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Abstract

Examining the performance of the important economic institutions of the country 

can help us understand the current situation and also to find suitable ways to repair 

the gaps in the future. One of the relatively new concepts in political sciences to 

study the performance of institutions is the concept of government capacity. In the 

present article, using this concept and documentary method and historical analysis of 

data and information, the performance of this organization is monitored by 

emphasizing the five development programs; this performance is evaluated based on 

two main and important indicators of the concept of government capacity, namely 

the degree of bureaucracy independence from the government and institutional 

efficiency. The results show that the PBO has been the most efficient and effective 

in terms of the two main components of government capacity during the reform 

period; the reason for this comes from the government's more realistic view of the 

country's economy and development (based on the country's requirements and 

conditions) and efforts to reduce entrepreneurship in this area. These results also 

indicate that according to the analysis of the efficiency of this organization over 

nearly four decades, creating fundamental structural changes in the organization is a 

priority and the officials of this institution should pay more attention to improve the 

two basic components of independence and institutional efficiency.
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  وبودجه بر اساس مفهوم  ارزیابی عملکرد سازمان برنامه

  ظرفیت دولت

  )1357-1393بررسی دوره زمانی (

  .ی، تهران، ایرانئدانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبا  *احسان علینی

    

  چکیده

تواند به ما در درك وضعیت کنونی و همچنین یافتن  بررسی عملکرد نهادهاي مهم اقتصادي کشور، می

وم یکی از مفاهیم نسبتاً جدیدي که در عل. هاي مناسب براي ترمیم خألها در آینده، کمک فراوانی کند راه

در مقاله حاضر، با استفاده از . سیاسی جهت بررسی عملکرد نهادها وجود دارد، مفهوم ظرفیت دولت است

با تأکید بر برنامه و بودجه ها و اطالعات، عملکرد سازمان  این مفهوم و روش اسنادي و تحلیل تاریخی داده

شاخص اصلی و مهم مفهوم ظرفیت شود؛ این عملکرد بر اساس دو  گانه توسعه، بررسی می هاي پنج برنامه

دهد نتایج نشان می. گردد دولت، یعنی میزان استقالل بوروکراسی از دولت و کارآمدي نهادي، ارزیابی می

وکارآمديبیشتریندولت،ظرفیتاصلیمؤلفهدوازلحاظاصالحاتدوراندروبودجه برنامهسازمان

مبنايبر(کشورتوسعهواقتصادعرصهبهدولتنگاهشدنرت واقعیازامرایندلیلاست؛داشتهرابازدهی

همچنین . شود میناشیحوزهایندرگري تصديازکاستنجهتدرتالشو) کشورشرایطواقتضائات

با توجه به تحلیل صورت گرفته از برآیند کارآمدي این سازمان در طول نزدیک به و این نتایج بر اساس 

داراي اولویت بوده و مسئولین این نهاد باید توجه  ،ت ساختاري اساسی در سازمانچهار دهه، ایجاد تغییرا

  .بیشتري نسبت به بهبود دو مؤلفه اساسی میزان استقالل و کارآمدي نهادي داشته باشند

  .وبودجه، توسعه اقتصادي، کارآمدي نهادي ظرفیت دولت، سازمان برنامه :هاي کلیدي واژه

                                                  
*     ellini@gmail.com  
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  یقبیان مسئله و ضرورت تحق

اي نزدیک به چهار دهه در  اگرچه به لحاظ محتوایی و نظري سابقه 1»ظرفیت دولت«مفهوم 

 2»نهادگرایی تاریخی«هاي  هاي آن را در بحث هاي سیاسی دارد و ریشه مطالعات پدیده

. رود توان یافت، اما همچنان مفهوم جدیدي در مطالعات اقتصاد سیاسی به شمار می می

 1970ها در دهه  یابی دولتلحاظ نظري، متناسب با مباحث ساختنهادگرایی تاریخی به 

هاي  ؛ ریشه)Soifer, 2016: 229(میالدي در مطالعات علوم اجتماعی ظهور و بروز یافت 

هاي گوناگون علوم انسانی ازجمله فکري این مکتب، طیف وسیعی از مسائل مرتبط با رشته

هاي  با پیشرفت نظریه. گیرد در برمی علوم سیاسی، علوم اقتصادي، تاریخ و فلسفه را

هاي تشکیل  گیري و تکامل دولت، نهادگرایی تاریخی نیز توجه خود را از یافتن پایه شکل

ها  دولت به چگونگی تداوم این نهاد مهم در جامعه تغییر داد و همین امر سبب شد تا تحلیل

از مفهوم ظرفیت . هاي گوناگون گرایش پیدا کند هرچه بیشتر به بررسی عملکرد دولت

شده است؛ عمده اندیشمندان این حوزه اعتقاددارند که دولت، تعاریف مختلفی داده

گردد  ظرفیت دولت در ارتباط مستقیم این نهاد و عملکرد اقتصادي مطلوب تعریف می

)Bockstette et al, 2002; Chanda and Putterman, 2007, Acemoglu, Gallego 

and Robinson, 2014, knutsen, 2011, koyama and Johnson, 2016 .( دو عنصر

هاي  استقالل داشتن بوروکراسی از دولت و کارآمدي دولت در تبیین و اجراي سیاست

  .هستندشده در بحث ظرفیت دولت  هاي مطرح ترین ویژگی کالن در کشور، مهم

 گیراننیاز تصمیموبودجه در کشور، برآمده از  فلسفه تأسیس نهادي مانند سازمان برنامه

عنوان چارچوبی  ریزي بودجه به هاي توسعه و برنامه کالن اقتصادي در جهت ارائه برنامه

اي که براي این سازمان در تدوین  به دلیل جایگاه ویژه. وخرج دولت بود براي دخل

شده است، بررسی عملکرد آن در طول  هاي کالن اقتصادي کشور در نظر گرفته سیاست

تواند  هاي مطرح در ظرفیت دولت، می از انقالب اسالمی از منظر شاخصه چهار دهه پس

                                                  
1. State Capacity
2. Historical Institutionalism
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دو ویژگی . ریزي اقتصادي در کشور به ما ارائه دهد دورنماي خوبی از وضعیت برنامه

میزان : اند از اساسی ظرفیت دولت که در این پژوهش مورد تأکید محقق هستند، عبارت

هاي  دي؛ این دو ویژگی اساس و بنیان بحثاستقالل بوروکراسی از دولت و کارآمدي نها

در ادامه، عملکرد سازمان برنامه بودجه در طول چهار دهه گذشته بررسی . هستندپیش رو 

دهد،  شود؛ به دلیل حوزه وسیعی که این سازمان در امور اقتصادي کشور پوشش می می

عنوان  له توسعه بهسا هاي پنج تأکید مقاله حاضر بر عملکرد این سازمان در تنظیم برنامه

نهایتًا بر اساس دو ویژگی اساسی بحث ظرفیت . هاي اساسی اقتصادي کشور است طرح

  .گیرد وبودجه مورد ارزیابی قرار می دولت، عملکرد سازمان برنامه

توان بحث جدیدي در فضاي علمی کشور در نظر گرفت؛  نظریه ظرفیت دولت را می

گردید تحقیق چندان مؤثري در این حوزه شده، مشخص  هاي انجام با بررسی پژوهش

هاي بدیع و جامعی  توان تحلیل با استفاده از مبانی نظري این حوزه می. صورت نگرفته است

در مورد کارایی نهادهاي مختلف ارائه کرد؛ به همین دلیل استفاده کاربردي از این نظریه 

جهت  ر ازایناي دارد؛ ضرورت پژوهش حاض جهت بررسی مسائل کشور اهمیت ویژه

هاي اصلی نظریه ظرفیت  در تحقیق حاضر تالش شده تا با استفاده از مؤلفه. شود احساس می

، وضعیت کارآمدي )نهاديکارآمديودولتازبوروکراسیاستقاللمیزان(دولت 

ریزي اقتصادي کشور بررسی شود و نقاط  ترین نهاد برنامه منزله مهم وبودجه به سازمان برنامه

  .جهت بهبود کارایی، مشخص گردد ،ضعف آن

  

  تحقیقپیشینه

وظرفیت: اقتصاديرشدوها دولت«مقاله در) 2017(کویاماماركوجانسون. دينوئل

وتوسعهاقتصاددرموردبحثمهمموضوعاتازیکیرادولت، ظرفیت1»ها محدودیت

بینشاقتصادي،تاریخلعهمطاکنند میاستداللتحقیقایندرها آن. دانند میسیاسیاقتصاد

                                                  
1. States and economic growth: Capacity and constraints (2017)
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مبحثتوان میآنطریقازودهد میارائهحوزهاینفرآیندهايدركجهترامهمی

فرآیندارزیابیبامعتقدندمحققان. قراردادتحلیلموردراکشورهادر) دولتظرفیت(

در» تعدیل«نوعیوجودشاهدآسیا،واروپامختلفکشورهايگسترهدردولتساخت

متنوعماهیتبرنویسندگانوتحلیل تجزیه. هستیماقتصاديرشدودولتیظرفیتبینرابطه

  .داردتأکیددولتفرآیندروند

نهادهايسوي بهمسیرهایی«مقاله در) 2016(رابینسون. ايجیمزواوغلوعجمدارون

سیاسینهادآندرکهشرایطیبررسیمورددرراجدیديرویکرد،1»فراگیرسیاسی

ارائهشود، میمطرحسیاسیقدرتگستردهتوزیعوظرفیتبادولتیکشاملاگیرفر

اینرویکردبهنسبتگوناگونیمسیرهايبرمختلفمحققاندو،آنمنظراز. دهند می

عنوان بهدولتساختلزومبردیگربرخیونوسازيجنبهبربرخیاند؛ کردهتأکیدنهادها

نهادهايگیري شکلکنند که میاستداللنویسندگان. اند شتهداتأکیددموکراسینیاز پیش

  .شوند میپدیدارقدرت،توزیعودولتیظرفیتدرتعادلافزایشازفراگیر،سیاسی

اقتصاديعملکردودولتظرفیت«مقالهدر)2012(کتز گابریلودینچکومارك

اروپااقتصادمدتطوالنیعملکردبردولتظرفیتتأثیراتبررسیبه،2»بلندمدت

مالیاتاستخراجتمرکزمیزانازاستترکیبی،دولتظرفیتدو،آننگاهاز. پردازند می

درنهاديهاي نظارتوسیله بهاجراییقدرتبرمحدودیتاعمالو) مالیظرفیتبرتأکید(

کهمعتقدنددرنهایتنویسندگان). قانونیوسیاسیظرفیتبرتأکید(سیاسیسیستمدرون

اینازوگذارد میتأثیرها هزینهکیفیتومالیاتیدرآمداستخراجبررژیم سیاسینوع

  .دهد میقرارتأثیرتحترادولتعملکردطریق

، 3»اقتصاديرشدودولتظرفیتدموکراسی،«مقاله در) 2011(نوتسنهنریککارل

رشددرآنشنقودولتظرفیتوسیاسیرژیمنوعمیانارتباطچگونگیمورددر

                                                  
1. Paths to Inclusive Political Institutions (2016)
2. State Capacity and Long-Run Economic Performance (2012).
3. Democracy, State Capacity, and Economic Growth (2011).
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اقتصاديرشدبردموکراسیمثبتتأثیرتجربی،نتایجمشاهده. کند میبحثاقتصادي

