
  مه اقتصاديانفصلنامه پژوهش

 193 - 225ت ، صفحا1397، تابستان 69شماره سال هجدهم، 

 
  

 

 

 

ریزي: با تاکید بر تئوري  عقالنیت و آشفتگی در برنامه

    عقالنیت گولت
  

 ****محمدمجید رنجبر و ***ورديرزیتا الج ،**فرشاد مومنی ، *محمود متوسلی

  

  06/06/1396تاریخ پذیرش:    23/06/1395تاریخ دریافت: 

  چکیده
وجـود،   ین. با اگذرد یم یرانتوسعه ا ینددر فرآ یزير سازوکار برنامه یريکارگ ها از زمان به سال

 در گیري یمسطوح مختلف تصم یهدف ناکام مانده است. بررس ینبه ا یدنهمچنان در رس یرانا

و درخور از مفهوم  یحنبود درك صح يبه معنا يعدم توجه به عنصر هدفمند يکشور از دو مجرا

 یـت توجه نکردن به ماه يبه معنا یتگرفتن عنصر عقالن یدهناد یندر توسعه و همچن ریزي امهبرن

دو عامل از جمله  ینا دهد یو اقدامات او، نشان م یماتتصم یجمع یتتفکر او و هو یوهانسان، ش

. دان شده یافتگیتوسعه ن يبا دورها یرانا یزير شدن ساختار برنامه ینهستند که منجر به عج یلیدال

دو شـاخص   یـین و بـا تع  یـت گولـت از عقالن  بنـدي  یمتقسـ  ينظر یمطالعه، براساس مبان یندر ا

 یرسدر کشور را بر یزر برنامه يها گروه یتعقالن یانها، تعامل م برنامه يو الزام در اجرا یهماهنگ

مسـلط بـر نظـام     یـت عقالن یـران، در ا گیـري  یماز تجربـه تصـم   یقی. سپس با ارائه مصادیما کرده

 هـاي  یـت اولو دهنـد  یپـژوهش نشـان مـ    یـن ا هـاي  یافتـه . یمکـرد  ییکشور را شناسا ریزي برنامه

باشـد، برآمـده از    هـا  یـت عقالن یـان کارآمد م یاز آنکه حاصل تعامل یشب یراندر ا گیري یمتصم

بوده که بر  یاسیس یتعقالن ینا گیري یمبوده و در سطوح گوناگون تصم گرایانه یلحوت یتعامل

  گرفته تسلط داشته است. رتاقدامات صو
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 مقدمه -1

هـاي   ریـزي  متزلزلی برخوردار است به طـوري کـه در برنامـه   ریزي در ایران از ساختار  برنامه

چه قبل از انقالب و چه بعـد از انقـالب بـا وجـود عنـوان توسـعه و داشـتن        -صورت گرفته 

ایم که کارخانه احـداث کنـیم،    مفهوم توسعه لحاظ نشده است و تنها دنبال آن بوده - برنامه

هـا بـه    گـذاري  ؛ هر چند که ایـن سـرمایه  گذاري انجام دهیم سد یا فرودگاه بسازیم و سرمایه

سرمایه تبدل نشود و بدون اینکه ساختار سنتی و ناکارآمد را به ساختارهاي مدرن و کارآمد 

افزاري امـور را مطلـق    هاي سخت هاي توسعه جنبه در برنامه). 8: 1394تغییر دهیم (شاکري، 

شـرط امـور    بسـا پـیش   ل و چـه هـا را کـه مکمـ    افزاري متنـاظر بـا آن   هاي نرم ایم و جنبه کرده

 .  )10 :1394شاکري، ایم ( افزاري هستند را نادیده انگاشته سخت

ریــزي در ایــران و حتــی  هــاي ناکــامی برنامـه  مطالعـات وســیع و فراوانــی پیرامـون ریشــه  

فـروش  بـراي مثـال، پوسـت   ها انجام گرفته است.  شناسایی برخی عوامل موثر در این ناکامی

هـاي توسـعه بعـد از    ارزیـابی کلـی برنامـه   «اي بـا عنـوان   ) در مقاله3891تهرانی و ورمرزیار (

ها، کـارگزاران و  ها، اولویتها (حوزه حضور خواسته به بررسی نحوه نگرش برنامه» انقالب

هـا (رابطـه میـان برنامـه و کـارگزاران، روش هـدایت        ادله توجیهی برنامه) و سـاخت برنامـه  

اي) ها و پیوندهاي برنامـه بنديگیري، زمانارهاي اندازهکارگزاران، نقاط حساس برنامه، معی

ریزي وجـود  ها به این نتیجه رسیدند که در ایران نظام برنامهها در این بررسی اند. آنپرداخته

هاي ها از بررسی شاخص شود. همچنین آنها تکرار میها در برنامهندارد و در نتیجه کاستی

  دهند. دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را نشان می ها درمختلف، عدم توفیق برنامه

بـه شـرح   » اي بر مبانی و اصول برنامه ریزي مقدمه«) در کتاب 1387محمدرضا قادري ( 

هاي  قبل از انقالب پرداختـه اسـت. وي در ایـن     ریزي در ایران و برنامه تفصیلی سابقه برنامه

  توسعه در ایران توجه کرده است. هاي  ها و موانع و عیوب برنامه کتاب به چالش

هـا و   ضـعف » ریزي در ایرانارزیابی شیوه برنامه«اي با عنوان  ) در مقاله1389خاندوزي (

هـاي پـس از انقـالب اسـالمی مـورد       هاي توسعه در ایران را به ویژه در سال هاي برنامه قوت

چالش محتـوایی و   هاي وي موید وجود چهار دسته بررسی و تدقیق قرار داده است. ارزیابی

هاي توسـعه در ایـران اسـت. در ایـن پـژوهش، پیشـنهاد شـده         فرایندي در مسیر تحقق برنامه

ریـزي   است تا زمان تـدوین الگـوي توسـعه اسـالمی  ایرانـی از رویکـرد نهـادگرا در برنامـه        

-هاي سیاسی، فرهنگی و حقـوقی جوامـع مـی   استفاده شود که در آن توجه بیشتري به جنبه
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ایـم بـه نحـو     ریزي معتقد است کـه نتوانسـته   نی در رابطه با این ساختار متزلل برنامهشود. موم

ریزي استفاده کنیم، چراکه شرایط، پـیش نیازهـا و تمهیـدات نهـادي      اي از ابزار برنامه بایسته

)) 2(1393(مـومنی،  ایم. ریزي را فراهم نکرده الزم براي کاربست خردورزانه و عالمانه برنامه

اند، هر نـوع شکسـتی کـه     ریزان ما داشته ها و برنامه ه هر ضعف و اشکالی که برنامهاینکو یا 

کنیم یکسره در رفتارهاي  کنیم و هر نوع سوء تخصیص و اتالفی که مشاهده می مالحظه می

 .))2(1393(مـومنی، مبتنی بر بی قانونی یا ترکیبی از علم گریزي و قانون گریزي ریشه دارد 

هاي توسعه گذشته نیز عامل دیگري است که کارشناسـان   در برنامه سطح پایین خودشناسی

  ). 1393به طور مکرر به آن اشاره کرده اند (مومنی، 

ریـزي وجـود دارد کـه     هاي دیگري نیز در فرآینـد برنامـه   در کنار این عوامل، پیچیدگی

» قالنیـت ع«و » هدفمنـدي «کمتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ از جمله این مفـاهیم دو عنصـر   

  دهند. ریزي را شکل می بندي نظام برنامه است که ساختار و استخوان

عدم توجه به عنصر هدفمندي به معناي نبود درك صحیح و درخور از مفهوم توسعه در 

ایـم   دانسته ایم که نمی ها به دنبال چیزي بوده ریزي است؛ یعنی همواره در برنامه فرآیند برنامه

ایم. همین امر  ایم که تصوري مشخصی از آن نداشته ریزي کرده هچیست و براي چیزي برنام

اي کـه از طریـق آن    هایمان تناسبی میان هدف توسـعه و شـیوه   سبب شده است که در برنامه

قرار است به توسعه برسیم، نباشد. عنصر دوم، یعنی عقالنیت، توجه به ماهیت انسـان، شـیوه   

  گیرد.  او را در نظر میتفکر او و هویت جمعی تصمیمات و اقدامات 

موضوع عقالنیت انسان و روش تفکر او، از دو منظر داراي اهمیت اسـت؛ اول، از آنجـا   

ریـزي بـوده و از ایـن رو، تفکـر او در      محور مباحث توسعه و در نتیجه برنامه که عامل انسان

دان درك کند و نادیده گرفتن این اصل منجر بـه فقـ   ریزي نقش اصلی را ایفا می نظام برنامه

شود و دیگري اینکه با تغییر یافتن تعریف انسـان بـه عنـوان     ریزي می صحیح از مفهوم برنامه

عامل اقتصادي، مفهوم توسعه نیز تغییر کرده و در نتیجه ابزار رسیدن به هدف توسعه، یعنـی  

فـی  کند. عالوه بر این، در فرآیند اتخاذ یک تصمیم، نهادهـاي مختل  ریزي نیز تغییر می برنامه

اعم از نهاد کارشناسی، نهاد مدنی و نهاد سیاسی مشـارکت دارنـد و در تعامـل بـا یکـدیگر      

تـر از آن   ها و مهـم  برند. بنابراین، شیوه اندیشه و تفکر این گروه ریزي را پیش می روند برنامه

  سازد.  گیري را متحول می ریزي و تصمیم ها، ماهیت برنامه نحوه تعامل عقالنیت این گروه
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هاي مرتبط با  ها، اولویت بندي آنجا که این اندیشه انسان است که اهداف، ماهیت آناز 

ها براي رسیدن به ایـن اهـداف را    کارگیري آن درجه اهمیت اهداف، ابزارها و چگونگی به

تري دارد. همچنین عنصـر هدفمنـدي، خـود بـه      کند، عنصر عقالنیت نقش پررنگ تعیین می

تري اسـت. بـر همـین     است، از این رو، نیازمند مطالعات عمیقعنوان یک کانال مجزا مطرح 

اساس، در این مقاله براي پیشبرد اهداف اصلی مطالعه بر عنصر عقالنیـت تمرکـز کـرده و و    

  ریزي در ایران را به این حوزه محدود کردیم.   ارزیابی فضاي برنامه

ریزي به عنوان هدف و  هبنابراین مالحظات، ابتدا ضمن پرداختن به مفاهیم توسعه و برنام

ریزي را مشخص  ابزار و ضرورت تناسب میان این دو، تعریف خود از مفهوم توسعه و برنامه

کنیم. سپس مفهوم عقالنیـت و بسـتر مطالعـاتی آن را تشـریح کـرده و از میـان تعـاریف         می

مطرح شده از سوي اندیشمندان گوناگون در خصوص عقالنیت، رویکرد دنیس گولـت را  

بندي وي بـا تعریفـی کـه از توسـعه و سـپس       دهیم، چراکه تقسیم تحلیل خود قرار می مبناي

ریزي ارائه خواهیم کرد، سازگارتر است. در نهایت، در ذیل دو قسمت مجزا، ابتدا بـا   برنامه

ریـزي   ارائه دو شاخص هماهنگی و الزام در اجرا، و بیان چند مورد از آنچه در فرآیند برنامه

دهیم که تعامل میان عقالنیـت   ها با این دو شاخص، نشان می و ارزیابی آنکشور رایج است 

گرایانه و نامطلوب بوده، سپس بـا ارائـه مصـادیقی از     ریزي تحویل نهادهاي درگیر در برنامه

