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چکیده
بیني و منظمي داشته باشند. سیستمهاي با پیشریزي، در مورد سیستمهائي عملي و قابل انجام است که رفتار قابلفرایند برنامه

اند، به مرور زمان ریزي هم نیستند. این سیستمها از ساختار مناسبي تشکیل نشدهبیني، اصوال قابل برنامهرفتار غیر قابل پیش
دي دارند. وجود هاي بسیار محدو اند، قائم به فردند، بر محور سالئق و تصمیمات مدیر خود عمل کرده و توانائيگرفتهشکل

خورد. هر چند که آمار دقیقي از این موضوع در دست نیست، اما اینگونه از سیستمها در بسیاري از دستگاههاي دولتي به چشم مي
ریزي کننده، در رسد تنها تعداد اندکي از دستگاههاي دولتي، داراي سیستم صحیح و قابل قبول باشند. نهاد برنامهبه نظر مي

شود.منظم، دچار مشکالت متعددي ميسیستم ضعیف و با رفتار غیربرخورد با یك
یابي این اثرات پرداخته و ریزي توسعه کشور، به ریشهدر این مقاله پس از بررسي اثرات سیستمهاي ضعیف بر فراروند برنامه

یرامون ساختارهاي سازماندهي شود. همچنین در این مقاله به بحث پراهکارهاي عملي براي برخورد با این مشکالت مطرح مي
هاي اداري کشور از دیدگاههاي عملي پرداخته و جایگاه این ساختارها را در کنار سیستمهاي اداري و اطالعاتي دستگاهها سیستم

.کندبررسي مي

اي بر سیستمهامقدمه-١
آمدن عوامل و یزي به شکل صحیح، به فراهمر ها است. اما انجام برنامهریزي صحیح منابع و فعالیتتوسعه کشور، مرهون برنامه

ّ ریزي و سپس اجراي برنامههاي الزم و برنامهبینيشرایطي وابسته است که بدون وجود این عوامل و شرایط ، امکان انجام پیش هإ؛ ّ◌
.وجود نخواهد داشت

گردد. اما یکي از مهمترین دآن تشکیل ميیك سازمان یا دستگاه دولتي از عوامل مختلفي نظیر پرسنل، ساختمان، تجهیزات و مانن
آن عوامل و عناصر تشکیل دهنده یك سازمان که بیش از سایر عوامل، در شکل گیري و عملکرد صحیح آن نقش دارد، سیستم

آن آنها براي رساندن عوامل سازمان به اهدافها، وظایف ، عناصر و ارتباطات بیناي از رویهسازمان است. یك سیستم، مجموعه
است. به عبارت دیگر عواملي نظیر پرسنل، ساختمان، تجهیزات و حتي مدیریت، باید بر طبق یك سیستم کارآمد، هدایت و 
سازماندهي شود تا این عوامل بتوانند سازمان را به اهداف خود برسانند. استفاده از بهترین عوامل در یك سازمان، بدون وجود یك 

.به اهداف خود نخواهد رساندسیستم کارآمد، هرگز سازمان را 



هر چند که یك سازمان حتما داراي یك سیستم است و بدون وجود سیستم، امکان فعالیت سازمان وجود ندارد، اما بسیاري از 
ها و فراروندها، بلکه به تدریج و به مرور زمان و با سالئق و هاي موجود در سازمانها، نه با بررسي و تعمق در فعالیتسیستم

هاي موجود در سازمانها از نظر چرخه حیات سیستم بر سه نوعند. نوع اول سیستمهائي اند. سیستمیص افراد شکل گرفتهتشخ
شود و پس هستند که در یك چرخه، ابتدا مورد مطالعه و توسعه قرار گرفته، سپس نصب شده و فعالیت و نگهداري آنان انجام مي

ید، دوره رکود و ایجاد نواقص در سیستم فرا رسیده و نیاز به مطالعه و توسعه و اصالح از مدتي که عمر مفید سیستم به پایان رس
الف). نوع دوم سیستمهائي هستند که براي اولین بار درمدت حیات خود، مطالعه، توسعه و -١شود (شکل سیستم ایجاد مي

آنها، با همان وضعیت به ل عدم توجه به مشکالتآنها انجام شده و پس از مدتي فعالیت مفید، وارد دوره رکود شده و بدلینصب
شوند. این سیستمها در چرخه فعالیت خود براي زنده ماندن و دهند و هرگز مورد اصالحات واقع نميکار در یك چرخه ادامه مي

