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 :کلیات طرح پژوهش -3

 هاي توسعه در برنامه چهارم توسعهها و فرایندهاي تهیه پروگراممفاهیم، روش: عنوان 

 با وجود بیش از نیم قرن . هایی همراه بوده استاز آغاز تاکنون با فراز و نشیبریزي در ایران نظام برنامه :تحقیق لهمسا
 نتایجهنوز به  ن و انرژي فراوان براي این موضوع،زما هزینه نمودنها گذاريو به رغم انبوهی از سرمایه ریزيتجربه برنامه
  .ایمدست نیافته ریزيدر برنامه مورد انتظار

 یکی از دالیل  هاي توسعه،دن برنامهنموموضوع تفصیلی عدم توجه کافی به ن است که ایتحقیق اي فرض پایه: هدف
انحراف روند توسعه از  نیز هاي صرف شده وکاهش کارایی بودجه همین موضوع موجب ها است وبرنامه این ناکارامدي

هاي توسعه بسیار مهم در تنظیم برنامهاین مطالعه بر آن است تا اهمیت یک مرحله مغفول و البته لذا . خواهد شداهداف 
 .برجسته نماید برنامه کالن و اقدامات اجرایی، اي واسط میانریزي را به عنوان مرحلهیعنی مرحله طرح
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 برنامه چهارم توسعه :قلمرو زمانی 

 ایران :قلمرو مکانی 

 چهارم پرداخته و سعی نموده تا  توصیفی به بررسی روند تدوین برنامه-مطالعه حاضر با رویکردي تحلیلی :روش تحقیق
هاي ها و ابهامات این فرایند را مشخص نموده و سپس یک فرایند جدید و کاراتر را براي تدوین برنامهنقاط قوت، کاستی

 .توسعه در ایران ارائه نماید
 ندارد :مدل مورد استفاده. 
 خالصه فصول: 

به بررسی تاریخچه، محتوا و فضاي » قبل و بعد از انقالب مدتهاي میانمروري بر اهداف برنامه«با عنوان  فصل اول -
 .هاي توسعه در ایران از ابتدا پرداخته استریزي و تحلیل اهداف برنامهبرنامه

 ریزيها در ایران را در تئوري و عمل با تاکید بر مرحله طرحتهیه برنامه »هافرایند تهیه برنامه«با عنوان : فصل دوم -
ریزي و ریزي معرفی شده است، جایگاه طرحه این منظور پس از آنکه مفهوم طرح و طرحب. تشریح نموده است
هاي عمرانی قبل از انقالب و برنامه(ریزي در ایران ریزي در ادوار مختلف برنامهریزي و بودجهارتباط آن با برنامه

 .مورد بررسی قرار گرفته است) هاي توسعه پس از انقالببرنامه
جامعی از تعاریف مکتوب،  اقدام به ارائه مجموعه »ریزيتعاریف و مفاهیم نظام برنامه«فصل سوم نیز با عنوان  -

هدف از ارائه این تعاریف، کاهش  .ریزي نموده استغیرمکتوب و کاربردي در خصوص مفاهیم برنامه و برنامه
  .باشدابهامات و اختالفات می

تشریح روند تهیه و تدوین برنامه چهارم پرداخته و سپس ابهامات، به  »ارمبرنامه چه«عنوان  فصل چهارم تحت -
ریزي براي برنامه پس از آن نیز اقدام به ارائه یک فرایند جانشین. هاي آن را بیان نموده استها و نوآوريکاستی
 .ریزي شده استکه در این فرایند جانشین تاکید زیادي بر مرحله طرحنموده 

 و مراحل ریزيطرح اقدام به تعریف دستورالعمل »ریزيترتیبات ناظر بر اجراي مرحله طرح«با عنوان  فصل پنجم -
اي به این گانهشامل مراحل ده در زمینه هر موضوع خاص، این دستورالعمل .این دستورالعمل نموده است اجراي

یابی و ریشه.3ها اله براساس شاخصشناخت ابعاد واقعی مس.2شناخت مفاهیم و تعاریف موضوع .1 :باشدشرح می
تعیین .6مبانی نظري موضوع و تعیین راهبردها .5شناخت آثار و تبعات موضوع .4عوامل پدیدآورنده مساله 

یابی ضوابط و معیارهاي مکان.9ها طراحی و کنترل پروژه.8ها انتخاب عناوین طرح.7راهکارهاي انتخابی 
 .هاجغرافیایی پروژه چگونگی انتخاب مکان و نحوه توزیع.10

آزمون فرایند طرحاقدام به  »ریزي در موضوعات دیگرآزمون نتایج دستورالعمل طرح«تحت عنوان  فصل ششم نیز -
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به این منظور در این بخش سعی شده است که به دستورالعمل تهیه  .نموده است ریزي پیشنهادي در موارد مشابه

 .خصوصی پرداخته شودهاي موضوع توسعه و توانمندسازي بخش طرح
 و بررسی وضعیت موجود در تدوین برنامه چهارم توسعه، فرایند جدیدي را به منظور  این طرح پس از انجام تحلیل :نتایج

 .باشداین فرایند جدید، نتیجه تحقیق می. کندهاي توسعه ارائه میتدوین برنامه
 

 :واژگان کلیدي -4

 ریزيبودجه ،ریزيطرح، ریزيبرنامه، هاي توسعهبرنامه

Development plans, Planning, programming, Budgeting 

 

 :هاي سیاستی قابل استخراج از طرح توصیه -5

ساله توسعه پرداخته است که در این رویه هاي پنجاین طرح به ارائه یک رویه جایگزین پیشنهادي براي تدوین برنامه
همچنین طرح براي آزمون اعتبار . ها تاکید زیادي شده استتفصیلی نمودن برنامهریزي یعنی فرایند جدید، بر مرحله طرح

به عقیده محقق، یکی از مشکالتی که در . و کارایی این فرایند جدید، یک راهکار عملیاتی مناسب را ارائه نموده است
گیرد و پس برنامه مورد تاکید قرار میریزي تنها در زمان تدوین ریزي وجود دارد این است که موضوع برنامهدستگاه برنامه

شود که این موضوع سبب می. شودریزي و تقویت آن، ایجاد میاز تصویب برنامه، یک رکود نسبی در مباحث مرتبط با برنامه
در مجموع براساس موارد مطرح شده، طرح در . ها و تمهیدات اتخاذ شده، از پشتوانه تحقیقی الزم برخوردار نباشدنوآوري

اندرکاران تهیه این است که گروهی از محققین مراحل مختلف تهیه برنامه چهارم را در کنار دست ایان پیشنهاد نمودهپ
هایی به منظور بررسی تجدیدنظر در برنامه مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و بنابر یک برنامه زمانبندي شده، سلسله بحث

به بیان دیگر، محقق  .ریزي کشور دچار تحول شده و کاراتر گرددگذر نظام برنامهریزي طراحی شود تا از این رهنظام برنامه
ها، فرایندي نیز براي طراحی یک نظام برنامه ریزي هاي جاري در تدوین برنامهنماید که به موازات پیگیري رویهتوصیه می

تر و هاي بعدي براساس مبانی نظري قويامهریزي، طراحی، آزمون و پیاده گردد تا برنمدت تفصیلی با تاکید بر طرحمیان
 .هاي کاراتري تدوین شوندتر طراحی گردیده و در نهایت برنامهتمهیدات تشکیالتی مناسب

 
 

 
 