دهـیم کـه چگونـه عقالنیـت سیاسـی راه را بـراي        گیري در کشـور، نشـان مـی    تجربه تصمیم

  گیري تسلط یافته است. روسه تصمیمها بسته و بر پ حضور سایر عقالنیت

  

  عنصر هدفمندي -2

) عنصر هـدف، علـوم اجتمـاعی را از علـوم فیزیکـی و بیولـوژیکی       1934به اعتقاد کامونز ( 

شناسـی مطـرح    شود که مکانیسم انتخاب، آنطـور کـه در زیسـت    متمایز می کند و باعث می

یکی و بیولـوژیکی، آینـده و   است در علوم اجتماعی کاربردپذیر نباشد. در ساخت علوم فیز

موضـوع مـورد مطالعـه [انسـان]     «... هدف چندان معنایی ندارد در حالی که در علوم انسانی 

گراسـت کــه همـواره نگـاهی بــه آینـده دارد و بـه همــین دلیـل بـا اهــداف        موجـودي عمـل  

 ریـزي،  ترتیـب، اگـر در فرآینـد برنامـه     ). بـه ایـن   655: 1934(کـامونز،  » شـود برانگیخته مـی 

تعریف درست و دقیقی از هدف برنامه وجود نداشته باشد بدون شک اجراي آن برنامـه بـا   

ریزي در کشور ما نیز همین  شکست مواجه خواهد شد. یکی از مشکالت اساسی نظام برنامه
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مساله، یعنی فقدان یک تعریف واحد و صحیح از مفهوم توسعه است. مشخص شـدن تلقـی   

است و به تبع آن  مشخص کردن هدف بر مبناي موازین علمیاز توسعه از یک سو به معناي 

ها و آنچه با مسامحه، شناخت روابـط علـت و معلـولی     بندي ها، مرتبه است که منطق انتخاب

شود، مشخص شده و قابل ارزیـابی عالمانـه    میان متغیرهاي موثر بر فرآیند توسعه خوانده می

را محصـول متـدولوژي   » تعریـف «ان علـم،  خواهد بود و از دیگر سو به واسطه آنکه فیلسوف

سازي فرآیندي است کـه   اند، مشخص شدن تلقی از توسعه به معناي شفاف پژوهشگر دانسته

  ).  61: 1377ما را به درك خاصی از مساله رسانده است (مومنی، 

ایـم و   با این وجود ما هنوز در سطح ملی تکلیف خود را با مفهوم توسعه مشخص نکرده

اندازي یـک دسـتگاه بـزرگ     ایم، راه گان به چنین اجماع نظر مشخصی نرسیدهدر سطح نخب

دانیم کجاسـت هرگـز دسـتاورد خـوبی      ریزي در جهت رسیدن به جایی که نمی براي برنامه

ریزي در ایران نشان داده اسـت   ). تجربه بیش از نیم قرن برنامه1392نخواهد داشت (مومنی، 

راحی و اجرا شده در ایـران در قبـل و بعـد از انقـالب     هاي ط که ویژگی مشترك تمام برنامه

ها بـدون ارائـه یـک تعریـف عالمانـه و عملیـاتی از        ریزي این است که عموما برنامه اسالمی 

شود که در ادوار مختلـف   ). در نتیجه مشاهده می1393توسعه صورت گرفته است (مومنی، 

هـاي   ز این مفـاهیم، همـواره بـا برنامـه    ها و تفاسیر متفاوت ا ریزي در کشور با برداشت برنامه

ریـزان و مجریـان نیـز قـرار      ایم که این امر محل چالش گسـترده برنامـه   رو بوده متفاوتی روبه

  گرفته است. 

نظـران و   هاي اخیر گاه شاهد اختالف نظرهـاي اساسـی و بنیـادین میـان صـاحب      در سال

ایـم بـه نحـوي کـه بـه عنـوان مثـال         ودههاي توسعه ب هاي برنامه ریزان در تعیین پارادایم برنامه

آوري و امحـاي برخـی از    نظرها در برنامه چهارم توسعه، منجـر بـه جمـع    شدت این اختالف

ریزي  ). بنابراین، به طور کلی، برنامه39: 1393کتب مبانی نظري برنامه چهارم شد (برمکی، 

تا به چیزي دست یابیم ایم  ریزي کرده توسعه در چنین شرایطی به معناي این است که برنامه

   .دانیم چیست که نمی

خواهد کـه درك درسـتی    با این مالحظات در اولین گام، توسعه در ایران، دولتی را می

ــالح ــد اص ــی   از فرآین ــی توســعه داشــته باشــد. تلق ــوم توســعه و   طلب ــاي نامشــخص از مفه ه

ود ضـرورت و  آورد به خـودي خـ   ترتیب در عرصه اجرا پدید می هایی که به این  ناهماهنگی

سازد  ناپذیر بودن پرداختن به مفهوم توسعه را آن هم در باالترین سطح، مشخص می اجتناب
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هـاي جـایگزین بـا     و تنها در صورت توجه به این امر اساسی است که رویکردهـا و راه حـل  

ایم، امکان ظهـور   ریزي برگزیده اکنون به ظاهر و به عنوان الگوهاي توسعه و برنامه آنچه هم

هاي عجوالنه  ها و تمسک دا خواهند کرد. در غیر این صورت، همچنان گرفتار سردرگمیپی

  و غیر عالمانه و قبول گزاره هرچه پیش آید خوش آید، خواهیم بود. 

در کنار توضیحات مطرح شده از آنجایی که مـا در ایـن مقالـه یکـی از مجـاري اصـلی       

نیـت دانسـته و عقالنیـت یعنـی توجـه بـه       ریزي در ایـران را عنصـر عقال   فرآیند برنامه ناکامی

اندیشه، تفکر و عقاید انسان و شیوه تعامـل ایـن عقایـد، از ایـن رو، تعـاریفی کـه از مفهـوم        

ریزي نیز مدنظر داریم باید براساس این نوع نگاه شـکل گیـرد و دربرگیرنـده     توسعه و برنامه

  نقش انسان در این دو مفهوم باشد.  

سعه ابتدا باید نظام اجتمـاعی را توصـیف کـرد. نظـام یـا سیسـتم       براي ارائه تعریف از تو

اجتماعی در کنار عوامـل بـه اصـطالح اقتصـادي، همـه عوامـل غیراقتصـادي را هـم لحـاظ          

، سـطوح و   هاي مختلف مـردم، مصـرف کـل    نوع مصارف گروه  کند؛ عواملی مانند همه می

تـر اقتصـادي و    ر عمـومی تسهیالت بهداشتی و آموزشـی، توزیـع قـدرت در جامعـه و تـدابی     

؛ زیرا در یـک نظـام اجتمـاعی،    »ها نهادها و نگرش«تر،  اجتماعی و سیاسی و به بیان گسترده

هاي انتزاعی نیسـتند و امـر اقتصـادي، جـداي از وجـوه سیاسـی،        هاي اقتصادي، پدیده پدیده

). 18: 1393زاده ولـیس،   ها نیست (مومنی و رمضان اجتماعی و فرهنگی حیات جمعی انسان

این نظام اجتماعی ممکن است ساکن بماند یـا رو بـه بـاال یـا پـایین حرکـت کنـد (میـردال،         

ــاثر از    ). همچنــین تمــامی730-729: 1974 ایــن عوامــل اقتصــادي و غیراقتصــادي، خــود مت

تـر   یکسري فاکتورهاي بیرونی است. از این رو، گذار این موارد به سطوح باالتر و یـا پـایین  

توان در قالب یک معادله خطی و تک جانبه بررسی  را نمی کیفی و کمی اجتماعی به لحاظ 

شود  رو می کرد؛ به ویژه در مواردي که نظام اجتماعی با یک تغییر جهشی در هنجارها روبه

توانیم بگوییم که چه اتفاقی در زمینه موضـوع   اي است که دیگر نمی و این دقیقا همان نقطه

). بنا بر ایـن مالحظـات، مقصـود مـا از مفهـوم توسـعه،       115: 2005ما خواهد افتاد (شومپیتر، 

فرآیند حرکت از یک وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب است به طوري که مختصـات  

عناصـر سیسـتم اجتمـاعی موجـود تغییـر        این نقطه جدید قابل تجزیه نیسـت و در آن تمـامی  

نـد توسـعه یـافتگی و بهبـود     کرده و حرکتی رو به باال داشته است. بنـابراین، در بررسـی رو  

فضاي جامعه، فرآیند توسعه سیستم اجتماعی است که حرف اول و آخر را خواهد زد و نـه  
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نتیجه نهایی. به بیان دیگر، توسعه موردنظر، آن نوعی از مفهوم توسعه است که نـه از طریـق   

ابـر  هاي واحد اجتمـاعی در بر  تک زیرسیستم یک فرآیند خطی، بلکه به واسطه بررسی تک

  کل سیستم اجتماعی، قابل دسترسی است. 

ریـزي   آنچه در رابطه با مفهوم و هـدف توسـعه بـه آن اشـاره کـردیم، یـک نـوع برنامـه        

طلبـد؛ زیـرا، تنهـا در ایـن صـورت       را میهاي نظام اجتماعی  گروه  مشارکتی از سوي تمامی

ییـر وضـعیت کـل    عوامل اقتصادي و غیراقتصادي را که منجـر بـه تغ   توان تمامی است که می

شود در یک کل منسجم و هماهنگ، سازماندهی  تر می نظام اجتماعی به یک سطح مطلوب

هـاي یـک نظـام اجتمـاعی      نُرم گونه در تمامی  کرد. به عبارت دیگر، ایجاد یک تغییر جهش

گیري است. بنابراین، مقصـود مـا    هاي درگیر در فضاي تصمیم جانبه گروه نیازمند تعامل همه

ریزي است که در آن اوال، یک فرد یـا گـروه بـه تنهـایی      ریزي، آن نوعی از برنامه هاز برنام

ریـزي صـحنه تعامـل و تقابـل افکـار، عقایـد،        کننده اهداف برنامه نبوده و فضاي برنامه تعیین

اي کـه در عمـل در فرآینـد     هاي مختلف اجتماعی باشد بـه گونـه   ها و باورهاي گروه اندیشه

اي میان نهادهاي مـدنی، نهادهـاي کارشناسـی و رهبـران سیاسـی       جانبه هریزي تعامل س برنامه

هـاي   ها و مدل )، دوما، تعامل این حجم عظیم از نگرش18-19: 1383برقرار شود (میرزایی، 

ریـزي و سـایر مراحـل تـدوین یـک برنامـه اثـر         ناخواه بر روند برنامه ذهنی متفاوت که خواه

هـا در جهـت بهبـود نهادهـاي      ی و حتی تغییر نگـرش گذارد، بتواند بازخوردهاي اصالح می

موجود به همراه داشته باشد و این همان نگـاهی اسـت کـه رویکـرد اقتصـاد نهـادگرایی در       

هــا در ســطوح گونــاگون نظــام  گیــري و نحــوه انتخــاب راه حــل ارتبــاط بــا فرآینــد تصــمیم

  ریزي بر آن متمرکز است. برنامه

  

  عنصر عقالنیت -3

هـا و   ریزي در کشور ما، عدم تناسـب میـان هـدف برنامـه     نظام برنامه  امییکی از مجاري ناک

توان از آن به عنوان نقـص در عنصـر    ابزار دستیابی به هدف است که در یک تعبیر کلی می

ریزي یاد کرد. با بررسی عنصر عقالنیت که با عنصـر هدفمنـدي    هدفمندي در فرآیند برنامه

