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 چکیده
مشطی عمطومی و ایطای      الزم برای اصالح و بهبود خطط  مشی عمومی یکی از اقدامات ارزشیابی خط
سازی آن است. در این مقاله سطیی شطده اسطت بطا اسطیااده از بطاربو  مطار  و         حاصل از پیاده

ای و  ینطدی  براامطه  فرا ها در قالب سه بید مشی عمومی هدفمندی یارااه کاال به ارزشیابی خط مک
. بطدین  خیطه شطود  پردا  مشی عمطومی دارد  های مخیلف یک خط سیاسی که اگاهی جامع به جنبه

با ابزار پرسشطنامه و ماطاحبه گلولطه برفطی مطورد       و صاحبنظرانخبرگان  از اار 70 منظور اظرات
یندی اه رامشی عمومی از بید ف ارزشیابی قرار گرفیه است. ایای  این مطالیه اشان داد که این خط

 از ارزشطیابی  نظران و میخااطان صطاحب  تلقطی  همچنطین .  اسطت  خطورده  موفق بوده و اه شکسطت 
ای اشطان داد کطه دولطت وقطت در بطازه زمطاای        براامطه  بید از ها یارااه عمومی هدفمندی مشی خط
ارزشطیابی   یطت دراهاا  موفق ابطوده اسطت.    شده یک از اهداف اعالم مدت در دسییابی به هیچ کوتاه
ها ایوااسیه است منجر به  اهمشی عمومی از بید سیاسی  بیااگر آن است که هدفمندکردن یارا خط

 از ااشطی  عواملی محیططی  هربندمدت شود.  افزایش سطح محبوبیت سیاسی دولت وقت در کوتاه
این  یتعدم موفقکشور و بروز بحران ارزی ایز در  اقیااد بر حاکم المللی  بین های محدودیت اعمال
ااد. در پایان ایطز برخطی راهکارهطا بطرای      اقش داشیه ای و سیاسی عمومی از ابیاد براامهمشی  خط

 ارائه شده است.  آمده دست بهاار خبره  70مشی عمومی که از مااحبه با این  ادامه اجرای این خط

 واژگان کلیدی
ها  باربو  ارزشیابی مطار  و   مشی عمومی هدفمندکردن یارااه مشی عمومی  خط ارزشیابی خط
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 جستارگشایی

دسطییابی بطه اهطداف     بطرای مکمل اهاد بازار  عنوان بهها  امروزه در اغلب اقیاادهای جهان  دولت

باشند. هربند درجه دخالت دولت در اقیاطاد بطا    کالن اقیاادی ااگزیر به دخالت در اقیااد می

اقیاادی  مدیرییی و سیاسی حاکم بطر هطر کشطور میاطاوت اسطت. در ایطن میطان         اظام بهتوجه 

یکی از ابزارهای مداخله در بازار بوده که با اهدافی همچون بهبود توزیع درآمد و غیطره   «یارااه»

زار بطرای دسطییابی بطه    طهای اخیر همطواره از ایطن ابط    گیرد. اقیااد ایران ایز طی دهه صورت می

خاوص کاالها و خطدمات  در ای  ام یارااهطراری اظطه است. البیه برقطره گرفیطداف گوااگون بهطاه

توااد آثار اامطلوبی ایز بر برخطی میيیرهطای اقیاطادی داشطیه      کنار برخی تبیات مطلو  میدر 

کطه   گطردد  یبرمط ها در جمهطوری اسطالمی ایطران بطه زمطاای       خاسیگاه هدفمندسازی یارااهباشد. 

هطای   مشطی  ید از ااقال  را ماادف بطا اجطرای خطط   دولت بو شواهد شکست براامه اول   ها اظریه

آزادسطازی   بطرای آن های عمومی تیدیل ساخیاری کطرد کطه اصطول     مشی خط عمومی موسوم به

گطرایش بخطش خاوصطی بطه       اقیاادی از سوی بااک جهاای تدوین شده بطود. بطر ایطن اسطا     

خاطوص صطدور مجوزهطای تولیطد      های اقیاادی افزایش یافت و در این گذاری در بخش سرمایه

هطا و اعططای تسطهیالت ایطز      ازی قیمطت صنییی افزایش بشمگیری یافت و از طرف دیگر آزادس

هطای آخطر براامطه اول و     شدت بیشیری پیدا کرد. این رویه با کاهش درآمطدهای اایطی در سطال   

میوقطف   -تنگناهای ارزی و تورم -ااشی از فشار تقاضا و افزایش اامیناسب اقدینگی های یدشوار

جطاد تیهطد ارزی بطرای    گطذاری  ای  های عمومی گذشطیه قیمطت   مشی شد و دولت بار دیگر به خط

هطای توسطیه بیطد از ااقطال  ادامطه       صادرکنندگان و اظایر اینها روی آورد و این رواد طی براامه

قااون اساسی و طرح موضوع تحول اقیاطادی   44های عمومی کلی اصل  مشی یافت. با ابالغ خط

لی طرح تحول های عمومی اص مشی ها یکی از خط کردن یارااه هدفمندهای اهم و دهم   در دولت

 .درآمدها و با اهداف زیر به اجرا  اقیاادی شد که در عمل با قااون هدفمندی یارااه

 افزایش کارایی اقیاادی از طریق آزادسازی قیمت؛ -

 های غیرهدفمند؛ کاهش فساد  راات و اتالف منابع ااشی از یارااه -

اقیاطادی   -اظام توجیه فنطی های تولیدکننده اارژی و تيییر  اصالح ساخیار درآمدی بنگاه -

 های تولید اارژی؛ طرح

 کارگیری فناوری با شدت اارژی پایین؛ هاصالح ساخیار تولید در راسیای ب -

 های تأمین اارژی از منابع تجدیدپذیر؛ افزایش احیمال اقیاادی شدن پروژه -

 مارف بهینه اارژی و کاهش قاباق؛ -

 ای؛ بودجههای  کاهش مخارج عمومی و رفع عدم تیادل -
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 های درآمدی؛ کاهش شکاف مارف اارژی بین گروه -

 های فسیلی؛ جویی در مارف اارژی محیطی به دلیل صرفه های زیست بهبود شاخص -

 افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنیرل رشد مارف داخلی؛ -

 .های دولیی بهبود شاافیت مالی دولت و شرکت -

مشی عمطومی شطده اسطت     ه موفقیت یا شکست این خطتاکنون اظهاراظرهای بسیاری دربار

که عمومًا کلی و سیاسی بوده است تا جایی کطه تاطور عمطوم مطردم صطرفًا بطه جنبطه سیاسطی         

بطه بیطد  ارزشطیابی     1980ها میطوف شده اسطت و ایطن در حطالی اسطت کطه از دهطه        ارزشیابی

وی پژوهشطگران بطه   طرفی سیاسی و رعایت اخالق علمی از سط  های عمومی با فرض بی مشی خط

 ,Palfrey & Thomas)ای از مطالیات اجیمطاعی در کشطورهای غربطی تبطدیل شطده اسطت       حوزه

مشطی عمطومی    بطه ارزشطیابی خطط    بنطین رویکطردی  در این مقاله سیی شده است تا با  (1999.

 پرداخیه شود.رسماً آغاز شد   1389ها که از آذرماه  هدفمندی یارااه

های  مشی مشی عمومی که عمدتاً درباره خط شکست یک خطموفقیت یا . پیشینه پژوهش

دارای زیرسطاخیی علمطی اسطت کطه ایازمنطد        شطود  های پیشین به کار بطرده مطی   عمومی دولت

های مخیلطف زمطاای اسطت. قتطاوت دربطاره موفقیطت یطا         ای روشمند و بندجاابه در بازه مطالیه

بطا   الریمطر  و اسطمیت د کطه  شطو  مشی عمومی از طریق ارزشیابی آن محقق می شکست یک خط

سطنجش  پیامطدهای   »] صطورت  بطه آن را   بندی تیطاریف ارائطه شطده توسطط صطاحبنظران      جمع

مشی یا براامه عمومی و/یا قتاوت درباره این پیامدها بطر اسطا  مییارهطای     کارگیری یک خط به

وفقیت . قتاوت علمی درباره م(Smith & Larimer, 2009: 132-133)ااد  تیریف کرده« هنجاری

مشطی   دادن اثطرات آن خطط   مشی عمومی ایازمند گذشت زمطان بطرای اشطان    یا شکست یک خط

یطا بیشطیر بطرای     سطاله  ده یزمطاا  مطدت سطازد   خاطراشان می ساباتیهطور که  عمومی است. همان

سطازی کامطل    مشی عمومی از ظهور مشکل و تکامل تجربه و پیطاده  های خط تکمیل اغلب برخه

 ,Sabatier)مشی عمومی ارائه داد ای از خط ست تا بیوان ارزشیابی عادالاهمشی عمومی ایاز ا خط

2007: 3)  

صورت اقدام یا ااایطال دولطت ]در مواجهطه بطا یطک       مشی عمومی را به خط بوریکو  شارییز

مشطی عمطومی را    ایطز خطط   دای. (Shafritz & Borick, 2008: 7) ااطد  موقییطت  تیریطف کطرده   

 ,Dye)تیریطف کطرده اسطت     گزیند تا به ااجام برسطااد یطا ارسطااد    یصورت هر آاچه دولت برم به

منبع مقیدر برای  عنوان بهها برجسیه است  اقش و عاملیت دولت  . آاچه در این تیریف(3 :2013

توان گات که تا پیش از وضع و اجرای  می  درواقعاخذ تامیم در مواجهه با یک موقییت است. 