استمعتقدنویسندهکهاي قارهکنند؛ میتصدیقراآفریقاصحرايجنوبکشورهاي

درمحققنگاهاز. شود میشناختهدولتپایینظرفیتدارايکشورهايباتاریخیازنظر

رشدروندبردموکراسیتأثیریابد،کاهشدولتظرفیتکه امیهنگالملل، بینسطح

دارايکشورهايرشدبرمثبتیتأثیردموکراسیدهد مینشانبرآوردهایابد؛ میافزایش

  .نیستصادقموضوعاینباالظرفیتدارايکشورهايدرامادارد،کمظرفیت

حقوق: دولتفیتظرخاستگاه«مقالهدر)2007(پرسن تورستنوبزلیتیموتی

خود،قانونیظرفیتکارآمديدرها دولتگذاري سرمایهاز،1»سیاستومالیاتمالکیت،

فکريمنظومهدر. کنند مییادحاکمنظامدروندرسیاسیتصمیمیکعنوان به

قوانیناجرايازحمایتجهتظرفیتیعنوان بهدولت) قانونی(ظرفیتنویسندگان،

ها، دولتمعتقدندمحققین. شود میبیانبازار،حامینهاد یکانعنو بهخصوصیمالکیت

وداخلیشرایطبهمشروطرامختلفهاي ظرفیتکاراییبرافزایشگذاري سرمایهمیزان

تأثیرتواند میسیاسیعواملسایردرتغییرهمچنینگیرند؛ مینظردرخودخارجی

  .باشدداشتهعمومیايکاالهتوزیعازجملهدولتکارکردهايبرمستقیمی

هاي شاخصی درزمینه ظرفیت دولت در داخل کشور  طور که گفته شد، پژوهش همان

هاي اصلی  شده در این بخش نیز، با استفاده از مؤلفهمقاالت اشاره. ستاصورت نگرفته

عمده تأکید . اند این نظریه، به مطالعه تجربی مسائل مختلف جوامع موردنظر خود پرداخته

این . پردازان حوزه ظرفیت دولت، بر وجود نهادهاي سیاسی و اقتصادي کارآمد است هنظری

دهند، باید بتوانند بسترهاي مناسب جهت  نهادها که شاکله اصلی جوامع را تشکیل می

توان مواردي چون برقراري  پیشبرد توسعه در کشورها را فراهم سازند؛ این بسترها را می

در نظر ... ق مالکیت خصوصی، توزیع کاالهاي عمومی ونظم و امنیت، حمایت از حقو

ها  همچنین در اکثر منابع موجود در باب ظرفیت دولت که در این بخش نیز به آن. داشت

ها و نوع رژیم سیاسی رابطه معناداري وجود دارد؛ هرچند  اشاره شد، میان کارآمدي دولت

                                                  
1. The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics (2007).
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محقق در . نظر وجود دارد فدر مورد میزان چنین تأثیرگذاري، بین اندیشمندان اختال

پژوهش حاضر تالش کرده است تا مانند تحقیقات یادشده، با استفاده از منابع و مدارك 

موجود و همچنین مبانی نظري بحث ظرفیت دولت، به بررسی کارآمدي سازمان 

  .وبودجه در دوران جمهوري اسالمی بپردازد برنامه

  

  چارچوب نظري

نظموقانوناعمالمالیات،آوري جمعبرايدولتتواناییطورکلی بهامروزهدولتظرفیت

اندیشمنداننظریاتازبرآمدهمفهوم کهاین. شود میشاملراعمومیکاالهايارائهو

اتو:مانندآلمانیمتفکرینبرخی ازاندیشهسنتبرو اقتصادي بوده، مبتنیسیاسیعلوم

توسعهاقتصاددانانواژگانبهتازگی بهنینهمچمفهوماین. است 2شومپیترجوزفو 1هینتزه

  .استوارد شدهالمللی بینهاي سازمانو

با. استحیاتی،دولتظرفیتاهمیتفهمبراي،اقتصاديعملکردتاریخچهدرك

نسبتاًپدیدهیکمطلوب،کاراییوعملکردباهایی دولتظهورتاریخی،شرایطبهتوجه

امريدولت،مفهومتبیینبهنیازن،رپیشامددورهتمدارانسیاسازبسیاريبراي. استجدید

. نداشتوجوددولتیهیچاروپاییکشورهايازبسیاريدروسطی، قرونازقبل: بودبیهوده

خصوصی،هاي ارتشوقانونیقضاییرقابتپراکنده،سیاسیقدرتباوسطی قروناروپاي

در»دولت«کلمه). Hintze, 1975: 192(دارددولتمدرنمفهومبااندکینسبتعمًال

تنهارامسئلهاین. شدگرفتهکاربهانگلیسدرشانزدهمقرناواخردرمدرن آن، تنهامعناي

Der Staatیا'state' ،'l'etat ،stato'کلمهکهزمانیگرفت؛نظردرنبایدمعناییتغییریک

 ,Oakeshott(بود»جدیدسیاسیبهتجریک«واژهاینشد،کاربرده بهمدرندورهاوایلدر

2006: 361.(  

                                                  
1. Otto Hintze
2. Joseph Schumpeter
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اول:کنند میتبییناساسیمؤلفهدومبنايبررادولتبرخی از متفکرین ظرفیت

ظرفیت(حاکمیتمدعیکهارضیتمامیتدرراخودقوانینبتواندبایددولتکه،این

براياقتصادازرافیکامالیاتیدرآمدبتواندبایدکه،ایندومو کنداجرااست،) قانونی

دولتظرفیتداشتتوجهباید. آورددستبه) مالیظرفیت(خودهاي سیاستاجراي

جهتالزمتواناییناکارآمد،امابزرگدولت. استدولتدامنهیااندازهازمتفاوت

دولتظرفیتدلیل،همینبهندارد؛راخودمالیاتیدرآمدهايافزایشوها سیاستاجراي

ازمدرنتفسیراینبهتوجهبا. داردقانونیوسیاسیهاي رویهازمتمرکزسطحیهب نیاز

مقاماتبهمالیوحقوقیتصمیماتازبسیاريآندرکهفئودالیجامعهحاکماندولت،

دولتظرفیتتوانند میحقیقتدردارند،پایینیسیاسیتمرکزسطحوواگذارشدهمحلی

تواند مینیزمرکزدرسیاسیقدرتازحد بیشتمرکزالبته.دهندپوششرامحدوديبسیار

  ).Weingast, 1995(گرددآنتضعیفدرنتیجهودولتناکارآمديباعث

مناسبعملکردپشتیبانتوانند میمؤثريسیاسینهادهايچهدیدبایداینجادر

سیاسینهادهاي«نامبهمفهومیبه) 2012(رابینسونواوغلوعجم. باشنداقتصادينهادهاي

باشد؛داشتهوجودظرفیتبادولتیبایداول،: دندارمهمعدبدوکهکنند میاشاره1»فراگیر

انتقالکهمعتقدندها آن. شودتوزیعجامعهدرگستردهطور بهبایدسیاسیقدرتدوم،

بهراگکهاستجامعهدرگستردهائتالفیکبسیجنتیجهفراگیر،سیاسینهادهايسوي به

راسیاسیقدرتحداکثري،دولتظرفیتایجادباکهداردراانگیزهاینرسد،الزمقدرت

رونديهماندقیقًاراپروسهاینتوان میتاریخیلحاظبه. دهدگسترشگستردهطور به

ادبیاتبهتوجهبا. دادرخ1688سالدربریتانیاباشکوهانقالبازبعدکهدانست

راامرایننخبگان،منافعکهکنند میظهورزمانیباال،ظرفیتباهايدولتشده، مطرح

بندي جمعاینبهبایدنخبگاندرواقع). Acemoglu, Robinson, 2016: 2(کندایجاب

راها آن) سیاسیواقتصادي(منافعتواند میکارآمد،ومقتدردولتیکایجادکهبرسند

  .کندتأمینبهتر

                                                  
1. Inclusive Political Institutions
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عاممعنايدردموکراسی. هستندمتمایزمفهومینظرازرژیمنوعودولتظرفیت

تواند میموضوعاینکهشود میلمشاراسیاسیگیري تصمیمبرعمومیکنترلخود،

 ,e.g. Beetham(سازدهموارترراشهروندانمیاندرسیاسیبرابريبهرسیدنشرایط

هاي آزاديازحمایتوگستردهمشارکتحقبودنداراعادالنه،وآزادانتخابات). 1999

ظرفتمفهومازمختلفیتعاریفاگرچه. هستنددموکراسیضرورينهاديالزاماتمدنی،

 ,e.g. Migdal, 1988; Caporaso & Levine, 1992; Fukuyama(استشده ارائهدولت

دولت،ظرفیتکه شود میمطرحشکلبدینها آنتمامیدرواحدایدهاما،)2005

مخالفتباکهشرایطیدرویژه بهدولت،رسمیاهدافتحققدرتواناییباسبمتنا

  . یابد میمعنااست،رو روبهگوناگوناجتماعیهاي گروهقدرتمند

باالبرايقانونمند،بوروکراتیکدستگاهوجودکهدهد مینشانخودنوبه بهمسئلهاین

احتمالباال،باکیفیتبوروکراسیدوجوبدون. استحیاتیاي مسئلهدولت،ظرفیتبردن

ومالیاتآوري جمع:مانندها، حوزهازوسیعیطیفدرعمومیهاي سیاستمؤثراجراي

کههستندباوراینبرمحققانازبسیاري. شود میرو روبهمشکلباعمومی،خدماتارائه

اگرچهست؛احیاتیامري،اقتصاديتوسعهبرايباال،ظرفیتبادولتیبودنبرقرار

 ,e.g. Skocpol, 1985; Evans(داردوجودحوزهایندرکمیآزمایشیآماريهاي نمونه

1995; Chabal & Daloz, 1999 .(بروکراسیتحققمثبتاثرراوچوایوانزحال، بااین

باپوترمنوچاندابوکستت،. اند کردهبررسیرا کشور35دراقتصاديرشدبروبري

سطحورشدمیزاندولت،ظرفیتافزایشکهدریافتنددولتی،ادهاينهتاریخیبررسی

عواملدیگربررسیبهنیازتر، قطعینتایجیافتناگرچهدهد؛ میافزایشنیزرادرآمد

  ).Knutsen, 2011: 5(داردمؤثرنهادي

منافعغلبهخطرازتوانند میبهترهستند،مؤثرومنسجمکنترلتحتکهاقتصادهایی

آمیز فاجعهاقتصاديهاي سیاستاتخاذازوورزنداجتنابعمومیمنافعبریشخص

مستعدشوند میادارهضعیفکشورهايتوسطکهجوامعیکه درحالی. کنندجلوگیري

ازحمایتنهادهايتواند میدولتظرفیتبنابراین،هستند؛داخلیجنگوفسادفرسایش،
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توسطبینشاین. کندتکمیلاقتصاديتوسعهيبرامساعدمحیطیکایجاددررابازار