ان آوردن مفهـوم ذهـن و اندیشـه و شـیوه فکـري انسـان،       نیز در ارتباط است به واسطه به می

ایــم. ایــن  گیـري را از ســطوح ابتــدایی آن مــورد واکـاوي قــرار داده   گـویی فرآینــد تصــمیم 

دهد چراکه هر نوع نگاه به انسـان   تر جلوه می موضوع، مفهوم عقالنیت را بیش از پیش مهم
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پاي مبحث تناسب هدف و ابزار را  ریزي اثرگذار بوده و و ذهن او بر تعریف توسعه و برنامه

تـر مـورد    پـیش  ریـزي را در گـامی   کشد. بنابراین، مفهوم عقالنیت، فرآینـد برنامـه   به میان می

  دهد.   تحلیل قرار می

ترکیبـی از   بستر مطالعاتی مفهوم عقالنیت، مباحث علوم شـناختی اسـت. علـوم شـناختی    

نحـوه بازنمـایی و ارتبـاط ذهـن/ مغـز       شناسی و فلسفه ذهن است... و مساله اصلی تبیین روان

اي اسـت کـه روش علـوم     ). به بیان دیگر، همین تمرکز بر ذهن مسـاله 2: 2004است (ملزر، 

   ).  432: 2006کند (ردموند،  ها... متمایز می شناختی را از سایر روش

هـاي   یکی از مباحثی که مورد توجه اندیشمندان علوم شناختی قرار گرفتـه، بحـث مـدل   

هایمـان   ها و کـنش  است. براساس این نظریه، نحوه تفکر، ادراك ما از جهان، انتخابذهنی 

ــدل  ــه م ــی اســت (جانســون   وابســته ب ــد،  -هــاي ذهن ــلی و   185: 2005لری ــل از متوس ــه نق ب

هـا و...   هـاي ذهنـی، باورهـا، ارزش    گیـري مـدل   ). تبیین نحوه شـکل 225: 1389نیکونسبتی، 

لی است که اندیشمندان بسیاري به آن توجـه کـرده انـد.    هاي شناختی از مسائ براساس نظریه

  اند. هایک و نورث از جمله نظریه پردازانی هستند که به نحوه عملکرد ذهن پرداخته

بـه  » شناسـی نظـري   هـاي روان  نظم حسـی: بررسـی بنیـان   «هایک در کتاب خود با عنوان 

هایـک اصـطالح ذهـن     ). از نظـر 44: 2006پردازد (آرنـا و فیسـتر،    بررسی عملکرد ذهن می

رود. نظـم   کار مـی  به 1بندي رویدادها براساس نظم کیفی براي توصیف تمام فرآیندهاي طبقه

دانیم و متفاوت از نظـم فیزیکـی    می 2کیفی شبیه چیزي است که ما از تجربیات حسی ذهنی

 ) که بررسی آن را علوم طبیعی برعهده دارد. بـه 132: 1953ها است (هایک،  پدیده 3(عینی)

ها به واسطه نوعی از تجربیات و یادگیري به تدریج سیسـتمی   نظر وي در خالل تکامل گونه

هـا   بنـدي محـرك   ) کـه بـه ثبـت و طبقـه    53:  1953گیـرد (هایـک،    شـکل مـی   4ها از ارتباط 

اي با توجه به ارتباطی که بـا دیگـر    ). در این سیستم هر پدیده64:  1953پردازد (هایک،  می

کنـیم،   )، در حقیقت آنچه ما درك می37:  1953شود (هایک،  بندي می تهها دارد دس پدیده

خصوصیات منحصر بـه فـرد یـک شـی نیسـت، بلکـه تنهـا خصوصـیاتی اسـت کـه اشـیا در            

). بنـابراین، ادراك همیشـه یـک تفسـیر     142: 1953ها دارند (هایک،  اشتراك با سایر پدیده

                                                                                                              
1- Qualitative Order 
2- Subjective  
3- Objective  
4- System of Connections 
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شود که قبال هرگز اتفاق نیفتاده است.  است. رویدادي که به عنوان یک نوع جدید وارد می

تواند به هیچ وجه تفسیر شـود   رسند، نمی هاي آن براي اولین بار به ذهن می بنابراین، محرك

درك جهــان پیرامــونی خــود ). در حقیقــت مــا ایــن سیســتم را بــراي  142: 1953(هایــک، 

  ).  143: 1953سازیم، بنابراین ادراك یک تفسیر است (هایک،  می

  

  ): درك واقعیت از نگاه هایک1ر (نمودا

  
 هاي تحقیق ماخذ: یافته

  

ترین آن این است کـه هایـک    اما نظریه هایک انتقادات زیادي را نیز دربرداشته که مهم

کنـد   دهد به عنوان مبنایی براي این ادعا استفاده می از تبیینی که براي کارکرد ذهن ارائه می

آید و حاصل غیرعمدي تعامالت انسانی  پدید می که نظم به صورت خودانگیخته در جامعه

  ).51: 2004، نورث، 248: 2004است ( کالدول، 

هـاي ذهنـی بـه بررسـی باورهـا و نهادهـا        داگالس نورث نیز بـا تمرکـز بـر ذهـن و مـدل     

کنـیم کـه    اي از آلترناتیوهـا انتخـاب مـی    پردازد. وي معتقد است که ما از میـان مجموعـه   می

کند و محیط پیرامون  هنی هستند، بنابراین، اینکه ذهن چگونه کار میهاي ذ خودشان ساخته

). بـه گفتـه وي، مـا    11: 2003کند، اساس مطالعه در باب ذهـن اسـت (نـورث،     را درك می

هـایی کـه بـازخورد تجربیـات      سازیم، مـدل   هاي ذهنی را براي تبیین و تفسیر محیط می مدل

هـاي   ). به نظر وي، ذهـن، مـدل  25: 2003ورث، کند (ن ها را تقویت یا اصالح می جدید، آن

کنـد، البتـه ایـن     ذهنی مختلفی را براي توصیف محیط پیرامونی و حل مشکالت پیشنهاد مـی 

هـا و حتـی    عمل یک فرآیند آزمون و خطا است و ذهن با دریافت پاسـخ بـه تصـحیح مـدل    

هـاي   حیطـی، مـدل  هـاي م  که پاسخ کند. در نهایت، هنگامی هاي دیگر اقدام می پیشنهاد مدل

شـوند. مـا ایـن     اي تثبیـت مـی   ها تا اندازه کنند، آن ذهنی یکسانی را در بیشتر اوقات تایید می

تواننـد   (کـه مـی   1پیوسـتگی باورهـا   کنیم و به هم می» باور«مدل ذهنی به نسبت تبلور یافته را 

). 76: 2004، نـامیم (نـورث، نـانتر، شـریق     مـی  2»سیسـتم باورهـا  «ثبات باشند) را  استوار یا بی

                                                                                                              
1- Interconnection of Belief 
2- Belief System 

ادراك یعنی تفسیر 

 هاي اتفاق افتادهپدیده

اي که براي اولین بار رخ پدیده

 توان تفسیر کردداده را نمی

نظم به صورت خودانگیخته 

 گیردشکل می
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گذاري  یعنی باورهاي نوآفرینان اقتصادي و سیاسی که در موقعیت سیاست-باورهاي غالب 

و  در طول زمان موجب رشد مستمر ساختار تفضیلی نهادها، یعنی قوانین رسمی  -قرار دارند

شوند که هر دو با یکدیگر عملکـرد اقتصـادي و سیاسـی را تعیـین     می  هنجارهاي غیررسمی

  ).4: 2003(نورث،  کنندمی

  درك تحول و عملکرد اقتصادي ):2نمودار (

 
 80: 2004ماخذ: نورث،                      

  

هـاي ذهنـی بـا     جداي از انتقادات وسیع پیرامون نظریه نورث در باب نحوه ارتبـاط مـدل  

ا تـوان در ارتبـاط بـ    اجتماعی به طور قطع نمی -سیستم باورها و در نهایت عملکرد اقتصادي

ریــزان هســتند) و نقــش آن در  تــاثیر مــدل ذهنــی افــراد (کــه در ایــن مطالعــه همــان برنامــه  

، تردیـد داشـت. براسـاس مبـانی نظـري ارائـه شـده         گیري شیوه فکري و عقالنیت فرد شکل

ریـزان) براسـاس مـدل ذهنـی      توان گفت که افراد (برنامـه  توسط نورث و بسط مدل وي، می

ط بیرونی و اصـالحات صـورت گرفتـه روي آن اسـت بـه      خود که نتیجه بازخوردهاي محی

یابنـد کـه تغییـر آن در طـول حیـات فـرد اگـر نگـوییم          فکري اعتقـاد مـی   نوعی از سیستمی 

ریـزان)   هـا (در اینجـا برنامـه    غیرممکن است، بسیار دشوار خواهد بود. بر این اسـاس، انسـان  

پذیرنـد.   شان نقش بسته تاثیر میهایی که از پیش در ذهن گیري از عقاید و باور هنگام تصمیم

گیرد. از ایـن رو،   ها مایه می هاي ظهور یافته در رفتار افراد، تماما از ذهن آن بنابراین، عینیت

هـاي   ریزي را همان نهاد اجتماعی بدانیم که عرصه حضور و مشارکت گروه اگر نظام برنامه

یاسـی و مـدنی و کارشناسـی    هاي س متفاوت اجتماعی بوده و تعامل اندیشه و ذهن این گروه

تـوان چنــین اسـتدالل کــرد کـه کنشــگران نهادهـاي مــدنی و      بخشـد، مــی  بـه آن شـکل مــی  

کارشناسی و رهبران سیاسی، براساس عقالنیت خـود کـه از سیسـتم باورهـا، مـدل ذهنـی و       

گیـري   گیرد در سطوح مختلف تصمیم بازخوردهاي اصالحی صورت گرفته برآن شکل می

ریزي را  کنند. بنابراین، تعامل این سه گروه، فرآیند برنامه یکدیگر تعامل میریزي با  و برنامه
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ریـزي مـورد    دهد. به بیان دیگـر، برنامـه   دست می شکل داده و ماحصل آن، یعنی برنامه را به

 گــران در یــک  کــنش ریــزي کــالن اســت کــه محصــول ذهنــی تمــامی نظــر مــا یــک برنامــه

  جامعه است.