میطین اسطت     یا گواطه  بطه ای خطاص  رفیارهطا در جامیطه     مشطی از سطوی دولطت در حیططه     خط
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شود و دولت به شکلی از  دسیگاه بوروکراسی شکلی دارد  منافع به احوی توزیع می یده سازمان

توااد رفیارهطا را   مشی می خط دای دولت با اظر ازکند.  ها مالیات دریافت می شهروادان و سازمان

]مجدد  کند  منافع را توزیع ]مجدد  کند یا ]به  یده سازمانتنظیم کند  دسیگاه بوروکراسی را 

 .(Dye, 2013: 3)کند شکلی دیگر یا به میزاای بیشیر  مالیات اخذ 

گطذاری عمطومی    مشطی  رشطیه خطط   گذار یانبنهایی که از همان ابیدا توسط  یکی از باربو 

هاولطت و  ای بطود.   برخطه  الگطوی   گطذاری عمطومی پیشطنهاد شطد     مشی یند خطامطالیه فر برای

( 3مشطی عمطومی     ( تدوین خطط 2( دسیورگذاری  1 صورت بهمراحل این باربو  را  همکاران

کنند. آاها  مشی عمومی عنوان می ( ارزشیابی خط5مشی عمومی و  ( اجرای خط4گیری   تامیم

داانطد کطه در آن  ایطای      مشطی مطی   ای از برخطه خطط   مرحلطه مشطی عمطومی را    ارزشیابی خطط 

شود و اییجه آن ممکن اسطت   های عمومی توسط دولت و بازیگران اجیماعی پایش می مشی خط

 .(Howlett et al, 2009: 12)سازی مجدد مشکالت و راهکارها باشد  ماهوم

یطک براامطه یطا    های عمومی ابزارهایی برای کمطک بطه بهبطود     مشی های علمی خط ارزشیابی

طور پویطا   مشی عمومی به توااند به بهبود خط و می (Weiss, 1998: 4)مشی عمومی هسیند  خط

 :1390زاده   اصالح کنند )الطواای و شطریف   مدامگذاری عمومی را  مشی یند خطاکمک کرده و فر

مشطی عمطومی در ماهطوم سطاده       ( و از بروز ااحراف در اجرا جلوگیری کنند. ارزشیابی خط119

( 121 :1390زاده   های عمومی توسط سازمان دولیی )الواای و شریف مشی بررسی و بازبینی خط

تر عبارت از سنجش اثربخش کلطی یطک براامطه در دسطییابی بطه هطدف یطا         و در ماهوم پیچیده

 :1392پطور    سبی دو براامه یا بیشیر در برآوردن اهداف مشیرک است )قلطی سنجش اثربخشی ا

مشطی عمطومی    شود تأثیر اهایی یطک خطط   در ارزشیابی تال  می فقیهیر و پو قلی(. از اظر 231

پطور   مشی عمومی روی شرایط دایای واقیی )قلی یینی تمامی اثرات خط ؛مورد بررسی قرار گیرد

 (.16 :1393و فقیهی  

 :1388ااد )وحیطد    اگر در اظر گرفیه ز صاحبنظران ارزشیابی را همان تحلیل گذشیهبرخی ا

مشطی عمطومی را در زمطره تحلیطل      اگطر و کنطوای یطک خطط     ( و سنجش و بررسی گذشطیه 174

 ,Thissen & Walker, 2013; Hermans)ااطد   قطرار داده و اطه ارزشطیابی آن   مشطی عمطومی    خط

2008). 

اگر )که در این مقاله با همان عنوان ارزشیابی مورد اسیااده قطرار   گذشیهتحلیل یا ارزشیابی 

بطه کارهطایی ااجطام     د تا روشن شودگیر می ااجام مشی عمومی خط جرایگرفیه است(  پس از ا

 (.185 :1388گرفیه و به تأثیراتی پدید آمده است )وحید  
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هطای   ها از جنبطه  ااجام ارزشیابیتوان یافت که بر  بسیاری را می صاحبنظراناما در این میان 

. داتطا بطر   (Trochim, 2009; Datta, 2009; Marsh & McConnell, 2010)مخیلف تأکید داراطد  

یطافین   ها و ایز ااجام مکالمات مسیمر برای دسطت  داشین دیدگاه وسیع برای دیدن تمامی جنبه

 کنند  تأکید دارد. ها از آاها پشییباای امی به اظراتی که تئوری

های عمطومی بسطیار مینطوع هسطیند و      مشی شده برای ارزشیابی خط های به کار گرفیه و ر

 دروااد. برای مثال   ها و ابزارها برای این منظور به کار گرفیه شده شناسی طیای گسیرده از رو 

هطای طرفطدار    هطا و گطروه   از کاربردهای تحلیل شبکه اجیماعی برای ارزشیابی پلیارم همکارانو 

از تحلیل ذینایان بطرای پشطییباای از    همکارانو  برایسون  (Drew et al, 2011) کرداد اسیااده

و  بطین  لنط  و بطه همطین منظطور ایطز       (Bryson et al, 2011) طراحی ارزشیابی اسیااده کرداد

در تأییطد   دان. (Langbein, 1994; Niklasson, 1996)از اظریه بازی اسطیااده کرداطد   ایکالسون

تواانطد در   وجطود داراطد کطه مطی     فنطون هطا و   سازد که تیطدادی از رو   راشان میاین اکیه خاط

ممکن اسطت در   فنونهای عمومی به تحلیلگر کمک کنند. تقریباً تمامی این  مشی ارزشیابی خط

 .(Dunn, 2012: 330)مشی مورد اسیااده قرار گیراد  های تحلیل خط رو  دیگرارتباط با 

ها بطا مییطار موفقیطت یطا      مشی عمومی هدفمندی یارااه ارزشیابی خطدر این مقاله به دابال 

هسییم  پس باید با توجه به رعایت اصل ارزشیابی عادالاطه    شکست که مییاری عملکردی است

بر این اظراد کطه   هاولت و همکاران. برآورد کندبه دابال روشی باشیم که اهداف این پژوهش را 

مخیلای ممکطن اسطت موفطق     های رو های عمومی به  مشی تیریف موفقیت دشوار است و خط

بنابراین در این مقاله در تالشیم تطا حطد    .(Howlett et al, 2009: 182)شواد یا شکست بخوراد 

ربطاره  ای د طرفااطه  جامیی برای این ارزشیابی بیابیم تا قتاوت قابل قبطول و بطی  باربو  امکان 

در تیریطف   وولمطن ها ااجام گیرد. در همین راسیا   مشی هدفمندی یارااه موفقیت یا شکست خط

 ای داشطیه اسطت   توجه ویطژه « حسابرسی عملکرد»مشی عمومی اسبت به  خود از ارزشیابی خط

(Wollmann, 2007)  امطا بایطد توجطه      دااطد  را جدا از این مقوله می« حسابرسی مالی»که البیه

د  صطرفاً بطر   شطوا  مطی های گوااگون اجطرا   های عملکرد که با شیوه بسیاری از ارزشیابی داشت که

پردازاد.    به سنجش بهبود یا عدم بهبود خدمت عمومی مییتدراهاهسیند که میمرکز ای  جنبه

هطا و   مشطی  آیا این خطط » های پرسشگرفین حول  باربو  ارزشیابی دای با شکل مثال عنوان به

هسیند؟ هیچ اثر سطودمندی بطر روی جامیطه داراطد؟ آیطا ایطن اثطرات فطوری یطا           ها کارگر براامه

هطا و   ها و براامه مشی های این خط ؟ ارتباط میان هزینههسیند ؟ مثبت یا منایهسیند تدبلندم

تواایم با این پطول و ایطروی کطاری کطه بطدان       مزایایی که برای جامیه داراد بگواه است؟ آیا می

بطر روی   (Dye, 2013: 3)« ری دیگطر بطا مزایطای بیشطیر ااجطام دهطیم؟      اخیااص یافیه است  کا



 ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تادی دولت دهم مشی عمومی هدفمندکردن یارااه ارزشیابی خط 32

بطه   بطاربر ها بطر روی جامیطه میمرکطز شطده اسطت. اگطاه        مشی های کارایی و صرفاً آثار خط جنبه

مشطی را در ارائطه خطدمت     شی مثالی دیگر از همین دست است. او موفقیطت خطط  م موفقیت خط

 ,Barber)سازی خطدمت عمطومی دااسطیه اسطت     فراهمعمومی  مخارج خدمت عمومی و کارایی 

ادرت فراتر از ایطن فطرض    کنند که محققان به کاال عنوان می . مار  و مک(374 & 249 :2007

(. Marsh & McConnell, 2010) مشطی اسطت   ااد که موفقیت میادل برآوردن اهطداف خطط   رفیه

ن مطلب جسیجو کرد کطه عمطده   ن را در ایپژوهشگراهای این طرز اگاه عمده  شاید بیوان ریشه

ارزشیابی و  (Davidson, 2005: 34 & 121) دیویدسونو  (Nagel, 2002: 102) ااگلآاها از قول 

داانطد کطه بطا محوریطت شطخص        مشی مطی  ای درباره تامیمات خط مشی را مشاوره تحلیل خط

هطت اسطت کطه    ج رسد. از ایطن  اشخاص  گروه یا طبقه صاحب آن ارزشیابی یا تحلیل به ااجام می

شود و تحلیل موفقیت یا عدم موفقیت خود دولت  شدت هنجاری درک می مشی به ارزشیابی خط

شود. به همین جهت است که در این مقاله از بطاربوبی کطه    و حز  آن به فراموشی سپرده می

ااد  اسطیااده شطده    مشی عمومی میرفی کرده کاال برای ارزشیابی موفقیت یک خط مار  و مک

موفقیطت   کااطل  در بطاربو  پیشطنهادی مطار  و مطک     (.Marsh & McConnell, 2010)است 

گیرد. با توجه به  ای و سیاسی مورد سنجش قرار می یندی  براامهامشی عمومی از سه بید فر خط

مشطی عمطومی در ایطن بطاربو   دیطدگاه       گرفین ابیاد مخیلف برای ارزشیابی یطک خطط   اظر در

کااطل بطه    شود. ابیاد مخیلف باربو  مار  و مک برآورده می  دبر آن تأکید دار داتاوسییی که 

بطه تااطیل بیطان     (1هطا )گطواه( در اگطاره )    ش و احوه سنجش شاخصهای سنج همراه شاخص

 ااد. شده

گذاری عمومی اشاره دارد که مسائل ظاهر شده و شکل  مشی به مراحلی از خط« یندافر»بید 

عالیق مورد صحبت قطرار گرفیطه و تاطمیمات گرفیطه      گیراد  عقاید مورد کاو  قرار گرفیه  می

کنند  اما  های عمومی از بنین برخه منطقی تبییت امی گذاری مشی شواد. یقیناً تمامی خط می

