندي از توسعه و هزینه



 ٤ 

ار نیاورد. یا از توسعه مبتنی بر دانـش سـخن گفـت بـدون آنکـه عنـایتی بـه برنامه به شم

 نهادهاي تولید دانش داشت.

 نقد روش شناختی

 حال، با توجه به این مقدمه نخست مروري روش شناختی به سند یاد شده خواهیم داشت. 

 هاي راهبـردي میـان و بلنـد مـدت،اساساً یکی از توجیهـات تـدوین برنامـه زدگی:شتاب •

و رپـیش  یهـاي احتمـالزدگی و آینده اندیشی است تا بتـوان بـا چالشجلوگیري از شتاب

جدایی ناپـذیر از زدگی، جزئی بیماري مزمن شتابرسد، که شد. اما چنین به نظر میروبرو 

ین برنامـه تـدوین نخسـتهیـأت اي که در گـزارش ت. به گونهریزي در ایران شده اسبرنامه

راي وقت کمی که بـ«هاي عمده تهیه برنامه چنین قید شده است:  عمرانی یکی از دشواري

ه پـنجم به نظر می رسد، برنامـ ».تهیه برنامه هفت ساله اصالحی و عمرانی تعیین شده بود

زمـان  ونیز از این دشواري برخوردار بوده است. شیوه نظرخواهی در مورد سندي با اهمیت 

داشـتن این کاستی است. به عالوه، در دسـت ن در نظر گرفته شده براي آن گواه مناسبی بر

ریزي در حالی که، برنامـه یز مؤید چنین برداشتی است.نها در گزارش خود بسیاري از داده

هاسـت، الزم هاي اصلی دولتکارویژه براي چرخاندن امور جاري و آینده کشور که از جمله

ه با دهاي گسترور دائمی و با رایزنیتر و به طتر، ژرفتر، همه جانبهاست با مطالعات گسترده

گیـري از تجربـه دیگـر و همچنین بهرهاز جمله بخش خصوصی تمامی ذینفعان و بازیگران 

همچـون » اندازتصویر کالن برنامه پنجم و افق چشـم«کشورها انجام شود که مطالعه سند 

 بهره بوده است.رسد از آن بیظر مینهاي پیشین به اسناد برنامه

هاي پیشـین اگر چه سند مورد نظر با مروري کلی بـر برنامـه هاي پیشین:بی برنامهارزیا •

ها به ویژه برنامـه چهـارم مـورد رسد، که این برنامهتوسعه انجام شده است، اما به نظر نمی

ارزیابی و آسیب شناسی قرار گرفته باشند تا بتوان از این رهگذر، ضـمن اسـتمرار دادن بـه 
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ها در برنامـه به رفع یا کـاهش کاسـتی هامام برنامه چهارم، و دیگر برنامههاي نیمه تبرنامه

 پنجم پرداخت.

به عالوه، بدون داشتن تصویر درستی از وضعیت کنـونی کـه بـه طـورطبیعی بایـد حاصـل 

اي جدید توان به طراحی برنامهعملکرد و یا عدم اجراي مفاد برنامه چهارم باشد، چگونه می

  ؟اقدام کرد

ه نکته مهم دیگري که در سند مورد مطالعه بـ اي رقیب به مثابه الگوي توسعه:کشوره •

هاي کشـورهاي رقیـب در منطقـه ، تدوین الگوي مطلوب بر اساس شـاخصخوردچشم می

گیري از تجارب دیگر کشورها آسیاي جنوب غربی است. اگر چه، بسیار روشن است که بهره

مـدت  تدوین برنامه توسعه میان و بلنـدآیا اشد، اما تواند، در بهبود تدوین برنامه مؤثر بمی

هاي عملکردي دیگر کشورها، روش کارآمدي در تدوین برنامـه بـه کشور، بر مبناي شاخص

 آید؟ آیا تدوین برنامه به ویژه الگوي مطلوب [به ویژه نرخ رشـد] بایـد بـر مبنـايشمار می

 ورها؟لکرد سایر کشهاي ملی انجام شود یا عمتوان و پتانسیل

به  ت؟به عالوه، صرف حضور در یک منطقه جغرافیایی، معیار مناسبی براي الگو پذیري اس

 بـاران و سخنی دیگر، چه تشابهاتی میان نظام اقتصادي ترکیه و کشور پهناور و ثروتمند ای

