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    در ايران  توسعه  و دوم  اول  در دو برنامه  ايدئولوژيك تناقض

  
    يگانه محمد رضا جوادي

    مدرس ت تربي  دانشگاه شناسي  جامعه  دكتري دانشجوي
  

    چكيده
   بررسي ، به  مرتون  رابرت  و وسايل  اهداف  مور و نظريه  برينگتون  توسعه  از نظريه با استفادهاين مقاله 
 و   اهداف ميان  ناهمخواني  ميزان  دادن  نشان ، براي  توسعه  و دوم  اول  بر برنامه  حاكم هاي ايدئولوژي
،  ِسياسي  منظور، ابتدا اصول  اين  براي.مي پردازد   دو برنامه ين در ا  ايدئولوژيك  و تناقض وسايل

  ،تحليل  از آن  و پس  شده  بيان  و سوسياليسم  ليبراليسم هاي ِ ايدئولوژي اجتماعي ، و فرهنگي اقتصادي
، با  هدر دوبرنام)  وسايل(ها  و تبصره)   واسط اهداف( ها مشي ، خط)  غايي اهداف (  كلي هاي  هدف محتواي
  ، بيشترسوسياليستي ، اهداف  در دو برنامه دهد كه  مي  نشان نتايج.   است  شده ، انجام شماري  تمام روش
 در  و وسايل   اهداف  بين  ناهمخواني  ميزان همچنين.   است  بوده  بيشتر ليبراليستي  و وسايل  است بوده
  .  است  بوده  اول ، كمتر از برنامه  دوم برنامه

     و وسايل  اهداف ، تعارض ، سوسياليسم ، ليبراليسم  توسعه برنامه: ها يدواژهكل
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    مساله طرح) ١
   تجاري هاي سفر هيئت  در قالب  روابط اين.  آغاز شد  صفويه ، از دوران  متمدن  غرب داري  سرمايه  با جوامع  ايران روابط
  ، هم  با حيرت  همراه ، هيبت  گرفت شكل  زمان ، از همان  غرب  ما به اه نگ نوع.  ـ بود  ـ عمدتاً غربيان  دو طرف و سياسي
  .  خود از غربيان  جان  در درون و ترس  رعب  احساس  و هم  مظاهر تمدن  در برابر اينهمه  شدن  زده شگفت

   شد كه ، باعث نبود آن  و حتي  تفكر تئوريك  نقص ولي.   است  بوده  و پهلوي  قاجاري  شاهان ، دغدغه  شدن  غربي  به عالقه
   آن  به  غربيان  آنچه  به  رسيدن كه  بوده تصور آنها اين.  باشد انگارانه  بسيار ساده  شدن  و غربي تصور ما از توسعه

  هاي نامه بر  از پيشگامان  يكي  ايران  كه  است بخاطر همين.خواهد  مي ريزي  برنامه  و تنها يك  نيست اند، كار دشواري رسيده
  .  است  بوده  جنوب  كشورهاي ميان  كشور در  و اولين  در سراسر جهان توسعه
 در  حتي.  اجرا درآمد  خود، به  قانوني مراحل  كليه  از طي پس) ١٩٤٨ (.ش.ه١٣٢٧   كشور در سال  عمراني  برنامه اولين
   تنها با موارد مربوط  اقدام  اين) بود  آورده  روي ريزي امه برن به١٩٣٣   از سال  كه جز آلمان(   يافته  توسعه  كشورهاي سطح
.   است  مقايسه  بودند، قابل  كرده  خود را شروع  اقتصادي ريزي  برنامه  ازايران  قبل  سال  تنها يك  كه  و ژاپن  فرانسه به

 در ١٩٥١ و ١٩٥٠   از سال  ترتيب  به شود كه  مي  و هند مربوط  چين  به  نيافته  توسعه  موارد دركشورهاي ترين برجسته
   دوم  جهاني  نيز، بعد ازجنگ  جهان  نيافته  توسعه ساير كشورهاي)  ث: ١٣٧٤،  مومني. ( كردند  را شروع  برنامه اجراي عمل

اد كشور  اقتص ، مشكالت ريزي  بابرنامه  بود كه  كشورها اين  همه تصور و انديشه.  كردند  را شروع  توسعه هاي برنامه
  ، از شكست  توسعه ريزي  از آغاز برنامه  پس  دردو دهه الحق  نشد، محبوب  چنين اما در عمل.  خواهد شد خودبخود حل

و در ) ٢٦٣: ١٣٧٣،  كچوئيان. (گويد  مي  سخن  توسعه از فاجعه  و بلكه  از دو دهه  پس  توسعه هاي ها و برنامه تئوري
 با   در جهان  و علمي  صنعتي زيرا نظام. شود  ياد مي  رفته  از دست  دهه  عنوان  به١٩٨٠ از دهه نيز   التين  آمريكاي كشورهاي

 دارد   را در پي  ماندگي  سالها عقب ، بلكه  نيست  سال  يك ، مساوي  ماندگي  عقب كند و لذا هر سال  رشدمي  نمائي شيوه
  . شود  مي  و صنعت  علم  با قافله  فاصله  بيشتر شدن وباعث

 هنوز  دهد كه  مي نشان ،  بعد از انقالب  اجراشده  توسعه هاي  و برنامه  از انقالب  قبل  اجراشده  عمراني هاي  برنامه بررسي
 در  ، چنانكه  توسعه هاي  برنامه نبودن   موفق  يعني  و اين  است  توسعه  و يا در حال  نيافته  كشور توسعه كشور ما يك
 با  ، ولي  يافت  دست توان  نمي  نهايي  توسعه  و هرگز به است  فرايند  يك  توسعه البته.   است  همينگونه ضع، و سرتاسر جنوب

 كرد و لذا   ترسيم  توسعه  و در حال  نيافته  توسعه  كشورهاي  بين  روشني فاصل   خط توان  مي ، اكنون  از توسعه هر تعريفي
  . يابند  دست  خود در امر توسعه  اهداف  به اند كه  نشده  موفق  جنوب  كشورهاي  كهدهد  مي نشان   توسعه  عام شاخصهاي

   را چنين تحقيق   سئوال توان  و لذا مي  است  اجرا شده  توسعه  دو برنامه)  تحقيق  اين  اجراي تا زمان( نيز  بعد از انقالب
،   سئوال  مستتر در اين فرض.  است   نرسيده  مطلوب  نتايج ، به ب از انقال  پس  اجرا شده  توسعه چرا دو برنامه:  كرد عنوان
لذا ما . آيد  مي  كشور بدست  فعلي  و وضعيت صاحبنظران  هاي  از بحث  فرض اين.   است  توسعه هاي  برنامه  نبودن موفق
   موفقيت  عدم  داليل ، بدنبال  توسعه نامه بر  نبودن  موفق  با فرض ، بلكه نيستيم   توسعه  برنامة  نبودن  موفق  اثبات بدنبال
  . هستيم
 قرار  بررسي  را مورد  توسعه هاي  برنامه  از آنها، نتايج برخي.   است  شده  داده  متعددي هاي ، پاسخ  سئوال  اين به
   تناقضات  ديگر به  و بعضي.اند داده  قرار  را مورد توجه  توسعه  برنامه  طراحي ها در هنگام  ديگر، محدوديت اند، بعضي داده

  .اند  كرده  اشاره  توسعه هاي موجود در برنامه
  : داد  زير بسط  بصورت توان  را مي  توسعه  موجود در برنامه تناقضات
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 اتخاذ  هائي  مشي  خط  كالن هاي  هدف  دارد، از اين  كالني هاي هدف،   دوم  برنامه  و چه اول  برنامه  چه، توسعه برنامه
  نشاندهنده ،  برنامه  بخش  سه  اين  بين رابطه.   است  پيشنهاد شده هائي ها، تبصره  مشي  خط  اين  اجراي راي  وب  است هشد

  هاي  هدف  تحقق ها براي مشي   آيا خط  كرد كه  بررسي توان مي.   است  توسعه  موجود در برنامه  يا تناقض  هماهنگي ميزان
  و از طرف.  دارند يا خير ها كفايت  مشي  خط به   رسيدن ها براي  آيا تبصره  طريق  همين  خير، و به هستند و يا ، كافي كالن

.   دارند يا نه  ارجاع  كالن  اهداف  آن ها به  مشي  خط دارند يا خير و آن ها ارجاع  مشي  خط  آن  موجود به هاي ديگر آيا تبصره
   و اصوال اهداف  دارند يا تناقض  هماهنگي  با هم  كالن آيا اهداف.  بپردازد  كالن هدافا  تحليل تواند به  مي  ديگر بررسي نوع
  .كند  مي حركت  سمت  كدام  به كالن

 خواهد  همانطور كه   توسعه برنامه.   است  توسعه  بر برنامه  حاكم هاي  ديدگاهها و ايدئولوژي ، بررسي  ديگر بررسي نوع
  هاي  يا ايدئولوژي  است  خاص ايدئولوژي   يك  حاوي  توسعه  آيا برنامه  ديد كه توان مي.   است وژيك ايدئول  برنامه آمد، يك
 در   گوناگون هاي  ايدئولوژي  بين ، آيا نسبت  است  حاكم گوناگون  هاي  ايدئولوژي  هستند و اگر بر آن  حاكم  بر آن گوناگون

   ايدئولوژيك  تناقض ، نشاندهنده  نسبت  اين  نبودن يكسان.  يا خير  است كسانها ي تبصره ها و  مشي ، خط  اهداف  بخش سه
  .  خواهد بود توسعه  در برنامه
   بخش  در سه  توسعه  و دوم اول   بر برنامه  حاكم هاي ايدئولوژيپاسخ مي دهد؛ يعني    پرسش  اين  حاضر به مقاله
  وجود دارد يا خير؟    آنها هماهنگي آيا بين و  ها چيست ها و تبصره مشي ، خط  كالن اهداف
  
    توسعه هاي  برنامه  در باب  شده  انجام تحقيقات) ٢

موجود در    از آنها، مقاالت تعداد زيادي.   است  شده  انجام  در ايران  زيادي ، تحقيقات  توسعه  دو برنامه در باب
 مركز   اكثراً توسط كه  از آنها، اما تعدادي.   است  و فاقد بار علمي  بوده  ژورناليستي  عمدتاً مطالب  كه ها بوده روزنامه
،  ، در برنامه  و وسايل  اهداف  ميان رابطه اما در باب.  هستند ، معتبر و علمي  شده  انجام  اسالمي  شوراي  مجلس هاي پژوهش

  :عبارتند از  موارد اين.   نيافت ، كاري  جز چند مورد معدود، نگارنده به
 فرشاد  نوشته) ١٣٧٤( »  توسعه  برنامه  يك كالبدشناسي « ، كتاب  توسعه هاي  برنامه  در باب  شده  انجام  تحقيق ـ مهمترين

 از ذكر روند   پس  كتاب  در اين مومني. ريزد مي  نقد  بوتة  و آنرا به  كرده  را كالبدشكافي  توسعه  اول  برنامه  كه  است مؤمني
   استراتژيك هاي ها، انتخاب محدوديت: دهد  قرار مي مورد ارزيابي   مختلف  حوزه  را شش ، برنامه ريزي رنامه ب  تاريخي تحول

  ها، به  محدوديت  در ذكر برخي وي. ها ، و ارزشها و انگيزه ريزي  برنامه و نظام  ، سازمان ، شناخت ، ارزيابي راهبردي
  .كند  مي اره اش  تناقض  اين ،به  و گريخته  جسته صورت

   و محمدحسين نبوي   سيد مرتضي  توسط  كه است) ١٣٧٣(»   دوم  برنامه پيامهاي « ، مقاله  شده  ديگر انجام ـ از تحقيقات
پردازد و آنرا   مي  اول  در برنامه انقالب  رهبر  رهنمودهاي  و نقش  جايگاه ، ابتدا به  مقاله در اين.   است  شده  نوشته ماليري
 هر بند،   به  مربوط هاي اند و تبصره  شده بندي بند دسته   رهنمودها در دوازده اين. كند ها جستجو مي  و تبصره دافدر اه