هطایی کطه درون    و بحط  « سطل زبالطه »در عوض شاید بازتابی از وابسیگی به مسیر  راهکارهای 

هطای قطااون    مشطی عمطومی کطه از دل روال    اما خط .مشی عمومی مطرح است  باشد جوامع خط

اساسی و شبه قااون اساسی بیرون آمده باشد  میزان زیطادی از مشطروعیت را بطه پیامطدهای آن     

مشی عمومی محل مشاجره قرار گرفیطه باشطد.    کند  حیی اگر آن خط مشی عمومی عطا می خط

ثبطات سیاسطی    یلگرتسطه ااد تو دهد که می می یکیبوروکراتمشروعیت به دولت قدرت سیاسی و 

د شطو مشی عمومی با شکست مواجطه   ای از موفقیت سیاسی باشد  حیی اگر خط سنجه عنوان به

(Marsh & McConnell, 2010) . 
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 درواقطع مشی عمومی قلمداد شده است و  اغلب میرادف با موفقیت خط« ای براامه»موفقیت 

 زاده شطریف و  الطواای داراد. برای مثال  مشی عمومی اشاره سازی یک خط به ایای  حاصل از پیاده

های تاطمیم مطورد اظطر     مشی عمومی را اطمینان از تحقق اهداف و رسالت هدف ارزشیابی خط

مشی عمطومی و ایطای     برای خط شده بینی یشپااد و ارزشیابی را میادل با مقایسه اهداف  دااسیه

 ینطدی ابطر فر ولت و رامش ایز تأکید (. ها119 :1390 زاده شریفو  الواایااد ) حاصل از آن گرفیه

مشی عمومی در عمطل از بطه ابزارهطایی اسطیااده      شود که یک خط داراد که در آن مشخص می

. یکطی از  (Holet & Ramsh, 2001, 269)تحقطق بطه اهطدافی بطوده اسطت       درصطدد کرده اسطت و  

بطه   بیدسطییا مشی عمومی  میزان  یافین به موفقیت در خط مییارهای خو  برای سنجش دست

توان بطه سطایر پیامطدهای     مشی عمومی است. البیه می سازی خط قبل از پیاده شده یینتیاهداف 

سطازی اثطربخش    مشی عمومی مزبور ایز توجه کرد. بح  از پیاده سازی خط مثبت یا منای پیاده

شطود. موفقیطت    سطازی سطنجیده مطی    شود و با مییارهای پیامد پیاده ای دیده می در بخش براامه

 & Marsh)مشطی عمطومی اسطت    سازی اثطربخش خطط   مشی عمومی ایازمند پیاده ای خط امهبرا

McConnell, 2010). 

طور خطاص  از   مشی عمومی است. به ایز آخرین مییار برای موفقیت خط« سیاسی»موفقیت 

آمیز باشد  اگر امیطد   مشی عمومی ممکن است موفقیت دیدگاه دولت و حز  حاکمیت  یک خط

های الکیرال  شهرت یا پروژه حاکمیت سراسری کمک کند. همچنین از ایطن   به دسییابی به رأی

توااد به اجات یک حز  یا دولت از مهلکه محبوبیت اادک کمک  می مشی عمومی بید  یک خط

 همکطاران و  بطوواز اهمیت بید سیاسی تا جایی است کطه   (. Marsh & McConnell, 2010)کند 

ای ]کطه بسطیاری از    براامطه  اظطر  ازهای عمومی  مشی کنند که ممکن است خط بنین عنوان می

ااطد  اطاموفق    مشی عمومی ااگاشطیه  فقیت کل خطاظران موفقیت در آن بید را میادل مو صاحب

ای  بیطد براامطه   اظر ازاما به احوی اشان داده شواد که موفقییی سیاسی به اظر برسند یا   باشند

سیاسی برای دولطت مناطی باشطند     ازاظربنابراین   شکست واامود شواد عنوان بهموفق باشند اما 

(Bovens et al, 2001: 20) مشی عمطومی یطا    همکارااش رضایت عمومی از خط. در ادامه بوواز و

مشطی عمطومی    شاخص موفقیت یا شکسطت خطط   عنوان بهاعیماد به اقیدار و اهادهای عمومی را 

مشی عمطومی از   که اشاره به موفقیت بلندمدت خط (Bovens et al, 2001: 21)کنند  میرفی می

 بید سیاسی دارد.

مشطی   ک از ابیاد ارزشیابی موفقیطت یطک خطط   بودن بندین مییار در هر ی با توجه به مطرح

دهطد.   عمومی و ایز ارزشیابی سراسری موفقیت یا شکست آن  بالشی را پیش روی ما قرار مطی 

تطوان   کشند که می بوواز و همکارااش پای بح  این موضوع را به میان می  برای رفع این مشکل
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اسطت  « اخطورده  شکسطت » هطای عمطومی افطزود و آن    مشطی  رده دیگری به اییجه ارزشیابی خط

(Bovens et al, 2001: 596)شطود کطه    اخطورده عنطوان مطی    . اییجه ارزشیابی در صورتی شکست

برخطی   ازاظطر   مشی عمومی در شرایطی کطه مییارهطا تقریبطاً از وزن همسطاای برخورداراطد      خط

 خورده ارزشیابی شود. برخی مییارهای دیگر شکست ازاظرمییارها موفق و 

 های عمومی مشی ها و گواه ارزشیابی خط ابعاد، شاخص -(1)شماره  نگاره
 گواه ها شاخص ابعاد

 یندیافر

هطططا:  مشطططروعیت در تطططدوین گزینطططه
مشطی عمطومی تطا بطه حطدی بطر        خط

های قطااون اساسطی  شطبه     اسا  روال
هطای دموکراسطی     قااون اساسی  ارز 

کططار کارشناسططی و پاسططخگویی شططکل 
 گرفیه است؟

هططای  جلسططه صططورتگططذاری   اسططناد قططااون 
هططای قططااوای  ابططود  مططدیرییی  ابططود بططالش

ای  ابطود اایقطاد بشطمگیر از     های رویه بالش
 سوی ذینایان

تاویب قااون: آیا قااون مذکور با هطیچ  
 یا اادکی اصالح تاویب شده است؟

ینطد تاطویب بطا اسطیااده از اسطناد      اتحلیل فر
قااوای شطامل شناسطایی اصطالحات و تحلیطل     

 گیری در زمان تاویب قااون رأیجریااات 
مشی عمطومی   پایداری سیاسی: آیا خط

دار  از پشطططییباای ائیالفطططی صطططالحیت
 برخوردار است؟

های پشطییبان از سطوی وزرا  ذینایطان     تحلیل
هطا و افکطار    هطای ذیناطع  رسطااه    گطروه  ویژه به

 عمومی
مشططی  اططوآوری و اثرگططذاری: آیططا خططط
یطا  هطا   عمومی مربوطه بر اسطا  ایطده  

مشطی عمطومی جدیطدی     ابزارهای خط
مشطی عمطومی    است یطا اینکطه از خطط   

جایی دیگر اقیبا  شده است )اایقطال  
 اایشار(؟ مشی عمومی/ خط

هطای   های دولت  کناطرااس  اظهارات و گزار 
هطای   دااشگاهی و صاحبان مشطاغل  گطزار   

هطا    اادیشطکده  یهطا  گزار های ذیناع   گروه
 غیرهها و  اخبار و تاسیرهای رسااه

 ای برنامه

مشططی عمططومی بططر  عملیطاتی: آیططا خططط 
ا   شده اسا  هر یک از اهداف تییین

 سازی شده است؟ پیاده

مشی عمومی  ارزشطیابی   ارزشیابی براامه/خط
هططای کمییططه  گططزار  بططرای مثططالخططارجی )
های حسابرسی(  بازبینی  گذاری  گزار  قااون

های اایقطادی در   توسط ذینایان  ابود گزار 
 ای( ها )شامل مجالت حرفه رسااه

مشططی عمططومی بططه   پیامططد: آیططا خططط 
 شده است؟ اائلپیامدهای قاد شده 

مشی عمومی  ارزشطیابی   ارزشیابی براامه/خط
ییططه هططای کم گططزار  بططرای مثططالخططارجی )
های حسابرسی(  بازبینی  گذاری  گزار  قااون

های اایقطادی در   توسط ذینایان  ابود گزار 
 ای( ها )شامل مجالت حرفه رسااه

مشطی عمطومی اسطیااده     منابع: آیا خط
 کارایی از منابع کرده است؟

ارزشطططططططیابی کطططططططارایی داخلطططططططی    
های حسابرسطی خطارجی     ها/ارزشیابی گزار 

 ها اایقادی در رسااههای  ابود گزار 
 مشی عمطومی/  منایت: آیا خط بازیگر/
ااطع    سازی آن به طبقه  گروه ذی پیاده

ائیالف  حز  سیاسی  جنسیت  اطژاد   

های سیاسی حزبی و موارد منیشطره   سخنراای
هططای  در جرایططد  مباحثططات قططااوای  گططزار  

ای   های وزارتخااه گذاری  خالصه یه قااونکمی
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منطقه  جامیه محلی  اهاد  ایطدئولوژی  
 خاصی ااع رسااده است؟

هططا و  مططوارد منیشططره در جرایططد و گططزار   
هطای   های سطایر ذینایطان  گطزار     سخنراای
 ای ها و تاسیرهای رسااه اادیشکده

 سیاسی

مشی عمطومی   محبوبیت دولت: آیا خط
سیاسی محبطو  اسطت؟ آیطا بطه      ازاظر

کنطد یطا    اایخا  مجدد دولت کمک می
را برایش به ارميطان   شدن اایخا  بخت
آورد؟ آیططا بططه تتططمین اعیبططار آن  مططی

 افزاید؟ کند یا بر آن می کمک می

مشططی  هططا بططه درخاططوص خططط افکارسططنجی
عمومی خاصی یطا دربطاره محبوبیطت دولطت      

 ای ایای  اایخابات  تاسیرهای رسااه

(Marsh & McConnell, 2010) 

مشطی   ااش درباره مییار موفقیطت خطط  طور که مالحظه شد  آاچه را که بوواز و همکار همان