  

  اقتصادي در نتیجه تعامل عقالنیت ها  ): درك عملکرد3نمودار (

 
 هاي تحقیق ماخذ: یافته

 
اکنون با شناخت مختصري از سیستم مدل ذهنـی و نظـام باورهـا و نحـوه شـکل گیـري       

تـوان از روش سـخن    کنـیم؛ زیـرا اساسـا نمـی     عقالنیت، خود مفهوم عقالنیت را تشریح مـی 

اي است که کل بنیـان ذهنـی    شالودهآنکه پاي عقالنیت را به میان کشید. عقالنیت  گفت بی

هاي گوناگونی براي  یک فرد، بر پایه آن استوار است؛ از همین رو است که معانی و داللت

و فزاینـده شـرایطی    این اصطالح وجود دارد. عقالنی شدن فقط به معناي شـناخت عمـومی   

ایم  ا باور کردهدانیم ی کنیم نیست، بلکه بیشتر معنایش این است که می که در آن زندگی می

تـوانیم ثابـت کنـیم کـه اصـوال هـیچ قسـمت         که هر لحظه به شرط آن کـه اراده کنـیم، مـی   

ــیش  ــل پ ــرارآمیز و غیرقاب ــدارد      اس ــود ن ــد، وج ــه کن ــدگی مداخل ــان زن ــه در جری ــی ک  بین

  ).53: 1371(وبر، 

رویکردها و تعاریف متفاوتی در ارتباط با مفهوم عقالنیت مطرح اسـت. بـه طـور مثـال،     

ترین وجه عقـل   تصاد متعارف به عقالنیت ابزاري معتقد است. عقالنیت ابزاري  به تکنیکیاق

شود که از آن بـراي دسـتیابی بـه یـک      اي تلقی می کند، جایی که عقل فقط وسیله اشاره می

گیرد. از دید ایـن   شود، مورد استفاده قرار می که منفعت شخصی تعریف می هدف مشخص

گرا  دارد؛ به این معنا که بهتـرین   اقتصادي عقالیی، رفتاري بهینهگیرنده  مکتب، یک تصمیم

  کند. راه را براي دستیابی به هدف مشخص خود انتخاب می
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توان فرض عقالنیت ابـزاري در اقتصـاد متعـارف را اینگونـه بیـان کـرد کـه         همچنین می

هی بـه حـداقل   ترجیح مقادیر بیشتر به کمتـر، انتخـاب بـاالترین نـرخ بـازد      عقالنیت به معناي

تر از همـه، دنبـال کـردن نفـع شخصـی بـدون مالحظـه         رساندن هزینه هر واحد تولید و مهم

  ).307: 1380صریح دیگران، است (بالگ، 

هـاي مفصـلی را مطـرح سـاخته      هربرت سایمون نیز در ارتباط با مفهوم عقالنیـت بحـث  

دیـد و حـداقل در   تر معروف است و بـدون » پیشواي عقالنیت محدود«است به طوري که به 

). 455: 2010علم اقتصاد، مفهوم عقالنیـت محـدود  بـا نـام وي گـره خـورده اسـت (بـارو،         

سایمون از آغازین روزهاي فعالیت خود، در گروه منتقدان عقالنیـت ابـزاري نئوکالسـیکی    

: 2010سـازي شـد (بـارو،     مفهـوم  50بوده است، اما مفهوم عقالنیت محدود از اواسـط دهـه   

الگوهـاي بشـري، اجتمـاعی و    «در کتـابی بـا نـام     1957مفهوم، اولین بار در سـال  ). این 456

  ). 42: 2005پدیدار شد (کلیز و سنت، » عقالیی

شـود.   پر می» گیري تصمیم«از نظر سایمون، فاصله بین عقالنیت و رفتار به واسطه مفهوم 

. وي در نفـی  شـمار آلترنـاتیو رفتـاري ممکـن، اسـت      یک انتخاب، گزینش یکی از میان بی

عقالنیـت ابـزاري نیازمنـد آگـاهی از      -1عقالنیت ابـزاري نئوکالسـیکی معتقـد اسـت کـه:      

آلترناتیوهاي رفتاري ممکن است، حتی اگر تعـداد انـدکی از ایـن آلترناتیوهـا مـدنظر       تمامی

این عقالنیت نیازمند آگاهی و پیش بینی کامل تمامی نتایجی که ممکن اسـت در   -2باشد. 

اتخاذ هر یک از این آلترناتیوها رخ دهد، است که یک چنین آگاهی همواره بسیار آینده با 

بینی بـه   بینی شود و این پیش ارزیابی این عواقب و نتایج باید پیش -3ناقص و ناکامل است. 

). هـر کـدام از ایـن مـوارد بـه یکـی از       80-81: 1947تصور و خیال بستگی دارد ( سایمون، 

رو اسـت، اشـاره    بـه  اقتصادي به لحاظ دانش و اطالعات، با آن رو هایی که عامل  محدودیت

توانایی و ظرفیت ذهـن بشـر   «داند:  کند. بنابراین، گزینه جایگزین را عقالنیت محدود می می

براي حل مسائل و مشکالت پیچیده به میزان بسیار اندکی با اندازه و بزرگـی مشـکالتی کـه    

» شـود  رفتارهـاي عقالنـی عینـی اسـت، مقایسـه مـی      راه حل شـان در دنیـاي واقعـی نیازمنـد     

  ).  198: 1957(سایمون، 

هـاي   عقالنیت محدود، یعنی عقالنیتی که با دانش ما از رفتار بشـر در رابطـه بـا انتخـاب    

وجـوي   گیرنـده بایـد در جسـت    کنـد کـه یـک تصـمیم     اش سازگار است، فـرض مـی   واقعی
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هـایی را    هـا و اقـدامات دارد و کـنش    کـنش از نتایج  آلترناتیوها باشد، دانش ناقص و مبهمی 

  ).17: 1997بخش باشند (سایمون،  گزیند که انتظار دارد رضایت برمی

ماکس وبر نیز یکی از کسانی است که عقالنیت به عنوان موضـوع اصـلی کارهـاي وي    

رود. بــه طــور کلــی، چهــار نــوع عقالنیــت در قلــب تئــوري وبــر نهفتــه اســت   شــمار مــی بــه

  ):35: 1981؛ لوین،1145: 1980؛ کالبرگ،1984؛ هبرماس ، 36 :1984(بروباکر،

هاي فرد را به منافع فـردي و   ها و کنش عقالنیت عملی: وبر هر روشی در زندگی که فعالیت

و  77: 1958کنــد (وبــر،  عملــی وي مــرتبط ســازد، بــه عنــوان عقالنیــت عملــی معرفــی مــی 

هـاي معمـول زنـدگی     تغییـر رویـه   ). فردي با عقالنیت عملی به جاي1151: 1980کالبرگ، 

هـا اسـتفاده    پذیرد و از هر ابزاري براي مقابله بـا مشـکالت ناشـی از آن    ها را می روزمره، آن

  ).  1152: 1980و کالبرگ،  293: 1958کند (وبر،  می

عقالنیت نظري: که دربرگیرنده سلطه نظري واقعیت به واسطه مفاهیم دقیق و انتزاعی اسـت  

وجـوي پاسـخ    ). افرادي با این نوع عقالنیت در جست42: 2004و  ریتزر،  293: 1958(وبر، 

و کـالبرگ،   451: 1968سواالتی هستند که بر مبناي مفاهیم متافیزیکی اسـتوار اسـت (وبـر،    

1980 :1153  .(  

ها  اي از ارزش عقالنیت جوهري یا حقیقی: این عقالنیت، یکسري اصول ارزشی یا مجموعه

خصوص در انتخاب ابزارهـاي الزم   شان و به فراد را در زندگی روزمرهگیرد که ا را دربر می

کند. عقالنیت جوهري، گزینش ابزار بـراي رسـیدن بـه     براي رسیدن به اهدافشان هدایت می

هاي انسانی  تر از ارزش گیرد که این اهداف به وسیله یک سیستم بزرگ اهداف را در بر می

  ).  42: 2004شود (ریتزر،  هدایت می

: این نوع عقالنیت، ارزیـابی عقالیـی ابزارهـاي مـوردنظر بـراي رسـیدن بـه         النیت رسمیعق

گیرد که براساس قواعد، مقـررات و قـوانین کـاربردي صـورت      اهداف موردنظر را دربر می

  ).1158: 1980گیرد (کالبرگ،  می

پیشتر اشـاره کـردیم کـه بنـا بـه رویکردهـاي اندیشـمندان متعـدد بـه توسـعه و براسـاس            

الحظات این مطالعه، مفهوم توسعه از دید ما حرکت به سمت باالي کل سیستم اجتمـاعی  م

هاي نظام اجتماعی، نه به صـورت مجـزا،    است که در تحلیل این گذار، تک تک زیرسیستم

بلکه باید به عنوان جزئی از یک کل سازگار و هماهنگ  دیده شوند. بنابراین، اقتضاي ایـن  

ریـزي   ی و یک چنین مضمونی از هـدف توسـعه، نـوعی از برنامـه    شیوه بررسی نظام اجتماع
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است که مشارکت تک تـک عـامالن نظـام اجتمـاعی را مهـم تلقـی کـرده و تمـام عناصـر          

اقتصادي و غیراقتصادي درگیر در فرآیند تحول سیستم اجتمـاعی را در نظـر بگیـرد. از ایـن     

یزي مشارکتی بـه ایـن معنـی    ر هاي مختلف اجتماعی در یک فرآیند برنامه رو، حضور گروه

کننـده   هاي بسیاري نیز مداخله دارنـد کـه هـر یـک بیـان      است که در حوزه عملی، عقالنیت

اي و یا مفاهیم متنـوعی از وظـایفی اسـت     هاي حرفه ها، تخصص ترجیحات یکسري فرهنگ 

ایـن   ها و تبیین سازوکار غالب بـر  که باید انجام گیرد. همچنین تعامل و تقابل میان عقالنیت

انجامد از موضوعاتی اسـت کـه زیربنـاي نظـام      تعامالت که به ارائه یک تصمیم و برنامه می

  ایم.  ریزي کشور ما بوده و ما در فهم آن غفلت داشته برنامه

دنیس گولت از اندیشـمندان دیگـري اسـت کـه بـه طـور گسـترده بـه مفهـوم عقالنیـت           

گیـري ارتبـاط داده اسـت و تعامـل      تصمیمریزي و  پرداخته و به خوبی آن را به فضاي برنامه

ها را به خوبی تبیین کرده است. طبق تعریف گولت، عقالنیت به نوبه خـود، هرنـوع    بین آن

شناسـانه یـا    هـاي روش  شیوه تفکر و اندیشه، دنیایی از مفروضات شناختی و فرآیندها و رویه

). بـه عقیـده   301: 1986اي انتقادي براي تحقق حقیقت یا درستی چیزي است (گولـت،   بدنه

گیري ما بـا سـه گـروه عقالنیـت مـواجهیم: عقالنیـت        وي، در دنیاي واقعی و فضاي تصمیم

. سه عقالنیت معرفی شده از سـوي گولـت   3و عقالنیت اخالقی 2، عقالنیت سیاسی1تکنیکی

هایی ( عقالنیت تکنیکی مربوط به نهاد کارشناسی، عقالنیت سیاسـی   در واقع عقالنیت نهاد

ط به رهبران سیاسی و عقالنیت اخالقی مربـوط بـه نهادهـاي مـدنی) اسـت کـه در امـر        مربو

  اند. ریزي مشارکت داشته و دخیل برنامه

بندي گولت از سه نـوع عقالنیـت از    طبق مالحظات مطرح شده، روشن است که تقسیم

مالت ریزي برخوردار اسـت و قـادر اسـت تعـا     انطباق بیشتري با تعریف ما از توسعه و برنامه

بین عقالنیت سه نهاد مدنی و کارشناسی و سیاسی را پوشش دهد. همچنـین براسـاس آنچـه    

ترسیم شده توسط او  در ادامه از نگرش گولت توضیح خواهیم داد، خواهیم دید که فضاي 

هـاي موجـود در آن را    ریزي ایران و گرفتـاري  گیري به خوبی فضاي برنامه از حوزه تصمیم

دهـد کـه در نظـر ایـن مطالعـه منشـا اصـلی         ي را مورد توجه قـرار مـی  تشریح کرده و موارد

ریزي ایران است. بنابراین، در بخش بعدي به توضـیح مـدل گولـت     ناکامیابی در نظام برنامه

                                                                                                              
1- Technical Rationality 
2- Political Rationality 
3- Ethical Rationality 
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ریزي پرداخته و با استفاده از رویکـرد وي   در ارتباط با عقالنیت و نقش آن در فرآیند برنامه

  کنیم.   ریزي در ایران را تشریح می هنظام برنام مجراي دوم علت ناکامی

  

 