قرارموردتوجهکرد،اشارهآسانمالیاتوعدالتصلح،ارائهاهمیتبهکهاسمیتآدام

چنددرتوسعهاقتصادواقتصادتاریخدرها بحثمقدمخطبهتنهاموضوعایناماگرفت؛

بهبیرونیهاي هرویازراخودتأکیدظرفیت،مفهوم. استبازگشتهگذشتهسال

تأثیرتحتراآنهاي رویهوعملکردکهکند میمعطوفدولتدروندرهایی مکانیسم

شکلبهعمومًاها مکانیسماین. سازد میناممکنیاممکنراکارآمديودهد میقرار

فیرون،والیتینچوناندیشمندانیحیث،اینازهستند؛فعالدولتزیرمجموعهنهادهاي

گیرند مینظردرگوناگونهاي حوزهدردولتنهادهايظرفیتهمانراولتدظرفیت

)Fearon, Laitin, 2003: 76.(  

استاهدافتحققدردولتیگذاران سیاستتواناییمعنا،یکبهدولتظرفیت

)Weiss, 1998: 5 .(ودولتظرفیتمیزاندرکننده تعیینعواملدربارهفراوانیهاي بحث

ایوانز،وWeiss, 1998(متفکرینازبرخی. استشدهانجامتأثیرگذارطواسمتغیرهاي

ترین مهمازیکی. اند کرده اشاره)کارآمدي نهادي(مؤثر نهاديعواملبه) 1380

اقتداروخودمختاريمیزاننهادي،منظرازدولتظرفیتتحلیلدرمطرِحموضوعات

مطلوب،ادارينظام. استوروکراسیبنظامکیفیتاینجا،درمهمعنصر. استدولت

دارايبایدنظامیچنینقاعدتاًکند؛سازي ظرفیتدولتبرايبتواندکهاستنظامی

میزان استقالل از دولت، وجود افراد متخصص در  :باشد؛ مواردي مانندخاصیهاي ویژگی

درونیانسجامارتقايوهاي کالن اجتماعی، سیاسی و اقتصادي، توانایی در حفظ حوزه

هاي جامع و  دولتی و توانایی در استفاده از منابع مختلف جهت ارائه برنامهنهادهاي

  .کاربردي

بوروکراسیناکارآمديامامقابلدر) e.g Hironaka, 2005(اندیشمندانازاي عده

بوروکراسینظامدارايدولتیاگر. دانند میها دولتظرفیتبودنپاییندلیلترین اصلیرا

معرضدردائمًاودهدقراراي تودهفشارهايازفراترراخودنتواندنظاماینوشدبا

تحققبرايموردنیازظرفیتباشد،ثروتبیشترتوزیعبرايمختلفهاي گروهتقاضاهاي
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نظامدارايدولتیاگرامامقابلدرکرد؛نخواهدپیداراملیاهدافبهبخشیدن

ظرفیتوشود میرو روبهمشروعیتشدیدفقدانباباشد،هجامعازشدهمنفکبوروکراسی

دولتیمسائل،اینبهتوجهبا. داشتنخواهدراکالنهاي برنامهانجاموریزي طرحتوانو

حال درعینهموجامعهبهمتکیهم ، آنبوروکراسینظامکهاستظرفیتداراي

  .باشدخودگردان

دولت،ظرفیتبحثدربوروکراسینظامايبرشده مطرحهاي ویژگیازدیگریکی

میسرامراینست؛اجامعهنیازهايصحیحتشخیصجهتگذاران سیاستورهبرانتوانایی

باشده نهادینهارتباط. جامعهودولتمیانمداوموفراگیرارتباطیباوجودمگرشود نمی

وکند میتبدیلمدوناي برنامهبهابتداراها خواستاینجامعه،مولدومؤثرهاي گروه

میانپویاهمکاريپیدایشجهتنهاديظرفیتچنینبهدستیابی. آورد درمیاجرابهسپس

ظرفیتباطرفیازهمنامد، می1»شدهکنترلمتقابلوابستگی«ویزآنچهجامعه،ودولت

اقدامودهی سازمانقابلیت(انجمنیظرفیتبههموداردارتباطدولتنهادي–سازمانی

  ).Wiess, 1998: 109(استوابستهاقتصاديواجتماعیمهمهاي گروه) مؤثر

هاي متفاوتی را در  توان گفت اندیشمندان شاخصه شده می با توجه به مباحث مطرح

زور، کاربردمشروعانحصارکنند؛ مواردي مانند ظرفیت حوزه ظرفیت دولت معرفی می

ملی، هویتبهدهی شکل، ظرفیت)دولتاستخراجییتظرف(منابعازبرداري بهرهظرفیت

مقرراتوضع، ظرفیت)دولتتنظیمیظرفیت(جامعهواقتصاددرمقرراتوضعظرفیت

در تحقیق حاضر .دولتتوزیعیبازو ظرفیت )دولتتنظیمیظرفیت(جامعهواقتصاددر

استقاللمیزان: تاس پیشینشده در سطور  اما تمرکز و تأکید بر دو مؤلفه اصلی بیان

  .نهاديکارآمديودولتازبوروکراسی

  

  روش تحقیق

ها، کتاببهرجوعشده است؛ در این روش باپژوهش از روش اسنادي استفادهاین در 

ودولتظرفیتنظریهبارابطهدرموجودمنابعتحقیقاتی،هاي طرحوعلمیمقاالت

                                                  
1. Controlled interdependence



  

  

  

1401زمستان  |53شماره |سال چهاردهم  |ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  254

ها، با  وتحلیل این داده تجزیه .استشدهگردآوريپژوهش،موردنیازهاي اطالعات و داده

استفاده از اسناد بر این تحلیل تاریخی مبتنی . گرفته است گیري از تحلیل تاریخی انجام بهره

هاي مشترك و عمومی حوادث و  و مدارك معتبر است تا بتوان از طریق آن، ویژگی

توان به  هاي این تحلیل میاز ویژگی. ها را تبیین کرد هاي تاریخی و دالیل بروز آن پدیده

عدم حضور محقق درصحنه واقعیت و دسترسی زنده به اطالعات و مدارك موردنیاز و نیز 

گیري از روش اسنادي و  تحقیق، با بهرهاین در . باواسطه بودن این نوع بررسی اشاره کرد

ین وبودجه در قالب بررسی عملکرد ا تخیلی تاریخی اطالعات، سیر تحول سازمان برنامه

ساله توسعه، موردنقد و ارزیابی قرار خواهد  هاي پنج سازمان در چارچوب تدوین برنامه

  .گرفت

  

  هاي تحقیق یافته

  ساله توسعه هاي پنج وبودجه بر مبناي برنامه عملکرد سازمان برنامه. 1

تشکیلوایرانسیاسینظامتغییربا1357سالبهمندراسالمیانقالبپیروزيازپس

وتغییردنبالبهولیبودمانده باقیبرنامهسازمانشاکلهاگرچهانقالبازبعدولتداولین

هاي برنامهتهیهجهتسازمانفعالیت اینبرايزمینهکشور،شرایطوسیاسیتحوالت

اولیههاي سالدرها دولتتغییرنبود؛مهیاایراناقتصادهدایتومدیریتاقتصادي،توسعه

رجایی در دولت. سازمان را به دنبال داشترؤساي ایننقالب، تغییراپیروزيازبعد

انقالبازپستوسعهبرنامهاولینتهیهبهاقدامسازمانجنگ،باوجود فشارهاي ناشی از

درکشورشرایطبهاسالمی طرح گردید، بناشورايمجلسدرازآنکه پسبرنامهاین. کرد

بهبعدهابرنامه،این. نیافتاجراامکانونرسیدسمجلتصویببهوماندمتوقفدورانآن

  . شدمعروفتوسعهصفربرنامه

سالاسفنددر .شدوزارتخانهتبدیل بهوبودجه برنامهسازمان،1363سالماه ديدر

در وزیر نخستمقام قائمسمتبهوقتوزیر نخستتوسطزنجانیروغنیمسعود،1363

اقتصادهوادارانازمنسجماقتصاديگروهیکدوران،در این  .شدمنصوبسازماناین
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عملکردشناختدرراخودتوانمنديتوانستکهگرفتشکلبرنامهسازماندرآزاد