   به  مربوط هاي  و تبصره  شده بندي  نيز دسته  و مردم  دولت  به  دوم برنامه هاي  پيام و سپس.   است  مجزا ذكر شده بصورت
ها جستجو   تبصره ها را در قالب  و پيام  اهداف  شده  سعي  كه  است ، اين  است  مهم  مقاله در اين آنچه.   است  ذكر شده هر پيام
  . ها است  با تبصره  اهداف  تطابق بدنبال كند، يعني

  ن پيرامو تطبيقي   مقايسه  يك  در آن  كه است) ١٣٧٣(»   نگاه ، در يك  در دو برنامه  كالن هاي سياست« ديگر،  تحقيق ـ
 در   كه  شده گيري در آخر نتيجه  و  است  شده  انجام  عزيزي اله  ذبيح  توسط  و دوم  اول هاي  بر برنامه  حاكم هاي سياست
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   نگرشي  بجاي  كالن  نگرشي  در جهت ، تحول اجتماعي   عدالت  به  توجه  در جهت ، تحول  اول  برنامه  به  نسبت  دوم برنامه
  .  است  گرفته  صورت ها در موارد مشخص  سياست محدود كردن   در جهت  و تحول  اقتصادي هاي  در زمينه بخشي

  
    نظري مباني) ٣
   مور  برينگتون  توسعه نظريه) ٣ـ ١

 و  توسعه   بين  رابطه  بررسي ، به)١٣٦٩(»   و دموكراسي  ديكتاتوري  اجتماعي هاي ريشه «  مور در كتاب برينگتن
 Demarcation)دموكراتيك  توسعه: دهد  مي  را تشخيص  مسير توسعه  نوع مور سه. پردازد  مي ناگون گو هاي ايدئولوژي

Development)  كارانه  محافظه ، توسعه دارانه و سرمايه (Conservative Development) كمونيستي ، و توسعه   
(Communistic Development) . 

   اقتصادي پايگاه  با  جديدي  و آمريكا پديدار شد، طبقه ، انگليس  در فرانسه  كه دارانه  و سرمايه  دموكراتيك در نوسازي
  روندي.  بردارد  را از ميان سنتي   حاكم ، طبقه  انقالبي  خشونت  به  با توسل  پيدا شد و توانست  سنتي  حاكم  از طبقه مستقل

  . دارد ، سازگاري  شده  بيان»  ليبراليسم ايدئولوژي«   عنوان  تحت  مقاله  در اين  كه ، با آنچه  پيدا شده  توسعه  در اين كه
 خود ناچار  ضعف   علت  به  و صنعتي دار تجاري  سرمايه  داد، طبقه  رخ  و ژاپن  در آلمان  كه  كارانه  محافظه در انقالب

  دارانه  سرمايه  حلي  نيز راه  راه اين. كند ف زميندار ائتال  با طبقه  سنتي هاي  چارچوب  در درون  جامعه  نوسازي شود براي مي
  . دارد  سازگاري »كاري  محافظه ايدئولوژي«با   روش  اين  كلي چارچوب.  منجر شد  فاشيسم  پيدايش  به ولي. بود

بزنند و   باال دست  از  صنعتي  نوسازي  آنها نتوانستند به  حاكمه  طبقات  آمد كه  پيش ، در جوامعي  كمونيستي نوسازي
   كم  تا دست  نيافت  گسترش متوسط   طبقه در نتيجه.  گرديد  و صنعتي  تجاري  رشد گروههاي  آنها نيز مانع  ديواني دستگاه

   وسيعي  دهقاني  طبقه  زميندار در مقابل ديگر اشرافيت از سوي.  كند  زميندار ائتالف  با اشرافيت  نوسازي  دوم  راه  شيوه به
   شورشهاي  منبع زيستند و همواره  مي  سنتي  شيوة  به ، همچنان نوسازي   جنبش  وقوع  عدم  در نتيجة كه  قرار داشت
 روشنفكر تندرو،   گروههاي  رهبري  به  كه  ساخت  ويرانگر را فراهم ، انقالبي  اصلي نيز نيروي  آميز بود و سرانجام خشونت
  هاي دولت   وسيله  به  شدند كه  نوسازي  شيوه  اين  قرباني  خود سرانجام اما دهقانان.  كوبيد  را در هم اشرافي نظام

،   است  آمده(Socialism)»  سوسياليسم «  عنوان  تحت  مقاله  در اين ، با آنچه  نوسازي  نوع اين.  گرديدند  سركوب كمونيستي
  . دارد همخواني

در .   است  بوده جامعه  و كاربرد مازاد اقتصادي  انباشت  براي اي يله وس ، يافتن  اصلي ، مسالة  راه  سه  از اين در هر يك
  دار، دست  سرمايه  طبقه  و هم  دولت ،هم  دوم  حل در راه.   گرفت دار صورت  سرمايه  طبقه  بوسيله  انباشت ، اين  اول  حل راه
  .  است  بوده  انباشت  اين  اصلي  عامل  دولت، سوم  حل در راه.  زدند  سرمايه  و انباشت  استثمار مازاد اقتصادي به

   از سه با يكي  توسعه  وجود ندارد و تحقق  و نوسازي  توسعه  براي  ديگري  وسيله  هيچ  راه  سه از نظر مور، جز اين
،  تنها انقالباتي.   است  الزم جامعه  نوسازي ، براي  انقالب  سه  از اين  يكي  وقوع  و بنابراين  است الذكر ممكن  فوق ايدئولوژي
   فراهم  آن  و انباشت  استثمار مازاد اقتصادي براي اي  وسيله اند كه  بوده ِ واقعي  معنا، انقالب  و در اين ِ نوسازي انقالبات
مثالً . دهند  مي  امروز را تشكيل  مانده  عقب  كشورهاي  نشدند، همان مواجه  انقالبات  از اين  يك  با هيچ  كه كشورهائي. كردند
 خود بزنند،   تغيير جامعه  به  دست  نوسازي  شيوة  سه  از اين  يك  هيچ  انتخاب اند بدون كوشيده  هندوستان  سياسي رهبران
  .  است  خورده  شكست  در هندوستان  كوشش  نظرمور، اين اما به
  
   آنها هاي  و شاخص  سياسي هاي ايدئولوژي) ٣ـ ٢
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. ١  است ايدئولوژيكي  نظام  بر يك  مبتني  توسعه ، برنامه  كنيم ، نگاه  آن  و برنامه  توسعه ز نظر مور، به ا  با استفاده چنانچه
 منظور   هستند و به  و روشن  يافته  عموماًسازمان  كه  است هائي  افكار و قضاوت ، نظام ايدئولوژي«،   كلي  تعريف در يك
ها   تأثير ارزش  تحت  تا حدود زيادي  كه  نظام اين. روند بكار مي  جمع  يا يك  گروه  يك  موقعيت ، تفسير و توجيه ، تشريح بيان
 را  بشلر نيز ايدئولوژي) ١٤٠ ـ ١٤١: ١٣٧٠،  روشه(» .دهد  مي  يا جمع  گروه اين  تاريخي  كنش  به  مشخصي ، جهت است

  .داند مي) ٢٣: ١٣٧٠بشلر، (»  سياسي  با عمل گفتار در رابطه«
  هاي  جنبه  تمام ها به ايدئولوژي اين.  هستند  و سوسياليسم كاري ، محافظه  ليبراليسم  و فراگير شامل  جامع هاي ئولوژيايد
  . دارند  جامعه  و سياسي ،فرهنگي ، اقتصادي  اجتماعي هاي  جنبه  به  نسبت  كلي  نظر دارند و ديدي اجتماع

:   شامل سطح در يك (AGIL   را در چارچوب  اجتماعي  از نظام  بخش هر توان ، مي  پارسونزي  طراحي در چارچوب
 مستقر   نظم  در باب گفتاري  حاوي  نيز، از آنجا كه  ايدئولوژي  يك بنابراين. درآورد)  ، و فرهنگ ، اجتماع اقتصاد، سياسي

  .  شود بندي  طبقه اسيو سي ، فرهنگي ، اقتصادي  اجتماعي  چهار حوزة تواند به ، مي  است  در جامعه كالن
 را در   اساسي اصول)  كاري  و محافظه  ،ليبراليسم سوسياليسم( فراگير   ايدئولوژي  سه  براي  بخواهيم  چنانچه بنابراين

؛ )  و ب الف(١٣٧٥،  ؛ جي١٣٧٠؛ بشلر، )  وب الف(١٣٧٥،  اكلشال: (  داشت  زير را خواهيم ، طرح  كنيم  مطرح بندي  طبقه  اين قالب
؛ و ١٩٨١،  ؛ گمبل١٩٩٢،  ؛ وينسنت١٩٩٤،  ؛ سارجنت١٣٧٠، ؛ آرون١٣٧٥،  ؛ گيگن١٣٧٦،  ؛ پدرام١٣٦٩؛ مور، ١٣٧٦،  ابنشتاين
  )١٩٩١،  بارادات
   ليبراليسم)  ٣-٢-١

  : از  است  عبارت  آن هاي  و شاخص  است ، آزادي  در ليبراليسم  اصلي خط
    سياسي اصول

    شهروندان  ميان  و برابري دموكراسي -
   شده  توزيع قدرت -
    خارج  با جهان دارا و تساهلم -
    و دولت  جامعه  نهادي جداسازي -
    چند حزبي ظامن -
    قدرت تقسيم -
    اجتماعي  بر سازمانهاي نظارت -
    سياسي گيريهاي  در تصميم  شهروندان دخالت -

    اقتصادي اصول
    اقتصادي فردگرائي -
    نظارت  و اكتفا به دي در امور اقتصا  دولت  دخالت كاهش -

  ٢  و اجتماعي  فرهنگي صولا
     ناكامل  جامعه  و پذيرش  خير و شر در وجود انساني امتزاج -

                                                   
 .به تفصيل در باره نظام هاي ايدئولوژيكي و خصايص آنها بحث كرده است) ۱۳۷۸جوادي يگانه، (نگارنده در مقاله ديگر  1
 . و اجتماعي، پيچيده و در مواردي گمراه كننده است، اصول فرهنگي و اجتماعي با هم لحاظ مي شونداز آنجا كه تمايز ميان اصول فرهنگي 2
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    خويش  به  فرد در امور مربوط آزادي -
    شهروندان آموزش -
    دعوي  اقامه حق -
    اجتماعي هاي تمايز حوزه -
    مدني جامعه -

   سوسياليسم)  ٣-٢-٢
  : از  است  عبارت  آن هاي  و شاخص  است  و عدالت ، برابري  در سوسياليسم  اصلي خط

    سياسي اصول
    سياسي  در حقوق برابري -
   كشورها  بين  و مرزبندي  جهاني انكار نظام -
    نفوذ در سراسر جهان  بسط  به تمايل -
   امور  شدن دولتي -
   ريزي تاكيد بر برنامه -

    اقتصادي اصول
    ثروت  عادالنه توزيع -
    مالكيت  بودن اجتماعي -
 و  جتماعي  و رفاه  و بيمه  درمان  امكانات  از طريق  شهروندان  بهبود وضعيت  براي  دولت التخد -

     بازنشستگي هاي  و برنامه  مالي  وسيع هاي مساعدت
    و اجتماعي  فرهنگي اصول

    همگاني  و فرهنگ آموزش -
   خويش   به  امور مربوط  انسانها در تمام  اجتماعي مشاركت -

   كاري محافظه)  ٣-٢-٣
  : عبارتند از  آن هاي  و شاخص  است  از سنت ، اطاعت كاري  محافظه  اصلي خط

    سياسي اصول
    بر نابرابري  مبتني  اجتماعي وجود انضباط -
   مستقر ِ دولت  سياسي  از تداوم حمايت -