گـرفتن  نفتی وجود دارد؟ آیا صرفاً با در نظر گرفتن حجم تولید، و بـدون درنظـر ياقتصاد

بـه فـرض کـه چنـین  ؟ساتی دسـت زدتوان به چنین مقایو دیگر متغیرها می روش تولید

هایی نیز امکان پـذیر باشـد، آیـا متغیرهـاي دیگـر سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی مقایسه

 هاي اقتصادي شود؟تواند موجب تمایزات نظامنمی

الزامـات تحقـق دسـتیابی بـه اهـداف کمـی «اگر چه در بخش  الزامات تحقق دستیابی: •

رسد، روش شناسی خاص به نکات کلیدي و مهمی اشاره شده است، اما به نظر می »طلوبم

و متناسبی براي تدوین الزامات به کار گرفته نشده است و این کـار بـه صـورت ذهنـی یـا 



 ٦ 

زدگی در برنامه است. شاید به دلیل شهودي انجام شده است، که از جمله پیامدهاي شتاب

ارتقـاي سـطح مـدیریت «جلسه دومـین سـتاد، دو مقولـه همین کاستی است که در صورت

نیز بدان افزوده شده است. بـه عـالوه مقـوالت » توسعه کارآفرینی«و » هاي اقتصاديبنگاه

 توان بدان افزود، از جمله:هاي پیش میبسیار دیگري به ویژه از برنامه

 (از برنامه اول، دوم و چهارم) عدالت اجتماعی 

 ) از برنامه دوم و چهارم)ارتقاي امنیت انسانی 

 هارم)چاول، دوم، سوم و  نوسازي دولت (از برنامه 

 (از برنامه اول، دوم و چهارم ) آمایش سرزمین 

 (از برنامه اول تا چهارم) و ...توسعه فرهنگی 

تصـویر کـالن اقتصـادي برنامـه بر ترسیم اگر چه سند مورد بررسی،  :1رویکرد اقتصادزده •

هاي الزم یاد آن صرفاً بر رشد اقتصادي و بدون در نظر گرفتن زمینهتأکید دارد، اما تأکید ز

 اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، رویکردي اقتصادزده بدان بخشیده است.

ایـن سـند بـا  3در بنـد  :هاي کلیتوجه به سیاستتصویر کالن اقتصادي بیترسیم  •

نظر از قلم انداختن مفهوم  صرف، )»1389-93تصویر کالن اقتصادي برنامه پنجم («عنوان 

اي باشـد، بـه تواند متضمن مفاهیم فراوان و تناقض نمایانهاز برنامه پنجم که می »توسعه«

هاي کلی حاکم بر برنامه تهیـه و بـه تصـویب ابتدا باید سیاست«این نکته اشاره شده است 

ه آیـا کنـد کـحال این پرسش به لحاظ روش شناسی بـروز می» مقام معظم رهبري برسد.

 هایی امکان پذیر است؟ترسیم تصویر کالن اقتصادي، بدون در دست داشتن چنین سیاست
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 مفهومینقد 

گیـري از خـرد جمعـی متخصصـان در تفصیلی مفهومی نیازمند زمان مناسـب و بیشـتر و بهرهنقد 

ر شود با توجه به فرصـت انـدك دهاي گوناگون از جمله اقتصاد است. در این قسمت سعی میرشته

 نظر گرفته شده براي اظهارنظر در مورد سند، به اختصار به این موضوع اشاره شود.