. شداحساسشدیدًابرنامهسازمانوبرنامهبهنیازشرایطیچنیندر. دهدنشانایراناقتصاد

درایراناقتصادآزادسازينطرفداراگروهگیري شکلبابرنامهسازماناحیايروند

. شدمعروفاقتصاديتعدیلگروهبهبعدهااین گروه. شدشروعجنگپایانیهاي سال

- اقتصاديتوسعهاولبرنامهوبودجه، برنامهاحیاشدهسازمانریزي محصول برنامهاولین

دياقتصاتعدیلاولبرنامهبهکهاي برنامه. استاسالمیجمهوريفرهنگیواجتماعی

-1372(سال5مدتدراجرابرايتبصره52وواحده مادهیکدربرنامهاین. یافتشهرت

درصد،8/1ساالنهرشدیکازمیانگینیبرنامهاین .شدارائهدولتهیئتبهوتهیه) 1368

3/14کشاورزي،برايدرصد3/6مثالً(اقتصاديبخشهردرمشخصارقامیازمتشکل

9/4ملی،ناخالصتولیدرشدهدف. بودقرار دادههدفرا) …وتولیداتدردرصد

  ).1368ساله اول توسعه، برنامه پنج(. بودشدهتعییندرصد

متفاوت از رئوس نتایجیاقتصاديعمدههاي شاخصساله، پنجدورهاینپایانازپس

موفق،مورداتنه. بودندنتیجهبدونوناموفقها شده در برنامه داشتند؛ عمده طرح مطرح

آغازازپیشدرصد3/3ازراجمعیترشدشدمدعیکهبودخانوادهتنظیمبخشهمان

درآمدوملیناخالصتولیددیگر،مثبتبخش. استدادهکاهشدرصد2/2بهبرنامه،

بهرورونديانقالب،پیدرمتوالیدههیکازپسشاخصدوهراین. بودسرانه

ورفتفراترشده تعیینهاي هدفازبرق،وآبهاي بخشدرشدر. بودندیافته افزایش

اینمقابلدر .یافتنددستشده ریزي برنامهسطوحبهنیزنفتوکشاورزيهاي بخش

ساختمان در سطح مطلوبومعادنصنعت،هاي بخشنظیراهدافازبرخیها، موفقیت

  .بودندنشدهبرآورده

راستايدرکهنیزبرنامهاین. شدگذاشتهاجرابهوتهیهدوسالهتأخیربادومبرنامه

تعدیلدومبرنامهبهبود، شده تهیهایراناقتصادآزادسازيجهتدروتوسعهاولبرنامه

جهتیوبودپیشینبرنامهشده اصالحنسخهدرواقعجدیدبرنامه. یافتشهرتاقتصادي

نیزطرحهاي هزینهمالیمنابعورت معتدلبرنامهکمیتیهاي هدف. داشتنگرانهدرون
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تولیدافزایشهدف. شدند میتأمینمالیاتسپسونفتدرآمدتوسطعمدهطور به

افزایشتولیدي،هاي بخشدرافزایشکشاورزي،برمبتنیبرنامهایندرملیناخالص

 برنامه(بود خدماتبخشدراصالحاتانجاموزیست محیطازحفاظتغیرنفتی،صادرات

مهارگسستهگسترشحکومت،مالیانضباطفقداندلیلبه .)1374ساله دوم توسعه،  پنج

اهدافبهدستیابیبدوندومساله پنجبرنامهنفت،صادراتکاهشودولتکارکنانتعداد

ناخالصتولیدشده  بینی پیشدرصد1/5میانگین. شدگذاشتهکناربهراهمیانهدرخود

بهبودشده بینی پیشدرصد4/12سطحدرکهتورم. نرفتباالترددرص2/3حدازملی،

حدباالترین–درصد4/49رقمبه1995سالدرسپسو6/25ساالنهیعنیبرابردومیزان

  .یافتافزایش–گذشتهسال65در

هاي اقتصادي شامل این مسائل  هاي اول و دوم، شاخص مجموع پس از ارائه برنامهدر

ازناشیکاهش یافت که 75درصد در سال  1/9به  68در سال  5/15رخ بیکاري از ن: بودند

بیشتراشتغالایجادبهکه منجربودسازندگیهاي فعالیتوجنگدورانرکودازخروج

بخشواولرتبهدرافزوده ارزشتولیداز حیثبخش خدماتها سالایندر.گردید

هاي ردهدرترتیببهنیزصنعتونفتهاي بخش. شتندقرار دادومرتبهدرکشاورزي

داخلیناخالصتولیددرتنهایی بهصنعتبخشافزوده ارزشسهم. ندبود گرفتهقراربعدي

همچنین.درصد بود 9/14معادل  68درصد رسید؛ این سهم در سال 17به1374سالدر

، 4/18، 7/11رابر با به ترتیب ب 74تا  68هاي  در کل صادرات ایران در سالصنعتسهم

  .درصد بود 33و 8/26، 5/32، 9/24

توسعهسومبرنامهاصالحات،دولتو روي کار آمدن 1376خردادانتخاباتازپس

 .شدتهیهبرنامهسازمانکارشناسانتوسطاسالمیجمهوريفرهنگیواجتماعی- اقتصادي

سازمانکشور،استخدامیامورسازمانووبودجه برنامهسازمانادغامبا1378اسفنددر

یافتبیشتريگسترشسازمانفعالیتحوزهادغام،اینبا. شدایجادریزي برنامهومدیریت

دولتیبخش(کار نیرويازبزرگیبخشریزي برنامهاعتبارات،تخصیصبرعالوهو

  .گرفتعهدهبرنیزراکشور) اقتصاد
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هیچاقتصادي مبتنی بر برنامه سوم،ساله پنجکارنامهبه لحاظ تحلیلی باید گفت

کمیهاي ریزي برنامهحیطهدر. نداشتشده  تعیینپیشازبرنامهوطرحبااي رابطه

تولید. نکردندعملبودندشده  ریزي برنامهکهگونه آناقتصاديهاي شاخصازکدام هیچ

شده  تعیینهدافابهرسیدنازغیرنفتیهاي بخشدرهمونفتبخشدرهمملیناخالص

ایجاددیگرطرفاز. رفتفراتربودشده  بینی پیشکهحدوديازجمعیترشد. بازماند

برايکهموازینی. کردندحرکتبودشده  بینی پیشازآنچهبهترتورمکنترلومشاغل

ووارداتوبازارنقدینگیبود،شدهبرآورددولتیوخصوصیهاي بخشمصرف

شکست در .گرفتندپیشیشده،  تعییناهدافازغیرنفتیونفتیمحصوالتدرصادرات

بابودقرارکهدولتیکارکنانکادرآنکهنخست  .دسترسی به سایر اهداف نیز مشهود بود

ملیناخالصتولیدبهدولتیهاي هزینهنسبتنظر نقطهازیابدکاهشوزارتخانهدوادغام

بهاي کاالها و خدماتی که توسط نهادها و . یافتافزایشدرصد 2/27  بهدرصد5/24از

یی تولید کاهش یابند، او قرار بود با افزایش کار شدند میمین أوابسته به دولت ت هاي سازمان

شده  تعیینبه اهداف  رسیدندر عمل افزایش یافتند زیرا عناصر کار، سرمایه و تولید از 

 دولتی به بخش خصوصی هاي شرکتعدم موفقیت در انتقال  مسئله بعدي، .ماندند عقب

نظیر (درصد از سهام انتقال به بخش خصوصی یا به سایر نهادهاي دولتی  80چراکه، بود

واگذار گردیدند ) خدمات اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی کارکنان دولت تأمینسازمان 

 .دندشخریداريدولتیهاي بیمهوها بانکتابعیتتحتهاي گذاري سرمایهو یا توسط

توانفراسويدولتکهاي پرهزینههاي یارانهکاهشبربرنامه  کیدي کهأعلیرغم ت همچنین

ترین شکست برنامه  بزرگ. نیامددستبهزمینهایندرموفقیتیهیچبود،گذاشتهخودمالی

.ها بود مین هزینهأاي نفتی براي ت هاي مکرر به صندوق ذخیره درآمده دست بردن اما سوم

به تصویب مجلس رسید، نخستین بخش از یک  1384خرداد چهارم که در ماه  برنامه

اقتصادي،جایگاهپیشرفت  بود که هدف اصلی آن ساله بیستپروازانهریزي بلند  برنامه

بر موازین بازار  طرحاین  .بودشده  توصیفجهانیجامعهدرایراناجتماعیوسیاسی

 بخشسریع روند انتقال صنایع از بخش دولتی به دولت در اقتصاد و ت تر کمآزاد، نقش 
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تالش در  ترین جامعبرنامه، این دقت در طراحیبه لحاظ .کید داشتأخصوصی ت

 یک هیچ، تقریبًادر پایان برنامه چهارم. شد میریزي اقتصادي پس از انقالب شمرده  برنامه

در. نیافتندتحققفتی،غیرنصادراتبهمربوطبخشغیراز به–آنشده  تعییناز اهداف 

ساالنهمیانگین. بودزیادبسیاراهدافازنتایجانحرافمیزانمورد،اینجز بهمواردهمه

  . بودتر کننده مأیوس  همهازملیناخالصتولیدرشد

 120درآمدکسب  درنتیجهدالر و  20اي بشکهدرنفتبهايبینی پیشاساسبر

ساله  برنامه پنج(درصد رشد نماید 8که اقتصاد کشور ساالنه میلیارد دالر، قرار بر این بود 

درآمدودالر68اي بشکهمیانگین بهاي نفت به میزان برخالفاما  ؛)1384چهارم توسعه، 

دیگر  هاي بخش .نرفتباالتردرصد8/5حدازساالنهرشددالر،میلیارد346ساله پنج

قرار بود  گذاري سرمایهرشد . بازماندندشده  یینتعبرنامه چهارم نیز از دسترسی به اهداف 

پایاندراما،درصد از تولید ناخالص ملی برسد 35درصد باشد و به میزان  12/8ساالنه 

از سوي دیگر، صادرات و واردات .بوددرصد6حددرساالنهمیانگیناینساله پنجدوره

چهارم رابرنامهتوان میطورکلی به.باالتر رفتندشده  تعیینی از اهداف فراوانبه میزان 

یکی از رخدادهاي مهم در طول برنامه چهارم، برچیده شدن .کردارزیابیناموفقطرحی

  .بود نژاد احمديتوسط » ریزي سازمان مدیریت و برنامه«

بادرازمدت،تأخیرازپسوبودجه اقتصادي در نبود سازمان برنامهپنجمبرنامهمتن

مقوالتاز: داشتشمولچیز همهبرقطورمتن. رسیدتصویببهمجلسردناچیزاکثریتی

نژاد احمديریزان برنامهاما. اقتصاديمسائلتاگرفتهفرهنگیواجتماعیعرفانی،مذهبی،

پروازانهبلنداشتباهچهارم،برنامهشکستوها کاستیازتجربهکسببدوندیگربارنیز

شاخصطرحایندر. کردندتکرارراملیناخالصلیدتوبرايرشددرصد8گیري هدف

ویابدکاهشدرصد7بهبیکاريشاخصشود،داشته نگهدرصد12زیربودقرارتورم

ساله  برنامه پنج(برسد درصد31به) سرمایهوکارنیرويسواي(تولیدمتغیرعواملسهم

  .)1390پنجم توسعه، 
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اولسالدو. نکردارائهخوشاینديچندان تصویرنخست،سالسهدربرنامهاینبازده