    اقتصادي اصول
    اقتصادي  نابرابري پذيرش -

    و اجتماعي  فرهنگي اصول
   تائيد سنت -
    بنيادين  با تغييرات مخالفت -
    انساني  عقل  به  نسبت سوء ظن -
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    تائيد نابرابري -
    اجتماعي  كالن  و نهادهاي تاكيد بر جامعه -
    و تشريفات  مناسك  چون  غيرتعقلي تاكيد بر عوامل -

  
 Ideal)  آل ايده ، تيپ  ايدئولوژي  سه  اين  كه  است  شود، اين  توجه  ايدئولوژيكي هاي  نظام  در اينجا بايد در باب نچهآ

Type) )هاي  و نظام عمل  مردان  سياسي  نظرات  شناسائي  ما براي  فكري  مرجع  فقط هستند، يعني)   آن  وبري در معناي  
 از   هر يك  تقريب  با ميزان و فقط.  نداريم  ناب  و ناسيوناليسم  ناب  ليبراليسم  هستند و ما هيچگاه  خارج  در جهان سياسي
 در   همانطور كه  ديگر اينكه نكته.  را زد  ايدئولوژي ِآن  برچسب  آن  به توان ها، مي  ايدئولوژي  از اين  يكي  به  سياسي هاي نظام

   سه ين ا چون.   است  ايدئولوژي  سه  از اين اي ، ملغمه  سياسي ، هرنظام  گفت توان  نيز مي آل  ايده  تيپ مورد ساير انواع
   كه  نيست كنند، لذا كسي  مي  را با خود حمل)، ثبات ، برابري آزادي(   بشريت عمده  از آرمانهاي ، يكي  هر كدام ايدئولوژي

   تفاوت آنچه. پذيرد  آرمانها را مي ، اين  سياسي  هر نظام  آن  تبع  و به  سليمي  هر عقل بنابراين. باشد  آرمان  سه  اين مخالف
 وفور   به  معموالًهم  اضطرار ـ كه  هنگام دهد و به  آرمانها مي  از اين  يكي  به  سياسي  هر نظام  كه  است كند، اولويتي يايجادم

   متفاوت  سياسي هاي نظام  كه كند و از اينجاست  مي  خود قرباني  اصلي  آرمان  ديگر را در پاي دهد ـ آندو آرمان  مي رخ
 را   اول  اولويت  برابري  به  كه دهد و نظامي  رامي  اول  اولويت  آزادي  به  كه  نظامي  ميان توان  مي اينبنابر. شوند  مي مشاهده

   از سوي  و اطاعت  ثبات  خود نياز به  حفظ  براي از آنجا كه  هر نظامي البته.  كرد  را مشاهده  فاحش هاي دهد، تفاوت مي
  شود و لذا وزن  مي تر از گذشته  قوي  آن كاري ، بار محافظه ،بعد از پيروزي ئولوژيك ايد  دارد، لذا در هر نظام شهروندان
   ايندو، بسيار كمتر از وزن  وزن  و در هر حال  است  در آن  سوسياليسم  از وزن ، بيش ليبرالي  نظام  يك كاري محافظه
  .  است  نظام در آن ليبراليسم

  
   ن مرتو  و وسايل  اهداف نظريه) ٣ -٣

كند   مي او بيان) ١٩٦٦:١٩٤،  مرتون.(كند  مي  را بررسي  و وسايل  اهداف ، رابطه  خويش  كجروي  در بحث  مرتون رابرت
 قرار دارد   خويش  عادي  در حالت جامعه  مورد نظر رسيد، آنگاه  اهداف  به  بتوان  در جامعه  شده  ارائه  از وسايل  چنانچه كه

   عدم  در حالت  و جامعه  ناهمنوا شده بخورد، افراد جامعه  بر هم  و وسايل  اهداف  بين  اگر رابطه ولي. و افراد همنوا هستند
 يا  ، انزوا، و انقالب ، نوآوري گرائي مناسك:  عبارتند از  از نظر مرتون  متصورناهمخواني چهار حالت. گيرد  قرار مي تعادل

  . نامد مي  ناهمنوائي هاي ، حالت  شده  قطع  و وسايل  اهداف  بين  رابطه  در آن  كه را  حاالتي  همه ،مرتون در هر حال.  شورش
   آنها، اين  ازديدگاه شود، بلكه  نمي  خالصه  افراد جامعه  به ، فقط  كاركردگرايان  از ديدگاه  تعادل  و عدم  ناهمنوائي اين
   خويش  هدف  به  وسايل ،كنشگر از طريق ونز، در هر واحد كنشياز ديد پارس.  برگردد  واحد كنشي  يك تواند به  مي طراحي
 فرد   فقط از نظر پارسونز، واحد كنشي.  نيز موجود است واحد كنشي  در  و وسايل  اهداف  بين يابد و لذا رابطه  مي دست
   برنامه بنابراين) ٥٩: ١٣٧٦،  هروش. (تواند در برگيرد  را نيز مي ، كشور، نهاد و هرچيز ديگري ، فرهنگ  تمدن ، بلكه نيست
  . باشد  واحدكنشي تواند يك  نيز مي توسعه

  
   جامعه و سياسي ، فرهنگي ، انساني  طبيعي  منابع ، تخصيص  توسعه برنامه:  كرد گيري  نتيجه  چنين  در مجموع توان مي
   به  پاسخگوئي  شامل  اهداف اين.  است صادي اقت  اجتماعي  بلندمدت  اهداف  تحقق  براي  توليدي  مختلف هاي  زمينه بين

   حيات  وجوه  و همه  آنها است استعداد خوديابي  شكوفائي  به  و كمك  مردم  و روحي ، فكري ، رواني  جسماني نيازهاي
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   سمت  موجود به  تغيير از وضع ، براي  جامع ريزي  برنامه اين) ١٣٧١،  و چلبي عبدالهي. (گيرد  را دربر مي  ملت  يك اجتماعي
   ايدئولوژي  ديگر را دارد، يك  مستقر و ايجاد نظمي  نظم  زدن  قصد برهم ، ازآنجا كه  لحاظ و بدين.   است  مطلوب وضع

   قصد توسعه بلكه. را ندارد...  و  كارائي ، يا قصد افزايش  نهاد نيست  يك  در چارچوب زيرافقط. شود  مي محسوب
  اين. را دارد  كيفي ، قصد تغييرات بنابراين.  را دارد  مدرن  وضع  به  سنتي ، و گذار از وضع رهنگي و ف اجتماعي اقتصادي
   و سوسيال ليبرال هاي لذا تنها ايدئولوژي.  باشند كارانه توانند محافظه ، طبيعتاً نمي ها، بخاطر قصد تغيير داشتن برنامه
  .باشند   گفتن  براي ، حرفي  وادي توانند در اين مي

 و با   است  واحدكنشي  نيز يك  توسعه برنامه.  خود را دارد  اهداف  به  قصد رسيدن ، با وسايلي اما هر واحد كنشي
   باشد، ناهمنوائي  نداشته تناسب  اهداف  يا آن  وسايل  را دارد و اگر اين  توسعه  برنامه  اهداف  به  خود قصد رسيدن وسايل

  اي  خود نرسد و عمالً توسعه  اهداف  به  توسعه برنامه شود كه  مي  اين  باعث  توسعه  در برنامه منوائي ناه اين. شود ايجاد مي
  . نخواهد داد رخ

  هاي ها،ايدئولوژي  جنبه  از اين يكي.  دارد  گوناگون هاي ، جنبه  و وسايل  اهداف  ميان  تناسب  ذكر شد، عدم همانطور كه
  و به (  بر توسعه  حاكم هاي ايدئولوژي  كه  گرفت  نتيجه توان ، مي  شده  از مور آورده با آنچه.   است  و وسايل  بر اهداف حاكم
 نظر   به با توجه.  شود  در باال حذف  ذكر شده با دليل كاري  محافظه  باشد، كه  سه  از اين بايد يكي)   توسعه  برنامه  آن تبع

 خواهد   ناهمنوائي  باشد واالّ باعث  بايد يكي  و وسايل  در اهداف  تاكيد برايدئولوژي ن ميزا  كه  گفت توان  و مور مي مرتون
  .شد

  
    تحقيق  اساسي هاي پرسش) ٤

  :كرد  را مطرح  تحقيق  اساسي هاي  پرسش توان ، مي) مور و مرتن( در باال   ذكر شده  دو تئوري  به با توجه
  ؟  چيست  توسعه  و دوم  اول  در دو برنامه هداف بر ا  حاكم هاي  ايدئولوژي:  اول پرسش  
  ؟  چيست  توسعه  و دوم  اول  در دو برنامه  بر وسايل  حاكم هاي  ايدئولوژي:  دوم پرسش  

 توسعه  و دوم  اول  در دو برنامه  و بر وسايل  بر اهداف  حاكم هاي  ايدئولوژي  آيا بين:  سوم پرسش
   وجود دارد؟  و همخواني تناسب  

  
    توسعه  برنامه هاي بخش) ٥

،   توسعه  ودوم  اول هاي  برنامه هاي  از بخش  مختصري  بيشتر، توصيف  آشنايي  و براي  تحقيق  روش  از بيان پيش
 و   است١٣٦٨   بهمن مصوب  ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي  اجتماعي  اقتصادي  توسعه  اول برنامه. شود  مي آورده
  . ١٣٧٣ آذر   مصوب ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي اجتماعي  اقتصادي  توسعة  دوم  برنامه قانون

عمالً مورد اجرا   و آنچه  رسيده  اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب  به  كه  است  برنامه  قانون ها همان  تبصره:ها ـ تبصره
  قانون « ها به  تبصره ، نيز از اين برنامه  در متن  كه ذاست و ل ها است  تبصره  و بايد مورد اجرا قرار گيرد، همين قرار گرفته

  .  است ، تعبير شده»  اول برنامه
   كه  است هائي هدف ترين  كلي شامل)  ذكر شده»   كيفي  كالن هاي هدف «  با عنوان  دوم  در برنامه كه (:  كلي هاي ـ هدف

   كه  است  از توسعه  با تعريفي  قاعدتاًمتناسب  توسعه  در هر برنامه كلي  اهداف.  را دارد  آن  به  قصد رسيدن  توسعه برنامه
  .  است  بوده  توسعه  برنامه مد نظر طراحان
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   خط ،در بخش  توسعه  در دو برنامه بنابر اين.   كلي  اهداف  به  رسيدن  براي  است  واسطي هاي  هدف:ها  مشي ـ خط
  هاي  مشي  و نيز خط  است آمده  كلي ابتدا هدف)   است آمده»   اساسي هاي  مشي خط « نوان ع  تحت  دوم  در برنامه كه(ها  مشي
  .  است  ذكر شده  اهداف  با آن مرتبط

    برنامه ـ تصوير كالن
    كالن  كمي هاي ـ هدف

    كلي هاي ـ سياست
    پيوست ـ جداول
 و   كلي هاي ،سياست  كالن  كمي هاي ، هدف  برنامه كالن تصوير  هاي ، از قسمت  توسعه هاي  برنامه  محتواي در تحليل

   آنها در دو برنامه نيستند و لذا مقايسه  يكسان ها در دو برنامه  قسمت اوالً اين: نظر شد  زير صرف  داليل  به  پيوست جداول
،   اصوالً موجود نيست  دوم امه، در برن موجود بوده  اول  در برنامه  كه  برنامه تصوير كالن.  خواهد بود عمالً ناممكن

 با   در موارد بسياري  پيوست  بسيار دارد و نيز جداول  محتوائي هاي تفاوت  دوم  با برنامه  اول  در برنامه  كلي هاي سياست
   برنامه هاي ره تبص  به  مستقيمي زيرا ربط.  ندارند  در برنامه  مشخصي  موارد اصوالً جايگاه اين ثانياً اينكه.  دارد  تفاوت هم

