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سخن استاندار

سخن استاندار
آسیبشناســی برنامههــای پنجســاله توســعه در ســطح ملــی و منطقـهای ،از منظــر مــدل،
روش و قابلیتهــای اجرایــی آنهــا و نیــز مــروری بــر تجربــه ســایر کشــورها ،ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان را بــه ایــن نتیجــه رهنمــون ســاخت کــه بایــد دیــدگاه برنامهریــزی ســنتی
و جامــع را کنــار گذاشــته و بــا انتخــاب رویکــرد مشــارکتی و نویــن نســبت بــه تهیــه برنامــه
عملیاتــی بــرای توســعه اســتان اقــدام کــرد؛ از ایــن رو روش برنامهریــزی هســتههای کلیــدی
کــه تاکنــون مغفــول مانــده بــود بــه عنــوان الگــوی برنامهریــزی پذیرفتــه شــد و بــا جلــب
مشــارکت فراگیــر مراکــز علمــی ،نهادهــای مدنــی ،اقتصــادی و اجتماعــی ،انجمنهــای
تخصصــی ،فعــاالن بخــش خصوصــی ،کارشناســان و مدیــران دســتگاهها و ســازمانهای
دولتــی نســبت بــه تهیــه اولیــن «ســند تدبیــر توســعه اســتان» مشــتمل بــر مجموعــه اقدامــات،
فعالیتهــا و پروژههــای ذیــل هــر هســته کلیــدی اقــدام شــد.
بــه دنبــال اجــرای موفقیتآمیــز ســند اول ،و بــا بهرهگیــری از تجــارب بــه دســت آمــده ،از
ســال  1397هماهنگیهــا و اقدامــات الزم بــرای تهیــه دومیــن ســند تدبیــر توســعه آغــاز گردید.
خوشــبختانه آغــاز مأموریــت و دوران خدمتــی اینجانــب در ســمت اســتانداری
آذربایجانشــرقی بــا تهیــه و آمادهســازی ایــن ســند برنام ـهای مقــارن گردیــد .دومیــن ســند  
دبیــر توســعه اســتان آذربایجانشــرقی مشــتمل بــر  14هســته کلیــدی و پوشــش دهنــده
اصلیتریــن فرصتهــا و چالشهــای اســتان در حوزههــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
اســت کــه پــس از طــی فراینــد تصویــب در شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان ابــاغ
اجرائــی آن از تیرمــاه  1398بــه کلیــه دســتگاههای اجرائــی و نهادهــای مســئول آن صــادر
گردیــده اســت.
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شایســته اســت دســتگاههای اجرایــی و بخــش خصوصــی ،اجــرای پروژههــای ایــن ســند
را در اولویــت برنامههــای کاری خــود قــرار دهنــد و بــا اســتفاده از ظرفیــت تمــام بخشهــای
دولتــی و خصوصــی و بهرهگیــری از پتانســیل نماینــدگان ســه قــوه در اســتان ایــن برنامــه
عملیاتــی را بــه اجــرا درآورنــد .از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان نیــز بــه عنــوان
دبیرخانــه نظــام اجــرا و پایــش ســند انتظــار دارم گزارشهــای منظــم پیشــرفت ســند را در
مقاطــع مناســب تهیــه و منعکــس نمایــد.
بــر خــود الزم میدانــم از همــه افــراد و شــخصیتهای حقیقــی و حقوقــی مشــارکتکننده
در تهیــه اســناد تدبیــر توســعه اســتان ،بــه ویــژه فعــاالن اقتصــادی و اجتماعــی ،نهادهــای
مدنــی انجمنهــای تخصصــی و صنفــی ،صاحبنظــران و فرهیختــگان دانشــگاهی ،مدیــران
و کارشناســان دولتــی ،اعضــای شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان ،اعضــای محتــرم
کارگروههــای مختلــف اســتانی تشــکر نمایــم .همچنیــن مراتــب قدردانــی و ســپاس خویــش را
از کارشناســان ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان و نیــز تیــم مجــری دانشــگاه تبریــز کــه
مســئولیت تهیــه ایــن ســند را بــر عهــده داشــتند اعــام مـیدارم .امیــد اســت بــا یــاری خداونــد
متعــال و بــا جلــب مشــارکت همــه اقشــار مــردم و بهرهمنــدی از ظرفیــت گرانقــدر ســرمایههای
اجتماعــی اســتان بــا اجــرای ایــن ســند و تحقــق اهــداف آن ،اســتان آذربایجانشــرقی در
مســیر توســعه و تعالــی قــرار گیــرد.
					