شدن تدریجي تر شوند و این تحوالت غیر رسمي باعث ضعیفادامه کار، دائما دچار تغییرات و تحوالت غیر رسمي و مقطعي مي
گیرند ب). نوع سوم سیستمهائي هستند که حتي در اولین بار هم مورد مطالعه و توسعه قرار نمي- ١شود ( شکل ساختار سیستم مي

کنند. این و با تشکیل سازمان، به صورت غیر رسمي و بدون مطالعه، و تنها با اعمال نظرات افراد، شکل گرفته وآغاز به کار مي
تر تر و ضعیفشوند و ساختار ضعیف سیستم هر روز ضعیفت زمان، دائما دچار تغییرات غیر حساب شده ميسیستمها در گذش

ج). متاسفانه اغلب سیستمهاي موجود در سازمانها از نوع سوم، برخي ازآنها از نوع دوم و تعداد بسیار محدودي - ١شود (شکل مي
.از نوع اول هستند

هاي مکتوب فعالیت کند، آن به صورت مکتوب موجود باشد و کامال بر طبق رویههايرویهسیستم کارآمد، سیستمي است که
هاي غیر ها ناسازگاري وجود نداشته باشد، بر طبق سالئق اشخاص بنا نشده باشد و با تغییر افراد تغییر نکند، رویهبین عناصر و رویه

.ته باشدرسمي درآن ایجاد نشده باشد و چرخه حیاتي از نوع الف داش



آنست که، نقش و جایگاه سیستم با نقش و جایگاه مدیریت کامال متفاوت است. در بسیاري از آن توجه داشتاي که باید بهنکته
شود و عملکرد صحیح یا ناصحیح یك سازمان، از جانب مدیریت صحیح یا موارد نقش سیستم با نقش مدیریت مخلوط مي

شود. در حالیکه چنین نیست. سیستم موجودیتي مستقل در سازمان است و نباید با تغییر مدیر تغییر کند. مدیر يناصحیح دیده م
تنها هدایت کننده و راهبرنده عناصر سازمان در چهارچوب سیستم است و حق تغییر ساختارآن را ندارد. هر تغییر در سیستم 

شود. انجام تغییرات خارج از این مطالعه، دسان و تحلیلگران سیستم انجام ميسازمان، با مطالعه و بررسي کارشناسانه توسط مهن
اند، کارها شود. چنین سیستمهائي ضعیف و شکنندهها و سازمان غیر رسمي ميمنجر به ضعیف شدن سیستم و پدیدآمدن رویه

ها وجود ارد، اعمال کنترل بر فعالیتها وجود دناشدني در فعالیتگیرد، مشکالت متعدد حلدرآنها با کندي بسیار صورت مي
هاي ضروري و الزم درآنها ممکن آمارها و اطالعات دقیق درآنها وجود ندارد، انجام بسیاري از فعالیتندارد، امکان دستیابي به

تر از حد مورد ینکند و بازدهي پرسنل و عوامل و عناصر سازمان بسیار پائها تغییر مينیست، با تغییر هر مدیر شیوه انجام فعالیت
توان انتظار داشت که یك فعالیت مشخص را در زمان و محدوده بیني ندارند. یعني نميانتظار است. این سیستمها رفتار قابل پیش

.خاص، با روش و کیفیتي مطلوب به انجام برسانند

ریزي توسعه کشورررسي اثرات سیستمهاي ضعیف بر فراروند برنامهب-٢
آن ریزي به تعیین بودجه و تخصیصیك کشور در حال توسعه بر عهده برنامه توسعه آن کشور است. برنامهمهمترین نقش در

ها و فراروندهائي که باید توسط عناصر، با ریزي یعني سازماندهي عناصر و منابع موجود و تعیین فعالیتشود. برنامهمحدود نمي
:شودریزي توسعه کشور بر دو محور اصلي انجام ميهداف انجام شود. برنامهاستفاده مناسب از منابع موجود، براي رسیدن به ا

ریزيتامین اطالعات الزم براي برنامه-الف
آن ها، توان عملیاتي، منابع موجود و امثالباید وضع موجود بررسي شود و اطالعات صحیح از دستگاهها مبني بر نیازها، زمینه

.ریزي را به نحو مطلوب انجام دادان برنامهآنها بتو تامین شود تا بر اساس
اعمال و نظارت بر اجراي برنامه-ب 