 ریزي رویکرد دنیس گولت به عقالنیت و فرآیند برنامه -4

برانگیزترین مباحث توسعه و در واقع سیاست اقتصادي، مستلزم جـواب بـه ایـن سـوال      بحث

ها؟ فرض کنیم دو گروه براي دادن توصیه و  شوند یا تصمیم است آیا منابع مانع پیشرفت می

یق راجع به نظام مالیاتی یک کشور ماموریت پیدا کنند. نخستین گـروه اعتقـاد دارد   ارائه طر

هـا گرفتـه    ها به طـور خودکـار بـه دنبـال منـابع و موجـودي       که منابع کمیاب است و تصمیم

تـر پیشـنهاد    هـاي مهـم   هاي بیشتري را به منظور رهاسازي منابع براي هـدف  شود و مالیات می

هـا خـود از عوامـل کمیـاب هسـتند و منـابع بـه         دارند که تصمیم کند. گروه دیگر عقیده می

محض فعال شدن استعدادها و مدیریت اقتصادي به جریان خواهـد افتـاد. بنـابراین، کـاهش     

هاي الزم به  ها و محرکه کنند، زیرا این کار باعث انتقال عالئم، انگیزه ها را توصیه می مالیات

کدام یک از این دو پیشنهاد، سیاست درستی است تـا   شود. البته اینکه گیرندگان می تصمیم

: 1391حدودي بستگی به اقتصاد کشوري دارد که مورد سوال قرار گرفته اسـت (اسـتریتن،   

)، اما به طور کلی، موضوع بر سر این مسـاله اسـت کـه گـاهی عـدم اتخـاذ تصـمیمات        158

  شود.  صحیح بیش از کمبود منابع، بالي جان اقتصاد یک کشور می

اسـت؛ زیـرا    گیـري امـر بسـیار مهمـی     به عقیده گولت نیز مطالعه پیرامون فرآیند تصـمیم 

انـد (گولـت،    اي از طریق تصمیمات قبلـی اتخـاذ شـده، قابـل ردیـابی      اقدامات توسعه تمامی 

شـوند و موانـع    ها، تعیین و ارزیابی می اي در حوزه کنش هاي توسعه ) و موفقیت301: 1986

ا و اتخاذ صحیح تصمیمات وجود دارد، اما به هر حال، این تصمیمات بسیاري بر سر راه اجر

توانـد   چنان اهمیت دارنـد کـه اتخـاذ تصـمیمات ضـعیف و نادرسـت بـه معنـاي واقعـی مـی          

  ).301: 1986ها و اقدامات هولناك و اسفبار را تضمین کند (گولت،  بحران

گیـري،   حـوزه تصـمیم  «نویسـد:   گیري می ریزي و تصمیم گولت در تعریف فرآیند برنامه

هـا کـه برنامـه     بندي تحلیل هاي استدالل و فرآیند طبقه ها، روش یعنی مجموعه فروض، رویه

: 1986(گولت، » کند هاي ممکن هدایت می ترجیح و انتخاب یکی از گزینه ریز را به سمت 

 ). همچنین پیش از این عنوان کردیم که از نظر گولت، عقالنیت به نوبـه خـود، هرنـوع   301
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اي  شیوه تفکر و اندیشه، دنیایی از مفروضات شناختی و فرآینـدهاي روش شناسـانه یـا بدنـه    

انتقادي براي تحقق حقیقت یا درستی چیزي است. او معتقـد اسـت در حـوزه عمـل، تعـداد      

هاي یک فرهنگ  ترجیحات و اولویت اند که هر یک زیادي از انواع عقالنیت قابل شناسایی

). یک برنامه و تصمیم مبتنی بر اهداف توسـعه،  301: 1986(گولت، کنند  خاص را ابراز می

  شود: گران اتخاذ می توسط سه گروه متفاوت از کنش

متخصصان و کارشناسان تکنیکی (اقتصاددانان، کشاورزان، مهندسان، کارشناسان مالی،  -1

  ریزان صنعتی و...). برنامه

 سیاستمداران (یا عامالن امور بروکراتیک) -2

هـاي   هـاي خاصـی از منـافع مـالی شخصـی گرفتـه تـا دفـاع از ارزش         فرادي که نگرانـی ا -3

 رساند، دارند. هاي بشر سود می اخالقی رفیع که به تمام نسل

گیرنـد؛ عقالنیـت    کار می هاي عقالنی متمایزي را به ریزان، سیستم دو گروه اول از برنامه

برخوردار اسـت؛ کسـانی کـه بـه     تکنیکی و عقالنیت سیاسی. گروه سوم از همگنی کمتري 

کننـد در مقابـل، کسـانی کـه مـدافع       اند از منطق نفع شخصی پیروي مـی  دنبال منافع شخصی

 ).301-302: 1986هاي اخالقی اند، به دنبال عقالنیت اخالقی هستند (گولت،  ارزش

بندي از سوي گولت، به عقیده وي مـا بـا سـه دسـته      به این ترتیب، با توجه به این تقسیم

  ریزي مواجهیم: گیري و برنامه عقالنیت در دنیاي واقعی و در فضاي تصمیم

شناسانه علـم مـدرن تکیـه زده     عقالنیت تکنیکی: عقالنیت تکنیکی روي ساختار معرفت -1

است؛ این نوع عقالنیت، براي حل مسائل و یا براي حفظ کنترل خود بـر طبیعـت، نهادهـاي    

گیرد. هدفش، تحقق اهداف و انجام  کار می را به  یاجتماعی، تکنولوژي و مردم، دانش علم

هـاي   هـا و اسـتخراج سـنگ    امور، اجراي وظایف سخت چون ساخت سد، پاکسازي جنگل

هـا را بـه ایـن سـمت هـدایت       ها و منطق افرادي با این نـوع عقالنیـت، آن   معدنی است. رویه

و یا مانع بر سر راه  کند که با همه چیز به غیر از اهداف به شکل ابزاري در جهت کمک می

  رسیدن به هدف موردنظر، رفتار کنند.

کننـد بـه طـوري کـه در      افرادي با عقالنیت ابـزاري از نـوعی منطـق پیچیـده پیـروي مـی      

سنجش زمان و مطلوبیت هر موضوعی به میزان بازدهی آن توجه دارند. بنابراین، براي یـک  

دف، یک شی باشد و یا یک نهاد و تکنسین، اینکه موانع موجود بر سر راه رسیدن به یک ه

یا انسان، اهمیت چندانی ندارد. مهندسین سدسازي که هنگام کار با یک تپه خـاك مواجـه   
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ها به واسطه تشـریفات   شوند، آن را منفجر خواهند کرد. همچنین اگر پیشرفت کاري آن می

وشـی از  پ وجوي از بین بردن و یا چشـم  اداري و بوروکراتیک، محدود شده باشد در جست

هاي انسانی سـازمان یافتـه باشـد، نـه از راه      آیند. اگر این موانع شامل یکسري گروه آن برمی

تـرین و کارآمـدترین شـیوه     مذاکره و یا مصالحه بلکه از راه حذف گروه مخالف بـه سـریع  

 ).302: 1986شوند (گولت،  ممکن، وارد می

هـایی   ر اهدافشان و هـم در رویـه   عقالنیت سیاسی: منطق پیش برنده سیاستمداران، هم د -2

  ).302: 1986ها است (گولت،  گیرند، متفاوت از تکنسین که در پیش می

اي کـه سیاسـتمداران در جهـت پیشـبرد دسـتاوردهاي خـاص        با وجود اظهارات لفاظانـه 

هـا حفـظ یکسـري نهادهـا و قواعـد خـاص، و یـا حفـظ          دهند، هدف اصـلی آن  صورت می

 ).302: 1986وذ، درآن نهاد خاص است (گولت، جایگاه به لحاظ قدرت و نف

هـزار مسـکن    20زند کـه بـا وعـده سـاخت      گولت براي نمونه، سیاستمداري را مثال می

ارزان قیمت جدید انتخاب شده است. در مسیر تحقق ایـن وعـده، ایـن سیاسـتمدار بـا یـک       

و موانـع   شـود؛ انتقـاد از سـوي رقبـا     هاي جدي مواجه مـی  مسیر متناقض و همچنین مخالفت

شود؛ زیرا، آنچـه واقعـا بـراي سیاسـتمداران      مالی. با این حال، پروژه ساخت مسکن رها نمی

اهمیت دارد، ساخت مسکن نیست، بلکه حفظ نفوذ و قدرت در میان مردم و در میان حزب 

موردنظرش است. به همین خاطر است که بازیگران سیاسی، بسیار آماده مصالحه، مـذاکره،  

) که گولت از ایـن نـوع رفتـار بـا     302-303: 1986اند (گولت،  زنی در مسائل هانطباق و چان

  کند. تعبیر می» در دو سوي مخالف ساحل 1هدایت کشتی«عنوان 

شود که قـدرت را بـه خـوبی اداره     عقالنیت سیاسی در کسانی به خوبی نمایش داده می

اند، منطقشان به طـور   اسیکنند. کسانی که جویاي قدرتند از آنجا که داراي عقالنیت سی می

مداوم  نه در جهت باقی ماندن در وضع موجود، بلکـه بـه سـمت تخریـب و جـایگزینی آن      

  ).303: 1986رود (گولت،  پیش می

عقالنیت اخالقی: این شیوه فکري، هنجارهاي ارزشی را بـه عنـوان هـدف مـدنظر قـرار       -3

هاي خاص، به خودي خود  ارزشدهد. به بیان دیگر، خلق، پرورش و یا دفاع از یکسري  می

آزادي، عـدالت، محتـرم بـودن افـراد، حقـوق اشـخاص بـه        –ها داراي ارزش است  براي آن

                                                                                                              
1- Navigation 
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 لحــاظ معیشــت، شــأن و مقــام افــراد، صــداقت و درســتی، صــلح، دوســتی یــا عشــق           

  ).  303: 1986(گولت، 

مطلـق  ها را به عنوان هدف  برخالف سایر انواع عقالنیت، عقالنیت اخالقی، ارتقا ارزش

خود در نظر دارد و نه انجام یکسري وظایف پیچیده و یا حفظ نهاد و مناصـب قـدرت. ایـن    

هـاي اخالقـی دربـاره     شود، زیرا بـر پایـه قضـاوت    نوع، عقالنیت اخالقی یا انسانی نامیده می

: 1986خوبی و بدي، درستی و نادرسـتی، عـدالت و بـی عـدالتی، بنـا شـده اسـت (گولـت،         

303.(  

قی، مشروعیت خـود را از دو منبـع مجـزا و معمـوال بـه هـم وابسـته، اخـذ         عقالنیت اخال

هاي کلی یا نوعی سیسـتم اعتقـادي و بـاوري اسـت:      کند؛ اولی، برخی مفاهیم و مصداق می

اي از هنجارهـا. دوم، سراسـر زنـدگی     بینی یـا مجموعـه فرهنگـی    یک مذهب، فلسفه، جهان

اري از هرگونـه جایگـاه، قـدرت یـا     روزمره به عنوان تجارب کسـب شـده توسـط افـراد عـ     

گونه افراد به دنبال احترام و پـذیرش دیگـران، فـارغ از میـزان      هاي کارشناسانه. این قضاوت

» تجارب حاصل از گذر عمر و زنـدگی «سودمند بودنشان براي دیگران، هستند. آنچه به آن 

منزلتشـان بـه    سـازد کـه دفـاع از شـان و     ها را متقاعـد مـی   شود آن اشخاص معمولی گفته می

، پیـروي از قواعـد یـا    »انجام و اجـراي کارهـا  «تري نسبت به  عنوان یک انسان، موضوع مهم