اگرقرار بود .  نخواهد بود  مورد احتجاج ، چندان بيني  پيش  و البته  است  ساله  پنج  برنامه  براي هايي بيني  پيش ندارند وفقط
 بود؛  ها ضروري  بخش اين  بررسي  شود، آنگاه  سنجيده ريزان  برنامه  صالحيت  و يا ميزان  توسعه  برنامة  موفقيت ميزان
.  ها نيست مشي  و خط  كلي  با اهداف  كالن هاي  وسياست  كالن  كمي هاي  هدف  بين  ارتباطي ، هيچگونه  توسعه  در برنامه ولي
اگر جزء .  هستند يا خير  برنامه  آيا اينها جزء اهداف  كه  گفت توان اند و لذانمي  كامالً مجزا ذكر شده  موارد بصورت اين

   برنامه  براي ها و اخبارهائي  نيستند و صرفاً گزاره اند و اگر جزء اهداف  نشده تلفيق  اهداف هستند چرا در ساير اهداف
  . ذكر شوند  توسعه  در برنامه دارد كه  دليلي هستند، چه

  اگر بر طبق. خواهد بود  كلي هاي ها و هدف  مشي ها، خط  تبصره  محتوا، شامل ، تحليل  مقاله ، در اين در هر حال
  :  داشت خواهيم ، آنگاه  كنيم  مشخص  توسعه  را در برنامه  و وسايل  اهداف  بخواهيم  مرتن بنديصورت

  
   اهداف) ٥ -١

 ذكر  ،با توصيف  توسعه در برنامة.  آنها را دارد  به  قصد رسيدن  توسعه  برنامه  هستند كه  مواردي ، آن  برنامه اهداف
  تر هستند و خط تر و كلي ،كالن  كلي  اهداف  كه  تفاوت با اين.  هستند ها جزء اهداف  مشي  و خط  كلي  در باال، اهداف شده
  توان  را مي  كلي هاي ، هدف بنابراين. كنند مي  بيان  كلي  هر هدف  را دربارة تر و ريزتر اهداف  جزئي ها بصورت مشي
ها و   مشي ، ابتدا خط  توسعه هاي  برنامه رسيدر بر.   در نظرگرفت  واسط هاي ها را هدف مشي  و خط  غائي هاي هدف
   ساخته  اهداف  بنام ، شاخصي  گرفتن  ايندو مورد و ميانگين  با جمع اند وسپس  شده  مجزا تحليل  بصورت  كلي هاي هدف
  .  است شده
  
   وسايل) ٥ -٢

ها از   تبصره اين. دهند مي  را نشان  اهداف  به نيل   عمالً راه  هستند كه  برنامه هاي ، تبصره  در برنامه  اهداف  به  نيل وسايل
   نيل ، وسايل  است  شده  در نظر گرفته  هربخش  مقدار اعتبار براي  بايد بكند و چه  چه  هر بخش كنند كه  مي  مشخص آنجا كه

  . هستند  هدف به
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   وضع كنند كه  مي مشخص موجود هستند ـ اهداف   تغيير وضع  بدنبال  از آنجا كه  وسايل  و هم  اهداف  هم  آخر اينكه نكته
زيرا .  هستند  رسيد ـ هر دو ايدئولوژيك مطلوب  وضع  بايد به  چگونه كنند كه  مي  مشخص  و وسايل  است  چگونه مطلوب

 و   لذا اهداف رسيد و  هدف  اين  بايد به  چگونه گويند كه  مي  كجا بايد رسيدو هم  به كنند كه  مي  مشخص ها هم ايدئولوژي
،   موجود است  وضع  حفظ ، عمالً بدنبال كارانه  محافظه هاي  ايدئولوژي ازآنجا كه.  دارند  ايدئولوژيك  هر دو قالب وسايل
 در   بهبود جزئي  بدنبال  فقط نماياند، مگر اينكه  نمي  معقول كارانه  محافظه  ايدئولوژي  درقالب  توسعه ريزي برنامه
، مدنظر   توسعه  در دو برنامه  جانبه  تغيير همه  مستقر و از آنجا كه  وضع  زدن  بر هم  باشد و نه  نظام مختلف هاي بخش

  .  است  شده  كنار گذاشته كارانه  محافظه ها، ايدئولوژي  و تحليل ، لذا در تجزيه  است  آنها بوده طراحان
  
    تحقيق روش) ٦

  ، بلكه  جمله و نه  است  لغت ، نه  تحقيق  اين  براي  شده  در نظر گرفته احد محتوايو.   محتوا است  تحليل  تحقيق  اين روش
   مورد تاكيد قرار گرفته  مختلف  دوايدئولوژي  است  تعبير، ممكن  يا يك  هدف در يك) ٩٧: ١٣٥٦معتمدنژاد، . (  است مضمون

، و  ، اقتصادي  سياسي  اصول  نيز در قسمت لتحلي طبقات.   است  شده  آنها محاسبه  هر دوي باشد و بنابراين
   اين  كه  است  اين  بايد گفت بندي  طبقه  اين  در اينجا درباره  كه اي نكته.  است  شده  مشخص  ايدئولوژي اجتماعي فرهنگي
 در   و سوسياليسم يسمزيرا اوالً ليبرال. گردد ها برمي  خود ايدئولوژي  ذات  به نقص  و اين  نيست  و مانع  جامع بندي طبقه

 با   در موارد زيادي داند و لذا ايندو ايدئولوژي  مي  ليبراليسم  منطقي  خود را ادامه سوسياليسم. نيستند  با هم  ذاتي تعارض
  مساله.  است  دولت  و نظارت  و نيز تأكيد بر كارآمدي  است  موارد، تاكيد بر رشد اقتصادي  اين از جمله.  دارند اشتراك هم

   كه  بر بخشي  هر كدام اند، بلكه  را ذكرنكرده  اجتماعي  زندگي  به  موارد مربوط  تمام  گوناگون هاي  ايدئولوژي ديگر اينكه
  كه...  و  انساني  يا رشد و كرامت  فرهنگي  با تهاجم  موارد، مانندمقابله در بعضي. اند ، تاكيد كرده  بوده بيشتر مورد نظرشان

   اين  نزديكي  به  تا با توجه  شده ، سعي  است  ناب  اسالم  ايدئولوژي گنجد ومختص  نمي  و ليبراليسم ياليسم سوس در قالب
   و مهاجم  دشمن  به  بر اصالت  چون  فرهنگي  تهاجم يعني.  شود  ريخته  قالب  در آن  از ايندوايدئولوژي  يكي ، در قالب مفاهيم
  ،ليبراليسم  و ارزشي  فرهنگي هاي  و نيز در مقوله  است  نزديك  سوسياليسم  تأكيد دارد بيشتر به با او  مقابله  او ولزوم بودن

  هايي تأكيد دارد و لذا مقوله  آن  انسانها و تماميت  اجتماعي  بر زندگي  سوسياليسم كند ولي  خود رها مي  حال انسانها را به
 از   آنچه  به با توجه.   است  شده  ريخته سوسياليسم  ايدئولوژي ، در قالب  آنان ي و رشد و اعتال  جوانان  فرهنگ  به مانند توجه

   خصوصيات انگيزي  طرز شگفت  ـ به  ـ مانند سوسياليسم  انقالبي هاي  ذكر شد،ايدئولوژي  ايدئولوژي  در تعريف روشه گي
تا  تر است  نزديك  سوسياليسم  به  توسعه  در برنامه  مندرج  و انقالبي  مذهبي گيرند و لذا طبيعتاً مفاهيم  بخودمي مذهبي شبه
  .   ليبراليسم به

 بنا   آن  بر پايه اسالمي  جمهوري  و نظام  اسالمي  انقالب  كه اي  چرا ايدئولوژي  شود كه  مطرح  سئوال شايد در اينجا، اين
   اوال هنوز هيچ  كه  بايد گفت در پاسخ.  است  نشده ، ذكري-  كنيم  ياد مي  ناب  اسالم  ايدئولوژي  به  و ما از آن-   است شده

ها خود را در   و جناح  از نظرات  عريضي  وجود ندارد وعرض  ايدئولوژي  اين هاي  و شاخصه  بر سر اصول اجماعي
 بر   برنامه  قانون  تدوين باشد،  شده  هم  تدوين  ايدئولوژي اين ، چنانچه ثانيا، بر فرض. بينند  مي  ايدئولوژي  اين چارچوب
   اسالمي  انقالب هاي مند، از آموزه  غيرنظام  صورت ، به  كالن  از اهداف گيرد وتنها برخي  نمي  صورت  ايدئولوژي  اين اساس

 و  م سوسياليس  و تنها به  پرهيز شده  ناب  اسالم  ايدئولوژي  به ، از پرداختن  تحليل ، در اين بنابراين.   است اخذ شده
  .  است اكتفا شده ليبراليسم
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  اهداف.   است شده  تقسيم  وسايل  اهداف  دو بخش  به  توسعه  محتوا، ابتدا برنامه  تحليل ، براي  مقوالت بندي  از طبقه پس
،   هر هدف  براي،  توسعه  در برنامه از آنجاكه.  است) ها  مشي خط (  واسط و اهداف)   كالن اهداف (  و نهايي  غائي  اهداف شامل
، اما در   دشوار نيست  چندان  غائي  و اهداف  واسط اهداف  دادن ، لذا ارتباط  است  نيز ذكر شده  آن  به  مربوط هاي  مشي خط

ها   تبصره بلكه.  دهد  را نشان  مشي  خط  آن  راهكار اجرائي  كه ذكر نشده اي ، تبصره  مشي  هر خط ، براي  توسعه برنامه
   كه ايم  بوده اي  تبصره ، بدنبال  مشي  هر خط  براي بنابراين. اند  مجزا ذكر شده  بصورت هاواهداف  مشي  با خط ارتباط  بدون
ها  مشي  خط  و لذا اين  است  نشده  در نظر گرفته اي  تبصره ها، هيچ مشي  از خط  بسياري براي.  باشد  مشي  خط  باآن مرتبط
   يك ما هر جا كه. شود  داده  ارجاع  مشي  خط  از يك  بيش  به توانسته  مي  تبصره  ديگر، يك ز طرفا. اند ناپذير مانده تحقق
 آنها   از تعداد واقعي  محتوا، بيش ها درتحليل  و لذا تعداد تبصره ايم ، آنرا در نظر گرفته  داشته  ارتباط  مشي  خط  به تبصره
  . است

   محتوا، مواردي درتحليل.   است  شده  انجام  مطالب  محتوائي ، تحليل  مشي بر هر خطها در برا  تبصره بندي  از طبقه پس
ها   از ايدئولوژي  يكي  تنها به  كه مضاميني  و تنها به  شده  كنار گذاشته ، از تحليل  داشته  ارتباط  هر دو ايدئولوژي  به كه

   گرفته  اندازه  واقعي  بصورت  و وسايل  اهداف  ميان ناهمخواني  كه  است  اين  كار براي  و اين  است  شده ، بسنده  داشته ارجاع
 از   كلي  هدف  يك  محتواي ، تحليل در پيوست.   اشتراك  با نقاط شود نه  مي روشن  افتراق  با نقاط زيرا ناهمخواني. شود
   شده آورده)   اهداف  آن  به  نيل  و وسايل  واسط اف و اهد  كلي  هدف  يك شامل (  دوم  از برنامه كلي  هدف  و يك  اول برنامه
  . است
  
    تحقيق پايايي) ٦ -١

  ):١٣٧٥،  بارون (  است  شده  زير استفاده از فرمول)   تحقيق پايايي( اعتماد   قابليت  سنجش براي
CR = 2M/(N1+N2) 

   است  و دوم  اول كدگذاري  براي گيري  تصميمموارد N1+N2،   است  دو كدگذاري  بين  موارد موافق  شمارشM   در آن كه
 شد تا   داده  اجتماعي  از اساتيد علوم  يكي ، به اول  در برنامه  كلي  اصولCR   سنجش براي.   اعتماد است  قابليت  ضريبCRو 