 توسعه اقتصاد دانایی محور •

وجـود ارتبـاط منطقـی میـان متغیرهـاي کـالن «به درستی بر ...» تصویر کالن اقتصادي «در سند 

رد اقتصـاد دانـایی رسد، با توجـه بـه رویکـاما به نظر می ،اشاره شده» اقتصادي با سایر اهداف کمی

محور، که به عنوان رویکرد اصلی برنامه پنجم توسعه انتخاب شده است، این ارتباط منطقی یا وجود 

رویکرد نادیده انگاشته شده است [اگر منظور این ندارد و یا اساساً متغیرهاي اساسی نقش آفرین در 

دو متغیـر اصـلی و نقـش ، تربـه سـخن روشـنباشد] 1همان اقتصاد دانشمحور از اقتصاد دانایی 

ترین منـابع رشـد نادیـده آفرین در اقتصاد دانش، یعنی دانش و فناوري به عنوان اصـلی

دهد، که مبناي محاسبات صـرفاً روش یاین کاستی زمانی خود را بیشتر نشان م اند.انگاشته شده

مـورد اسـتفاده  2ريانتخاب شده باشد. این تابع بیشتر براي محاسبه رشد فنـاوسولو حسابداري رشد 

گیرد و نه به عنوان یک مدل اقتصادي براي یک برنامه توسعه. چرا که تابع یاد شده، اساسـاً قرار می

اي است که بر اساس یک فرم کلی ابتـدایی از تـابع یک مدل اقتصادي نیست، بلکه تابع تولید ساده

ت، به دست آمده اسـت. از س، که از هر دو طرف لگاریتم و سپس مشتق گرفته شده اسالداگ -کاب

 توان به نکات زیر اشاره کرد:جمله نقاط ضعف این تابع می

ترین آنها، عامل اقتصادي وجود دارد که مطلوبیت هاي رشد، از جمله ابتداییدر تمامی مدل •

هاي ریاضـی) بـه قیـد در تغییـر نـرخ رشـد خود را با توجه به قید مصرف (که با دستکاري

 رساند.شود به حداکثر میمی سرمایه فیزیکی تبدیل

                                                 
1 -Knowledge Economy 
2 -Technological Progress 
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در شد تولید سرانه است،  ، عامل نهایی(TFP)وري کل عوامل نرخ بهرهبه عالوه، در تابع رشد سولو، 

ه هاي بهبود بخشی ارائه نمی دهد و قادر به توضیح رشد سـراناما هیچ گونه توضیحی مبنی براي راه

 باشد.مدل میعاملی برونزا در این  TFPبلند مدت نیست. در واقع 

با توجه به رویکرد برگزیده شده [اقتصاد دانش] شاید مناسب تر آن بـود کـه از الگوهـاي اقتصـادي 

رومر، الگوي سرمایه انسانی لوکاس و نظـایر آن بهـره گرفتـه توسعه درونزا، از جمله مدل تحقیق و 

رود ش افزوده به شمار میترین عامل تولید ارزشد. چرا که در اقتصاد دانش، دانش به مثابه اصلیمی

کنند. شاید همین کاستی در ترین نقش را ایفا میو در این میان میان انسان و سرمایه انسانی اصلی

همان طوري که مشـخص « :تدوین کنندگان سند را واداشته است که چنین بنگارندشده الگوي یاد 

صـادي تنظـیم تدر تـأمین رشـد اق و افزایش سـهم آن 1ورياست برنامه پنجم با رویکرد ارتقاي بهره

ارتقاي سرمایه انسـانی و کند. از جمله این الزامات شده است که الزامات خاص خود را طلب می

اجتماعی، افزایش سطح فناوري، گسترش خالقیت و نوآوري، بهبود محیط کسـب و کـار، 

الزامات یـا  است. اگر این هاي رانت جویانهگسترش رقابت پذیري در اقتصاد و کاهش فعالیت

به عبارتی متغیرها در رشد اقتصادي مورد نظر تدوین کنندگان سند اثر گذارند چرا نباید بـه دنبـال 

 ؟هاي اقتصادي بود که بتواند در برگیرنده این به اصطالح الزامات باشدمدل

انـد کـه ارتقـاي سـرمایه انسـانی و اجتمـاعی، از جملـه تدوین کنندگان سند، بـه درسـتی دریافته

هاي د، امـا ظـاهراً، تأکیدشـان بیشـتر سـرمایهنرومی ترین متغیرهاي رشد در کشور به شمارلیديک

 فیزیکی است تا سرمایه انسانی.