ها و کنترل برنامه تدوین شده باید به نحو مطلوب توسط دستگاههاي اجرائي کشور انجام شود و امکان نظارت بر اجراي برنامه
.صحت انجام آن وجود داشته باشد

شود که سیستمهاي موجود در دستگاههاي کشور، نقش کلیدي را توسعه کشور، مشاهده ميریزي با تعمق در هر دو محور برنامه
.کننددر این کار بازي مي

شود. مهمترین این مشکالت ریزي کننده، در برخورد با سیستمهاي ضعیف و نامناسب، دچار مشکالت متعددي مينهاد برنامه
:عبارتند از
عدم دسترسي به اطالعات صحیح
ریزان کشور را به صورت صحیح و در زمان مناسب تامین تواند اطالعات مورد نیاز براي برنامهسیستم ناقص و نادرست، نميیك 

ریزان مشخص نیست و اطالعات واصله مورد اطمینان نیستند و هیچ روشي براي کنترل کند. وضعیت جاري دستگاه براي برنامه
.صحت این اطالعات وجود ندارد

وريابع و کاهش بهرهالف منات



ریزي شده و تخصیصي به دستگاه ناتوان بوده وقتي سیستمهاي دستگاههاي اجرائي دچار مشکل باشند، در بکارگیري منابع برنامه
.آن، بسیار کمتر از میزان منابعي است که در اختیار دستگاه قرار گرفته استو میزان فعالیت انجام شده توسط دستگاه و کیفیت

 هاامکان اجراي برنامهعدم
.مانندها باز ميدستگاههاي داراي سیستمهاي ناقص و ناصحیح، از اجراي مناسب و کارآمد برنامه

ریزيعدم دخالت دستگاهها در برنامه
ان (سازمریزي کننده کشوري استریزي توسعه کشور، نیاز به فعالیت دو سطح مختلف دارد. سطح اول سطح نهاد برنامهبرنامه

ریزي در بین این دو سطح است. ابتدا باید نشان دهنده فراروند برنامه٢برنامه و بودجه ) و سطح دوم خود دستگاهها. شکل 
ریزي کننده قرار گیرد. سپس اطالعات صحیح، دقیق و قابل اطمینان از وضعیت دستگاه و منابع موجود درآن در اختیار نهاد برنامه

دهد. ریزي کالن را انجام ميریزي پرداخته و برنامههاي برنامهها و خط مشيتعیین اهداف، سیاستاین نهاد در سطح کشور به 
ریزي جزئي فعالیت ها به برنامهها و سیاستریزي در خود دستگاهها، با توجه به این خط مشيسپس واحدها و بخشهاي برنامه

دهند. این نهاد با یکپارچه سازي برنامه کلیه ریزي کننده ملي قرار ميمهپردازند و برنامه را در اختیار نهاد برنادستگاه خود مي
.کنددستگاهها و سازماندهي، برنامه را براي اجرا به دستگاهها واگذار کرده و خود بر اجراي برنامه نظارت مي

نداشته باشد، حتي اگر نهاد ریزي در آنها فعالیت درستي وقتي که دستگاهها داراي سیستم مناسبي نباشند، و واحد برنامه
ریزي دچار مشکل ریزي ناقص انجام شده و بنابر این کل برنامهریزي نیز به خوبي فعالیت کند، سه بخش از فراروند برنامهبرنامه

ریزي شود. دو بخش اول ( تامین اطالعات) و سوم ( اجراي برنامه) که مورد بحث قرار گرفت. اما بخش میاني که برنامهمي
بیني نشده و یا ریزي داخلي دستگاه بستگي دارد. در اغلب دستگاهها این واحد پیشالیت خود دستگاهها است به واحد برنامهفع

اي باشند، معموال بدلیل عدم دار چنین وظیفهناکارآمد است. واحدهاي بودجه و تشکیالت و طرح و برنامه که قائدتا باید عهده
.از انجام این کار ناتوانندهاي مناسب، وجود سیستم و رویه

هاي توسعه مليتوقف طرح



هاي ملي ارائه شود و این خدمات با ساختار ضعیف با توجه به خدماتي که باید از طرف یك دستگاه دولتي براي اجراي طرح
رسد و یا اصال م ميعد مقرر به اتماشود، این طرحها دیرتر از مو سیستمهاي موجود در دستگاه، به شکل نامنظم و ضعیف ارائه مي