درایراندرتورم. رسید مینظربهیکنواختنیزسومسالوداشتندمنفیپیامدهاییطرح،

. یافتکاهشدرصد25به1393سالاواخردرآنکهتارسیددرصد43حدبه1392سال

آنغیردولتیبرآوردهايهآنک حالاعالم شد،درصد5/12رسمیآمارطبقبیکاريمیزان

مقدارازکمتربسیارخارجی نیزگذاري سرمایهدر نظر گرفتند؛ میزاندرصد25را

یدلتوواقتصادي کشوررشد، متوسط93تا  85هاي  بین سال. انجام گرفتشده  بینی پیش

به در سال اول،  9/6که از رشد  نزولی پیدا کرد چنانومتغیربسیارروندداخلیناخالص

  .در سال آخر رسید -9/1

خبرينشستنخستیندرويایران،جمهور رئیسعنوان بهروحانیحسنانتخاببا

مجلسخرداد،28روزدر. کند میاحیاراوبودجه سازمان برنامهکهنموداعالمخود

احیايبا .نمودتصویبمدیریتسازمانتشکیلبرايفوریت یکایراناسالمیشوراي

وعمرانیهاي طرحوها برنامهدیگررفت ریزي، انتظار می برنامهومدیریتانسازممجدد

دولتکابینهبلکهنشوندتنظیموتهیهجمهور رئیسشخصیارادهاساسبرکشوراقتصادي

اجرايبرايراخوداهتمامصنعتیواقتصاديکارشناسانهاي دیدگاهونظراتاساسبر

ایجادبهگیرد؛ امري که درنهایتکاربهکشورصنعتیتوسعهواقتصاديهاي برنامه

  .انجامیدخواهداقتصاديانضباط

فعالیتشروعایران،یازدهمدولتکارشروعازسالیکازبیشگذشتباوجود

را سازماناینفعالیتعدمدالیلازجمله. رو بود با موانعی روبههمچنانسازماناین

فعالیتشروعکرد؛ چراکهعنوانسازماناینبایازدهمولتداستاندارانمخالفتتوان می

دولتکارآغازبا .داشتپیدررااستانداراناختیاراتوقدرتکاهشسازمان،این

با،1393آباندردرنهایتوشد میشنیدهسازمانایناحیاءهاي زمزمهروحانی،حسن

وریزي برنامهمعاونتدوغامادبااداري،عالیشورايتصویبوجمهور رئیسدستور

ومدیریتسازمانجمهور، رئیسانسانیسرمایهومدیریتتوسعهوراهبردينظارت

  .گردیداحیاءاداريعالیشورايمصوبهباکشور،ریزي برنامه
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  بر اساس مفهوم ظرفیت دولتوبودجه بررسی عملکرد سازمان برنامه. 2

هاي  ودجه در نسبت با طراحی برنامهوب در بخش گذشته عملکرد سازمان برنامه

هاي پس از انقالب بعضاً داراي  باآنکه دولت. ساله توسعه، موردبررسی قرار گرفت پنج

هایی که در این مدت جهت  هاي فکري و اجرایی با یکدیگر بودند، اما رویه تفاوت

تصاد ساماندهی اقتصاد کالن کشور دنبال شدند، عمًال تفاوت چندانی در وضعیت کلی اق

گیري و  توان نکات مهمی را در بحث تصمیم با تحلیل این روندها، می. ایجاد نکردند

عنوان  وبودجه به سازمان برنامه. تصمیم سازي نهادهاي کالن کشور موردتوجه قرارداد

هاي کالن اقتصادي، نقش بسیار پررنگی در  ریز و طراح استراتژي ترین نهاد برنامه اصلی

دو کارکرد اصلی این نهاد یعنی . کند اقتصادي کشور بازي می هاي توسعه گیري جهت

ساله توسعه، به لحاظ تعیین بسترهاي کالن و مهم  هاي پنج نویسی و طراحی برنامه بودجه

هاي اقتصادي کشور، از اهمیت بسیاري برخوردار هستند؛ به همین دلیل، عمالً  حوزه

توسط این سازمان صورت شده  تدوین هاي هاي کلی کشور، بر مبناي برنامه گذاري سیاست

تواند  ریزي کشور، می ترین نهاد برنامه عنوان مهم بررسی عملکرد این سازمان به. گیرد می

در این بخش، بر مبناي دو عنصر . تصویر بهتري از وضعیت بوروکراسی در ایران ارائه دهد

ت و کارآمدي اصلی مفهوم ظرفیت دولت، یعنی استقالل بوروکراسی از نهادهاي قدر

، عملکرد سازمان )شده ریزي هاي طرح آمیز بودن برنامه به لحاظ میزان موفقیت(نهادها 

  .گیرد ساله توسعه موردبررسی قرار می هاي پنج وبودجه در تدوین برنامه برنامه

  

  )1358–1368(دوره تثبیت انقالب 

ومرج ناشی  از هرج اي با پیروزي انقالب اسالمی و تغییر نظام سیاسی، کشور در دوره

نظمی  نهادهاي اساسی کشور که در طول دوره انقالب دچار بی. از فضاي انقالبی فرورفت

باز شدن . و یا عدم کارایی شده بودند، همچنان درگیر تعیین تکلیف وضعیت خود بودند

هاي مختلف، اضمحالل ارتش و درنتیجه بروز  هاي گروه فضاي سیاسی و رقابت

ویژه در مناطق مرزي، آشفتگی اقتصادي و موارد دیگر عمالً باعث  ده بههاي گستر ناآرامی
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در چنین فضایی سازمان . گیري در کشور دچار اختالل جدي شود شدند تا فرآیند تصمیم

ریزي اقتصادي کشور  سال در حوزه برنامه 30اي نزدیک به  وبودجه که داراي سابقه برنامه

که اندیشه چپ نقش مهمی در پیروزي  جاییازآن. بود، دستخوش تغییر و تحول گشت

کردند اما در عمل  صورت عمومی آن را نفی می انقالب داشت و رهبران انقالب اگرچه به

دادند، این فضا بر روي نظام سیاسی جدید تأثیر مهمی داشت؛  گرایانه می شعارهاي چپ

و عمًال دولت تبدیل ها و دیگر موارد ملی شدند  ها، کارخانه ها، مؤسسات مالی، بیمه بانک

  .ترین کارفرماي کشور شد به بزرگ

تر شدن بدنه دولت و وابستگی تمامی  حمله عراق به ایران و شروع جنگ به بزرگ

هاي  امور اقتصادي به بخش دولتی کمک رساند و به دلیل شرایط خاص کشور، سیاست

عمًال سازمان در این دوران . گرایانه و تنظیم بازار توسط دولت اعمال گشتمداخله

گیري کالن اقتصادي کشور نداشت و  سازي و تصمیموبودجه تأثیر چندانی در تصمیم برنامه

کشور مجال چندانی  ویژهاي هم در این زمینه تنظیم گشت، اما فضاي  بااینکه حتی برنامه

عمًال این سازمان  68تا  58هاي  جهت، بین سال ازاین. براي اجراي این برنامه نداشت

باالي کشور نیز  د مؤثري نداشت؛ الزم به ذکر این نکته است که اساسًا مسئولین ردهکارکر

سازي این سازمان نداشتند چراکه عمالً نیازي در این حوزه احساس  رغبت چندانی به فعال

وبودجه  سال اول پس از انقالب، سازمان برنامه 10بنابراین در ؛)5: 1386جنت، (شد  نمی

شدت زیر سیطره  اما این نهاد نیز مانند دیگر نهادهاي کشور، بهعملکرد مهمی نداشت 

مدیریت دولتی قرار گرفت و روند کمرنگ شدن استقالل بوروکراتیک آن پس از 

  .دانقالب، از همین نقطه آغاز ش

  

  )1368–1375(دوره سازندگی  -ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی 

ي اسالمی در داخل کشور، دوره و تثبیت نظام جمهور 67با اتمام جنگ در سال 

روي کار آمدن هاشمی و با 68در سال . شود ریزي در کشور آغاز می اي از برنامه تازه

. شود جمهور، مسئله بازسازي کشور پس از جنگ مطرح می عنوان رئیس رفسنجانی به
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هاي مختلف اقتصادي در دهه اول پس از  همچنین ناکارآمدي دولتی شدن فزاینده بخش

ها به بخش خصوصی مطرح  ها و کارخانه ب نیز باعث شد تا بحث واگذاري شرکتانقال

با توجه به این عوامل، گروهی از اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد در سازمان . شود

  ).5: 1386جنت، (هاي اول و دوم را طراحی کردند  وبودجه به کار گرفته شدند و برنامه برنامه

طور که  شود، همان برنامه اول تعدیل اقتصادي نیز شناخته میبرنامه اول توسعه که به 

هاي آزادسازي اقتصادي  در بخش پیشین گفته شد، رویکردي کامًال منطبق بر سیاست

در این دوره به دلیل گرایش . داشت و اولویت توسعه را بر توسعه اقتصادي بنانهاده بود

ین دولت زدایی از اقتصاد، سازمان هاي عظیم بازسازي و همچن دولت وقت به انجام پروژه

پس از گذشت مدتی و نمایان . ریزي خود را انجام داد وبودجه نیز بر همین مبنا طرح برنامه

برنامه دوم  1374هایی در عرصه عمومی کشور، در سال  شدن عوارض اتخاذ چنین سیاست

ول بود اما در هاي کلی برنامه ا این برنامه همچنان در راستاي سیاست. شدتوسعه ارائه 

مشی کلی برنامه اما همچنان پیشبرد  هایی تعدیالتی صورت گرفته بود؛ خط حوزه

  .هاي آزادسازي اقتصادي مدنظر دولت بود سیاست

طورکلی بر مبناي مؤلفه اول ظرفیت دولت، یعنی میزان استقالل بوروکراسی از  به

هوري هاشمی رفسنجانی وبودجه در دوره ریاست جم توان گفت سازمان برنامه دولت، می

هم به سابقه  ،دلیل این امر. همانند دوره پیشین، از میزان استقالل رأي پایینی برخوردار بود

اساساً دولت هاشمی . شود گردد و هم متوجه عملکرد خود دولت می آن در دوره قبلی برمی

ها  گیري کرد و تصمیم در امور مختلف استقالل چندانی به نهادهاي زیرمجموعه اعطا نمی

این مسئله در نحوه ارتباط . شد صورت متمرکز و میان هسته اصلی دولت گرفته می عموماً به

... میان دولت و دیگر نهادهاي اقتصادي و مالی کشور مانند بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و

  . بودمشهود 

ه هاي گذشته کامًال وابسته ب نظام مدیریت اقتصاد کشور در این دوره همانند سال

هاي منطقی علم  بر اساس مکانیسم(دولت بود و تصمیمات اصلی در این حوزه را نه بازار 

این شیوه دستوري در اداره . کرد ، بلکه دولت اتخاذ می)اقتصاد مانند عرضه و تقاضا
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نهادهاي اصلی اقتصادي کشور، عمالً فضاي چندانی را براي استقالل این نهادها در 

نویسی سازمان  آورد؛ به همین دلیل، برآیند برنامه جرا فراهم نمیگیري و ا هاي تصمیم عرصه

هاي دولت شکل گرفت و نه لزوماً نیازهاي  ها و سیاست در این دوره بیشتر مبتنی بر خواست