 ٨٤/٠   اعتماد مساوي ابليت ق  ضريب بود و بنابراين CR=٨٤/٠،   درآن  بريزد كه  دو ايدئولوژي  را در قالب  اصول  اين او هم
  .  است  قبول  قابل  كه است
 
  ها  داده  و تحليل  تجزيه روش) ٦ -١

   آن  نيز در باره آماري  ندارد و لذا آزمون گيري  نمونه  به اند، نيازي  قرار گرفته ، مورد تحليل  ايندو قانون  تمام از آنجا كه
  .  است ها، اكتفا شده داده   توصيف ، تنها به بنابر اين.  ندارد مصداق

  
  ها  داده  و تحليل تجزيه) ٧
    دو برنامه مقايسه) ٧ -١
ها در  تعداد تبصره يعني.   است  تبصره١٠١   دوم  و در برنامه  تبصره٥٢   اول ها در برنامه  تعداد تبصره:ها تبصره -
.  ها نيست  در تعداد تبصره ، فقط افزايش  ميزان  و البته  است  اول ها در برنامه  برابر تعداد تبصره٢   به  نزديك  دوم برنامه
   فرعي  چند عنوان  خود به  دوم ها در برنامه اكثر تبصره.  است  پيدا كرده  افزايش  دوم ها نيز در برنامه  تبصره  حجم بلكه

،   حجم  افزايش  بيشتر اين  شدن ص مشخ براي.  و مختصر هستند  بسيط اول ها در برنامه  تبصره شوند، در حاليكه  مي تقسيم
   اول  برنامه  در قانون ، تعداد عناوين  در نظر بگيريم  عنوان  يك  عنوان  به  را هم  در هر تبصره مندرج  فرعي  عناوين چنانچه



  
١٢

. دهد  مي  برابرنشان ه س  به  نزديك ، رشدي  دوم  در برنامه  تعداد عناوين يعني.   است  عنوان٣٠٤   دوم  و در برنامه عنوان١٠٣
   كنندگان  و بررسي  كنندگان  بيشترتهيه  توجه  نيز خواهد آمد، نشاندهنده  در موارد بعدي ، چنانچه  برنامه  شدن  حجيم اين

   به ديك، نز  دوم در برنامه)  ها است  تبصره  همان كه(   برنامه  عمالً قانون بنابراين.   است  توسعه  گوناگون  وجوه  به برنامه
  .  است  اول  برابر برنامه سه

   اول  برابر برنامه٥/١ تقريباً ، يعني  كلي  هدف١٦   شامل  دوم  و برنامه  كلي  هدف١٠   شامل  اول  برنامه:  كلي هاي هدف -
  . ست ا  توسعه  و فرهنگي اجتماعي هاي ، تأكيد بر جنبه  شده  افزوده  بطور مشخص  دوم  در برنامه آنچه.  است
 حدود   دوم برنامه ، يعني  است  مشي  خط٢٢٠   دوم  و در برنامه١٣٦   اول ها در برنامه  مشي تعداد خط :ها  مشي خط -

 ذكر   مشي  خط٦/١٣،   كلي  هرهدف  براي  اول  در برنامه بطور متوسط.   است  ذكر كرده  مشي  خط  اول  برابر برنامه٥/١
ها، در   مشي  خط  متوسط  بين  نزديكي اما اين.  است  ذكر شده  مشي  خط٧٥/١٣   مشي  هر خط  براي  دوم  و در برنامه شده

 و   هدف  اين و چنانچه.  دارد  مشي  خط٥٤)  رشد اقتصادي(   كلي هدف ، يك  اول  در برنامه بطوريكه.   نيست  واقعي دو برنامه
.   است  شده  تعريف  مشي  خط١/٩   باقيمانده  هدف٩ از   هر يك  براي ، در نهايت  كنيم  راحذف  آن  به  مربوط هاي  مشي خط
  حاصل  درآمدهاي  اقتصاد كشور به  وابستگي كاهش«ِ   هدف  به ها مربوط  مشي ِ تعداد خط  باالترين  دوم  دربرنامه  آنكه حال

،   است  دوم از برنامه ، بيش  اول ا در برنامهه مشي  خط  معيار متوسط  دارد و لذا انحراف  مشي  خط٣٤   كه بوده»  از نفت
   اين  گرفت توان  مي  كه اي و لذا نتيجه  است٧/٦   دوم  و در برنامه٤/١٥   اول ها در برنامه مشي  معيار خط  انحراف بطوريكه
  . اند تر شده تر و واضح ، عملياتي  كلي  اهداف  دوم  در برنامه  كه است

   به  نيل  براي ها را،وسايل  اگر تبصره يعني.   است  وجود داشته  تبصره٣٨/٠، تنها   مشي  هر خط ، براي  اول در برنامه
   هر هدفي  براي  كه  است  اين  منطقي فرض ، آنگاه  بدانيم  واسط  و اهداف  كلي ها را اهداف  مشي  و خط  و اهداف  بگيريم اهداف

   نخواهد شد و ناهمنوائي  برآورده  اهداف ، آن  صورت در غيراين.  باشد  شده عريف ت  وسيله  بايد يك الاقل)   يا واسط كلي(
ِ   پست حذف «  همچون  موارد ريزي ، براي  در برنامه خواهد شد كه  بيشتر روشن  زماني  نكته اين. ايجاد خواهد شد

  هاي  مشي  از خط  بسياري  آنكه و حال)  ول ا  برنامه٤٠  تبصره (  شده  مجزا آورده ،تبصره»  غيرضروري هاي رساني نامه
   سطح  و لذا وقتي  است  آنها ذكر نشده  براي اي  تبصره اند و هيچ  خود رها شده ، بحال  در دوبرنامه ذكر شده
  .ها بايد ذكر شود ها نيز در تبصره  مشي  خط  تمام  اجراي هاي گيرد، راه  را دربر مي  موارد ريزي چنين ريزي برنامه

ها،   در تبصره اينكه اول.   است  الزم ، ذكر دو نكته  مشي  هر خط ها براي  تبصره  ميزان  تعداد واقعي  آوردن  بدست براي
ها   محتوا از تعداد تبصره هادر تحليل  تعداد تبصره  و بنابراين  داشته  ارجاع  مشي  دو يا چند خط  به  كه  بوده موارد زيادي
  بنابراين.   است  شده  تحليل  تبصره٢١٧   دوم  و دربرنامه  تبصره٦٩   اول  در برنامه ، چنانچه يشتر است ب  برنامه در قانون

 هر   اول در برنامه. اند  تكرار شده  مختلف ها در چند جاي زيرا تبصره. ، تعداد اخير است ها، در برنامه  تبصره تعداد واقعي
   به ، يعني  شده  بار تحليل١٤/٢   متوسط  بصورت  هر تبصره  دوم  و در برنامه ده ش  بارتحليل٣٢/١   متوسط  بصورت تبصره
   دوم  در برنامه  مشي  هر خط  و براي  وجود داشته  تبصره٥٠/٠   اول  در برنامه  مشي  هر خط  ديگربراي عبارت
   براي اي تبصره  هيچ  كه هائي  مشي  خط  كه ست ا  اين  دوم نكته.   ماجرا نيست  همه اما اين.   است  وجود داشته تبصره٩٩/٠

 در   مشي  خط٦٦ و   اول در برنامه  مشي  خط٩٤  چنانچه. دهند  مي  تشكيل  را در برنامه  زيادي ، ميزان  است آنها ذكر نشده
   براي يعني.   است  آنها ذكر نشده  براي اي  اجرائي حل  راه  هيچ توانند برگردند و بنابراين  نمي اي  تبصره  هيچ ، به  دوم برنامه
 امر  و همين.   است  نشده بيني  پيش  راهكار اجرائي ، هيچ اول  در برنامه  ذكر شده هاي  مشي  از خطدرصد٧٠   به نزديك

 رصدد٧٠  ، حداقل  اولي  طريق  نخواهد شد و به  متحقق  برنامه  واسط  ازاهدافدرصد٧٠ خودبخود   كه  است  اين نشاندهنده



  
١٣

  هاي  مشي  از خطدرصد٣٠  يعني.   كمتر است  مراتب  به  دوم  در برنامه  ميزان اين. نخواهد شد  متحقق  برنامه  كالن از اهداف
 نيز   دوم  در برنامه بنابراين.   برنامه  سوم  يك  يعنيدرصد٣٠   هستند و البته  و راهكار اجرائي  تبصره ،بدون  دوم برنامه
  ، هيچ  آن مشي  خط٩٤  ، براي  مشي  خط١٣٦ از   اول  در برنامه وقتي.  نخواهند شد  متحقق  شيوه  همين  به داف از اه سوم يك

   در برنامه  كه  گفت توان  مي وآنگاه.  پذير است ، تحقق  اول  در برنامه مشي  خط٤٢ تنها  ، بنابراين  نشده بيني  پيش اي تبصره
 در   ميزان اين.   است  شده بيني  پيش  تبصره٦٤/١)  مشي  خط٤٢،  در مجموع(پذير   و تحقق ي واقع  مشي  هر خط  براي اول

  بيني  پيش  تبصره٥/١پذير،   و تحقق  واقعي  مشي  هر خط ، براي  در هر دوبرنامه  بطور متوسط يعني.   است٤٠/١   دوم برنامه
   شده  در نظر گرفته اي  آنها تبصره  عمالً براي  كه هائي  مشي  خط  يعني،  است  واقعي هاي مشي خط  براي  فقط  و اين  است شده
  . است

   اول برنامه  به  نسبت  در مجموع  دوم  برنامه  كه  است  اين  گفت توان  مي  دو برنامه  مقايسه  بعنوان  آنچه در نتيجه
   مشي  خطدرصد٣٠  به  اول ناپذير در برنامه قق تح  مشي  خطدرصد٧٠   از ميزان ، چنانچه  است  داشته  بهتري وضعيت
   در برنامه٤٥/٠   به  اول در برنامه٣٨/٠ از   آن  مشي  هر خط  براي و نيز تعداد تبصره.   است  رسيده  دوم ناپذير برنامه تحقق
  .  است  رسيده دوم

  
    توسعه  و دوم  اول  در دو برنامه  بر اهداف  حاكم هاي  ايدئولوژي بررسي) ٧ ـ ٢
    اول  در برنامه  بر اهداف  حاكم هاي ايدئولوژي)  ٧-٢-١

  ، چنين)١  جدول(  اول  ـ در برنامه  و واسط  غائي ها ـ اهداف مشي  و خط  كلي هاي  از هدف  آمده  بدست  محتواي با تحليل
   سوسياليسم  بهدرصد٧/٨٥ و  ليبراليسم ه بدرصد٣/١٤،   در برنامه  ذكر شده  كلي  اهداف  در ميان شود كه  مي  گرفته نتيجه
  .  است  سوسياليستيدرصد٩/٧٧ و  ليبراليستي  اول  برنامه هاي مشي  خطدرصد١/٢٢ها نيز   مشي در خط.  گردد برمي

  سوسياليسم  به  و آنچه  است  در بعد سياسي گردد، فقط  برمي  ليبراليسم  به ، آنچه  غائي  در اهداف  اول در برنامه
 در   غائي  از اهدافدرصد٤٠از   بيش و در مجموع.   است  و فرهنگي  و كمتر اجتماعي  و سياسي گردد بيشتر اقتصادي ميبر