شود.انجام نمي
هاي اجراي برنامه بر اثر تغییر افرادتغییر رویه

وابستگي فعالیت دستگاه به سالیق و خصوصیات اشخاص به علت عدم وجود سیستم قوي و مناسب، باعث توقف یا ایجاد 
شود.ها بر اثر تغییر اشخاص ميامهخدشه در اجراي برن

هاي دولتي و تصمیمات مقطعيقض بین سیاستتنا
هاي اقتصادي و مالي، شود. سیستماین نکته ضروري است که سیستم تنها به سطح دستگاههاي اجرائي محدود نمياوال توجه به

ي همه ریزي کشورهاي تصمیم گیري و سازماندهي دولتي و مهمتر از همه اینها خود سیستم برنامههاي اجتماعي، سیستمسیستم
هاي مستند و مکتوب بوده و با بررسي باید داراي همان خصوصیات قید شده براي یك سیستم مطلوب باشند. یعني داراي رویه

.کارشناسانه و ارزیابي تمام جوانب و ابعاد ایجاد شده باشند
اخذ تصمیمات مقطعي در یك یا چند جلسه توسط تعدادي از مسئولین، بدون مطالعه همه جانبه و کارشناسانه، منجر به پدیدآمدن 

گردد، که باعث ایجاد مشکالت متعددي در عملیات اجرائي و هاي اتخاذ شده ميها و سیاستگیريتناقض بین تصمیم
هاي صحیح، جامع و کارآمد در سطح کشور است. تعدد نشانه عدم وجود سیستمشود. این امر هاي دراز مدت ميریزيبرنامه

گیرنده در یك امر و تداخل وظایف نهادهاي مختلف بیان کننده ضعف سیستم است. حتي بعضا ایجاد چنین نهادهاي تصمیم
آن منجر شده به پدیدآمدنگیري مقطعينهادهائي بدون بررسي کارشناسانه صورت گرفته و تشکیل یکي از همین جلسات تصمیم

است. وجود ساختار واحد و همگون و با عناصر سازگار و وظایف مشخص، در وجود سیستمي جامع و یکپارچه و ملي خالصه 
.شودمي

هاي ریزيتواند بزرگترین عامل انهدام برنامههاي دولت و اخذ تصمیمات مقطعي، ميپدیدآمدن تناقض در تصمیمات و سیاست
ریزي را تغییر بیني شده در هنگام برنامهه باشد. وقتي یك تصمیم، خارج از جایگاه سیستم صورت گیرد، شرایط پیشانجام شد

گذاري هاي اقتصادي و سرمایهگردد. این موضوع بخصوص در مورد سیاستدهد و با تغییر این شرایط، برنامه غیر قابل اجرا ميمي
.خوردو صادرات غیر نفتي به چشم مي

هاي ضعف سیستمهاعوامل و ریشه-٣
هاي موجود شوند تا سیستمریزي، باید مشخص شود که چه عواملي باعث ميبا توجه به نقش و اهمیت سیستمها در فراروند برنامه

آنها به شکل صحیح انجام نگردد.حاتدر دستگاهها و کل کشور اصالح نشوند و یا اصال
عدم احساس نیاز به اصالحات

آن است که مشکل را نبینیم. یعني احساس کنیم که اصوال مشکلي وجود ندارد. در چنین شرایطي هیچگاه به رین مشکلبزرگت
:توان موارد زیر را ذکر نموداصالح سیستم مبادرت نخواهیم کرد. از مهمترین عوامل عدم احساس نیاز به مشکل مي

مدیریت غیر علمي
کارمدیریت محافظه



ران باالتر به کیفیت و کارائي سازمانهاي زیرینعدم توجه مدی
وپاگیرقوانین دست
عدم ارزش وقت و مال و جان ارباب رجوع و افرادي که صاحبان اصلي سازمان هستند
کارکنان یا مدیران خالفکار و قدرتمداري برخي از کارکنان
عدم بازرسي و کنترل
...
اشتباه گرفتن ریشه مشکل

شود. مثال در بسیاري از سازمانها، مشکالت کار سازمان در آن اشتباه گرفته ميشود، اما عاملقات مشکل مشاهده ميگاهي او 
شود. در چنین مواردي به اصالح و خرید یك سیستم مکانیزه، بدون اصالح و مطالعه عدم وجود سیستم مکانیزه مشاهده مي

در اغلب این موارد، سیستم مکانیزه خریداري شده با مشکل و سختي در شود. هاي دستي موجود سازمان مبادرت ميسیستم
کند، بلکه مشکلي به مشکالت قبلي شود و بعد از پذیرفته شدن نیز نه تنها مشکل سازمان را برطرف نميسازمان پذیرفته مي