مطرح شد. واقییت این است که بطا اجطرای   « موفقیت بلندمدت»ااد با عنوان  عمومی بیان داشیه

شطود کطه ایطن     در درون جامیطه آغطاز مطی    وااایاالت فیلبسیاری از   مشی عمومی خط هر براامه/

میاطاوتی باشطند. مطار  و     مطدت و بلندمطدت کطامالً    تواانطد دارای آثطار کوتطاه    می وااایاالت فیل

ای یا سیاسطی را شطامل بطاربو  زمطاای کوتطاه یطا بلنطدتر         کاال هر ارزشیابی از ابیاد براامه مک

تر داراطد   های زماای کوتاه ها تمایل به اسیااده از باربو  دااند و بر این باوراد که خود دولت می

برخطی مالحظطات در    درمجموعدااند.  آاها می الکیرالهای سیاسی و  و این امر را ااشی از دغدغه

 ااد. فهرست شده (2اگاره )های عمومی وجود دارد که در  مشی ارزشیابی خط

 های عمومی مشی برخی مالحظات در ارزشیابی خط -(2)شماره  نگاره
 های مربوطه پرسش مالحظات

مشطی   شکل موفقیت خطط 
 عمومی

اسطت؟  به شکلی از اشکال موفقیت مورد ارزشیابی قرار گرفیه 
 ای یا سیاسی؟ یندی  براامهافر

مطدت    به دوره زماای مورد ارزشیابی قرار گرفیه اسطت؟ کوتطاه   چارچوب زمانی
 مدت یا بلندمدت؟ میان

موفقیت در ارتباط با منافع به کسطی ارزشطیابی شطده اسطت؟      منافع عالیق/
برای مثال: گروه هدف  ذینایان  اهطاد  گطروه ذیناطع  فطرد یطا      

 جمع؟
اسیااداردی که موفقیت بر مبنای آن مورد قتاوت قطرار گرفیطه    ارجاعنقاط 

است بیست؟ در مقایسه با مقاودها؟ در مقایسه با مییارهطای  
کطارایی و اثربخشطی؟ در    بطرای مثطال  مشی عمطومی   دامنه خط

مقایسه با گذشیه؟ در مقایسه با اصول اخالقی؟ در مقایسطه بطا   
 حوزه قتایی دیگری؟

عطات کطافی و قابطل اعیمطادی بطرای ارزشطیابی میطزان        آیا اطال اطالعات
 موفقیت وجود دارد؟
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مشططی  منفردسططازی خططط
 عمومی

کردن و ارزشیابی اثطر   ای از قطییت و اعیماد  منارد تا به اادازه
های عمومی  مشی مشی عمومی از سایر عوامل از قبیل خط خط

 پذیر است؟ ها امکان رسااه اثراتدیگر یا 
تیارضطات و ابهامطات بقطدر بایطد اهمیطت داد و در قتطاوت        به تعارض و ابهام

 سراسری از موفقیت بگواه باید به آاها وزن داد؟ برای مثال:
 ای در برابر سیاسی یندی در برابر براامهاموفقیت فر -

 مدت در برابر بلندمدت کوتاه -

 دادن منایت رساای در برابر از دست ااع -

مثطال اصطول   یک اقطه ارجاع در برابر دیگری بطرای   -
 شده اخالقی در برابر مقاصد بیان

 بودن اطالعات در برابر فقدان اطالعات در دسیر  -

مشی عمطومی در   قطییت در مناردسازی اثرات خط -
 بودن به ااجام این کار در قادر یتعدم قطیبرابر 

پیامدهای ااخواسطیه در برابطر پیامطدهای واقیطی یطا       -
 مقاود

هطای   وکبینطی در برابطر شط    هطای قابطل پطیش    شوک -
 بینی غیرقابل پیش

(Marsh & McConnell, 2010) 

ها با  مشی عمومی هدفمندی یارااه بر اسا  آاچه در این قسمت مالحظه شد  ارزشیابی خط

بطا رعایطت   « ای و سیاسطی  ینطدی  براامطه  افر»کاال در سه بید  اسیااده از باربو  مار  و مک

مالحظات خاصی که در هر یک از این ابیاد باید در اظر گرفت ااجطام گرفیطه اسطت. بطرای ایطن      

 زیر بیان شداد. صورت بههای این پژوهش  پرسشمنظور  

مشطی عمطومی    اصلی پژوهش حول موفقیت یا شکست خطط  پرسش. های پژوهش پرسش

تا پایان ایمطه   1389مشی عمومی در آذر  زه زماای آغاز این خطهاست که در با هدفمندی یارااه

جمهوری در جمهوری اسطالمی ایطران    اایخابات ریاست یازدهمینماادف با برگزاری  1392اول 

بطودن اطالعطات در ایطن بطازه      در اظر گرفیه شده است. علت اایخا  این بازه زماای در دسطیر  

ای و سیاسطی بطاربو  مطار  و     ینطدی  براامطه  ابید فر زماای و امکان ااجام ارزشیابی از هر سه

 زیر هسیند: صورت بههای پژوهش  پرسشکاال است. بر همین اسا    مک

 شود؟ یندی بگواه ارزشیابی میاها از بید فر مشی عمومی هدفمندی یارااه خط -

ایمطه  تطا پایطان    1389ای در بازه زماای  ها از بید براامه مشی عمومی هدفمندی یارااه خط -

 شود؟ بگواه ارزشیابی می 1392 اخست

تطا پایطان ایمطه     1389ها از بید سیاسی در بازه زمطاای   مشی عمومی هدفمندی یارااه خط -

 شود؟ بگواه ارزشیابی می 1392اخست 
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تنظیم و بطه کطار    (1اگاره )پژوهش حاضر با توجه به رو  تحقیق . شناسی پژوهش روش

ینطدی بطا   اهطا از بیطد فر   مشی عمومی هدفمندی یارااطه  خط ارزشیابی منظور بهگرفیه شده است. 

مشی عمومی مطذکور در اقطاط مطداظر ایطن بیطد بهطره        از تحلیل تاریخی خط (1اگاره )توجه به 

ای از پیمایش با اسطیااده از   مشی عمومی از بید براامه گرفیه شده است. برای ارزشیابی این خط

ای  از این افراد ماطاحبه  هرکدامگرفین پرسشنامه با  ابزار پرسشنامه اسیااده شد و پس از تحویل

هایی که در پرسشطنامه بطه    پاسخآوردن اطالعات کیای از آاها   ترتیب داده شد تا ضمن به دست

 11تطبیق داده شواد. پرسشنامه حول   ااد ااد با مطالبی که در مااحبه بیان داشیه ت دادهسؤاال

ای )از کطامالً مخطالف تطا کطامالً      اقططه  ز طیف لیکطرت پطن   تنظیم شده بود که با اسیااده ا یرمیي

موافق( عملیاتی شده بود. در پرسشنامه این پژوهش به دابال سنجش میيیرهایی بودیم کطه بطر   

ها تنظیم شطده   مشی عمومی هدفمندی یارااه شده دولت برای خط مبنای هر یک از اهداف اعالم

از ایطن پرسشطنامه بطا اسطیااده از      آمطده  دست بههای  هااد. داد اشان داده شده (3) اگارهبود و در 

شطده   هطای آمطاری ارائطه    ای مورد تحلیل قرار گرفیند. امکان اسطیااده از شطاخص   آزمون دوجمله

توسط مرکز آمار ایران  بااک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ایز مرکطز تحقیقطات اسطیراتژیک    

اما با   مشی عمومی وجود داشت ین خطمجمع تشخیص مالحت اظام برای ارزشیابی مسیقیم ا

هطا وجطود دارد و ایطز برخطی از      هایی که از سوی مجامع علمی اسبت به این داده توجه به شبهه

شطواد کطه بطه ایطای  میاطاوتی       های مخیلای محاسبه مطی  های آماری با اسیااده از رو  شاخص

ی از رو  مذکور اسیااده شطد.  مشی عموم ارزشیابی این بید از این خط منظور بهااجامند  لذا  می

ای اسیااده شده است   های کمی و کیای برای ارزشیابی بید براامه جهت که از ترکیب داده از آن

( از رو  تحقیق آمیخیه اسطیااده  9 :1392) کوشکیو  دالورشده توسط  با توجه به تیریف ارائه

در  سیاسی با توجه به اینکه مشی عمومی از بید ایز برای ارزشیابی این خط یتدراهاشده است. 

گیطرد و ایطای     ططرف ااجطام امطی    ها از سوی اهادهای بطی  کشور سنجش میزان محبوبیت دولت

شود   با مواضع سیاسی کشورهای بیگااه ارزشیابی می همراهشده از سوی اهادهای خارجی  اعالم

شده توسط احطزا    مشی عمومی  به اییجه کسب بنابراین تنها راه ارزشیابی بید سیاسی این خط

اسیناد شده اسطت. البیطه بطرای تحلیطل آثطار       1392مخیلف در اایخابات ریاست جمهوری سال 

مشی عمومی که در یازدهمین اایخابات ریاست جمهوری ظهطور یافطت     سیاسی اجرای این خط

 ااد. مین صحبت برخی از اامزدهای این اایخابات تحلیل محیوا شده

 مورد سنجش و ابزارهای سنجش آنهامتغیرهای  -(۳)شماره  نگاره

تعداد  مقیاس سنجش متغیر
 ابزار سنجش ها پرسش

 5طیطططف لیکطططرت  کارایی اقیاادی
 ساخیه و مااحبه پرسشنامه محقق 1 ای اقطه



 ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تادی دولت دهم مشی عمومی هدفمندکردن یارااه ارزشیابی خط 38