  .واقعی کشور در حوزه توسعه

در رابطه با مؤلفه دوم ظرفیت دولت، کارآمدي نهادها، وضعیت تا حدودي متفاوت از 

توان  ریزي علمی طرح توسعه مبتنی بر اصول بازار آزاد را می نفس برنامه. دبومؤلفه اول 

عملی مثبت ارزیابی کرد اما در تطبیق برنامه با شرایط عینی اقتصاد کشور، موانعی وجود 

ریزان  برنامه.اولین مسئله، نگاه تا حدودي ساده انگارانه نسبت به موضوع توسعه بود. داشت

قبولی داشتند اما رویکرد جامعی نسبت به  ، اگرچه دانش اقتصادي قابلوبودجه سازمان برنامه

که دیگر بسترهاي توسعه  اولویت دادن به توسعه اقتصادي درحالی. مفهوم توسعه نداشتند

که تمرکز دولت ازآنجایی. مغفول مانده بودند، عمًال نتیجه دلخواهی را در برنداشت

صادي بود، سازمان برنامه نیز در تدوین طرح اول می رفسنجانی بر موضوع بازسازي اقتشها

هاي توسعه باعث شد تا  غفلت از دیگر جنبه. و دوم توسعه، متأثر از چنین دیدگاهی بود

فراهم نشود ... سازي، تشکیل سازمان بورس و بسترهاي الزم براي مواردي چون خصوصی

توان  دهند؛ از این منظر می و به همین دلیل این نهادها نتوانند کارکرد اصلی خود را بروز

قبول بوده است اما در  ها تا حدودي قابل گفت عملکرد سازمان برنامه در تدوین طرح

  .پذیري با شرایط عینی، تالش کافی صورت نگرفت تطبیق

شدت دچار  اي از موارد، به هاي اقتصادي کشور جز در پاره زمان شاخصمرور به

درصد در دور دوم ریاست جمهوري  50ه حدود نوسان و اخالل شدند؛ افزایش تورم ب

این آشفتگی به وجود آمده پس از مدتی . بوداي از این نوسانات شدید  هاشمی، نمونه

این . میان مردم شد دردر میان نخبگان کشور و هم هم منتهی به بروز اعتراضات گسترده 

روز یافت، دولت اعتراضات مردمی که در قالب شورش در چند شهر مانند تهران و مشهد ب

هاي اول و دوم موردانتقاد  برنامه. هاي اقتصادي خود سست کرد را نسبت به ادامه برنامه

که مدنظر  چنان ویژه مخالفین دولت واقع شد و پروژه سازندگی آن نخبگان به



  

  

  

1401زمستان  |53شماره |سال چهاردهم  |ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  264

وبودجه در تدوین  طورکلی عملکرد سازمان برنامه به. گذارانش بود، ادامه نیافت سیاست

ول و دوم توسعه در دوران ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی مبتنی بر دو هاي ا برنامه

آمیز نبود و تبعات مختلفی را متوجه اقتصاد  مؤلفه اصلی مفهوم ظرفیت دولت، موفقیت

  .کشور کرد

  

  )1376–1384(دوره اصالحات  –ریاست جمهوري محمد خاتمی 

ي از مدیریت اقتصادي ، فصل جدید1376با پیروزي محمد خاتمی در انتخابات سال 

هاي  طرف، طرح رو بود که ازیک دولت در آن دوران با وضعیتی روبه. کشور آغاز گردید

عمرانی و بازسازي کشور که در دولت قبلی کلید خورده بود تا حدودي به سرانجام رسیده 

با تغییر دولت در . بود، اما وضعیت عمومی اقتصاد کشور همچنان دچار نابسامانی بود

دولتاساسیاقداماتازیکی. وبودجه نیز تغییر یافت ر، حوزه مدیریتی سازمان برنامهکشو

درایراناسالمیجمهورياقتصادساماندهیبرنامهتدوینتوسعه،دومبرنامهدورانطی

سومبرنامهتهیههاي فعالیتشروعبااقتصادساماندهیبرنامهاجراي. بود1377سال

یاآندرشده  بینی پیشهاي سیاستاجرايبرايالزمهاي اقدامدرنتیجهوشدزمان هم

  .درآیداجرابهسومبرنامهاجراییهاي برنامهقالبدرشدقراراینکهیانشدآغاز

این برنامه که داراي . توسط مجلس تصویب گشت 1379برنامه سوم توسعه در سال 

هاي  سیاستاجتماعی بود، متناسب باهاي اقتصادي، فرهنگی و  ابعاد جامعی در تمامی حوزه

ترین نکات تشکیل  در حوزه اقتصادي، یکی از مهم. بودشده  دولت اصالحات، تدوین

که  نحوي تر شدن بعد نظارتی برنامه بود به دیگر نکته مهم، پررنگ. حساب ذخیره ارزي بود

ونظارتیگزارشبودشدهمکلفجمهوري رئیستوسعه،سومبرنامهقانون198مادهدر

اسالمیشورايمجلسبهبعدسالشهریورماهپایانتارابرنامههرسالپیشرفتارزیابی

سازي ارز جهت  بحث ذخیره(این دو حوزه  .)1379توسعه، سومساله پنجبرنامه(کند ارائه

در سطحی وسیع، مبتنی بر ) اي و افزایش بعد نظارتی هاي توسعه استفاده در طرح
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بندي اقتصاد کشور و همچنین نظارت  دولت خاتمی مبنی بر چارچوبهاي کالن  سیاست

  .هاي دولت بود بیشتر بر فعالیت

ترین برنامه بود و در متن نیز سعی شده بود تا  برنامه سوم اگرچه به لحاظ حجم جامع

ریزي صورت گیرد، اما همچنان موانعی وجود  هاي اقتصادي کشور برنامه مبتنی بر واقعیت

در عمل اتفاق افتاد، حاکی از این مسئله است که برنامه سوم در عمل در آنچه . داشت

طور که در بخش دوم مقاله اشاره شد،  مثال همان عنوان به. هاي بسیاري عملیاتی نشد بخش

هاي  در انتقال شرکت. در برنامه افزایش نیافتشده  ملی به مقدار تعیینناخالصتولید

ها به نهادهاي  شی پیدا نشد چراکه عمده واگذاريدولتی به بخش خصوصی عمالً گشای

تورم، دولتکنترلومشاغلایجاداز طرف دیگر در بحث. دولتی دیگر بود دولتی و یا شبه

توان گفت در تدوین برنامه  درمجموع می .کردحرکتبودشده  بینی پیشازآنچهبهتر

قبولی  بود، همخوانی قابلشده  ریزي هاي دولت متناسب با آنچه برنامه اختیارات و توانایی

توان گفت سازمان در تدوین برنامه، همچنان زیر سایه سنگین  از این حیث، می. نداشت

  .اقتضائات دولتی بود

در بررسی مؤلفه اول مفهوم ظرفیت دولت در این دوره، یعنی استقالل بوروکراسی از 

هاي پیشین، استقالل فراوانی  رهوبودجه همچنان مانند دو توان گفت سازمان برنامه دولت، می

نظر در حوزه  از افراد صاحبشده  اگرچه گروه مدیریتی سازمان، تشکیل. نداشت

اي در کشور بود، اما عمالً به دلیل اقتضائات دولت و همچنین آرایش  ریزي توسعه طرح

گیري کشور، عمًال سازمان استقالل  نیروهاي مخالف دولت در دیگر نهادهاي مهم تصمیم

سیطره نگاه حاکمیتی بر تدوین برنامه سوم توسعه، منجر به نوشته . توجهی نداشت رأي قابل

حرکت هرچه بیشتر به سمت . شد شدن متنی شد که گاه در آن اهداف متناقضی دیده می

هاي لیبرالیستی در بخش اقتصادي، عمالً در تناقض با بسیاري از  بازار آزاد و اعمال سیاست

دهد سازمان  هاي فرهنگی و اجتماعی بود؛ همین مسئله نشان می در بخششده موارد مطرح

ها را  فشار نهادهاي مختلفی بوده است تا منویات بعضاً گوناگون آن در تدوین برنامه تحت

  . دکندر متن نهایی اعمال 
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در این دوره نگاه دولت به نحوه مدیریت اقتصاد کشور تا حدودي تفاوت یافت؛ 

داخلی و (گذاري  ش داشت تا با ایجاد شرایط مطلوب جهت سرمایهدرواقع دولت تال

ثبات سازي نظام ها، با ها و بانک هاي مالی کشور مانند بیمه ، اصالح در برخی نظام)خارجی

گري دولت در اقتصاد را کاهش  هاي خصوصی، تصدي سیاسی کشور و تقویت بنیه بنگاه

اما به دلیل شرایط اي کالن محدود سازد؛ه گیري دهد و نقش آن را صرفاً در حوزه تصمیم

در این ...)مانند مجلس، قوه قضائیه و(هاي دیگر حاکمیت  کشور و همراهی نکردن بخش

  .توفیق چندانی حاصل نشد ،رفت طور که انتظار می حوزه  عمالً آن

در بررسی مؤلفه دوم ظرفیت دولت، یعنی بحث کارآمدي نهاد، وضعیت در دوره 

اگرچه . شتهاي پیش از خود تا حدودي تفاوت دا اتمی با دورهریاست جمهوري خ

ریزي برنامه توسعه،  نویسی و طرح نفوذ نهادهاي مختلف حاکمیتی بر بودجه اعمال

الشعاع قرار  هاي اصلی سازمان در تدوین یک برنامه جامع و کارآمد را تحت پتانسیل

دیدن شرایط و فضاي اقتصادي  یواقعتوان تالش دولت در د، اما در برنامه سوم میاد می

مثال، لزوم وجود سازوکاري جهت ذخیره ارزهاي  عنوان به. کشور را موردتوجه قرارداد

شده  دریافتی ناشی از فروش نفت که تحت عنوان حساب ذخیره ارزي در برنامه گنجانده

ر کشور پی درستی به چنین نیازي د دهد که برنامه نویسان در سازمان برنامه به بود، نشان می

تر آنکه با مجاب کردن دولت و دیگر نهادهاي حاکمیتی، این  برده بودند و نکته اساسی

توان گفت بیشترین کارایی  موضوع را در نوشته نهایی طرح مطرح ساختند؛ از این منظر می

هاي توسعه پس از انقالب، در دوره به اصالحات بوده  ریزي برنامه سازمان برنامه در طرح