حاصل در مورد هاي بيبحث و جدلافزاید. متاسفانه در اغلب موارد، این موضوع از چشم سیستم مکانیزه دیده شده و پس ازمي
شود. در حالي که ریشه و عامل اصلي هنوز وجود دارد. در مجددي صرف خرید سیستمي دیگر ميهاي سیستم، هزینهتوانائي

شود. سیستم خریداري شده و هنوز هم کار با شیوه دستي و نامعقول انجام مي٤برخي از سازمانها براي یك موضوع خاص تا 
.متعددي از این مورد وجود داردهاينمونه
اشتباه گرفتن نقش سیستم با مدیریت

همانطور که قبال نیز بیان شد، یا اصوال سیستم و تعیین ساختار سازمان بر عهده مدیریت نهاده شده و هر مدیر به سلیقه خود به 
اصالح شود، توسط مدیریت این کار انجام پردازد و یا اگر قرار است سیستم به صورت حساب شده و با مطالعهسازماندهي مي

، معین شد تا در هر سازمان، هیئتي ١٣٧٧ها، در مرداد ماه شود. به عنوان مثال در آخرین تصمیمات دولتي براي اصالح سیستممي
هیئت، هیچ آن است که در اینمتشکل از مدیران و کارکنان با سابقه همان سازمان به این کار مبادرت کنند. نکته جالب توجه

صحبتي از مهندسان سیستم و کارشناساني که در این زمینه تخصص دارند به میان نیامده است. و نکته جالب توجه دیگرآن است 
کنند و پرسنل یا مدیر همان سازمان که در علم تجزیه و تحلیل سیستم، اصوال خود همان افرادي که درآن سازمان فعالیت مي

همفکري، در طراحي سیستم جدید دخالت مستقیم داشته باشند. زیرا اعمال نظرات این گونه افراد هستند، نباید بجز بصورت 
هاي کارآمد، گسستن وابستگي سیستم و بعضا در بر دارنده منافع شخصي خودآنها خواهد بود. اصوال یکي از اهداف سیستم

.سازمان به اشخاص خاص ( از پرسنل گرفته تا مدیر ) است
شود و لزوم اصالحات بر ساختار سیستم سازمان را حس کرده گر با همه این شرایط نیز تا مدیري بر سازمان مسلط مياز طرفي دی

کند. این اصالحات عالوه کند، تعویض شده و مدیر جایگزین نیز از ادامه اصالحات خودداري ميو این اصالحات را آغاز مي
این زمینه صورت گیرد، باید با سازماندهي نهادي که در این زمینه در کشور برآنکه باید توسط مهندسان سیستم و کارشناسان

.مسئول است، و از طرف این نهاد صورت گیرد
نهاد مشخصي براي سازماندهي سیستمهاي کشور وجود ندارد



است، اما با توجه به ايدار چنین وظیفههر چند که ظاهرا سازمان امور اداري و استخدامي کشور، و شوراي عالي اداري عهده
:اینکه

.شودآن محدود ميهاي این نهاد در حال حاضر به تنها برخي از وظایففعالیت-١
شود. نهاد سازماندهي سیستمهاي کشور، باید پوشش سازماندهي سیستمهاي ملي، تنها به وجه سیستمهاي اداري محدود نمي- ٢

یاتي، صنفي و سیستمهاي قانونگذاري و قضائي باشد و هماهنگي بین اجزاء و دهنده کلیه سیستمها حتي سیستمهاي اقتصادي، مال
اي موجود نیست.نهاد هماهنگ کنندهسیستمهاي موجود در دستگاهها را بر عهده بگیرد. در حال حاضر اصوال چنین

عملیات در کشور، بر طبق رسد. در صورتي که کلیه دستگاهها و ریزي، ضروري به نظر ميچنین نهادي در کنار نهاد برنامه
آنان را بر عهده داشته باشد، و در صورتي که سیستمهاي منسجم و هدفمند انجام شود و نهادي نیز وظیفه سازماندهي و هماهنگي

هاي حمایت از تصمیمات دولتي اي را ایجاد کنند، امکان ایجاد سیستمها ساختار اطالعاتي توزیع شده و به هم پیوستهاین سیستم
اجتماعي کشور اشاره کرد. این سیستم با -سازي اقتصاديتوان به سیستم شبیهاهم خواهدآمد. ازجمله مهمترین این سیستمها ميفر 