از منابع ااشی  سوءاسیااده
 های غیرهدفمند از یارااه

 5طیطططف لیکطططرت 
 ساخیه و مااحبه پرسشنامه محقق 3 ای اقطه

های  بنگاهساخیار درآمدی 
 تولیدکننده اارژی

 5طیطططف لیکطططرت 
 ساخیه و مااحبه پرسشنامه محقق 2 ای اقطه

هطای   کارگیری فنطاوری  به
سططاخیار  بططر در ااططرژی کططم
 تولید

 5طیطططف لیکطططرت 
 ساخیه و مااحبه پرسشنامه محقق 1 ای اقطه

شططدن  احیمططال اقیاططادی
های تأمین ااطرژی از   طرح

 منابع تجدیدپذیر

 5طیطططف لیکطططرت 
 ساخیه و مااحبه پرسشنامه محقق 1 ای اقطه

 5طیطططف لیکطططرت  اسیااده درست از اارژی
 ساخیه و مااحبه پرسشنامه محقق 2 ای اقطه

مخارج عمطومی مطنیکس   
 در بودجه کشور

 5طیطططف لیکطططرت 
 ساخیه و مااحبه پرسشنامه محقق 2 ای اقطه

شکاف مارف اارژی بطین  
 های درآمدی گروه

 5طیطططف لیکطططرت 
 و مااحبه ساخیه محققپرسشنامه  1 ای اقطه

هطططای  کیایطططت شطططاخص
محیطططی ااشططی از  زیسططت

 های فسیلی مارف اارژی

 5طیطططف لیکطططرت 
 ساخیه و مااحبه پرسشنامه محقق 1 ای اقطه

 5طیطططف لیکطططرت  توان صادراتی کشور
 ساخیه و مااحبه پرسشنامه محقق 1 ای اقطه

شططاافیت مططالی دولططت و  
 بخش دولیی

 5طیطططف لیکطططرت 
 ساخیه و مااحبه پرسشنامه محقق 1 ای اقطه

جامیه آماری این پژوهش )البیطه  . گیری جامعه آماری، نمونه مورد بررسی و روش نمونه

ای(  خبرگطان اقیاطادی شطاغل در اهادهطای اقیاطادی  مطالی و        صرفاً برای ارزشیابی بید براامه

اار از خبرگطان وزارت امطور اقیاطادی و دارایطی       70بازرگاای کشور هسیند. امواه این پژوهش 

و تجارت و اتاق بازرگاای   بااک مرکزی  وزارت تیاون  کار و رفاه اجیماعی  وزارت صنیت  میدن

ای در اخییار آاها قرار گرفت  ااجام این پژوهش  پرسشنامه منظور بهصنایع و میادن ایران بوداد. 

آوری شداد. شایان ذکر است با توجه به اهمیت موضطوع پطژوهش    شدن  همگی جمع و پس از پر

در رو  گلولطه برفطی     شوادگان اسیااده شطده اسطت.   از رو  گلوله برفی برای اایخا  مااحبه

 10امواه اایخا  شداد که این تیداد اولیه در این پطژوهش   عنوان بهابیدا بند اار از خبرگان را 

هایی را میرفی کنند که فیاالاه  اار بوداد. سپس از هرکدام از آاها خواسییم تا سایر افراد یا گروه

تیطداد امواطه افطراد     یجطه درایااد.  ها درگیر بوده مشی عمومی هدفمندکردن یارااه در اجرای خط

اار رسید. هدف اصلی دسییابی به افراد ذیناوذ در جامیطه اجطرا و    70گسیر  یافت و به تیداد 

مشی عمومی و کساای است که ارتباط ازدیکی با مجریان داراد. این اوع اایخطا    پایش این خط

و ایطن   دهطد  به دست مطی مشی عمومی را  فهرست جامیی از بازیگران اصلی در اجرا و پایش خط

تطا پوشطش منطقطی و مسطیدلی از قلمطرو و اجطرای ایطن         کنطد  ایجاد مطی امکان را برای پژوهش 

های جامیی از رویکردهطا در اجطرا و پطایش     مشی عمومی فراهم آورد و به مشاهدات و بینش خط

اشان  اسمیراوف -کولموگروف(. آزمون 34 :1389فالح   و )جندقی دمشی عمومی دست یاب خط
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تواایم از آزمون میااگین اسطیااده کنطیم و    واه مورد بررسی ارمال ایست  بنابراین امیداد که ام

 ها هسییم. ای برای تحلیل داده اابار به اسیااده از آزمون دوجمله

تییین روایی پرسشنامه پژوهش  ابیطدا اظطر سطه ااطر از      منظور به. روایی و پایایی پژوهش

امواطه مطورد بررسطی خبرگطان اقیاطادی بوداطد و در       اساتید خواسیه شد که با توجه بطه آاکطه   

های اقیاادی اسیااده شده بود  مشکلی از جهت روایی وجطود   ها و عبارت ها تماماً از واژه پرسش

و پس از تکمیل پرسشطنامه از آاهطا دربطاره     هنگامااره ایز در  10اداشت. سپس در امواه اولیه 

هطا بطرای ایشطان کطامالً ماهطوم بطود         پرسشکه شد و با توجه به آا سؤالهای پرسشنامه  پرسش

 (.316 :1386فرد و همکاران   روایی پرسشنامه به طریق صوری تأیید شد )دااایی

فطرد و   اسطیااده شطد )دااطایی    بطاز آزمطون  ارزشیابی پایایی پژوهش  از پایایی کیای  منظور به

هطا ابطود     پرسشطنامه  یطع توز بازشده برای این منظور  (. رو  به کار گرفیه317 :1386همکاران  

هطای کیاطی ترتیطب     آوری داده جمع منظور بهها  ای که بید از تکمیل پرسشنامه بلکه در مااحبه

شطد و اظطرات    هایی که در پرسشنامه مطرح شده بوداد صحبت مطی  حول پرسش  داده شده بود

و سشطنامه  پر هطای  پاسخميایرت میان  درصورتشد و  در زمان مااحبه تحلیل می یتدراهافرد 

 شد تا درباره این ميایرت توضیح دهد. مااحبه از وی خواسیه می محیوای

هطا در هطر سطه بیطد      مشطی عمطومی هدفمنطدی یارااطه     ارزشیابی خط مالحظات ارزشیابی.

امطا    یندی ایاز به باربو  زمطاای اطدارد  اای و سیاسی ااجام گرفیه است. بید فر یندی  براامهافر

تطا پایطان ایمطه     1389بطازه مطورد مطالیطه از آذر     ساله سهزمان تقریبی دو بید دیگر با توجه به 

ای  ااطد. ارزشطیابی براامطه    مدت مورد ارزشطیابی قطرار گرفیطه    ای کوتاه در دوره 1392سال  اخست

زمان با توجه به مقاودها و گذشیه ااجام شده است. ضمناً باید اذعان داشت که در ارزشیابی  هم

مشی  ااجام شده است  امکان مناردسازی خط 1392ه اییجه اایخابات بید سیاسی که با توجه ب

ای کطه در منطاظرات اایخطابی     مسئله هسیه ویژه به  ها از سایر موضوعات عمومی هدفمندی یارااه

 وجود ادارد.  هر دوی این مسائل بسیار برجسیه بوداد

ینطدی   از ابیطاد فر های مربطوط بطه هطر یطک ا     ایای  حاصل از تحلیل داده. های پژوهش یافیه

کااطل   ای و سیاسی به تاکیک در ادامه ارائه شده است. الزم به ذکر است که مار  و مطک  براامه

بندی اهایی و اعالم یک قتاوت سراسطری دربطاره یطک     شان قائل به جمع در باربو  ارائه شده

ن مشی عمومی ایسیند. به همین دلیل در ایطن پطژوهش ایطز کطه مبنطای کطار بطر روی ایط         خط

باربو  قرار گرفیه است  از قتاوت سراسری پرهیز شده است و فقط ارزشیابی هر یک از ابیاد 

 مداظر قرار گرفیه است.
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 یندیاها از بعد فر مشی عمومی هدفمندی یارانه ارزشیابی خط. 1

هطای پطیش از دولطت دهطم ایطز بطدان        ها موضوعی بود که دولت لزوم ایجاد تحول در اظام یارااه

به  15/10/1388اما اقدامی در آن راسیا اکرده بوداد. اگربه این الیحه در تاریخ   ینداذعان داش

به تأییطد شطورای اگهبطان     23/10/1388تاویب مجلس شورای اسالمی قرار گرفت و در تاریخ 

مشطی   ینطد تاطویب الیحطه ایطن خطط     اامطا فر   رسید و بدین طریق مشروعیت الزم را کسب کرد

های مخیلای میان مجلس شورای اسالمی و دولت بطر   بود و اخیالف یبپرفرازواشعمومی بسیار 

های موجود که بر سر ماده مربطوط   ترین اخیالف سر آن وجود داشت که حیی در یکی از میروف

هطا بطود  کطار بطه بررسطی شطورای        گرفین درآمد ااشی از آزادسازی قیمت به احوه در اخییار قرار

 اگهبان در این خاوص کشید.

قااون از سوی  صورت بهمشی عمومی  شده ااشی از تاویب این خط بنابراین مشروعیت کسب

های مخیلطف مجلطس بطا     های میان کمیسیون مجلس شورای اسالمی و از طرف دیگر  کشمکش

تطوان   یندی را اطه مطی  ادولت بر مواد مخیلف آن و تيییرات به عمل آمده در آن  ارزشیابی بید فر

آاچه از بوواز و همکارااش در ادبیات عنطوان   بر بناخورده قتاوت کرد و  ستآمیز و اه شک موفقیت

 شود. اخورده ارزشیابی می شد  این بید شکست

 ای ها از بعد برنامه مشی عمومی هدفمندی یارانه . ارزشیابی خط2

مشطی عمطومی    پرسشنامه که مربطوط بطه ارزشطیابی خطط     ابزارآوری شده از  های کمی جمع داده

ای  بطا اسطیااده از آزمطون دوجملطه     SPSSافزار  در ارم  ای هسیند ها از بید براامه یارااههدفمندی 

 ارائه شده است.( 4حلیل قرار گرفیند که ایای  آن در اگاره )مورد ت

ها از بعد موفقیت  مشی عمومی هدفمندی یارانه آزمون فرضیه خط -(4)شماره  نگاره

 مومیمشی ع یندی در برآوردن اهداف این خطافر

ف
دی

ر
 

قه مورد سنجش ریمتغ
طب

ی 
وان

را
ف

 

ت
سب

ن
 

 
ده

اه
ش

م
 

ده
ش

 

ن
مو

آز
ت 

سب
ن

 

ح 
سط

ی
دار

نا
مع

 

1 
مشی عمومی  افزایش کارایی اقیاادی ااشی از اجرای خط

 ها هدفمندی یارااه

 