  .  است  ديگر اقتصادي  سوم  و حدود يك  است  سياسي  اول برنامه
  اقتصادي ها ايدئولوژي از آن  نيمي  به ، نزديك  اول  در برنامه  واسط  بر اهداف  حاكم هاي  ايدئولوژي از مجموع
   اجتماعي آنها ايدئولوژي  پنجم  يك  به  و نزديك  است  ليبراليستي  اقتصادي  آنها ايدئولوژيدرصد١٠ و   است سوسياليستي
   اقتصادي هاي ، ايدئولوژي  است حاكم  اول  در برنامه  واسط  بر اهداف  آنچه بنابراين.   است  سوسياليستي و فرهنگي
  .   استدرصد٦/٢٨  غائي  در اهداف  ميزان  اين  آنكه و حال) درصد٤/٤٧ (  است تيسوسياليس
 با صرفنظر   و اين  است ،اقتصادي  واسط  در اهداف  اول  بر برنامه  حاكم هاي  از ايدئولوژيدرصد٦٠   ديگر اينكه نكته
   عمدتاً اقتصادي  توسعه  اول  و لذا برنامه است)  يعمدتاً رشداقتصاد (  و سوسياليسم  ليبراليسم  بين  از موارد مشترك كردن
،   اول  در برنامه  واسط  از اهدافدرصد٦٠   به  نزديك و نيز در مجموع.  است ، بسيار كم  آن  اجتماعي  و بار فرهنگي است

   وزن  و بنابراين ت اس  بودهدرصد٦/٢٨، تنها   غائي  در اهداف  اقتصادي نظام خرده  سهم  آنكه  و حال  است اقتصادي
  .   است  دو برابر شده  اول  در برنامه  غائي  اهداف  به  نسبت  واسط  دراهداف  اقتصادي نظام خرده

    دوم  در برنامه  بر اهداف  حاكم هاي ايدئولوژي) ٧-٢-٢ 
شماره   جدول(   دوم نامهدر بر)  و واسط  غائي اهداف(ها  مشي  و خط  كلي هاي  از هدف  آمده  بدست  محتواي با تحليل

   بهدرصد٩/٨٨ و  ليبراليسم  بهدرصد١/١١،   در برنامه  ذكر شده  كلي  اهداف  در ميان شود كه  مي  گرفته  نتيجه ، چنين)يك



  
١٤

   سوسياليستيدرصد٩/٦٨ و  ليبراليستي  دوم  برنامه هاي مشي  خطدرصد١/٣١ها نيز   مشي در خط. گردد  برمي سوسياليسم
  . است
   به و آنچه  است  و اجتماعي  در بعد فرهنگي گردد، فقط  برمي  ليبراليسم  به ، آنچه  غائي  در اهداف  دوم  برنامهدر

   را اهداف  دوم  برنامه غائي  اهداف  چهارم  از سه  بيش يعني.   است  و اجتماعي گردد نيز بيشتر فرهنگي  برمي سوسياليسم
  . بود  وسياسي  اقتصادي  كه  اول  برنامه هد، برخالفد  مي  تشكيل  و اجتماعي فرهنگي

 
    توسعه  و دوم  اول  در برنامه  و وسايل  بر اهداف  حاكم هاي  ايدئولوژي-١ شماره جدول

  برنامه دوم  برنامه اول    برنامه
  كل  سوسياليسم  ليبراليسم  كل  سوسياليسم  ليبراليسم  ايدئولوژي حاكم  ايدئولوژي

  اقتصادي
  سياسي

  فرهنگي و اجتماعي

٠  
١٤,٣  

٠  

٢٨,٦  
٢٨,٦  
٢٨,٦  

٢٨,٦  
٤٢,٩  
٢٨,٦  

٠  
٠  

١١,١  

١١,١  
١١,١  
٦٦,٥  

١١,١  
١١,١  
٧٧,٧  

اهداف غايي 
  ) كلياهداف(

  ١٠٠  ٨٨,٩  ١١,١  ١٠٠  ٨٥,٧  ١٤,٣  جمع
  اقتصادي
  سياسي

  فرهنگي و اجتماعي

١٠,٥  
٨,٥  
٣,٢  

٤٧,٤  
٩,٥  
٢١,٠  

٥٧,٩  
١٧,٥  
٢٤,٢  

١٣,٩  
١٠,٢  
٧  

١٥,٧  
٦,٥  
٤٦,٧  

٢٩,٦  
١٦,٧  
٥٣,٧  

  اهداف واسط
  )خط مشي ها(

  ١٠٠  ٦٨,٩  ٣١,١  ١٠٠  ٧٧,٩  ٢٢,١  جمع
  اقتصادي
  سياسي

  فرهنگي و اجتماعي

٣٠,٨  
٧,٧  
٥,١  

٣٥,٩  
١٠,٣  
١٠,٣  

٦٦,٧  
١٨  

١٥,٤  

١١,٦  
٢١,٣  
٤,٨  

٢٦,٧  
٣,٣  
٣٢,٥  

٣٨,٣  
٢٤,٦  
٣٧,١  

  وسايل 
  )تبصره ها(

  ١٠٠  ٦٢,٥  ٣٧,٥  ١٠٠  ٥٦,٤  ٤٣,٦  جمع
  .  است  درصد كل  صورت ، به  در هر برنامه ش درصد در هر خب اعداد به

  
ِ   و اجتماعي فرهنگي  از آنها ايدئولوژي  نيمي  به ، نزديك  دوم  در برنامه  واسط  بر اهداف  حاكم هاي  ايدئولوژي از مجموع
   اجتماعي ، فرهنگي همِ م  واسط  اهداف يعني. هستند  اقتصادي  ديگر اهداف  سوم ، حدود يك  و در مجموع  است سوسياليستي
 آنها   نهم  و تنها يك  اجتماعي  از آنها فرهنگي چهارم   سه  به ، نزديك  غائي  در اهداف  آنكه  هستند و حال و اقتصادي
  امنظ  خرده  و به  شده  كاسته  فرهنگي نظام  خرده  از وزن  غائي  اهداف به  نسبت  واسط  در اهداف بنابراين. اند  بوده اقتصادي
  .  است  شده  اضافه اقتصادي
   و اين بودهدرصد٩/٥٧،   اول  در برنامه ِ واسط  اقتصادي  اهداف  وزن  كه  است ، اين شود گرفت  مي  كه  ديگري نتيجه
  ل او  در برنامه  واجتماعي  فرهنگي  اهداف  ديگر وزن و از طرف.   است  يافته  كاهشدرصد٦/٢٩   به  دوم  در برنامه ميزان

   از وزن  اول  برنامه  به نسبت  دوم  در برنامه يعني.   است  يافته  افزايشدرصد٧/٥٣   به  دوم  در برنامه  كه  بودهدرصد٢/٢٤
  .  است  شده  افزوده  فرهنگي  اهداف  و بر وزن  شده  كاسته  اقتصادي اهداف

  
    توسعه  و دوم اول   در دو برنامه  بر وسايل  حاكم هاي  ايدئولوژي بررسي) ٧ ـ ٣
    اول  در برنامه  بر وسايل  حاكم هاي ايدئولوژي)  ٧-٣-١
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  سوسياليستيدرصد٤/٥٦ و   ليبراليستيدرصد٦/٤٣   اول ها در برنامه مشي  خط  براي  ذكر شده هاي  تبصره از مجموع
   سوم  يك  به گردد و نزديك برمي ليستيِ سوسيا  اقتصادي نظام  خرده  به  وسايل  سوم  از يك بيش) شماره يك  جدول.(هستند
  . هستند ، اقتصادي  بر وسايل  حاكم  ازايدئولوژيدرصد٧/٦٦   و در مجموع  ليبراليستي  اقتصادي  نظام  خرده ديگر به
   و دروسايلدرصد٩/٥٧   واسط ، در اهدافدرصد٦/٢٨   اول  در برنامه  غائي  در اهداف  اقتصادي نظام  خرده سهم

  .كند  بر اقتصاد تأكيد مي ، بيشتر از اهداف  وسايل يعني.   استصددر٧/٦٦
    دوم  در برنامه  بر وسايل  حاكم هاي ايدئولوژي)  ٧-٣-٢

  سوسياليستيدرصد٥/٦٢ و   ليبراليستيدرصد٥/٣٧   دوم ها در برنامه مشي  خط  براي  ذكر شده هاي  تبصره از مجموع
  گردد و در مجموع برمي ِ سوسياليستي  اقتصادي نظام  خرده ، به  وسايل  چهارم  از يك بيش) شماره يك  جدول.(هستند

  . هستند ، اقتصادي  بر وسايل  حاكم  از ايدئولوژيدرصد٣/٣٨
   توزيع از لحاظ  اول  برنامه  به  نسبت  دوم  برنامه  كه  گرفت  نتيجه توان ، مي  در بعد وسايل  و دوم  اول  برنامه با مقايسه

  .  است  پيدا كرده  بهتري نظامها وضعيت  در خرده ايلوس
  
    توسعه  و دوم  اول  در دو برنامه  و وسايل  اهداف  همخواني ميزان)٧ ـ ٤
    توسعه  اول  در برنامه  و وسايل  اهداف  همخواني ميزان)  ٧-٤-١

  در خط.  سوسياليسم  بهدرصد٧/٨٥گردد و   برمي  ليبراليسم  بهدرصد٣/١٤،   در برنامه  ذكر شده  كلي  اهداف در ميان
 درصد٦/٤٣ها،  درتبصره.   است  سوسياليستيدرصد٩/٧٧ و   ليبراليستي  اول  برنامه هاي مشي  خطدرصد١/٢٢ها نيز  مشي

   كلي  از اهدافدرصد٣/١٤.  است  سوسياليستيدرصد٤/٥٦ و  ها،ليبراليستي  مشي  خط  براي  ذكر شده هاي از تبصره
  ، به  در وسايل  ميزان اين  آنكه  و حال  است  از آنها ليبراليستيدرصد١/٢٢ها نيز   مشي  و در خط  است يستيليبرال

. رسد  دو برابر مي  به  تاوسايل  واسط  از اهداف  ليبراليسم هاي  بار ايدئولوژي  يعني؛)شماره دو  جدول( رسد  ميدرصد٦/٤٣
   نزديك  وسايل  به  و از اهداف جزئيات  به  از كليات  هرچه بنابراين. رسد برابر مي   سه  به  تا وسايل  كالن و از اهداف

 ديگر   عبارت به. شود  مي  افزوده  ليبراليستي ديدگاههاي  و بر وزن  شده  كاسته  سوسياليستي  ديدگاههاي ، از وزن شويم مي
   به  ميزان ، اين  در وسايل  آنكه  و حال  است ، سوسياليستي  كالن بر اهداف  حاكم هاي  انديشه  اتفاق  به  قريب تقريباً اكثريت
  .رسد  مي حدود نصف

  
    توسعه  و دوم  اول  در برنامه  و وسايل  بر اهداف  حاكم هاي  ايدئولوژي-٢  جدول

  برنامه دوم  برنامه اول  برنامه
   كلي اهداف   حاكم ايدئولوژي

  ) غايي اهداف(
  ها مشي خط

  ) واسط اهداف(
   ها تبصره

  ) وسايل(
    كلي اهداف

  ) غايي اهداف(
  ها مشي خط

  ) واسط اهداف(
  ها  تبصره

  ) وسايل(
   سوسياليسم
    ليرباليسم
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٩/٦٨  
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  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠    مجع
  ١٥٢  ١٠٦  ٩  ٣٩  ٩٥  ٧   فراواين
  .  درصد است اعداد به
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   ميزان توان مي ، آنگاه بناميم»  اهداف« دو را   آن  و ميانگين  كرده  تلفيق  را با هم  غايي  و اهداف  واسط  اهداف چنانچه
   گرفته  نتيجه بنابر اين. ) شماره سهجدول( كرد  مشاهده)   دوم و برنامه (  اول  را در برنامه  و وسايل  اهداف  بين همخواني

   اين  ميزان  وجود دارد و حداقل ناهمخواني  اول  در برنامه  و وسايل  بر اهداف  حاكم هاي  ايدئولوژي  بين شود كه مي
   ناهمخواني  و وسايل  اهداف درصد بين٢٥  متوسط  بصورت يعني.  درصد است٣/٢٩  درصد و حداكثر آن١/٢٢  ناهمخواني
  .وجود دارد