هاي بعد نیز دیگر  هاي قبل، بلکه حتی در دوره ین میزان کارایی را نه در دورهچن. است

  . شاهد نبودیم

هاي کالن اقتصادي،  یکی از دالیل این امر، حضور بیشتر نیروهاي متخصص در حوزه

در این دوره دولت تالش کرد تا با جذب نیروهاي . سیاسی و اجتماعی در سازمان بود

هاي پیشین به کار  ه از نیروهایی که به دالیل مختلف در دورهمتخصص و همچنین استفاد

دلیل دیگر را . هاي توسعه را ارتقا دهد نویسی و طراحی برنامه گرفته نشده بودند، بودجه
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هاي توسعه و بودجه کشور بر مبناي  تر شدن برنامه توان تالش دولت جهت واقعی می

سازي نرخ  هایی چون یکسان ارائه برنامهدولت در این دوره با . مقتضیات اقتصادي دانست

عمًال در مسیر طراحی اقتصاد ملی مبتنی بر ... هاي پنهان و ارز، کاستن از پرداخت یارانه

طور کامل مطابق هدف  هاي اقتصادي کشور گام برداشت، گرچه نتایج این روند به ظرفیت

  .اولیه آن محقق نشد

عنوان  با(1378کشور در اسفند استخدامیامورسازمانووبودجه برنامهسازمانادغام

. رو شد نظران روبه ، با انتقادات فراوانی از سوي صاحب)ریزي برنامهومدیریتسازمان

سازي پیادههمچنینودولتساختاراصالحتر سریعپیشبرداگرچه امر ادغام عمدتًا جهت

لفان مسئله تخصص انتقاد اصلی مخااماگرفت،صورتعملکردمبنايبرریزي بودجه

شدنبزرگباکارشناسیوتخصصیسازمانیها معتقد بودند که نباید نهادي بود؛ آن

گیرد؛ اگرچه کادر مدیریتی سازمان با قراردیگرکارهايتأثیرتحتاش، اصلیوظایف

این ادغام موافق نبودند، اما درنهایت طرح دولت عملیاتی شد و این ادغام صورت گرفت؛ 

توان شاهد دیگري بر عدم وجود استقالل رأي این سازمان از بخش  را می این موضوع

  .دولتی در نظر داشت

  

  )1384- 1392(دوره گفتمان عدالت محوري –نژاد جمهوري محمود احمديریاست

. جمهور کشور برگزیده شد عنوان ششمین رئیس نژاد به ، محمود احمدي1384در سال 

ل به جناح راست حکومت بود، با طرح شعارهاي اش متمای وي که خاستگاه فکري

هاي پیشین خود، توانست  خواهانه و نفی وضعیت مدیریت کالن کشور در دوره عدالت

هاي اقتصادي  تأکید اصلی سیاست. نیروي جدیدي در فضاي سیاسی کشور ایجاد کند

است که بسیاري نژاد، طبقه پایین جامعه بود؛ البته توجه به این نکته مهم الزم  دولت احمدي

هاي نهم و دهم اگرچه در حوزه نظر، معطوف به بهبود  شده در دولتاز تصمیمات گرفته

  .بخشیدن وضعیت معاش قشر ضعیف جامعه بود اما در عمل، نتایج دیگري را به بار آورد
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این برنامه آخرین طرح . به تصویب مجلس رسید 1383برنامه چهارم توسعه در اسفند 

 مدیریت دوره اصالحات تنظیم شد و همچنین آخرین برنامه تدوین باکه اي بود  توسعه

چهارمبرنامهویژگی مهمی که. وبودجه قبل از انحالل آن بود توسط سازمان برنامهشده 

پسوساله بیستانداز چشمچارچوبدرآنتصویبوتهیهساخت، توسعه را کلیدي می

عنوان بهاین برنامهاز اهداف مهم .بودري نظامرهبتوسطبرنامهکلیهاي سیاستابالغاز

رقمی  تککشور،درازمدتانداز چشمدرشده  تعییناهدافبهدررسیدنگامنخستین

این  .هستند، بوداقتصاديهاي شاخصترین مهمکه ازتورمنرخوبیکاريکردن نرخ

شده  ریزي هیه و برنامهاي برخوردار بود، در چهار سطح اساسی ت برنامه که از جامعیت ویژه

  :اند از عبارتشده  چهار سطح یاد ،بود

  ایراناسالمیجمهوريدرازمدتانداز چشمتهیه - سطح اول 

  نظامکلیهاي سیاستتهیه -سطح دوم 

  انداز توسعه هاي برنامه چهارم با سند چشم ها و سرفصل تطبیق سیاست –سطح سوم 

استانی توسعهاسنادوبخشی توسعهاسناد،)فرا بخشی(ویژهاسنادتهیه- سطح چهارم 

  ).1384توسعه، چهارمساله پنجبرنامه(

توسعه در نژاد در شرایطی به فعالیت پرداخت که برنامه چهارم دولت اول احمدي

بسیارجزییاتباکهطرحهاي کلی دولت در تعارض بود؛ این هاي متنوعی باسیاست بخش

موازینبربود،شده  تدوینخاتمیدولتدرغربکردهتحصیلکارشناسان عمدتًاتوسط

بهدولتیبخشازصنایعانتقالروندتسریعواقتصاددردولتتر کمنقشآزاد،بازار

اساسًا به دلیل آنکه دولت مستقر در تدوین برنامه نقشی  .داشتتأکیدخصوصیبخش

داد؛ هرچند که ظاهرًا دیگر  نداشت، همدلی و رغبت چندانی به انجام آن برنامه نشان نمی

همین مسئله باعث شد تا در عرصه عمل، برنامه . ارکان مهم کشور پشتیبان این طرح بودند

توان گفت برخورد دولت با این طرح، تنها  درواقع می. چهارم خروجی چندانی نداشته باشد

  .بود و وجه عملی برنامه براي دولت چندان مهم نبودشده  از منظر متنی تهیه
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استاندارانبهوجداآنازرابرنامهسازماناستانیشعبات1386آباندرنهمدولت

بهومنحلراریزي برنامهومدیریتسازمانکل1386تیردروسپرد) ها استاندولت(

نهاددرنژاد احمديریزي، برنامهومدیریتسازمانانحاللازپس. دادخاتمهآنفعالیت

وانسانیسرمایهمعاونتوراهبردينظارتوریزي برنامهمعاونتدوجمهوريریاست

دومیوسابقوبودجه برنامهسازمانوظایفونقشاولیکهدادتشکیلمدیریتتوسعه

دلیل چنین تغییر و تحولی  .داشتندبر عهدهراسابقاستخدامیواداريامورسازماننقش

ریزي مؤثر و همچنین یکی نبودن  ان در برنامهدر سازمان از طرف دولت، عدم کارایی سازم

درواقع ). 6: 1386جنت، (ها و اهداف انقالب اسالمی عنوان شد  مشی سازمان با آرمان خط

تنها  عنوان رئیس قوه مجریه، این سازمان در طول حیات خود نه نژاد به به بیان آقاي احمدي

ود تبدیل به مانعی جهت تحقق ریزي اقتصادي کشور نکرده بود، بلکه خ کمکی به برنامه

  .اهداف اقتصادي کالن نظم سیاسی بود

توان گفت میزان استقالل بوروکراسی  با بررسی مؤلفه اول مفهوم ظرفیت دولت، می

سازمان برنامه از دولت در چند سال اول، مقبول بوده است؛ دلیل این امر شاید آزادي عمل 

به همین دلیل، دولت . بودشده  دادهنسبی است که در دولت پیشین به این سازمان 

سازمان به مشکل شده  هاي اقتصادي خود با طرح تدوین نژاد در تنظیم برنامه احمدي

شد،  هاي مختلف دولت توسط این سازمان موردنقد واقع می که طرح ازآنجایی. برخورد

با تبدیل . دولت اساساً تصمیم به حذف این سازمان و تقلیل دادن آن به دو معاونت گرفت

کردن سازمان به دو معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوري، عمًال استقالل نسبی به وجود 

آمده در این نهاد از بین رفت و سیطره کامل نگاه و مدیریت دولتی بر این دو معاونت چیره 

طورکلی میزان استقالل سازمان در دوره  توان گفت به شده، می با توجه به مسائل مطرح. شد

. ترین حد خود در طول سه دهه پس از انقالب رسید نژاد به پایین جمهوري احمديریاست 

هاي توسعه همدلی نشان  اگرچه دیگر نهادها در شعارها و بیانات خود نسبت به برنامه

دادند اما در عمل هیچ اقدامی جهت حمایت از سازمان انجام ندادند و مقاومت خاصی  می
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دادند و دولت توانست منویات خود را در این موضوع نیز در برابر انحالل آن نشان ن

  .اجرایی کند

منظور کارآمد کردن  هاي دولت قبلی به توان گفت، تالش در بررسی مؤلفه دوم می

عنوان  نویسی که خود را در تدوین برنامه چهارم به سازمان در حوزه بودجه و برنامه

ان داده بود، در مجادالت میان ترین برنامه توسعه در دوران جمهوري اسالمی نش جامع

شده  شدت دچار خدشه شد و همچنین عدم توجه دولت به موارد طرح سازمان و دولت به

هاي  هاي سازمان در اجرا کردن طرح در برنامه چهارم و نادیده انگاشتن نقدها و تحلیل

شیه هاي کالن اقتصادي کشور را به حا اقتصادي خود، عمالً نقش سازمان در تدوین طرح

ترین میزان کارایی سازمان برنامه در طول حیات  توان بیان کرد پایین از این منظر نیز می. برد

خود پس از انقالب را شاهد بودیم؛ با انحالل سازمان و تبدیل آن به دو معاونت زیر نظر 

جمهوري، عمالً آخرین مقدار کارایی موجود نیز از بین رفت و این دو معاونت در  رئیس

  .هاي نمایشی شدند نژاد عمالً بدل به معاونت هاي ریاست جمهوري احمدي ورهطول د

این طرح که به . تصویب شد 90برنامه پنجم توسعه، در نبود سازمان برنامه در سال 

توجهی بود و از موارد اقتصادي تا فرهنگی را شامل  لحاظ موضوعی داراي حجم قابل

توان گفت این طرح، همان  می. ول واقع شدشد، در مجلس با اکثریتی ناچیز موردقب می

عملکرد دولت در نسبت با . گرفت برنامه مدنظر دولت بود که در برابر طرح قبلی قرار می

همچنین ). رجوع شود به بخش دوم مقاله(شده، نتایج مثبتی به همراه نداشت  طرح تدوین

قبلی وجود داشت اصالح  هاي تنها مشکالت و محاسبات غلطی را که در برنامه این برنامه نه

ها را  هاي اقتصادي، آن نکرد، بلکه در مواردي، بدون توجه به وضعیت کشور و واقعیت

  .تشدید نمود و چرخه ادامه مسیرهاي غلط اقتصادي همچنان ادامه پیدا کرد

، یکی از 1392روي کار آمدن حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوري سال با