≤3 

>3 

69 

1 

0.98 

0.02 
0.4 0.000 

2 
مشی  کاهش فساد  راات و اتالف منابع ااشی از اجرای خط

 ها یارااهعمومی هدفمندی 

≤3 

>3 

64 

6 

0.91 

0.09 
0.4 0.000 

3 

های تولیدکننده اارژی و تيییر اظام  اصالح ساخیار درآمدی بنگاه

های تولید اارژی ااشی از اجرای  اقیاادی طرح-توجیه فنی

 ها مشی عمومی هدفمندی یارااه خط

≤3 

>3 

69 

1 

0.98 

0.02 
0.4 0.000 
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4 
فناوری با شدت  یریکارگ بهاصالح ساخیار تولید در راسیای 

 ها مشی عمومی هدفمندی یارااه اارژی پایین ااشی از اجرای خط

≤3 

>3 

69 

1 

0.98 

0.02 
0.4 0.000 

5 
های تأمین اارژی از منابع  طرحشدن  افزایش احیمال اقیاادی

 ها مشی عمومی هدفمندی یارااه تجدیدپذیر ااشی از اجرای خط

≤3 

>3 

61 

9 

0.87 

0.13 
0.4 0.000 

6 
مشی  مارف بهینه اارژی و کاهش قاباق ااشی از اجرای خط

 ها عمومی هدفمندی یارااه

≤3 

>3 

70 

0 

1.0 

0.0 
0.4 0.000 

7 
ای ااشی از  های بودجه کاهش مخارج عمومی و رفع عدم تیادل

 ها مشی عمومی هدفمندی یارااه اجرای خط

≤3 

>3 

70 

0 

1.0 

0.0 
0.4 0.000 

8 
های درآمدی ااشی از  بین گروهکاهش شکاف مارف اارژی 

 ها مشی عمومی هدفمندی یارااه اجرای خط

≤3 

>3 

69 

1 

0.98 

0.02 
0.4 0.000 

9 

جویی در مارف  محیطی به دلیل صرفه های زیست بهبود شاخص

مشی عمومی هدفمندی  های فسیلی ااشی از اجرای خط اارژی

 ها یارااه

≤3 

>3 

64 

6 

0.91 

0.09 
0.4 0.000 

10 
توان صادراتی کشور به دلیل کنیرل رشد مارف داخلی افزایش 

 ها مشی عمومی هدفمندی یارااه ااشی از اجرای خط

≤3 

>3 

68 

2 

0.97 

0.03 
0.4 0.000 

11 
های دولیی ااشی از اجرای  بهبود شاافیت مالی دولت و شرکت

 ها مشی عمومی هدفمندی یارااه خط

≤3 

>3 

67 

3 

0.96 

0.04 
0.4 0.000 

در  0.05ای اشان از آن دارد که سطح میناداری زیر  کمی ارزشیابی بید براامهتحلیل بخش 

شده به مینای اخالف مینادار میان طبقات دارد و با مراجیه بطه اسطبت    تمامی میيیرهای آزمون

شطده میلطوم    شده طبقه اول و مقایسه آن با اسبت آزمون برای تمامی میيیرهای آزمطون  مشاهده

رادی که در امواه مورد بررسی ما قرار داشیند  دولطت در بطرآوردن تمطامی    اف اظر ازشود که  می

 اهداف خود شکست خورده است.

ها به دست آمداد به تاکیک برای هر یطک از اهطداف    که از مااحبه  های کیای در ادامه داده

 شده از تحلیل کمی ارائه شده است. برای گواه بیشیر در مورد اییجه کسب

مشطی عمطومی  افطزایش کطارایی اقیاطادی از       دهم از اجرای این خطط ین هدف دولت اخسی

ها ترتیب داده شده  کردن پرسشنامه هایی که پس از پر ها بود. در مااحبه طریق آزادسازی قیمت

آمار و ارقام ارائطه شطده رسطمی    »و « تورم باال»  «رشد اقیاادی منای»شوادگان  بوداد  مااحبه

شطدن وضطییت    های عدم تحقق این هدف و بطدتر  را از اشااه« یهای تولید درباره مشکالت بنگاه

را دلیطل بطر   « هطا  گطذاری  های دولطت در قیمطت   دخالت»کارایی اقیاادی دااسیند. همچنین آاها 

 ها عنوان کرداد. اشدن آزادسازی قیمت محقق

ایطن بطود:     شوادگان درباره عدم موفقیت هدف ششم ااجطام داد  لی که یکی از مااحبهطتحلی

درصد قیمت جهاای سوخت بود که بطا   16ها قیمت سوخت  پیش از اجرای هدفمندی یارااه .»..

تشطدید  بطا  درصد قیمطت جهطاای آن افطزایش یافطت.      47ها به  کردن یارااه اجرای قااون هدفمند

درصد قیمت جهاای کاهش پیطدا کطرده    16دوباره به   ها و افزایش ارخ ارز قیمت سوخت تحریم
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جب شده همچنان قاباق سوخت تجارتی پرسود باشطد... اگربطه در ابیطدای    است که این امر مو

ها شاهد بروز برخی رفیارها از مطردم در جهطت ماطرف بهینطه      کردن یارااه اجرای قااون هدفمند

اما با گذشت زمان و گذر از اثر اولیه رواای آن  مجدداً رفیارها همچون سابق شطد    سوخت بودیم

مارف سوخت در افراد اهادینه اشطده اسطت... ایطن قطااون موجطب       و اشان داد که رفیار کاهش

  .«کاهش مارف سوخت اشده است. تنها از افزایش رشد مارف سوخت جلوگیری شده است

درصد از قیمت جهطاای   16بازگشت قیمت سوخت به »... شواده در ادامه گات:  این مااحبه

های باشدت اارژی پایین وجطود   فناوری یریکارگ بهپذیری در  گواه توجیه آن  باع  شده که هیچ

عطدم صطرف    .«های تأمین اارژی از منابع تجدیدپذیر اقیاطادی اباشطند   اداشیه باشد و ایز پروژه

هطا همطان سطاخیار     های کاالها در بخش تولید موجب شده بنگطاه  درآمدهای ااشی از حذف یارااه

مجمطوع ایطن دالیطل را      شطواده  این مااحبه اظر از .«تولید و درآمدی سابق خود را حاظ کنند

 دااست. 5و  4  3اشدن اهداف شماره  توان گواهی برای محقق می

کسطری  »  «ااتباطی مالی دولت بی»شوادگان  های تنی بند از این مااحبه در میان صحبت

هطای مییطدد دولطت از     اسطیقراض »و « افطزایش بطدهی دولطت بطه بااطک مرکطزی      »  «بودجه باال

 شطده  اعطالم عواملی بوداد که بر عدم تحقق هایمین هدف  ازجمله« های خدمات عمومی شرکت

 مشی عمومی داللت داراد. در این خط

 .»..هطای یکطی از آاهطا مشطاهده کطرد:       توان در صطحبت  شوادگان را می مجموع اظر مااحبه

هایی داشیه اسطت... هطدف ]هشطیم      گذاری پلکاای خوبی ها و قیمت درست است که حذف یارااه

این بود که پردرآمدها با پرداخت مبلغ بیشیر بابت مارف اارژی از مارف خود بکاهند و شکاف 

درآمطدها   سازی ایطن قطااون فقطط کطم     اما با پیاده  درآمدها کم شود بین مارف آاها با مارف کم

رف کرداد و تيییری در الگوی مارف پردرآمدها به وجود ایامد و این شکاف کمیر که کمیر ما

 است. خورده شکستاظهارات دولت در دسییابی به هدف هشیم  ینبنابرا .«اشد  بیشیر هم شد

هطای اخیطر در وضطییت     را کطه در سطال  « محیططی  هطای زیسطت   بحطران »شطوادگان   مااحبه

اشطدن   های کشور رخ داده است  گواهی بر محقق ا و اسیانشهرها و سایر شهره وهوایی کالن آ 

 هدف اهم دااسیند.

سطازی اصطالح اظطام     ر کشطورها در پیطاده  دیگط شوادگان ارجطاع بطه مطالیطه تجربطه      مااحبه

ااطد   المللی پول ااجام داده هایی را با صندوق بین این کشورها هماهنگی»... هایشان داشیند:  یارااه

آاها دلیل تأکیدشان بطر ایطن    .«آاها در این زمینه  از آاها حمایت کند... تا ضمن دادن مشاوره به

هطای   مشطی  سطازی بنطین خطط    گرفین در وضیییی حسا  و دشوار در اثر پیطاده   حمایت را قرار

مشطی عمطومی و    سطازی ایطن خطط    عمومی در اقیااد کشور دااسیند و مییقطد بوداطد کطه پیطاده    
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مللی باع  شد اقیااد کشور در وضیییی قرار بگیرد کطه بطا   ال این قبیل اهادهای بین یتحما عدم

صطادرات   ازجملهالمللی ایران  های بیشیر از سوی کشورهای غربی  کل تجارت بین اعمال تحریم

دولطت ایوااسطیه از دسطیگاه    »کاهش بشمگیری را شاهد باشد. همچنین یکی از آاها مییقد بود 

دولت در تحقق هطدف دهطم    یجهدرای« بهره ببرد...ها  دیپلماسی خود برای کاهش بار این تحریم

 ا  شکست خورده است. براامه اعالم شده

یکطی از   آاچطه هطا  قتطاوت دربطاره فسطاد در یطک دولطت اسطت.         یکی از دشوارترین قتاوت

المللطی دربطاره    بطین  کرد  آخرین گطزار  سطازمان شطاافیت    شوادگان به آن اسیناد می مااحبه

را  144 رتبطه  کشطور  177 ایطران در بطین  »... بود. او گاطت:   2013سال  شاخص درک فساد در

را اشطان   ای پلطه  13 افطت  2011 سطال  این رتبه بطا رتبطه ایطران در    کسب کرده است و مقایسه

هاسطت و   گذشیه از اجرای قااون هدفمندی یارااطه  زمان مدتدهد. این مدت تقریباً منطبق با  می

 .«ها تلقی شود... بل و بید از اجرای هدفمندی یارااهای از وضییت این شاخص ق توااد مقایسه می