  
    و وسايل  اهداف  تفكيك  به  توسعه هاي  بر برنامه  حاكم هاي  ايدئولوژي-٣  جدول

  برنامه دوم  برنامه اول  
    وسايل    اهداف    وسايل    اهداف    حاكم ايدئولوژي
    ليرباليسم

    سوسياليسم
٧/٢٥  
٣/٧٤  

٦/٤٣  
٤/٥٦  

١/٢١  
٩/٧٨  

٥/٣٧  
٥/٦٢  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠    مجع
  .  درصد است اعداد به
  

  ذكر شد، بسياري همانطور كه.  برد  پي  اول  در برنامه  و وسايل  اهداف  بين  ناهمخواني  به توان  ديگر نيز مي اي از دريچه
   بر اين  حاكم هاي  ايدئولوژي  برروي چنانچه. اند  رها شده  راهكار اجرائي ، بدون  اول  موجود در برنامه هاي  مشي از خط
  به.  هستند درصد آنها، سوسياليستي٨٢و  د آنها ليبراليستيدرص١٨   كرد كه  خواهيم ، مشاهده  كنيم ها، دقت  مشي خط

،   ليبراليستي هاي  مشي  دارند و بيشتر خط  اجرائي  كمترراهكارهاي  هستند كه  سوسياليستي هاي  مشي  خط  ديگر، اين عبارت
   در هر يك  كه  و ببينيم  كنيم  مراجعه كلي   اهداف  به چنانچه.  ديگر اخذ كرد اي بگونه توان  را مي  نتيجه همين. اند  شده اجرائي

گردد و   برمي اي  ايدئولوژي  چه  به  مشي  خود خط ناپذير وجود دارد ـ صرفنظر از اينكه  تحقق مشي ، چقدر خط از اصول
  ايه مشي درصد از خط٨/٢٢   كه كنيم  مي  مشاهده  هستند يا خير ـ آنگاه  و ليبراليسم  سوسياليسم  بين آيامشترك

   نتيجه توان  مي  ايندومقايسه از مجموع.   سوسياليستي درصد در اصول٢/٧٧ هستند و   ليبراليستي ناپذير در اصول تحقق
ناپذير  تحقق) درصد٢٠در برابر  درصد٨٠ (  ليبراليستي هاي  مشي  از خط  بيش  سوسياليستي هاي  مشي  خط  كه گرفت
، اما   است  سوسياليستي  كمتر از ديدگاههاي اول  توسعه  در برنامه  ليبراليستي گاههاي ديد  هرچند وزن اند و در مقابل مانده

 در   تاكيد اصلي  كه  گرفت  بايد نتيجه بنابراين. پذيرترند تر و تحقق اجرائي  هستند كه  ليبراليستي  ديدگاههاي ، اين در مجموع
   ميزان  به  سوسياليستي  تأكيد بر ديدگاههاي  اين  از وزن سايل، اما در و  است سوسياليستي  ديدگاههاي  بر روي اهداف
 تاكيد در   برميان  تفاوت شود و قاعدتاً همين  مي  افزوده  ليبراليستي  تاكيد بر ديدگاههاي شود و در عوض  مي كاسته زيادي
  .شود  مي  ناهمنوايي  باعث  كه  آنها است  بين  يا ناهمخواني  و وسايل اهداف
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    توسعه  دوم  در برنامه  و وسايل  اهداف  همخواني ميزان)  ٧-٤-٢

  ديدگاههاي  بهدرصد٩/٨٨گردد و   برمي  ليبراليستي  ديدگاههاي  بهدرصد١/١١،   در برنامه  ذكر شده  كلي  اهداف در ميان
   بهدرصد٩/٦٨گردند و  برمي  ليبراليستي  ديدگاههاي ها به  مشي  از خطدرصد١/٣١ها نيز،   مشي در خط.  سوسياليستي
  ها، به  مشي  خط  براي ذكر شده هاي  از تبصرهدرصد٥/٣٧ها نيز،  در تبصره. گردند  برمي  سوسياليستي ديدگاههاي
  )٢  جدول. (گردد  برمي  سوسياليستي ديدگاههاي ها به  تبصره  از ايندرصد٥/٦٢گردد و   برمي  ليبراليستي ديدگاههاي
   ميزان و اين  است ، ليبراليستي  كلي  از اهدافدرصد١/١١ تنها   كرد كه  مشاهده توان ، مي  جدول  اين  به  اجمالي با نگاهي

 زياد   چندان  ووسايل  واسط  اهداف  ميان تفاوت. رسد  ميدرصد٥/٣٧  ها به  و در تبصرهدرصد١/٣١  ها به  مشي در خط
   به  قريب  ديگر اكثريت عبارت به). درصد٢٠ (  زياد است  كالن  و اهداف  واسط  اهداف  ميان  تفاوت ، ولي)درصد٤/٦ ( نيست
   سوم  حدود يك يابد و به  مي  كاهش  ووسايل  واسط  در اهداف  ميزان  اين ولي.   است ، سوسياليستي  كالن  اهداف اتفاق
  .رسد مي

   ووسايل  كالن  اهداف  ميان  و اگر رابطه  استصددر٤/٦   آن  و حداقلدرصد٤/٢٦،   و وسايل  اهداف  ميان حداكثر فاصله
 و   اهداف ، بيندرصد٢٥شود، زيرا حدود  نيز تائيد مي  دوم  در برنامه  و وسايل  اهداف  ميان ، ناهمخواني را در نظر بگيريم

،   را در نظر بگيريم ايل و وس واسط  اهداف  بين  رابطه  چنانچه ولي.  وجود دارد  ناهمخواني  ايدئولوژيك  از لحاظ وسايل
  .  زياد نيست  چندان ناهمخواني
  ليبراليستي ، ديدگاههاي  از اهدافدرصد١/٢١،   را در نظر بگيريم  واسط  و اهداف  كالن  اهداف  بين  حد متوسط چنانچه
   بطور متوسط  ووسايل  اهداف  بين  ناهمخواني  ميزان بنابراين. رسد  ميدرصد٥/٣٧   به  در وسايل  ميزان دارند و اين

  )٣  جدول. (  استدرصد٤/١٦
   و ليبراليستي سوسياليستي  ديدگاههاي  بين  رابطه ناپذير، به  تحقق هاي  مشي  تعداد خط  به  با توجه توان در اينجا نيز مي

   آنها ذكر نشده  براي اي تبصره   نيستند و هيچ  راهكاراجرائي  داراي  را كه هائي  مشي  خط چنانچه.  برد  پي  توسعه در برنامه
   ديدگاههاي  دارايدرصد٦٧ و   ليبراليستي  ديدگاههاي  ازآنها دارايدرصد٣٣   كه كنيم  مي ، مشاهده ، در نظر بگيريم است

  هاي مشي ناپذير هستند و خط  تحقق  هستند كه  سوسياليستي هاي مشي  ديگربيشتر خط  عبارت به.  هستند سوسياليستي
اخذ  توان  ديگر نيز مي اي  را بگونه  نتيجه  ديگر همين از طرف. پذيرند  تحقق  سوسياليستي هاي  مشي ، بيشتراز خط ليستيليبرا
   مشي ،چقدر خط  از اهداف  در هر يك  كه  كنيم  و بررسي  كنيم  مراجعه  دوم  در برنامه  كلي  اهداف  به چنانچه. كرد
   ليبراليسم  بين گردند و آيا مشترك برمي اي  ايدئولوژي  چه ها به  مشي  خود خط  از اينكهناپذير وجود دارد ـ صرفنظر تحقق

   ليبراليستي ناپذير در اصول  تحقق هاي  مشي خط  از ايندرصد٢٥   كه كنيم  مي  هستند يا خير ـ مشاهده و سوسياليسم
  .  سوسياليستي  در اصولدرصد٧٥هستند و 

   ليبراليستي هاي مشي  از خط  بيش  سوسياليستي هاي  مشي  خط  كه  گرفت  نتيجه توان ، مي  ايندو مقايسه از مجموع
   توسعه  دوم  در برنامه ليبراليستي  ديدگاههاي ، هرچند وزن اند و در مقابل ناپذير مانده تحقق) درصد٣٠ در برابر درصد٧٠(

 بايد  بنابراين. تر هستند پذيرتر و اجرائي  تحقق ليبرالي اههاي ديدگ ، اما در مجموع  است  سوسياليستي كمتر از ديدگاههاي
  ، اما در وسايل  است  سوسياليستي  ديدگاههاي  بر روي  اهداف  در بخش توسعه  دوم  در برنامه  تاكيد اصلي  كه  گرفت نتيجه

يابد   مي  افزايش  ليبراليستي گاههاي تاكيد بر ديد  و در عوض  شده  كاسته  سوسياليستي  تاكيد برديدگاههاي  اين از وزن
  توان لذا مي. شود مي  ناهمنوائي  باعث  كه  آنها ـ است  بين  ـ يا ناهمخواني  و وسايل  تاكيد بر اهداف  در ميزان  تفاوت وهمين
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 و  ، ناهمخواني  اول رنامه نيز مانند ب دوم  در برنامه  و بر وسايل  بر اهداف  حاكم هاي  ايدئولوژي  بين  كه  گرفت  نتيجه چنين
  . وجود دارد  تناسب عدم

  
    توسعه  دوم  و برنامه  دوم  در برنامه  و وسايل  اهداف  همخواني  ميزان تفاوت)  ٧-٤-٣

 و درصد٧/٢٥  اول  در برنامه  و وسايل  اهداف  بين  ناهمخواني  ميزان  كه  گرفت  نتيجه توان ، مي  قبلي  دو بخش هاي از داده
 در   و وسايل  اهداف  بين ناهمخواني  ميزان بنابراين.   استدرصد٤/١٦   دوم  در برنامه  و وسايل  اهداف  بين  ناهمخواني زانمي

 در   شد كه  نيز گفته  دو برنامه  بين درمقايسه.   است  يافته  كاهشدرصد٣/٩   ميزان  به  اول  برنامه  به  نسبت  دوم برنامه
   آن  تبصرة  بدون هاي  مشي تعداد خط.   است  پيدا كرده  اول برنامه  به  نسبت  بيشتري  و شفافيت  وضوح م دو  برنامه مجموع
  .  است  يافته  نيز افزايش  آن  كلي ها و اهداف مشي ها، خط ؛ تعداد تبصره  است  يافته كاهش
  
   گيري  نتيجه)  ٨

و وسايل در برنامه اول و دوم توسعه پرداخته است، مقاله حاضر به بررسي ايدئولوژي هاي حاكم بر اهداف 
  :مهمترين نتايج اين مقاله چنين است

يعني برنامه توسعه تلفيقي از ايدئولوژي هاي ليبراليستي و : فقدان ايدئولوژي مسلط در دو برنامه -
 . سوسياليستي است و هرگز تن به پذيرش يك شيوه توسعه نظام مند نداده است

يكي از اين نقصان ها، نبود رابطه منظم و منطقي ميان اهداف :  در طراحي برنامهنقصان هاي فراوان -
غايي و اهداف واسط با تبصره ها است، به گونه اي كه هرگز تبصره ها از اهداف غايي و اهداف واسط منتج 

ي تحقق آن نشده و لذا بسياري از اهداف كالن و واسط تحقق ناپذير مانده اند و هيچ تبصره و وسيله اي برا
 .اهداف ذكر نشده است

يعني به فرض اينكه تركيبي از : ناهمخواني ميان اهداف و وسايل مرتبط با هر يك از اين ايدئولوژي ها -
سوسياليسم و ليبراليسم در نظر طراحان برنامه توسعه باشد، اين تركيب و تناسب در اهداف و وسايل يكسان 

يستي و در وسايل، بيشتر ليبراليستي است؛ هر چند از ميزان نيست؛ بلكه در بعد اهداف، بيشتر سوسيال
  . ناهمخواني ميان اهداف و وسايل در برنامه دوم نسبت به برنامه اول كاسته شده است

  ، در اهداف  توسعه  بر دو برنامه  حاكم  ايدئولوژيك  ديدگاههاي  كه  گرفت  نتيجه توان ، مي در مجموع -
 . دارند  ناهمخواني  با هم ووسايل