صرفاً بر مبناي الگوي کشـورهاي ریزي در ایران صرفاً مشکل محاسباتی نیست آن هم مشکل برنامه

هاي کشور. آیا تدوین کننـدگان سـند، بـه ایـن نکتـه توجـه رقیب و بدون توجه به توان و پتانسیل

اند که به فرض پذیرش محاسبات انجام شده، و پذیرش نرخ رشد پیشنهادي، نظـام اقتصـادي داشته

زیر ساختی داراست؟ دوم این  کشور تاب تحمل این رشد را به لحاظ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و
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که اگر امکان دستیابی به افزایش نرخ رشد، بـه سـادگی انجـام محاسـبات آن بـود، چـرا بـه رشـد 

برنامه چهارم توسعه این افزایش نرخ رشد اقتصادي باالتر نیاندیشید؟ و یا چرا در سه سال گذشته از 

؟ بحث نیروي انسانی متخصـص ستانجام نشده است و یا دست کم به سوي آن گام برداشته نشده ا

[به ویژه در رویکرد اقتصاد دانش] که باید خالق و نوآور باشد تا بتواند دانش قابـل عرضـه بـه بـازار 

در این محاسبات چگونه لحاظ شده است؟ آیـا تأسیسـات زیـر بنـایی از جملـه تولید کند جهانی را 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؟ و بسـیاري ها، انرژي و ... مورد نیاز براي چنین رشدي بندرها، راه

 رسد، سند ارائه شده بتواند پاسخگوي آنها باشد.که به نظر نمی ،هاي دیگرپرسش

که اغلب آنهـا نیـز توسـط  1380هاي آسیب شناختی دهه الزم به توضیح است مطالعات و پژوهش

نـین را از جملـه چنهادهاي عمومی انجام شده است نقاط ضعف در دسـتیابی بـه توسـعه در ایـران 

 اند:برشمرده

ظـران در مطالعات مقدماتی تدوین برنامۀ چهارم که از سوي نهادهاي دولتـی و بخشـی از صـاحب ن

افتگی، یـکم توسـعه اصلی ترین عواملی که درگذشته و در پی اجراي برنامه ها به  ،انجام شده است

 ندي کرد:گسترش فقر و نابرابري انجامیده است را چنین می توان سرفصل ب

 کم توسعگی و کم رشدي به دلیل نبود انگیزش تولید؛ •

 توزیع ناعادالنه درآمد و ثروت؛ •

 بیکاري؛ •

 پایین بودن بهروري؛ •

 نرخ باالي تورم؛ •

 و 18: 1381(مؤسسه عالی پـژوهش تـأمین اجتمـاعی،  هاضعف نگرشی (بینش ها) در ریشه یابی •

 ).10- 16و  17

انجامیـده اسـت، بـا آنچـه در کم توسعه یافتگی عۀ کشور به این میراث گذشته که در مسیر توس   

موجب افزایش فقر در ایـران  ،تلقی شده» سرچشمه فقر و شکاف اجتماعی«یادشده به عنوان اسناد 



 ۱۰ 

شده است که می توان سر فصل وار از آنها چنین یاد کرد [بیشتر به نکاتی اشاره مـی شـود کـه بـه 

 بحث ما مربوط می شود].

 قتصادي حاکم بر عرصۀ بین المللی؛ا -سیاسی ساختار قدرت •

 اقتصادي داخلی؛ –ساختار قدرت سیاسی  •

ه اجـراي بناتوانی در ایجاد زیر ساختهاي الزم جذب و نگهداري متخصصان و کارشناسانی که قادر  •

 بهینه سیاستها باشند؛

 لـی پـول والمل دنباله روي از برنامه هاي نهادهاي حاکم بر نظام اقتصاد جهانی نظیر صندوق بـین •

 بانک جهانی؛

 ناکارآمدي مدیریتی انسجام گسیخته و برخورداري از ساختارهاي نامناسب؛ •

ت بی توجهی به اهداف و راهبردهاي کـالن قـانون اساسـی، برنامـه هـا و مسـائلی همچـون عـدال •

 اجتماعی کاهش فقر و نابرابري و نبود روش هاي مشخص براي تحقق عینی آنها؛

عۀ قر در توسمفاهیم فقر نظیر فقر آزادي، فقر در دستیابی به حقوق انسانی و ف بی توجهی به سایر •

 ابعاد انسانی

ده سـازي عـدم استفـاده از دستـاوردهاي جـدیـد دانش در شناخت ارائه خدمات، بـازتوانی و آمـا •