از طرفطی   اسطت.  11و  2گواهی بطر عطدم تحقطق اهطداف شطماره        مشاهده وضییت این شاخص

 اقطدی   یارااطه  از درصطد  55 اشطان داد کطه تنهطا حطدود     صطاحبنظران و میخااطان   مااحبه با

 شطده  ینتطأم  ااطرژی  هطای  حامطل  قیمت افزایش از ااشی درآمدهای محل از مردم بین شده توزیع

 تنخطواه  دریافت و مرکزی بااک از اسیقراض دولت  عمومی  بودجه ازجمله منابیی از بقیه و است

 بطر  فشطار  تنهطا  اطه   اخست  مرحله در اارژی قیمت افزایش با  یجهدرای. است شده ینتأم خزااه از

 یارااطه  پرداخطت  تطأمین  بطه  مییهطد  کشطور  عمومی منابع بلکه اشد  کاسیه کشور عمومی بودجه

 حیطی  هطا  قیمطت  افطزایش  از حاصل منابع مجموع ترتیب  شده است. بدین ایز خااوارها به اقدی

 قطااون  تکطالیف  دیگطر  عمطل  در و اسطت  اکطرده  را مطردم  بطین  اقدی های یارااه پرداخت تکافوی

 ایطز  دولت های هزینه بر ها قیمت افزایش جبران و تولید به کمک قبیل از ها یارااه کردن هدفمند

است. تبیات این امر کسری بودجه گسطیرده دولطت  کطاهش رشطد اقیاطادی        ایافیه اجرا امکان

عمراای  افزایش اطرخ   های طرح کاهش رشد تشکیل سرمایه  افزایش پایه پولی و اقدینگی  رکود

رکطود تطورمی   قرار گرفین اقیااد ایران در شرایط  یطورکل بهبیکاری  تشدید افزایش ارخ تورم و 

 بوده است.

کطدام از   اشان داداد که دولت دهم ایوااسیه است هیچ باالهای کمی و کیای  مجموع تحلیل

تطوان رأی بطه شکسطت در بیطد      مطی  یجطه درایای اعالم شده خود را محقق کنطد و   اهداف براامه

 ها داد. مشی عمومی هدفمندی یارااه ای خط براامه
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 ها از بعد سیاسی دی یارانهمشی عمومی هدفمن . ارزشیابی خط۳

طور که اشاره شد ارزشیابی این بید از طریق بررسی ایای  آرای اایخابات ریاست جمهوری  همان

اامزدهطای ایطن اایخابطات را     اخذشطده گیرد که برای این منظطور  اییجطه آرای    ااجام می 1392

 (5) اگطاره به تاکیک هر یک از اامزدها در  قبول قابل اخذشدهاییجه آرای  دهیم. مداظر قرار می

 اشان داده شده است.

نتایج نهایی آرای نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست  -(5)شماره  نگاره

 اسالمی ایران یجمهور
 شده کسبتعداد آرای  نامزد رتبه

 18.613.329 حسن روحاای یکم
 6.077.292 محمدباقر قالیباف دوم

 4.168.946 سیید جلیلی سوم
 3.884.412 محسن رضایی چهارم
 2.268.753 اکبر والییی علی پنجم
 446.015 سیدمحمد غرضی ششم

مشطی عمطومی از بیطد     گواه که در بخش پیشینه پژوهش عنوان شد  در صطورتی خطط   همان

شود که اییجه اایخابات اشطان از ایطن داشطیه باشطد کطه اجطرای آن        سیاسی موفق ارزشیابی می

عمومی به بحران کاهش محبوبیت یک حز  کمک کند یا منجر به موفقیت آن حز  مشی  خط

توااد مییار تیداد آرا را تتییف کند. ایطن سطناریو    در اایخابات شود. سناریویی وجود دارد که می

مشطی عمطومی    اگر تنها یک اامزد از حز  اجراکننده این خط»توان بدین شکل بیان کرد:  را می

ایطن   .«شطد  شد  اییجه اایخابات به ااع اامزد حطز  مطذکور تمطام مطی     رفی میبرای اایخابات می

شدن آرا میان بند )بیش از یک اار( اامزد حز  مذکور قطرار   سناریو بر مبنای اسیدالل شکسیه

و  اخسطت اما با اگاهی به اییجه اایخابات و توجه به این اکیه که اایخابات در همان مرحله  .دارد

بنابراین بطا ایطن سطناریو    ؛ ی از مجموع آرا به ااع اامزد پیروز به اتمام رسیدبا کسب بیش از ایم

 مشی عمومی از بید سیاسی را تتییف کرد. توان مییار تیداد آرا در ارزشیابی این خط امی

حطز  دولطت    گیری اامزدهای هم های کیای بر روی اوع موضع همچنین ااجام برخی تحلیل

دهنطده برخطی از    مشی عمومی اشان دهم در اایخابات ریاست جمهوری یازدهم در برابر این خط

ضطمن تأکیطد بطر ادامطه اجطرای ایطن        قالیبطاف  محمدباقرزوایای اثرات سیاسی اجرای آن است. 

ها  هدفمندی یارااه»... کند:  شدن در اایخابات بنین عنوان می برادهمشی عمومی در صورت  خط

مشی عمومی   اما ایطای  مناطی آن ]جلطب     طرح بسیار خوبی است ]جلب اظر موافقان این خط

ای  دارد. ]اذعان بطه شکسطت براامطه    یریتسوء مدمشی عمومی  ریشه در  اظر مخالاان این خط

دهطم تطا    ویژه در روسیاها یارااه کار می به  جامیه خورداربر کممشی عمومی  برای اقشار  این خط
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یارااه کار  به مقوله کشاورزی رواق داده شود ]ارائه اصالحاتی برای ادامطه اجطرای ایطن     یلهوس به

گواطه اظطر    این والییی اکبر علی(. همچنین 1392 اردیبهشت 31)پاکزاد  ...« مشی عمومی   خط

امطا ایطن براامطه بایطد     »... دارد کطه:   ها را ابراز مطی  ی یارااهمشی عمومی هدفمند خود درباره خط

 20درصد  بخش اداری  30یینی به صنایع  ؛رفت گواه که مجلس تاویب کرده بود  پیش می آن

اگطرفین   گرفت که میأساااه بطه دلیطل تیلطق    درصد تیلق می 50درصد و به بخش عمومی کشور 

ای  تیطیلی صنایع را شاهد هسییم. هدفمنطدی   ههماهن  این اعیبارها ]اذعان به شکست براام

ن موافطق ایطن   اها برای پیشرفت اقیاادی کشور الزم و ضروری است ]جلب اظر میخااط  یارااه

جلطوگیری    قرار گرفین افرادی که در جامیه ضطییف هسطیند   فشار تحتمشی عمومی  و از  خط

 اردیبهشطت  31پطاکزاد   « )مشطی عمطومی در بطین مطردم      کند. ]جلب اظر موافقان این خط می

 پرسشطی ین مناظره تلویزیطوای ایطن اایخابطات در پاسطخ بطه      اخسیجلیلی ایز در  سیید(. 1392

قطااون  »... هطا بطدین احطو پاسطخ داداطد:       درباره بگواگی اجرای گام دوم قااون هدفمندی یارااطه 

دبطار مشطکل   اما برا در اجطرا    ها موضوعی بوده که همه روی آن وفاق داشیند هدفمندی یارااه

خواهیم دابطال کنطیم    ین کار برای هر سیاست اقیاادی که ما میاخسیای   شد. ]شکست براامه

این است که اگر به ساخیار اجرایی دولت توجه اکنیم هر سیاست خوبی در عمل موفق اخواهطد  

بطرو  امطا    ططرف  آن طرف یناشد. اگر دولت را به یک ماشین تشبیه کنیم هر سیاسیی که بگوید 

شطود...   بهیرین قااون هم دبار مشکل مطی   وقیی ماشین راه ایاید و سرعت الزم را اداشیه باشد

تیریف شطود کطه ]ارائطه راهکطار بطرای       یا گواه بهبح  این است که ساخیار دولت باید  ینتر مهم

ت تحلیل محیوای اظرا (.11/03/1392)گروه سیاسی  ...« مشی عمومی   اجرای صحیح این خط

ای ایطن   حز  دولت دهم در اایخابات یازدهم اشطان از اذعطان بطه شکسطت براامطه      اامزدهای هم

ن )در اقش اخبگطان( بطرای جلطب    امشی عمومی دارد که اثرگذار بر اظرات مردم و میخاا خط

برای اصطالح احطوه اجطرا     هایی یشنهادپآرای آاان است ]اثر سیاسی . از همین روست که با ارائه 

 مشی عمومی اجینا  شود. د تا از اثرات منای سیاسی ااشی از اجرای این خطسیی شده بو

تال  برای اجینا  از آثار منای این  باوجودگیری کرد که  گواه اییجه توان این می درمجموع

مشی عمومی از سوی  ای و ارائه اصالحات در این خط مشی عمومی  اذعان به شکست براامه خط

مشطی   بنابراین ایطن خطط   ؛کننده آرای جامیه باشد م ایوااست جلبحز  دولت ده اامزدهای هم

 شود. خورده ارزشیابی می ها از بید سیاسی  شکست عمومی هدفمندی یارااه

 فرجام

مشی عمومی  کاال به ارزشیابی خط در این مقاله سیی شد تا با اسیااده از باربو  مار  و مک

 قرارگیطری  احطوه  بطر  داللت ای و سیاسی که راامهیندی  باها در قالب سه بید فر هدفمندی یارااه
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 ازد محبوبیت و وجهه میزان و شده اعالم اهداف تحقق میزان ایز و اجرا بگواگی کار  دسیور در

با اسیااده از رو  پیمایشی و مااحبه گلوله برفی پرداخیه شود. ایای  این مطالیه اشطان   مردم

خطورده و   مشی عمومی را موفق دااست و اه شکسطت  توان این خط یندی اه میاداد که از بید فر

از اهطداف   یک یچهمدت  ای در کوتاه است. از بید براامه« اخورده شکست»ارزشیابی ما از این بید 

تحطت   شطدت  بطه ها سطاخیار تولیطد را    طور کامل محقق اشده است. ضمن اینکه پرداخت یارااه به

زدن میادالت رقابت  تخایص بهینه منابع را از مسیر بقا بر  هم به دلیل برتأثیر قرار داده است و 

هطای دولطت    اسا  مزیت مطلق و مزیت اسبی تیادلی خارج کرده است و از سوی دیگر دخالطت 

اشطان داد کطه    صاحبنظران و میخااان . همچنین تلقی در کنیرل بازار ایز همچنان ادامه دارد

 را مطردم  بطین  اقطدی  هطای  یارااه پرداخت تکافوی حیی ها قیمت افزایش از حاصل منابع مجموع

مياول مااده است. تبیطات ایطن    ها یارااه کردن هدفمند قااون تکالیف سایر عمل در و است اکرده

ها و زیرگروهای شاخص قیمت  امر افت میيیرهای کالن اقیاادی و وضییت اامناسب در شاخص

گرفین اقیااد ایران در شرایط رکطود   قرار یطورکل هبکننده و شاخص قیمت تولیدکننده و  مارف

مشطی عمطومی از بیطد سیاسطی  بیطااگر آن اسطت کطه         ارزشیابی خط یتدراهاتورمی بوده است. 