حفظ جایگاه در سلسـله مراتـب قـدرت یـا در طبقـات اجتمـاعی اسـت. بـراي افـراد داراي          

تر از انجام امور و یا داشتن اندیشـه و تفکـر خـوب، وجـود داشـتن و       عقالنیت اخالقی، مهم

 ).303: 1986ت (گولت، خوب بودن اس

گیـري بـه    هاي تصـمیم  منطق عقالنیت اخالقی به طور ذاتی، قضاوتی است که در حوزه

  ).303: 1986شود (گولت،  عنوان مدافع یکسري اهداف ویژه وارد می

گیـري در کنـار    هـاي متفـاوت در عرصـه تصـمیم     کـه عقالنیـت    از نظر گولت، هنگـامی 

کننـد، امـا نـه بـه شـیوه تعامـل و ارتبـاط         یگر تجاوز میگیرند به حوزه یکد یکدیگر قرار می

اي کـه اهدافشـان در تقابـل بـا هـم قـرار        به شیوه 2، بلکه در قالب یک الگوي عمودي1افقی

وجوي این هسـتند کـه در قالـب روش و سـبک پیروزمندانـه و       گیرد. هرکدام در جست می

د نـوع نگـرش خـود بـه     گرایانه به دیگري نزدیک شوند. منطـق تکنیکـی، سـعی دار    تحویل

                                                                                                              
1- Horizontal Mutuality 
2- Vertical Pattern 
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گیـري، تحمیـل کنـد. عقالنیـت سیاسـی و       هـا را در سرتاسـر فرآینـد تصـمیم     اهداف و رویه

وجوي این است کـه دو   کنند: هر کدام در جست اي را دنبال می اخالقی نیز یک چنین شیوه

). 304: 1986وگو، وادار کند (گولـت،   گروه دیگر را به قبول قواعد مطلوب خود در گفت

) نشـان  43هـا در صـورت نمـودار (    دگاه گولت در ارتباط با الگوي تعاملی عقالنیـت این دی

  داده شده است:

  گرایانه ): تعامل سه نوع عقالنیت در قالب الگوي عمودي و تحویل4نمودار (

  
 304: 1986ماخذ: گولت،                  

  

ــت      ــاط عقالنی ــوع ارتب ــادي در ن ــین تض ــک چن ــت ی ــد اس ــت معتق ــح  گول ــا در ص نه ه

کند. اگر عقالنیت تکنیکی بـر فضـاي    گیري، بروز تصمیمات نادرست را تضمین می تصمیم

گیري سلطه یابد، تصمیمات به سادگی ثابت خواهند کرد کـه نـه بـه لحـاظ سیاسـی       تصمیم

پذیرند و نه از نظر اخالقی داراي ارزش. به طور متقابل، پیروزي منطق سیاسی بدون  انعطاف

ها، ممکـن اسـت بـه تصـمیماتی منجـر شـود کـه بـه لحـاظ تکنیکـی            تتوجه به سایر عقالنی

). بنـابراین، تصـمیمات   304: 1986آمیز یا متناقض با هنجارهاي اخالقی باشد (گولت،  فاجعه

هـاي کیفـی بسـیاري باشـند و فقـط نماینـده        هـا و ویژگـی   دهنـده ظرفیـت   صحیح بایـد نشـان  

گیـري نباشـد. از ایـن رو،     ه تصـمیم عملکردي یک جانبه حاصل از عقالنیتی منفرد در حـوز 

وگـوي معتبـر اسـت کـه در آن تعـامالت، متقابـل و        آنچه نیاز است مدل جدیدي از گفـت 

)، 5). نمـودار ( 305: 1986(گولـت،   1گرایانـه  چندطرفه باشد، نه به شکل عمـودي و تحویـل  

                                                                                                              
1- Reductionist 
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گیـري از دیـدگاه گولـت را نشـان      هـا در حـوزه تصـمیم    نحوه تعامل صحیح میـان عقالنیـت  

  دهد: می

  

  ): تعامل سه نوع عقالنیت در قالب الگوي تعاملی چندجانبه5نمودار (

  
  305: 1986ماخذ: گولت،                            

  

هـاي مختلـف، نـه در بسـتر شـرایطی       هاي حاصل از تعامل بین عقالنیـت  بنابراین، پویایی

گیـري کـه    مـورد تصـمیم   تضعیف کننده بلکه تنها از طریق تبیین شرایط پیچیده موضوعات

دهند به بهترین  هاي گوناگونی مورد قضاوت قرار می ها را به شیوه هاي متفاوت آن عقالنیت

  ).305: 1986نحو قابل بررسی خواهند بود (گولت، 

تعامل سه عقالنیت معرفی شـده از سـوي گولـت، یعنـی عقالنیـت سیاسـی، تکنیکـی و        

انبه از طریق دو مولفـه کلیـدي همـاهنگی و    گیري به شکل چندج اخالقی در فرآیند تصمیم

ریـزي مشـارکتی،    آوري در اجرا قادر است هدف توسعه را در قالب یـک نهـاد برنامـه    الزام

ریـزي از یـک سـو، بـه واسـطه       ها در امر برنامـه  نهاد  جانبه تمامی محقق سازد. مشارکت همه
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دا خواهند کرد و از سـوي  ابعاد موضوع مورد بحث پی تري که از تمامی  گرایانه شناخت واقع

دیگر، به واسطه حضور در فرآیند یادگیري جمعی، باعث خواهـد شـد تـا از طریـق تجربـه      

ها، هماهنگی با سهولت بیشتري ایجاد شود؛ چه همـاهنگی بـین قـوانین     عملی و ذهنی گروه

  تدوین شده و چه هماهنگی در سطوح گوناگون اجرا. 

ریزي، روح تعهد و  هاي اجتماعی در برنامه وههمچنین مشارکت همه جانبه عقالنیت گر

ها تقویت کرده و تصمیمات را  الزام به اجراي قوانین و قواعد یک برنامه و تصمیم را در آن

بــرد. بــه عبـارت دیگــر، چنانچــه در   از طریـق یــک سـازوکار خوداجراشــوندگی پــیش مـی   

الـزام در اجـرا دیـده     اي نشانی از این دو مولفه اساسی، یعنـی همـاهنگی و   تصمیمات توسعه

هـا و مشـارکت جمعـی عقالنیـت      تـوان وجـود یـک تعامـل سـازنده میـان اندیشـه        شود، مـی 

  هاي اجتماعی را [البته به شکل محتاطانه] گمان زد. گروه

  

  ریزي در ایرانتجربه برنامه -5

دهـد کـه    هاي توسعه در ایران نشان مـی  نحوه تهیه و تدوین، تصویب، اجرا و عملکرد برنامه

رو بوده که بسیاري برخاسته از نبـود   اي روبه ها عموما با مشکالت و عوامل بازدارنده اهم آن

ها است. براي مثـال، بـا وجـود     هماهنگی میان قوانین و تعهد به اجراي قواعد حاکم بر برنامه

اي روي  اینکه در راستاي بازسازي کشور پس از هشت سال جنگ تحمیلـی، حسـاب ویـژه   

) باز شده بود در عمل بسیاري از اهـداف مشـخص   1368-1373ه اول توسعه (سال برنامه پنج

شده در برنامه محقق نشد. براي نمونه، رشد تولید ناخالص داخلی کـه قـرار بـود در انتهـاي     

گـذاري کـه در اهـداف     رسید یـا رشـد سـرمایه    52/7درصد برسد به  16/8میانگین   برنامه به

: 1389فـروش و ورمرزیـار،    درصـد رسـید (پوسـت    76/6درصد برسد به  44/12قرار بود به 

). در این میان، یکی از عمده دالیل عدم تحقق موارد مصوب برنامه، ناسازگاري اهداف 14

  داد.  با یکدیگر بود که گاهی دو هدف را در تضاد با هم قرار می

هاي  وتهاي توسعه که تفا ها در سایر برنامه روند تامین نشدن برخی اهداف کالن برنامه

سـاله دوم   اندکی از نظر ساختار و ماهیت با یکـدیگر داشـتند، ادامـه داشـت. در برنامـه پـنج      

هدف کـالن کیفـی بیـان شـد کـه از ایـن        16)، اهداف کالن در قالب 1374-1378توسعه (

هـدف دیگـر    11کـه بـین    مجموعه، پنج هدف به محورهاي برنامه ارتبـاط داشـتند درحـالی   

شد. بنابراین، پیوند بین محورها و اهداف بسـیار   ه مشخصی دیده نمیبرنامه هماهنگی و رابط
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هـا نیـز    ). نتیجه ایـن ناهمـاهنگی  6: 1389فروش و ورمرزیار،  سست تعریف شده بود (پوست

بحران اقتصادي در سال اول اجراي برنامه دوم، به هم خوردن نظم بازار پول و ارز و به تبـع  

گذاري، کسري بودجـه دولـت،    اي تولیدي و سرمایهه آن بازار محصوالت و ضربه به بخش

بـود (خانـدوزي،    1374درصـد در سـال    50استقراض از بانک مرکزي و نرخ تورم حـدود  

اسـت. ایـن     ها با مصوب ).  این موارد بخشی از موارد عدم انطباق عملکرد برنامه112: 1389

ها  ها و اجراي آن فاد برنامههایی است که در قوانین، م ها ناشی از عدم هماهنگی عدم انطباق

ها از دیگر عوامـل   وجود دارد. همچنین عدم روح تعهد و الزام به اجراي تصمیمات و برنامه

ها بـا اهـداف مصـوب اسـت. از ایـن رو، در ادامـه بـه بررسـی          عدم انطباق عملکردها برنامه

اس دو شـاخص  ها در ایـران، براسـ   ریزي از مجراي تعامالت ناصحیح عقالنیت فرآیند برنامه

  پردازیم.   آوري می هماهنگی و الزام

  

 

 ها ها و هم در اجراي طرح عدم هماهنگی هم در قوانین و مفاد برنامه -5-1

تواند گویاي این مساله باشـد کـه در    وجود هماهنگی هم در قوانین و هم در حوزه اجرا می

یـادگیري جمعـی    گیـري از آرا و اندیشـه جمعـی بـه عنـوان برآینـد فرآینـد        فرآینـد تصـمیم  

گیري، بهـره گرفتـه شـده [البتـه مـوارد دیگـري نیـز در ایـن          هاي درگیر در امر تصمیم گروه

پـردازیم] اسـت، امـا متاسـفانه      ها نمـی  اند که موضوع مطالعه ما نبوده و به آن استدالل دخیل

 گیري در کشور ما پر است از مصادیقی که عدم هماهنگی میـان  ریزي و تصمیم تاریخ برنامه

راســتا بــه چنــد مــورد از ایــن  همــین دهــد. در هــاي اجرایــی را نشــان مــی قــوانین و طــرح

  کنیم: ها اشاره می ناهماهنگی

 سـاماندهی  طـرح  کشـور،  توسـعه  اول برنامـه  بـا  زمـان  هم اقتصادي تعدیل ارائه برنامه -1

 و چهـارم  برنامـه  با زمان هم اقتصادي تحول طرح توسعه، دوم با برنامه زمان هم اقتصادي

 آنـان  پایبندي عدم دهنده وقت، نشان هاي دولت توسط توسعه کشور، پنجم برنامه تدوین

 و مـدیریت  (سـازمان  اسـت  کشـور  سـاله  پـنج  مـدت  هـاي میـان   کامـل برنامـه   اجـراي  بـه 

هـاي توسـعه کشـور، عـدم      ). همزمانی چند  برنامه دیگر بـا برنامـه  1381 کشور، ریزي برنامه