 انسان ها؛

 عدم ایجاد انگیزش در کار تولید [عدم توانایی در کارآفرینی]؛  •

کمبـود نیـروي انسـانی متخصـص بـراي شـناخت، سـازماندهی نظیـر:  و باالخره مشـکالت

ش ، ضعف برنامه ریزي جـامع و فراگیـر، عـدم برخـورداري از دانـتوانمندسازي و پیگري مسائل

 ).10-2و3و4: 1381بومی، تعدد سازمانها و نبود هماهنگی (مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 

ع بنـدي که می توان آن را حاصل نظرات و جمبپردازیم مباحث این پیش از آنکه به جمع بندي    

اندیشه پردازان و نهادهاي بخش عمومی کشـور تلقـی کـرد، بـی مناسـبت نیسـت مـروري نیـز بـر 

 پیشنهادهاي اصلی این مجموعه بیاندازیم.
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آمده » رد؟کچه باید «نکتـۀ قابل تأمل این که در پیـش سـخن مـربـوط به پیشنهادهاي اصلی یا    

ی و بر عزم مل توصیه هاي ذیل تنها زمانی می تواند آثار مثبت به دنبال داشته باشد که عالوه«: است

(مؤسسـه  مدیریت منسجم با اندیشه و تعقل بسیار و به دور از تمایالت خام و احساسی اجـرا شـوند

وط به ها مرببندياین که این جمعتوجه نکته قابل ). 10-23: 1381عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 

 مطالعات مقدماتی برنامه چهارم توسعه بوده است.

نکتۀ دیگري که به ژرف نگري بیشتري نیاز دارد، این است که به رغم تأکیـد بـر کمبـود نیـروي    

نیـروي «اشاره می شـود کـه   ۱انسانی در ریشه یابی ها، در راه حل ها به گونه اي تناقض نمایانه اي

یت به سمت شرایط مطلوب وجو دارد! شاید این تنـاقص گـویی از براي تغییر وضع» انسانی بسیاري

وي انسـانی بـی توجـه بـاقی کمی نگري تدوین کنندگان سند ناشی شده باشد که بـه کیفیـت نیـر

فقـر « و » فقر قابلیتی« ، »شـکاف اجتماعی« به هر حال راه حل ها را که در سـه حـوزة  .انندممی

 توان فصل بندي کرد: جمع بندي شده است چنین می» درآمدي

ارکت اصالح حوزة قدرت به نفع حوزة عمومی با استمرار و تعمیق اصالحات سیاسی و گسترش مش •

) 3 ) تقویت حقـوق شـهروندي، 2) شفافیت بخشیدن به روابط حوزة قدرت،  1اجتماعی از طریق  

 گسترش امکانات براي نظارت عمومی.

یت رفع سوءِ مسکن یا به عبارتی ارتقاي کیفگسترش پوشش آموزش عمومی، بهداشت، سالمت و  •

 ارند.زندگی از طریق بهبود شاخص هاي توسعه انسانی که در میان و بلندمدت اثربخشی زیادي د

 اجراي برنامه هاي حمایتی و تأمین اجتماعی؛ •

تالش می شود، با بهره گیري از تحلیل محتواي کیفی به تحلیل و دسـته  2و  1شماره در جدول    

در ایران پرداخته شود. این تحلیل برمبناي رویکرد علم مدیریت کم توسعه یافتگی ریشه یابی بندي 

که به بررسی نهادها از دو منظر نهادي و عملکردي می پردازد انجام شده است. اما ستون دیگري با 
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عات بدان اضافه شده است. دلیل انتخاب این گزینه، دالیلی است که در مطال» ضعف بینشی« عنوان 

 به عنوان ریشه هاي باز تولید فقر در ایران بدانها اشاره شده است.

 کم توسعه یافتگیتحلیل محتواي کیفی مطالعات ایرانی در ریشه یابی  1جدول شماره 

 ملکرديع -ضعف مدیریتی اختاريس -ضعف نهادي ضعف نگرشی
 ناتوانی در شاخت صحیح مسائل •

و  وجهی به سایر مفاهیم فقر (قـابلیتیتبی  •

(... 