مدت ایوااسیه است منجر به افطزایش سططح محبوبیطت سیاسطی      ها در کوتاه هدفمندکردن یارااه

 دولت وقت شود.

هطا در   کردن یارااطه  مشی عمومی هدفمند اجرای خطپس از بازه مورد بررسی در این مطالیه 

مشطی   دست دولت یازدهم قرار گرفیه است. از این پس ایز باید دیطد کطه آیطا اهطداف ایطن خطط      

مشطی   و آیا این دولت موفق خواهد شد بطه اهطداف ایطن خطط     یرخ یاعمومی اصالح خواهند شد 

مطالیطاتی کطه بطر احطوه عملکطرد      شده( دست یابد یا خیر.  عمومی )به اهداف اولیه و به اصالح

آورد. اثرات عمیق  حسا  بهمدت  توان میان بودن دولت اخیر را می دولت در بازه زماای در قدرت

ای بلندمدت احیماالً بیست تا  مشی عمومی ایاز به دوره سازی این خط اقیاادی پیاده -اجیماعی

در صورت شکست دولطت   د. همچنین داراد تا خود را امایان سازا (Sabatier, 2007, 3)ساله  بهل

بیدی خواهنطد توااسطت از    اایخاباتحزبان دولت دهم در ادامه و در  ای  هم یازدهم از بید براامه

مدت سیاسطی بهطره ببراطد.     مدت سیاسی به موفقیت میان این موضوع برای تبدیل شکست کوتاه

 براکطه ؛ قطیی اخواهد بود ای  موفقیت سیاسی بودن دولت یازدهم از بید براامه در صورت موفق

مشی عمومی موفق به احوی واامطود   گویند ممکن است خط طور که بوواز و همکارااش می همان

هم اثر بلندمطدت سیاسطی بطه     یتدراها(. (Bovens et al, 2001: 20شود که شکست به اظر برسد 

مطومی و  مشطی ع  این بسیگی خواهد داشت که در حافظه بلندمدت جامیه به بیزی از این خط

بازیگران اصلی آن باقی بمااد. اگر اییجه خوبی در ذهن جامیه باقی بمااد یقیناً بطازیگران اصطلی   
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ایطن اییجطه خطو  اباشطد       که یدرصورتآن به موفقیت سیاسی بلندمدت دست خواهند یافت و 

 بازیگران اصلی آن دبار شکست سیاسی بلندمدت خواهند شد.

هطای   هطا سطوگیری   ایطن محطدودیت   ازجملطه همراه بود.  هایی ااجام این پژوهش با محدودیت

شوادگان درباره محققان این پژوهش بود که دشواری دسیرسی به ایشان را باع   ذهنی مااحبه

مجامع دااشگاهی بطرای گطرفین اطالعطات در کنطار مییارهطا و       اعیماد قابلشده بود. ابود مرجع 

از سوی دولت باع  شطد   شده اعالممه های مخیلف سنجش عمده میيیرهای موجود در براا رو 

ای به احوی عادالاه تنها از طریق پیمایش و مااحبه  براامه بیدکه ارزشیابی موفقیت یا شکست 

پذیر باشد. این در حالی است که باید اخست براامه به احو دقیق عملیاتی شده  از خبرگان امکان

 یطن اطور دقیق بیان شطود  در غیطر    باشد و مییارهای سنجش پیشرفت هر یک از بندهای آن به

. وجود یطک مرجطع مسطیقل اطالعطاتی     مااد یبازمراه تیبیر و تاسیرهای مخیلف همواره  صورت

 خواهد کرد. دست ینا ازهای  یقیناً کمک شایان توجهی به پژوهش
توسطط   تطر  یشپط ایای  ایطن مطالیطه اشطان داد کطه مشطکل فراتطر از آن بیطزی اسطت کطه          

له ایطز  ئبندی درست مس در اجرا  بلکه در صورت فقط اهصاحبنظران بیان شده بود و اشکال کار 

هست. در این راسیا اهم پیشنهادهای صاحبنظران و میخااان در اصالح رویه اامناسب پیشین 

هطا کطه از    مشی عمومی هدفمندکردن یارااطه  بیدی خط مراحلو گذار به شرایط سالم در اجرای 

 شود: بندی و ارائه می ااد به شرح زیر طبقه ها به دست آمده بهمااح

 ؛ها کردن یارااه بیدی هدفمند مراحلایازهای الزم برای  پیش -

 ؛تکمیل اقشه فقر -

 ؛های هدف )شناسایی فقرا( طراحی و اسیقرار پایگاه جامع اطالعاتی برای پایش گروه -

 ؛ای هدفه هایی برای تواامندسازی گروه تدوین براامه -

 ؛توجه ویژه به تأمین اجیماعی -

 ؛کنندگان حمایت از حقوق مارف -

 ؛ااداز   مارف و پسیدبهیر خرمیرفی الگوهای  -

در هنگام تترر به دلیل قیمطت ااعادالاطه  غیررقطابیی یطا عطدم       کنندگان حمایت از مارف -

 ؛ایمنی کاال و خدمات در جامیه

 ؛کنندگان وق مارفتشکیل اهادهای غیردولیی حمایت از حق -

 ؛کنیرل رشد اقدینگی -

 ؛تییین ارخ سود بااکی میناسب با تورم -

 ؛های دولیی اایشار اوراق مشارکت توسط دولت و دسیگاه -
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 ؛اایشار اوراق مشارکت توسط بااک مرکزی -

اعططای سطهم بخطش    راه ها و واحدهای تولیطدی از   حمایت از بنگاه واسطه بهایجاد اشیيال  -

 ؛ها مطابق با قااون هدفمندی یارااهتولید 

 ؛ویژه تولیدی های مولد به سمت فیالیت  هدایت اقدینگی به -

 ؛های تولیدی تأمین سرمایه در گرد  بنگاه -

 ؛جلوگیری و مماایت از ورود کاالهای غیرضروریراه ایجاد ثبات در بازار ارز از  -

 ؛یراایی به برخه اقیاادیایجاد بسیر مناسب برای ورود ارز حاصل از صادرات غ -

تأمین و تخاطیص ارز مطورد ایطاز بطه واحطدهای       راهجلوگیری از کاهش رشد اقیاادی از  -

 ؛تولیدی

 ؛ای مورد ایاز بخش تولید ای و سرمایه تسهیل ورود کاالهای واسطه -

عدم برداشت از بودجه عمومی و بودجه عمرااطی بطرای    ایجاد ااتباط مالی دولت از طریق -

 ؛های اایقالی پرداخت

 ؛های غیرضروری جاری کاهش هزینه -

 ؛وری تییین دسیمزد واقیی میناسب با بهره -

 .گسیر  پایه مالیاتی -

 منابع فارسی

تهطران:  باپ هشطیم     گذاری عمومی مشی فرایند خط ( 1390زاده ) شریففیاح الواای  سیدمهدی و 

 .دااشگاه عالمه طباطبایی

هطا   جمهوری در مورد هدفمندی یارااطه  کاادیداهای مطرح ریاست»(  1392 یبهشتارد 31پاکزاد  علی )

   قابل دسیر  در:آنالین خبر ؟«گویند به می

http://www.khabaronline.ir/detail/294120/Economy/macroeconomics 

 .آسمان را  قم: ،پژوهش در آمار کاربرد ( 1389فالح )محمدرضا غالمرضا و  جندقی 

شناسی پژوهش کمطی در مطدیریت:    روش(  1386آذر )عادل الواای و سیدمهدی فرد  حسن   دااایی
   تهران: اشراقی.باپ دوم  رویکردی جامع

 .ویرایش تهران:  روش تحقیق آمیخته(  1392کوشکی )شیرین دالور  علی و 

شرکت : باپ هشیم  تهران  های خاص تحقیق در علوم اجتماعی تکنیک(  1390پور  فرامرز ) رفیع

 .سهامی اایشار

  قابطل دسطیر    ایسنا  «ایای  اهایی اایخابات ریاست جمهطوری »(  1392خرداد  25سرویس سیاسی )

 http://isna.ir/fa/news/92032514691 در:

   تهطران: باپ بهارم  گذاری عمومی مشی گیری سازمانی و خط تصمیم(  1392) اله  پور  رحمت قلی

 .سمت
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تهطران:    های عمطومی  سیاستگذاری و تحلیل سیاست(  1393فقیهطی ) مهدی و  اله  رحمتپور   قلی

 .مهکامه

مین کامل مناظره اقیاطادی هشطت اطامزد ریاسطت جمهطوری/دهم      »(  1392خرداد  11گروه سیاسی  )

 http://www.parsine.com/fa/news/114090 :قابل دسیر  در  پارسینه  «1392خرداد 

 .میزان باپ دوم  تهران:   عمومیسیاستگذاری (  1388وحید  مجید )

 و ابطراهیم  منوریطان  عبطا   ترجمطه   عمطومی  مشی خط مطالعه(  1380) رامشام. مایکل و  هاولت 

 .دولیی مدیریت آموز  مرکز تهران: گلشن 
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