هاي اقتصادي و اجتماعي، در هنگام هاي اداري گرفته تا سیستمهاي موجود در کشور، از سیستمسازي کلیه سیستممدل
انجام، عدم انجام و یا چگونگي انجام یك طرح، ابتدا طرح مورد نظر بر این سیستم گذار براي هاي دولت و نهاد قانونبررسي

شود. باید توجه داشت که ایجاد ها، اثراتي که این طرح بر کشور خواهد داشت بررسي ميسازي رفتار سیستماعمال شده و با شبیه
هاي صحیح در سازمانها و وجود شود، تنها با ایجاد سیستمچنین سیستمي با توانائیها و سطحي فراتر ازآنچه که هم اکنون انجام مي

نهاد هماهنگ کننده میسر خواهد بود.این 
آنعدم وجود واحد سیستمها در سازمان یا جایگاه نامناسب

واحد سیستمها در یك سازمان، براي نگهداري و تطابق سیستم با تغییرات محیطي و شرایط جدیدي که براي سیستم ایجاد 
شود، الزم و ضروري است. واحد سیستمها یك واحد ستادي است که وضعیت سیستم در هر سازمان را زیر نظر دارد. نکته مي

هاي بسیار مهم درآن است که مدیریت باید تسلط محدودي بر واحد سیستمها در سازمان داشته باشد و قدرت حذف یا تغییر رویه
ا نباید جزو پرسنل همان سازمان باشند. تشکیالت واحد سیستمها در دستگاهها و در آن را نداشته باشد. حتي پرسنل واحد سیستمه

کننده سیستمهاي کشور ایجاد دولت باید با ساختاري مستقل و موازي با ساختار دستگاههاي دولتي، متصل به نهاد سازماندهي
شود.ر ذیحسابي یا حراست مشاهده ميشود. نمونه چنین ساختاري در مواردي نظی

آنمشخص نبودن شغل تحلیلگر سیستم و ابعادآموزشي
در حال حاضر، رده شغلي تحلیلگر سیستم جزو مشاغل شناخته شده در سازمان اموراداري و استخدامي کشور است، اما سطوح و 

ازآن در عمل آن درآموزش عالي کشور تناسب کافي را با این شغل نداشته و تعریف مشخصيتحصیالت قابل قبول و موجود براي
.( و نه در مستندات بالکاربرد ) وجود ندارد

راهکارهاي عملي-٤
ها،باید به عنوان یکي از طرحهاي مهم در برنامه سوم توسعه با توجه به مسائل مورد بحث، راهکارهاي عملي براي اصالح سیستم

اجرائي قابل بحث است، در صورت عملي شدن و هاي کشور گنجانده شود. این طرح که در حال حاضر به عنوان یکي از برنامه



ریزي کشور کمك شایاني را خواهد نمود، ان شاء الله. رئوس ریزي کشور به خود فراروند برنامهتحقق یافتن در مراحل بعدي برنامه
:راهکارهاي پیشنهادي عبارتند از

 اي تصدي وظایف جامع این نهادایجاد نهاد سازماندهي کننده سیستمهاي کشور یا تعمیم نهادهاي موجود بر.
هاي استاندارد براي مطالعه و توسعه سیستمهاي دستگاههاي دولتيایجاد رویه.
هاایجاد فرهنگ سیستم وآشنائي بیشتر مدیران اجرائي و پرسنل با اهمیت و جایگاه و خصوصیات سیستم.
آموزش عالي در این زمینهتوجه به.
ي موجود در دستگاههاهامطالعه و توسعه و اصالح سیستم.
ايها و تناقضات رویهاجتماعي کشور و رفع ناسازگاري-هاي اقتصاديمطالعه و هماهنگي بین سیستم

گیرينتیجه- ٥
هاي کارآمد و مناسب است آن نیازمند وجود سیستمریزي صحیح و اجرايریزي صحیح، و برنامهدستیابي به توسعه نیازمند برنامه

الوصف تاکید مناسب و به جائي که در سالهاي عنوان یك اصل بسیار مهم مورد توجه قرار گیرد. معتوسعه کشور بهو باید در برنامه
ریزي الزم هستند ولي کافي نیستند. در صورتي که شود، قانون و قانون گرائي و برنامه و برنامهریزي ميگرائي و برنامهاخیر بر قانون

امه به تنهائي راهگشا نخواهند بود.ها و اعمال قوانین وجود نداشته باشد، قانون و برنمهسیستم مناسبي براي اجراي برنا
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