توسعه نیافتگی سیاسـی [کمبـود سـرمایه  •

 اجتماعی]

عدم حاکمیت رویکرد علمی و دستیابی بـه  •

 دانش هاي روزآمد

 ناآگاهی از حقوق شهروندي •

نیاز به گسترش بهبود شاخص هاي توسـعه  •

 وزش، بهداشت و...مانسانی، آ

 بی توجهی به توسعۀ انسانی •

 وجود ساختارهاي نامناسب •

 وجود نهادهاي موازي •

 ناتوانی در ایجاد زیر ساختهاي الزم... •

 نبود شفافیت در روابط قدرت •

 کمبود امکانات براي نظارت عمومی •

 نرخ تورم باال •

 ناتوانی در جذب نخبگان •

 ناکارآمدي مدیریتی •

 انسجام گسیختگی مدیریتی •

بی توجهی به اهداف، راهبردهـاي کـالن و  •

 قوانین

 شکاف میان برنامه ها و عملکردها •

دگاهی دانـش ي متفاوت به طبقه بندي تحلیل ریشه یابی فقر و راه حل هاي آن با دیـدبا رویکر 2 مارهدرجدول ش  
توسـعۀ جم پـنمحور پرداخته می شود. این رویکرد تحلیلی، از آن رو از اهمیت بیشتري برخـوردار اسـت کـه برنامـۀ 

م بـه رغـ ،ن این که. نکتۀ قابل اندیشیدشودتدوین می»توسعه دانایی محور«با رویکرد  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
ال تـدوین ، تصویر کالن اقتصادي صرفاً با تأکید بر رشد بابودن آن» حورم -دانایی«تأکید مطالعات مقدماتی برنامه، بر 

ویر کـالن شده است. متغیرهاي اصلی اقتصاد دانش، یعنی نیروي انسانی متخصص، دانش و فناوري، نـه تنهـا در تصـ
  اند.چندان مورد اعتنا قرار نگرفتهنیز ه پنجم، بلکه حتی در برنامه چهارم و سوم اقتصادي برنام

عـدم اختصاص بودجـه متناسـب بـه علـم و پـژوهش کـه اختصـاص بهینـه و سـخاوتمندانه آن مـی توانـد مسـیر   
خالص ملی قرار بـود درصد تولید نا 5/1توانمندسازي را هموار کند، نه در برنامۀ چهارم، بلکه حتی در برنامۀ سوم که 

 دة نگـرش هـا ونشد که بعضاً دچار کاهش نیز شد. این موضع می تواند بازتاب دهن تنها محقق بدان اختصاص یابد نه
 باورهاي حاکم در عرصۀ تصمیم گیري باشد.

 توسعهبرنامه هاي  و راهکارهاي خروج ازآن برمبناي مطالعاتکم توسعه یافتگی جدول تحلیلی ریشه یابی  2جدول

محور کاستی هاي 
 فقرآفرین

 راه حل ها حورم -ریشه یابی بانگاه دانش

 ناتوانی در ایجاد زیر ساخت ها -
 ناتوانی در جذب نخبگان -
 ناکارآمدي مدیریتی -
 ان کارآفرینیونبود ت -
 کمبودنیروي انسانی ماهروتوانمند -
 ناتوانی در ایجاد توانمندي -
 تعدد نهادهاي موازي -
 بی تناسبی برنامه ها -
 بودن اولویت هانامشخص  -

 عدم برخورداري از دانش الزم -
 بی اهمیتی به یافته هاي علمی -
 ناکارآمدي نظام آموزشی به ویژه آموزش عالی -
عدم برخورداري از دانـش روزآمـد مـدیریت و  -

 سازمانی
ناآگاهی یا عـدم شـناخت صـحیح از وضـعیت  -

 کنونی جامعه ایرانی
 عدم تولید دانش بومی -
  دنباله روي در برنامه ریزي -
 نبود روحیه نوآوري و کارآفرینی -

 دستیابی به دانش هاي روزآمد -
شناخت و برخورداري از رویکرد علمی بـراي  -

 شناسایی و حل مسائل 
 ایجاد تحول در برنامه هاي آموزشی  -
 چرخش آزاد اطالعات -
ایجاد روحیه پرسش گرانـه و تفکـر نقـاد در  -