هـا را   ها و عـدم تمرکـز الزم بـراي اجـراي صـحیح آن      برنامه هماهنگی در بعد اجراي تمامی

  شود. موجب می
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 وجود معینی حکم اساسی قانون 52 اصل در هاي سالیانه بودجه مورد در با وجود اینکه -2

 حکمی مدت، میان و هاي بلندمدت برنامه تدوین ضرورت عدم یا ضرورت به دارد، نسبت

  ).  10: 1388و زمانی،  ندارد (قاسمی وجود

شـد کـه بـار مـالی مشخصـی       در فرآیند تصویب گاه تغییراتی در مفاد برنامـه ایجـاد مـی    -3

شـد. بـه طـور مثـال، در فرآینـد       برنامه منظـور نمـی   داشت، اما این تغییرات در جداول کمی 

تصویب برنامه چهارم توسعه، کشور با وجود تغییـرات بـه عمـل آمـده در کمیسـیون تلفیـق       

اي بـود (از جملـه    ی از این تغییـرات متضـمن بـار مـالی قابـل مالحظـه      برنامه مجلس که برخ

با بار مـالی سـاالنه حـدود     121و  97، 96، 91، 52، 46، 27، 18، 17تغییرات مربوط به مواد 

گونه تغییري بـه تصـویب رسـید.     هاي برنامه بدون اعمال هیچ هزار میلیارد ریال)، جدول230

کام برنامه چهارم انطبـاق کامـل وجـود نـدارد (برمکـی،      و اح هاي کمی  بنابراین، بین جدول

1393 :40  .(  

گیري،  دهنده این واقعیت است که در طول فرآیند تصمیم ها نشان وجود این ناهماهنگی

هایی که به نوعی درگیرند حضور نداشته و از این رو هیچ شناخت و آگـاهی از   نهاد  تمامی

  باط میان این نهادها الزم است، وجود ندارد.   ترتیباتی که براي ارت شان و  محدوده عمل

  

  عدم روح تعهد و الزام به اجراي تصمیمات و برنامه ها -5-2

هـاي   برنامـه  مجـري  عنوان (به دولت عملکرد بر ناظر نهاد ترین مهم اساسی، قانون طبق -1

 مـالی  حسابرسی براي نیز مجلس بازوي ترین مهم و است اسالمی شوراي توسعه)، مجلس

 بودجه هاي تفریغ گزارش داده نشان تجربه است. اما محاسبات دیوان عملکرد دولت، قیقد

 حاکمیت وظایف اهم از آن بررسی و دهد می نشان را المال بیت کرد چگونگی هزینه که

  ).26: 1388و زمانی،  (قاسمی  شود می رو  روبه توجهی نمایندگان بی با است اسالمی

 به اگر نیز قوانین بهترین شود. بنابراین، می نوشته اجرا براي یقانون و سیاست هر اساسا -2

 گـاه  کـه  اسـت  حـالی  در داد. ایـن  خواهنـد  دسـت  از را خـود  ارزش اجـرا نشـوند   خوبی

 نتیجـه  و نیسـت  شـده  تعیین مجري کارکرد و تخصص در حوزه قوانین برخی سازي پیاده

 مثـال،  عنـوان  ). بـه 33: 1389شود (پوست فروش تهرانی و ورمرزیـار،   نمی حاصل مطلوب

 ) قـانون 39( مـاده  بر بنا است، افزاري نرم موضوعی از اساس که هاي صنعتی خوشه توسعه

 اسـت. حـال   شـده  واگـذار  هاي صنعتی شهرك و کوچک صنایع سازمان به چهارم برنامه
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). بنابراین، نبود یـک  30: 1388و زمانی،  دارد (قاسمی عمرانی صبغه بیشتر آنکه این سازمان

چنین درك صحیحی از حوزه تخصص و عملکرد مجریان حاکی از عدم حضـور و تعامـل   

  ریزي است. ها در فرآیند برنامه آن

ها بیانگر  هاي توسعه در زمان اندکی پس از تصویب آن تغییر برخی از مواد قانونی برنامه -3

دارد هـاي توسـعه میـان مـدت وجـود نـ       آن است که اهتمام جدي براي اجـراي مفـاد برنامـه   

  ).62: 1393(برمکی، 

هـا و   هـاي اجرایـی و قـانونی در برنامـه     یکایک موارد یادشده که حکایت از ناهماهنگی

هـایی کـه گـاه و بیگـاه در حـوزه       کند و در کنـار بـی تـوجهی     هاي کشور می سازي تصمیم

دهد، به شکل مشخص نشات گرفتـه از عـدم مشـارکت و نبـود روح      ها رخ می اجراي برنامه

ریـزي   هاي درگیـر در فضـاي برنامـه    ها و عقالنیت گروه میان تفکرات، نیازها، تواناییتعامل 

هـایی کـه در هـر      هـا و یـا دولـت    هاي گروه کشور ما است. برطرف شدن منویات و خواسته

اي از تدوین یک برنامه بر سر کار آمده اند، بیش از عملکرد صحیح و تداوم حرکـت   دوره

توان نتیجه گرفت خبـري از   د و ارزشمند بوده است. بنابراین، میدر مسیر توسعه، مورد تاکی

کـارگیري   ریـزي نیسـت و بـه    جانبه و متقابل میان نهادهـاي درگیـر در امـر برنامـه     تعامل همه

گیـري   هـاي دیگـر نهادهـا در فضـاي تصـمیم      ها و افکار و همچنین توجه به خواسـته  دیدگاه

ین است کـه در صـورت نبـود تعامـل کـارا و      شود ا جایی ندارد. حال، سوالی که مطرح می

هـاي مـوردنظر    هاي سیاسی، کارشناسی و مدنی، افکار و خواسته متقابل میان عقالنیت گروه

  هاي کشور است. گیري و تدوین برنامه ها مسلط بر نظام تصمیم یک از این گروه کدام

  گیري کشور حاکم است؟ کدام عقالنیت بر فضاي تصمیم -5-3

هـاي   هـا در برنامـه   د، عدم تمایل به استفاده از نظرات و تفکـرات دیگـر گـروه   رس به نظر می

هـاي مقطعـی و    توسعه بیش از آنکه زاییده فقر دانش در این زمینـه باشـد، محصـول نگـرش    

اي کوتـاه، تصـویر روشـنی از     ریزان است و اینکـه بتواننـد در دوره   هاي برنامه ورزي سیاست

هـاي   سازي ایران، پر اسـت از نمونـه   ریزي و تصمیم برنامهفعالیت خود به دست دهند. تاریخ 

هاي ذي نفـوذ سیاسـی دارد کـه     افکنی منویات گروه کوچک و بزرگی که حکایت از سایه

ریزي ایـران   چه براي کسب رانت بیشتر و چه براي تداوم قدرت سیاسی خود، بر نظام برنامه

  کنند: حکمرانی می
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 علیاپروژه سدسازي سد گُتوند  -5-3-1

ترین سدهاي ایران است که روي رودخانه کارون در جنوب  سد گتوند علیا، یکی از بزرگ

 ترین ). یکی از مهمhttp://fa.iwpco.irبرگرفته از وبسایت غربی ایران ساخته شده است (

اي نمکـی در اطـراف   هـ  هاي ایجاد شده پیرامون این سد، بحث وجود گنبدها و رگـه  چالش

دست ایـن سـد شـده و     محل آبگیري سد است که منجر به شوري بیش از حد آب در پایین

زیست و نظـام مهندسـی، نزدیکـی معـدن نمـک و سـازند نمـک         به گفته کارشناسان محیط

پایگـاه  گچساران به محل سد گتوند در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشـده اسـت (  

). همچنین معـاون محـیط انسـانی    1388، ت مهندسی و صنایع برق و آباطالع رسانی خدما

محیط زیست خوزستان اعالم کرده است که شرکت آب و نیرو به تعهدات خود در مـورد  

ها نیز عمل نکـرده اسـت (خـادمی،     تعیین تکلیف روستاییان و تعیین قیمت عادالنه منازل آن

هـا حاضـر    گیـري  ات مربـوط بـه تصـمیم   ). عالوه بر این، متولیـان اصـلی سـد در جلسـ    1390

). عـدم توجـه   1390نتیجه ماندن این جلسات شده است (المیزاده،  شوند و این باعث بی نمی

مسئوالن مربوطه به مشکالت ایجاد شده در حوزه محیط زیسـت و همچنـین نادیـده گـرفتن     

کت در تـر از همـه عـدم شـر     هـا و مهـم   حقوق روستاییان منطقه و تعهدات خود در قبـال آن 

جلسات تشکیل شده با حضور نمایندگان روسـتاییان و مسـئوالن محـیط زیسـت بـراي رفـع       

هاي با عقالنیت اخالقی در پروژه  مسائل پیرامون ساخت سد، حکایت از عدم حضور گروه

هـا دارد.   هـا و حقـوق آن   ساخت سد و عدم تمایل متولیان پروژه نسـبت بـه شـنیدن خواسـته    

رو، انتقـادات کارشناسـان محـیط زیسـت در مـورد شـور شـدن        چنانچه مسـئوالن وزارت نیـ  

  ).1390بنی،  کارون را مغرضانه اعالم کردند (سلیمی

اي  در کنار مسائل عنوان شده، ساخت سد به لحاظ مبانی فنی نیز دچار مشکالت عدیده

رسد که از حضور کارشناسان متخصص در این حوزه در مراحل سـاخت   است و به نظر می

  ).1394ي نبوده است (عکاشه، نیز سد خبر

پس از آشکار شدن پیامدهاي مرگبار احداث این سد، انجام ماموریت رفع این بحران به 

هـاي مطـرح شـده     حـل  ستاد مدیریت بحران استان خوزستان سپرده شده اسـت. در میـان راه  

هـایی اسـت کـه کارشناسـان و نهادهـاي        پیرامون این بحران برچیده شدن سد از جمله طرح

مختلف همچون دانشگاه شهید چمران که قطب مطالعات آبی ایران است، مکـرر خواسـتار   

اند و حتی این پیشنهاد مورد تایید سازمان حفاظـت محـیط زیسـت و وزارت جهـاد      آن شده
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کنـد. نتـایج    کشاورزي هم بوده است. با این وجود وزارت نیـرو در ایـن بـاره مقاومـت مـی     

بود کـه ناگهـان وزارت نیـرو اعـالم کـرد کـه         انتشار عمومی مطالعات این نهادها در آستانه

مسئولیت انجام مطالعات از دانشگاه چمران گرفتـه شـده و بـه دانشـگاه تهـران سـپرده شـده        

بـرد   است. نکته اینجا است که برچیده شدن سد گتوند اعتبار این دو شرکت را زیرسوال می

ها کند و البته باعـث شـود بـه راحتـی      آن تواند جبران خسارت را متوجه و به طور قانونی می

  ).1394ها سپرد( کرمی،  هاي مهندسی را به آن نتوان دوباره پروژه

گیري در این مورد طوري بوده که مایه نگرانی اسـت؛ نگرانـی    بنابراین سازوکار تصمیم

از اینکه به جاي حفظ محیط زیست جلگه خوزسـتان و منـافع ملـی، حفـظ حیثیـت و منـافع       

ران قدرتمند پروژه در اولویت قرار گیرد که حکایت از تسلط عقالنیـت سیاسـی در   پیمانکا

  کند. هاي داراي پایگاه نفوذ و قدرت می گیري و جلب اهداف گروه فضاي تصمیم

  