این مسئله بعد از . وبودجه بود لت، بحث احیاي سازمان برنامههاي دو ترین وعده اصلی

آوري نظرات کارشناسان و نهادهاي مرتبط حکومتی،  هاي مختلف و جمع وقوس کش

ومدیریتتوسعهوراهبردينظارتوریزي برنامهمعاونتبا ادغام دو 1393نهایتاً در آبان 
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شورايمصوبهباکشور،ریزي رنامهبومدیریتسازمانریاست جمهوري،انسانیسرمایه

  .گردیداحیاءاداريعالی

  

  گیري نتیجه

هاي  وبودجه دوره جمهوري اسالمی در تدوین برنامه در مقاله حاضر، عملکرد سازمان برنامه

اهمیت این سازمان . ساله توسعه بر مبناي مفهوم ظرفیت دولت، موردبررسی قرار گرفت پنج

هاي کالن اقتصادي کشور داشته و همچنین  ریزي برنامهدر نقش مهمی است که در طرح

نویسی نیز از دیگر وظایف مهم و تخصصی این سازمان بوده است؛ به همین دلیل،  بودجه

بررسی عملکرد این سازمان در تحلیل میزان کارایی نهادهاي مختلف حکومتی در ایران، از 

اخیراً در مطالعات اقتصاد سیاسی که » ظرفیت دولت«مفهوم . اي برخوردار است اهمیت ویژه

هاي خود را از مباحثات مربوط به نحله نهادگرایی تاریخی  است، ریشهشده  در جهان مطرح

عنصر اصلی در تبیین مفهوم ظرفیت دولت، چگونگی کارآمد سازي عملکرد . گرفته است

شدن حوزه ها به دلیل گسترده  امروزه دولت. هاي اساسی مربوط به آن است دولت در حوزه

اند؛ از این حیث، ظرفیت دولت منبع جدیدي  رو شده ها، با مسئله کارآمدي روبه فعالیت آن

دو مؤلفه اساسی . سازي کرد ها را بهینه است براي چنین مباحثاتی تا بتوان توانایی دولت

طور مفصل مطرح شدند، میزان استقالل بوروکراسی از  مفهوم ظرفیت دولت که در مقاله به

  .و کارایی نهادي است دولت

هاي  وبودجه طی سال هاي تحقیق، عملکرد سازمان برنامه در قسمت اول بخش یافته

. ساله توسعه، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت هاي پنج در تدوین برنامه 1393تا  1357

وبودجه در طول دهه اول پس از انقالب به دلیل وجود شرایط خاص در  سازمان برنامه

عمًال برآیند  ...هاي داخلی و هاي اقتصادي، تنش جنگ، تحریم: مواردي چونکشور و 

زمان با به قدرت رسیدن  این سازمان با ورود گروه اقتصادي جدید هم. چندانی نداشت

هاي اول و دوم را  ، دچار تحول شد و برنامه1368هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 

هاي  به تدوین برنامه 1386زمان انحاللش در سال  این سازمان به همین شکل تا. تدوین کرد
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و  1393نژاد در سال  پس از پایان ریاست جمهوري محمود احمدي. سوم و چهارم ادامه داد

روي کار آمدن حسن روحانی، سازمان برنامه در قالب جدیدي در آبان همان سال احیاء 

  .گشت و وظایف قبلی خود را از سر گرفت

هاي اصلی مفهوم  ش، عملکرد سازمان برنامه منطبق با مؤلفهدر قسمت دوم این بخ 

هاي پس از انقالب  در این قسمت، دوره بندي از دولت. ظرفیت دولت، بررسی گردید

، دوره سازندگی )1357–1368(دوره تثبیت نظام جمهوري اسالمی : صورت گرفته است

–1392(عدالت محور  و دوره گفتمان) 1376–1383(، دوره اصالحات )1368–1375(

ها، بررسی دو مؤلفه اصلی مفهوم ظرفیت دولت مبتنی بر  در هرکدام از این دوره). 1384

ها نیز  دوره هاي توسعه صورت گرفته و نقاط اشتراك و اختالف میان ریزي برنامه طرح

  .موردتوجه قرارگرفته است

لی ظرفیت دولت دو مؤلفه اص(بندي با توجه به چارچوب نظري پژوهش  در یک جمع

توان گفت در دهه اول پس از پیروزي انقالب  ، می)یعنی میزان استقالل و کارآمدي نهادي

هاي  اسالمی، به دلیل شرایط داخلی و خارجی نظام تازه تأسیس و همچنین غلبه جریان

اي  نهادهاي اصلی اقتصادي کشور، چندان به توسعه به معناي تدوین برنامهفکري چپ بر

داده نشد و به همین خاطر، عمالً سازمان هاي اقتصادي کشور بها یش ظرفیتجهت افزا

  . وبودجه عملکرد چندانی در این دوره نداشت برنامه

با شروع دوره سازندگی و تغییرات در رأس هرم سیاسی نظام، نیروهاي متمایل به بازار 

تالش کردند تا با تدوین  ها آن. آزاد توانستند برنهادهاي اساسی مالی و اقتصادي تکیه بزنند

هاي  توسط سازمانشده  هاي مطرح هاي توسعه، اقتصاد کشور را منطبق بر ویژگی برنامه

  . المللی پول، به سمت کارایی بیشتر سوق دهند جهانی مالی مانند صندوق بین

با توجه به مؤلفه اول مفهوم ظرفیت دولت، در این دوره به دلیل ماهیت متمرکز 

وبودجه آن سطح از خودمختاري الزم و مؤثر را نداشت و عمالً  سازمان برنامه دولت، اساساً

ها و  تالطم. کرد هاي دولت پیروي می بدون نقد و ارزیابی تخصصی، از سیاست

سابقه تورم  مانند افزایش بی(هاي مهم اقتصادي کشور آمده در شاخص هاي پیش نارسایی
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نیز در این ) مؤلفه دوم ظرفیت دولت(دي نهادي نشان داد این سازمان ازلحاظ کارآم...) و

  . دوره چندان موفق نبوده است

مانده از دوره قبلی دست در  در دوره اصالحات، دولت که همچنان با مشکالت باقی

به . گریبان بود، سعی کرد تا با تدوین برنامه سوم توسعه، وضعیت اقتصاد را بهبود بخشد

وبودجه استقالل چندانی از دولت  نیز سازمان برنامه لحاظ بررسی شاخص اول در این دوره

هایی صورت گرفت تا حداقلی از خودمختاري در ساختار سازمان به  نداشت، هرچند تالش

اما در رابطه با وضعیت شاخص دوم باید گفت در این دوره با حضور مدیرانی وجود آید؛

االتري داشتند، کارآمدي هاي قبل جایگاه تخصصی ب که نسبت به همتایان خود در دوره

  . نهادي سازمان افزایش نسبی یافت

رئیس دولت نهم ارتباط چندان خوبی با سازمان نداشت و معتقد بود این نهاد خود 

نژاد با منحل  احمدي. هاي کالن اقتصادي است عامل منفی در جهت بهبود یافتن شاخص

عمًال استقالل نسبی که در  کردن سازمان برنامه و تقلیل آن به معاونت ریاست جمهوري،

دوره قبل به وجود آمده بود را از بین برد و همین امر تأثیر بسیار منفی در کارایی نهادي این 

طور  هاي نهم و دهم عمالً دو مؤلفه اصلی ظرفیت دولت به سازمان داشت؛ درواقع در دولت

تنها  ین گشت، نهبرنامه پنجم توسعه که در غیاب سازمان تدو. کامل از معنا تهی شدند

اي بدون توجه به  هاي توسعه قبلی را اصالح نکرد، بلکه در موارد عدیده مشکالت برنامه

نویسی  ها را تشدید نمود و همین امر چرخه معیوب برنامه هاي اقتصادي کشور، آن واقعیت

  . ازپیش تداوم بخشید در کشور را بیش

اصالحات دورانوبودجه در برنامهتوان گفت سازمان  میشده  با توجه به نکات مطرح

دلیل . ازلحاظ دو مؤلفه اصلی ظرفیت دولت، بیشترین کارآمدي و بازدهی را داشته است

بر مبناي اقتضائات و (تر شدن نگاه دولت به عرصه اقتصاد و توسعه کشور  این امر از واقعی

البته . دش گري در این حوزه ناشی می و تالش در جهت کاستن از تصدي) شرایط کشور

مانند دخالت دیگر (ها و مشکالت اصلی سازمان  الزم به ذکر است، برخی از کاستی

در این دوره نیز ادامه یافتند اما در مقایسه با ) نویسی روند برنامهنهادهاي حاکمیتی در

  .هاي قبل و بعد از خود، در این دوره شاهد بهبود نسبی کارایی این سازمان هستیم دوره
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ه در بخش پیشینه تحقیق هم اشاره شد، در رابطه با تأثیرات و برآیندي که طور ک همان

هاي مختلف تحلیل اقتصادي، سیاسی و اجتماعی  تواند در حوزه مفهوم ظرفیت دولت می

این امر محقق را بر آن . داشته باشد، تحقیقات چندانی در کشور صورت نگرفته است

ژه دو مؤلفه اصلی آن، وضعیت کارآمدي سازمان وی داشت تا با استفاده از این مفهوم و به

هاي توسعه در کشور،  ریز و متولی برنامه ترین نهاد برنامه عنوان اصلی وبودجه را به برنامه

گرفته در داخل کشور در رابطه با بررسی  هاي انجام عمده پژوهش. موردبررسی قرار دهد

ورد کردن جریانات مختلف عملکرد این نهاد مهم، بر ضعف مدیریتی و یا سیاسی برخ

که در تحقیق حاضر، با استفاده از  گذارند؛ درحالی عنوان مشکالت اصلی دست می به

در ساختار و درواقع کارآمدي نهادي  ،مفهوم ظرفیت دولت نشان داده شد مشکل اساسی

تري را پیرامون این  امید است پژوهش حاضر بتواند باب تحقیقات جامع. این سازمان است

  .ع در آینده بگشایدموضو

رسد با توجه به بررسی صورت گرفته از برآیند کارآمدي این  درنهایت به نظر می

سازمان در طول نزدیک به چهار دهه، ایجاد تغییرات ساختاري اساسی در این سازمان 

داراي اولویت است و اگر مسئولین این نهاد در دوره جدید خود، خواهان تدوین 

تري هستند، الجرم باید توجه بیشتري نسبت به دو مؤلفه اساسی  و جامعتر  هاي دقیق برنامه

  .در این مقاله، یعنی میزان استقالل و کارآمدي نهادي داشته باشندشده  مطرح
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