 دانش آموزان و دانشجویان
بـه ویـژه آگاهی نسبت به نقـش آمـوزش و  -

 دانشگاهها براي رفع موانع
 ایجاد فرصت هاي برابر در دستیابی آموزش -
کاهش هزینـه عـواملی کـه موجـب بهبـود  -

 قابلیت ها می شوند
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  تأملی بر محاسبات انجام شده 

ررسـی در این بخش، با فرض این که رویکردها و مبناي محاسبات به درستی انجام شده اسـت بـه ب
 پردازیم.محاسبات انجام شده می
هـاي رسـمی نهادهـاي ذیـربط، شـاخص هاي مورد بررسی است. طبق دادهنکته نخست صحت داده

فت و خیزي داشته اما در طول پنج سال آخر این ااگر چه  1386-95وري ملی در ایران در طی بهره
 )3 هشمار دهه اگر چه با اندکی افزایش اما تقریباً ثابت و اندکی روند کاهشی داشته است (جدول

 )1986ابت دالر (وري ملی (به قیمت ث: شاخص بهره3جدول شماره 
نام 
 کشور

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

 103 47/103 71/104 69/103 81/101 05/95 68/87 93/87 98149 100 ج.ا.ا.
 

 13-29: 1381وري ایران،منبع: سازمان ملی بهره
تصـویر  1توان باور داشت [بر اسـاس جـدول روایی داشته باشند، چگونه می ،1هاي جدول اگر داده

وري کـل رم، سهم بهرهکه به عنوان مثال درطی سه سال از برنامه چهاهاي اقتصادي] کالن شاخص

وضـوع در مد؟! ایـن نیعنی به بیش از دو برابر افزایش داشته باشـ 2/27به  9/13عوامل در رشد، از 

هـاي سـند نیـز صـادق اسـت. در وري سرمایه طبق دادهنیروي کار و رشد بهره وريمورد رشد بهره

محاسـبه  5/1وري نیروي کار که در کـل برنامـه سـوم سند مورد مطالعه رشد بهره 1جدول شماره 

 4/0به  1/0وري سرمایه از و نرخ رشد بهره 2/3شده است، در طی سه سال نخست برنامه چهارم به 

 روبرو بوده است! %400و دومی  %213عنی اولی با رشدي معادل افزایش یافته است. ی

وري کل عوامل در ایران اتفاق افتاده باشد [که اگر روایی داشته باشد اگر واقعاً چنین رشدي در بهره

به معجزه اقتصادي شبیه است]، به چه دلیل بر اساس ادامه روند گذشته، در طی برنامه پنجم و افق 

، در برنامه 2/27شود و سهم بهره وري کل عوامل رشد از اهشی دنبال و توصیه میانداز، روند کچشم

تر این است که درطـی یابد؟! نکته قابل تأملکاهش می 8/11انداز به و در افق چشم، 3/20پنجم به 

درصد کاهش داشـته اسـت  50گذاري حدود سه سال اول برنامه چهارم به رغم این که رشد سرمایه

درصـدي روبـرو هسـتیم. و بـاز  8/0هش جاي پرسش دارد]، اما همچنان با رشد تولیـد [که این کا

همچنان این پرسش باقی است، چنانچه رشد تولید در برنامه چهارم رو به افزایش بوده است، بـراي 
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ها در سند مورد مطالعه ؟ به هر حال، تحلیل دادهشده استبرنامه پنجم روند کاهشی در نظر گرفته 

تري است و در عین حال نیازمند بازنگري و بازکاوي است. و محاسبات دقیقتر عمیقمطالعه نیازمند 

الزم اسـت که احتماالً بـر اسـاس تـوان ملـی اسـت، چرا که طبق محاسبات بر اساس روند گذشته، 

وري وري کل عوامل، رشد بهرهها، از جمله رشد تولید، رشد نیروي کار، رشد بهرهبسیاري از شاخص

، در برنامه پنجم در سناریوي ادامه وضع موجـود کـه وري کل عواملوي کار و باالخره سهم بهرهنیر

 کاهش یابند.رسد، تر به نظر میگرایانه امکان اجراي آن واقع