  : با توجه به اين نتايج، نكات زير را مي توان در باره علل وجود اين تناقض ذكر كرد
 و   نيست  حاكم  بر آن  تفكر تئوريك  هيچ ، يعني ريزي  تابرنامه  است  شبيه بندي  بودجه  در كشور ما كالً به  توسعه برنامه

   و وفاق  نشده  گذاشته  نقد و بررسي  تفكر به  اين  و لذا تا وقتي  است  منتشرنشده  رسمي  صورت ، به  است يا اگر حاكم
،   عاليرتبه  مقام  يك  مواضع نفوذ، يا اعالم  فشار و ذي  گروههاي  فشار از طرف ، اندك است  نشده  حاصل  بر سر آن عمومي

  هاي  شد وسياست  انجام  عمل ، اين  دوم مه در برنا چنانچه.  خواهد شد  در برنامه  تغيير جهت ، باعث مردمي و يا اعتراضات
ِ با  جهت ، عمالً هم  دوم برنامه ، يعني  است  اول  كمتر از برنامه  دوم ، در برنامه  در وسايل  و چه  در اهداف ، چه ليبراليستي

اما .   است  باشد، مطلوب  اول مه برنا  از نتايج آموزي  وعبرت  كار كارشناسي  بر يك  تغيير مبتني اگر اين.   نيست  اول برنامه
   سازمان  همان  ـ كه ريزي  برنامه  متولي  و سازمان  است  منتشر نشده  اول برنامه  از نتايج  رسمي  گزارشي  عمالً هيچ وقتي
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،  مومني (  است  نكرده  ارائه  گزارشي  كند، هيچ  ارائه  ارزيابي  از برنامه  ماه  بايد هر شش  ـكه  است  برنامه مجري
  .    است  شده نوشته  برنامه كنندگان  و تصويب  نويسندگان  و يا جناحي  شخصي  در خالء و با استنباط  برنامه ،بنابراين)١٣٧٤

   به در كشور ما هنوز اجماع.   مشهوداست  توسعه ، در برنامه  از توسعه  جامع  تعريف  ارائه  و عدم  تفكر تئوريك نقص
   اينكه  رسد به  وجود ندارد، تا چه  و عدالت  ازآزادي  مشخصي  هنوز تعريف  وجود ندارد، حتي  كالن ف و اهدا سر اصول

هنوز .  باشد  شده  دو نيز انجام  اين  ميان  و يا تناسب  برسر اولويت  عمومي  باشد و توافق  شده  ايندو روشن  ميان نسبت
  هاي  در مديريت  تزلزل  تناسب ، به گيري  در تصميم جود ندارد و لذا تزلزل و جامعه  و آرمانهاي  از اهداف  مشخصي تعريف
  . باشد  و وسايل  اهداف  بين  ناهمخواني  اصلي  از علل تواند يكي مي  تزلزل اين.   است كالن

 بر   آن  تصويب ي وجود دارد،ول  كارشناسي  با امكانات  مشخصي  سازمان  توسعه  برنامه  طراحي  براي  ديگر اينكه نكته
   عمومي  خود ندارند، اال وضعيت روي  در پيش  تصويب  را براي  مشخصي  كارشناسي  شرط  هيچ  كه  است  نمايندگاني عهده
   مهم اما آنچه.  بدهد  ديگري  جهت  توسعه  برنامه  خودبتواند به  قانوني  با حقوق  مجلس  كه  است  طبيعي بنابراين.  جامعه
  هاي  اعتنا باشد و لذا عمالً كارشناسي ها بي  كارشناسي  تمام تواند به  كارمي  اين  انجام  براي  مجلس  كه  است  اين است
  .تواند باشد  مي  و وسايل  اهداف  بين  ناهمخواني  از علل  نيز يكي شود و اين  كنار گذاشته تواند به  مي برنامه
   در امر توسعه  كه كشورهائي  توسعه هاي  برنامه توان ، مي  بيشتر نتايج  و دقت  تكميلي مطالعاتبراي    ديگر اينكه نكته
 از  توان  مورد مي در اين.   وجود دارد يا نه ايدئولوژيك  آيا در آنها نيز ناهمخواني  كرد و ديد كه اند را بررسي  بوده موفق
  .د كر  آسيااستفاده  در شرق يافته  توسعه  تازه  كشورهاي تجارب
   و وسايل اهداف » بين«   ناهمخواني  بررسي ، تنها بدنبال  تحقيق  اين  كه  است  در انتها بايد ذكر كرد، اين  كه  ديگري نكته
   كه  ما پذيرفتيم  هر چند كه يعني. دارد  مجزائي  بررسي  نياز به  كه  است اي ، مقوله  اهداف»در«  اما ناهمخواني.   است بوده

 در   فعلي  سياسي هاي  نظام  در هر حال ، ولي است  ممكن  آنها با هم  هستند و تركيب آل  ايده ، تيپ  و ليبراليسم سوسياليسم
 و يا   از ايندو ايدئولوژي  يكي  و بوي  رنگ  آنها تا حدود زيادي سياسي اند ونظام  را پذيرفته  از ايندو ايدئولوژي  يكي عمل

  . دارند...  و كاري حافظهم  چون  ديگري هاي ايدئولوژي
  پردازان  و نظريه  انقالبيون  همه  دغدغه)، معنويت  و امنيت ، ثبات ، عدالت آزادي(   بشري  اوليه  آرمانهاي  ميان رابطه
  اما آنچه.  است  بوده  اينها با هم  همه  و انتخاب  نو در جهان  طرحي ، انداختن  اسالمي  انقالب پيام.   است  بوده  درجهان سياسي

   اين  بر پاية  كالن  نظمي ،طراحي  است-   ايران  اسالمي  جمهوري-   بر آن  مبتني  و نظام  ناب  اسالم  ايدئولوژي نياز امروزي
   اين  بتوان ، اگر امروز هم  انقالب  از پيروزي قرن  ربع  از گذشت پس.   خود است  به  مختص  اسدئولوژي  يك  و تدوين اصول
  .  دير نيست  كرد، باز هم  را تدوين ئولوژيايد
  

   و ماخذ منابع
    دوم ؛چاپ ؛ چاپخش ؛ تهران  پويان  حسن  مترجم. شناسي  جامعه فرهنگ.) ١٣٧٠ ( ، اس  و ترنر، برايان ، استفن  و هيل ، نيكالس آبركرامبي

    دوم ؛چاپ  اسالمي  انقالب  و آموزش ؛ انتشارات ؛ تهران اقر پرهام ب  مترجم. شناسي  در جامعه  انديشه  اساسي مراحل.) ١٣٧٠ ( ، ريمون آرون
؛   جهان ؛ نقش تهران .)  و سوسياليسم ، كاپيتاليسم ، فاشيسم  كمونيسم نقد و بررسي( معاصر   سياسي مكاتب) .١٣٧٦ ( ، ادوين  و فاگلمان ، ويليام ابنشتاين
    سوم چاپ
  ٦٤ ـ ٨٦ ؛ نشر مركز؛ صص قائد؛ تهران.   م مترجم.   سياسي هاي ايدئولوژي.  ، يان ، در مكنزي» يسمليبرال«)   الف١٣٧٥ ( ، رابرت اكلشال
  ٨٧ ـ ١٢٩ ؛ نشر مركز؛ صص قائد؛ تهران.   م مترجم.   سياسي هاي ايدئولوژي.  ، يان مكنزي: ؛ در» كاري محافظه«)   ب١٣٧٥ ( ، رابرت اكلشال
   شهيد بهشتي  دانشگاه ؛ انتشارات ؛ تهران  سرخابي دوزي  و محمد يمني  آشتياني  مليحه مترجم. وا محت تحليل.) ١٣٧٥ ( ، لورنس بارون
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   انتشار  سهامي ؛ شركت ؛ تهران  اسدي  علي مترجم.   غربي هاي  بر ايدئولوژي ؟ نقدي  چيست ايدئولوژي) .١٣٧٠ ( بشلر، ژان
   ، نشر ني ؛ تهران  مسعودپدرام مترجم.   ليبرال  دموكراسي  و زمانة زندگي.، كرافوردبرو  ونمكفرس: ؛ در» پيشگفتار مترجم«) ١٣٧٦(، مسعود  پدرام
  . صدا  و توسعه ؛ تحقيق تهران.   سياسي هاي ايدئولوژي.) ١٣٧٨(، محمد رضا   يگانه جوادي
  .١٦٧ ـ ٢١٤ ؛ نشر مركز؛ صص قائد؛ تهران.  م  مترجم.   سياسي هاي ايدئولوژي . ، يان ، در مكنزي» دموكراسي«)   الف١٣٧٥(، ريچارد  جي
  ٢١٥ ـ ٢٥٧ ؛ نشر مركز؛ صص قائد؛ تهران.   م مترجم.   سياسي هاي ايدئولوژي . ، يان ، در مكنزي» ناسيوناليسم«)  ب١٣٧٥(، ريچارد  جي

   وم د ؛ چاپ  فردوسي ؛ مشهد؛ دانشگاه زاده  هما زنجاني مترجم.   اجتماعي كنش) .١٣٧٠ ( ، گي روشه
   ؛ تبيان گهر؛ تهران  نيك  عبدالحسين مترجم.  پارسونز  تالكوت  شناسي جامعه) .١٣٧٦ ( ، گي روشه
  ٥١ـ٧٥   صص؛  دوم ؛دوره  اول ؛ شماره  و توسعه برنامه: ؛ در»  توسعه  شناسي  جامعه  عشاير از ديدگاه اسكان«) ١٣٧١(، مسعود  ، محمد و چلبي عبدالهي
  ٣١ ـ٤٠  صص؛   دوم ؛ سال  هشتم ؛ شماره  و پژوهش مجلس: ؛ در»  نگاه  در يك  دو برنامه  كالن هاي سياست«) ١٣٧٣(  اهللا ، ذبيح عزيزي
  ٢٥١ ـ٢٦٧  صص؛ ٧  ؛ شماره  اجتماعي  علوم نامه: ؛ در»  شناسي  جامعه ، توسعه  شناسي  و جامعه توسعه«) ١٣٧٣ ( ، حسين كچوئيان
  ١٣٠ ـ ١٦٦ ؛ نشر مركز؛ صص قائد؛ تهران.   م مترجم.   سياسي هاي ايدئولوژي . ، يان مكنزي: ؛ در» سمسوسيالي«) ١٣٧٥ ( ، وينست گيگن

    اجتماعي  ارتباطات  علوم ؛ دانشكده تهران.   مطبوعات  در محتواي  تحقيق روش) .١٣٥٦ ( معتمدنژاد، كاظم
   ؛ مركز نشر دانشگاهي ؛ تهران  بشيريه  حسين مترجم.  سي و دموكرا  ديكتاتوري  اجتماعي هاي ريشه) .١٣٦٩ ( مور، برينگتون

    مدرس  تربيت  دانشگاه  اقتصادي  تحقيقات ؛ موسسه تهران.   توسعه  برنامه  يك كالبدشناسي) .١٣٧٤(، فرشاد  مومني
  ٨ ـ ٢٩  ؛صص  دوم ؛ سال  سيزدهم ره؛ شما  و پژوهش مجلس: ؛ در»  دوم  برنامه پيامهاي«) ١٣٧٣ ( ، محمدحسين  و ماليري ، سيدمرتضي نبوي
  و انتشارات  ـ اجتماعي  اقتصادي ؛ مركز مدارك تهران.   ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي ، اجتماعي  اقتصادي  توسعه  اول  برنامه قانون.) ١٣٦٨(ـــــ 

    و بودجه  برنامه سازمان
   كشور  و مقررات  قوانين  كل ؛ اداره تهران.   ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي جتماعي، ا  اقتصادي  توسعه  دوم  برنامه قانون) .١٣٧٤(ـــــ 
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