  پروژه مسکن مهر -5-3-2

بروز مشکالت ایجاد شده پیرامون مسکن که از برنامه سوم توسعه در پیش از انقالب آغـاز  

 زمین واگذاري و شهرها به شتابان و مهاجرت کرد پیدا دیگري شکل انقالب از شد، بعد

 10 داد. حـدود  را افزایش مسکن براي تقاضا و کرد تر پیچیده را مسکن مساله خدمات، و

هاي  بخش سایر به نگاه را با ملی مسکن جامع طرح شهرسازي و مسکن وزارت پیش سال

بـه   مسـکن  توسـعه  پـس،  آن از شـد  قرار و کرد تهیه مسکن بخش سهم تعیین و اقتصادي

 تـامین  طرح، این گیرد. مطابق صورت مطالعات این براساس جامعه پایین اقشار براي ویژه

کردنـد،   مـی  پیدا ورود آن به نیز مسکن متقاضیان خود که بود فرآیندي مشارکتی مسکن

 مشـخص  طـور  بـه  و شـد  کنـار گذاشـته   ریـزي  برنامـه  قبل (نهم و دهـم) ایـن   دولت در اما

 صـورت  بـه  ملـی  و هـاي مسـکن اسـتانی    ریـزي  برنامـه  با پیوند بدون مهر هاي مسکن طرح

  ). 1392شد (کلهرنیا،  گذاشته اجرا ها به تعاونی به واگذاري با گسترده

هـاي واگـذار شـده     وسازهاي انجام شده در زمین هاي مسکن مهر و ساخت اجراي پروژه

از نظر توجه به توان مالی و نیازهاي متقاضـیان و  هم به لحاظ مسائل فنی و کارشناسی و هم 

بــرد کــه نبــود مشــارکت  همچنــین مســائل زیســت محیطــی از مشــکالت فراوانــی رنــج مــی 

دهـد. بـراي مثـال، طبـق مفـاد       هاي کارشناسی و اجتماعی در روند پروژه را نشان می دیدگاه

دره بهشت (در مندرج در مصوبه ریاست جمهوري وقت قرار بود زمین منطقه حفاظت شده 
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پردیس تهران) واگذار شود، اما در عین حال قرار بود زمینی به صـورت معـوض در اختیـار    

سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد که با تاسف این مهم محقق نشد و ساخت و سازها 

  ).1393فراتر از این مصوبه ادامه دارد (حیدرزاده، 

استان ایالم، حوادثی مانند زلزله باعث  همچنین در برخی مناطق همچون شهر آبدانان در

هـاي مهـر بـه شـهروندان آبـدانانی       شد تا بـا وجـود اینکـه تنهـا چنـد مـاه از تحویـل مسـکن        

هـایی کـه بنـا      گذشت، اغلب ساکنان آن در به در دنبال سرپناهی براي اجاره باشند. خانه می

مـاه   5و اجـراي نامناسـب   سال مامن اقشار کم درآمد باشند تنها در اثر عدم نظـارت   99بود 

). بـا ایـن وجـود، مـدیر مسـکن و سـاختمان اداره کـل راه و        1393هم دوام نیاوردند (ایسنا، 

اي مشـکلی ندارنـد و    هاي مهر به لحـاظ سـازه   شهرسازي استان ایالم، عنوان کرد که مسکن

اتی از توان به وجود تخلفـ  ). در کنار این موارد می1393خسارات وارده طبیعی است (ایسنا، 

ها نیز اشاره کرد که با وجود اینکه این تخلفـات   سوي مدیران عامل مسکن مهر برخی استان

به شکل مستند از سوي برخی ساکنین به اداره تعاون، استانداري و مسـکن شهرسـازي ارائـه    

هـاي ایـن    شده است، اما باز هم به این مدیران اجازه ساخت مسـکن مهـر در سـایر شـهرك    

  ). 1393شده است (ایسنا، ها داده  استان

هـا، سـاخت    و ارتفاع ساختمان کم توجهی به نقش پستی و بلندي زمینها،  عالوه بر این

هاي فشار قوي برق، عدم توجه به اشتغال  هاي مسکونی در فاصله بسیار کم با دکل ساختمان

اي هـ  هاي صنعتی و عدم توجه به فرهنگ اقشار سـاکن و خواسـته   ساکنان و دوري از کانون

  ).1392هاي مسکن مهر مشهود است. (کریمی،  ها از نکات فنی است که در محوطه آن

هـاي سـاخت مسـکن     سازان درگیر در فعالیـت  در مجموع، بسیاري از کارفرمایان و انبوه

انـد. همچنـین بـا وجـود انتظـار       مهر، نحوه نظارت بر اجراي طرح را ضـعیف ارزیـابی کـرده   

ظرات مشورتی پیمانکاران در مراحـل مختلـف اجـراي طـرح،     گیري از ن منطقی مبنی بر بهره

متاسفانه این مشورت تنها به مباحث سازه و تاسیسات محدود شـده اسـت (گـروه مطالعـات     

  ).302: 1392شرکت رهپوساخت شارستان، 

مسـائل عنـوان شــده در حـالی اسـت کـه در برخــی از جلسـات مربـوط بـه رفــع          تمـامی  

کننـد و نسـبت بـه تعیـین      هاي اجرایی شـرکت نمـی   تگاهمشکالت مسکن مهر، مدیران و دس

). در بعضـی منـاطق نیـز کـه     1393تکلیف واحدهاي مسکن مهر بی اهمیت هستند (قادري، 

اند و اقدام به پس گرفتن مبالغ پرداختـی خـود    هاي مهر ناامید شده مردم از واگذاري مسکن
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کننـد کـه بـراي     اد را مجبـور مـی  ها از این شرایط سوءاستفاده کـرده و افـر   کرده اند، تعاونی

دریافت پول خود، یک نفر را به عنوان جایگزین معرفی کنند. این در حالی است کـه طبـق   

ها بـه   تواند جایگزین متقاضی دیگري شود. در واقع، تعاونی قوانین مسکن مهر، متقاضی نمی

گیرنـد   نمـی  دنبال سود بیشتر و از دست ندادن اعضاي خود هستند و این موضوع را در نظـر 

شـوند   که افراد جایگزین بـا مشـکالتی نظیـر صـدور سـند و یـا بـه نـام زدن وام مواجـه مـی          

  ).1391(چاغروندي، 

اهمیت بـودن لـزوم    اهمیت و یا حتی بی همگی بازتابی از کمبنابراین موارد مطرح شده، 

منـافع  هایی است که حفـظ    هاي درگیر در حوزه مسکن،در نظر گروه تعامل میان تمام گروه

تـر از هـر چیـزي     مادي و ایجاد ثبات در جایگاه سیاسی و اقتصادي و اجتماعی خود را مهـم 

هاي ارزیابی پروژه مسکن مهـر بـه صـراحت بـه      دانند به طوري که حتی در یکی از طرح می

سـازان در طراحـی    نفوذ از جمله انبوه نفع و ذي هاي خاص ذي کننده برخی گروه نقش تعیین

اره شده که وجه اصـلی و تعیـین کننـده آن منـافع مـالی آنـان بـوده اسـت         و اجراي طرح اش

  ).354: 1392(گروه مطالعات شرکت رهپوساخت شارستان، 

  

  گیري بندي و نتیجه جمع -6

ریـزي در ایـران بـود کـه آن را از دو      فرآینـد برنامـه   هدف در این مقاله بررسی دلیل ناکامی 

  رار دادیم.  مجراي هدفمندي و عقالنیت مورد تبیین ق

ریـزي در ایـران از آینـه عنصـر هدفمنـدي بـه معنـاي لـزوم درك          بررسی فرآیند برنامـه 

ها، نشان  مشخص و درست از توسعه و توجه به ضرورت تناسب میان هدف و ابزار در برنامه

شـود کـه تصـور روشـنی از آن      ریزي می دهد که در کشور ما همواره براي چیزي برنامه می

 شناسـی  هـاي مـا فاقـد هرگونـه مبنـا و روش      ریـزي  این رو، برنامـه و برنامـه   وجود ندارد و از

  است.   علمی 

دهـد در عرصـه    ریزي در ایران از کانال عنصر عقالنیـت نشـان مـی    بررسی فرآیند برنامه

ریزي، نه به شیوه تعامـل افقـی، بلکـه     هاي درگیر فرآیند برنامه گروه  گیري، عقالنیت تصمیم

طوري که اهدافشان در تقابل با  عمودي با یکدیگر در ارتباط هستند بهدر قالب یک الگوي 

کننـد و در تـالش هسـتند قواعـد مطلـوب و       هم قرار گرفته بـه حـوزه یکـدیگر تجـاوز مـی     

ریزي بر دیگري تحمیل کننـد. در ایـن میـان، دو شـاخص      موردنظر خود را در فرآیند برنامه
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دهنـده   آوري در اجراي قـوانین، نشـان   خص الزامها و شا هماهنگی در قوانین و اجراي برنامه

گیــري اســت کــه ارزیــابی برخــی مــوارد در تجربــه  نــوع تعامــل حــاکم بــر فرآینــد تصــمیم

ریزي در ایران براساس این دو شـاخص، حـاکی از نبـود روح تعامـل میـان تفکـرات،        برنامه

سـی مصـادیقی از   ریزي است. همچنـین برر  هاي درگیر در امر برنامه نیازها و عقالنیت گروه

گیــري در ایــران بازگوکننــده ایــن حقیقــت اســت کــه در ســطوح گونــاگون   رونــد تصــمیم

نفـوذ بـا عقالنیـت     هـاي ذي  ریزي، حفظ منافع مادي و ثبات سیاسی و اجتماعی گـروه  برنامه

رو،  سیاسی، نسبت بـه اتخـاذ تصـمیمات صـحیح و کارآمـد، در اولویـت قـرار دارد. از ایـن        

ندي کـرد کـه بـروز تصـمیمات نادرسـت و متنـاقض در کشـور، ثمـره         ب توان چنین جمع می

هـاي   هـاي گـروه   هـا و خواسـته   جانبه اندیشه ناپذیر عدم توجه به ضرورت تعامل همه اجتناب

ریـزي اسـت و تـداوم نیـافتن ایـن رونـد منـوط بـه ایجـاد           اجتماعی حاضر در عرصـه برنامـه  

زینــه فرصــت اتخــاذ تصــمیمات هــاي مبتنــی بــر افــزایش ه ســازوکارهاي مشــارکتی و رویــه

  هاي با عقالنیت سیاسی است. منافع شخصی یا حزبی، براي گروه وجهی و متمرکز بر تک
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 شود. موضوعی چالشی براي ساخت سد گتوند علیا/آب کارون شورتر می

هاي توسعه بعـد   ارزیابی کلی برنامه«)، 1389(پوست فروش تهرانی، ایمان و ورمزیار، حسن.
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شـود،   کنیم، کـارون هـم شـور نمـی     خرداد)، سد را آبگیري می 15، 1390بنی، امید.( سلیمی

 اینها ساخته مغرضین است، خبر آنالین.
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هـاي اقتصـادي،    ، معاونت پژوهش»ریزي در ایران مشکالت برنامه«)، 1394شاکري، عباس.(
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بوي  بوي باران، وبگاه خبري تحلیلی سازمان عدالت و آزادي ایران اسالمی. بازیابی از 

ــالمی:        ــران اسـ ــدالت و آزادي ایـ ــازمان عـ ــی سـ ــري تحلیلـ ــاه خبـ ــاران، وبگـ  بـ

http://www.booyebaran.ir. 
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دربـاره  «چارچوب تدوین گـزارش هـاي:   «، شهریور)، 1394مومنی، فرشاد و ذاکري، زهرا.(
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