				

محمدرضا پورمحمدی
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مفهــوم حقیقــی مســتتر در واژه توســعه همــواره در طــول حیــات بشــر جــزو خواســتهها
و آرزوهــای جوامــع ،ملــل و حکومتهــا بــوده اســت .تمدنهــای باســتان و نــو نمادهائــی
هســتند کــه در آنهــا توســعه در ابعــاد مختلــف اعــم از اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
متجلــی شــده اســت .طــی چندیــن دهــه گذشــته نیــز ،دســتیابی بــه توســعه بــه یکــی از آمــال
ً
و آرمانهــای جوامــع در حــال توســعه بــدل شــده اســت .ظهــور ایــن آرمــان عمدتــا بــا انگیــزه
دســتیابی بــه ســطح بــاالی توانمندیهــا و ظرفیتهــای اقتصــادی از طریــق رشــد و نیــز
انــواع برخورداریهــا از قبیــل بهداشــت ،ســواد ،آب ســالم ،و غیــره و احســاس رضایــت ناشــی
از آنهــا صــورت پذیرفتــه اســت .عــاوه بــر اینهــا تکمیــل شــکاف بیــن جوامــع توســعه یافتــه
و در حــال توســعه نیــز یکــی دیگــر از انگیزههــای مهــم در ایــن زمینــه اســت کــه توســط
سیاســتمداران ،برنامهریــزان و صاحبنظــران علمــی پیگیــری میشــود.
امــروزه تلقــی مــا از مفهــوم توســعه ،فرآینــدی همــه جانبــه اســت کــه در بطــن خــود ،تجدیــد
ســازمان و ســمتگیری متفــاوت کل نظام اقتصــادی  -اجتماعی را به همراه دارد .توســعه بیش
از آنکــه بــه بهبــود در میــزان تولیــد و درآمــد داللــت داشــته باشــد ،معطــوف بــه دگرگونیهــای
اساســی در ســاختهای نهــادی ،اجتماعــی و اداری و همچنیــن دیدگاههــای عمومــی
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مــردم اســت و در بســیاری مــوارد حتــی عــادات ،رســوم و عقایــد مــردم را نیــز دربــر میگیــرد.
بــه رغــم اینکــه از دیربــاز دسـتیابی بــه هــدف مهــم و متعالــی توســعهیافتگی مــورد توجــه
غالــب کشــورهای در حــال توســعه قــرار گرفتــه ،ولی بــه جز تعــداد قلیلــی از آنها ،که بــا گامهای
بلنــد توانســته انــد جهشهائــی در تحقــق آن داشــته باشــند ،بقیــه کشــورها همچنــان در زمــره
کشــورهای ناموفــق در دسـتیابی بــه ایــن هــدف مهــم دســتهبندی میشــوند .عــدم موفقیــت
بــه دالیــل متعــددی از جملــه نبــود یــا کمبــود ســرمایه ،ناکافــی بــودن منابــع انســانی و ضعــف
شــدید در مدیریــت تجهیــز و تخصیــص منابــع (اعــم از منابع انســانی و مالی) ،عــدم بهرهبرداری
مناســب از منابــع کمیــاب و محــدود موجــود و پائیــن بــودن ســطح کیفیــت نهــادی برمیگــردد.
زیــرا بــرای دســتیابی بــه توســعه عــاوه بــر تامیــن و تجهیــز ســرمایه و تخصیــص آن در جریــان
رشــد و توســعه ،محیــط نرمافــزاری و مغزافــزاری و کیفیــت نهــادی از قبیــل حاکمیــت قانــون،
مسئولیتپذیری و پاسخگوئی ،شفافیت و کنترل فساد ،ضرورت تام و تمام دارد.
ارزیابــی محصــول فرآینــد توســعه در ایران در ابعــاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و زیســت
محیطــی ،اســفبار ،گزنــده و نگرانکننــده اســت .طــی قریــب بــه هفت دهــه تجربــه برنامهریزی
ً
بــرای دســتیابی بــه توســعه ،عمــا فقــط رشــد اقتصــادی محقــق شــده که این رشــد هم تناســب
چندانــی بــا منابــع طبیعــی ،مالــی ،اجتماعــی و انســانی کــه در ایــن مســیر صــرف شــده نــدارد.
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بهطورکلــی دســتاوردهای توســعه را میتــوان در دو حــوزه رفــاه و برخــورداری و نیــز تغییــر
در مناســبات و کیفیــت زندگــی و احســاس رضایــت از آن دســتهبندی نمــود .رفــاه و برخــورداری
از طریــق رشــد اقتصــادی هماننــد افزایــش درآمــد ســرانه ،دسترســی بــه امکانــات و برخــورداری
و ارتقــای شــاخصهای ســامت و نیــز شــاخصهای آموزشــی و بهطورکلــی افزایــش مصــرف
در ســطوح و ابعــاد مختلــف حاصــل میشــود .در حالــی کــه احســاس رضایــت در فرآینــد توســعه
از طریــق تحــوالت مثبــت در مناســبات اجتماعــی ،روابــط متقابــل بیــن افــراد و نهادهــا ،نظــام
حقوقــی مناســب و عینیــت یافتــن حکمروائــی خــوب حاصــل میشــود.
مالحظــه واقعیتهــای اقتصــادی ،اجتماعـی ،فرهنگــی و سیاســی ایــران امــروز حاکــی از
آنســت کــه شــاخصهای برخــورداری اقتصــادی ،فیزیکــی و کالبــدی افزایشیافتــه و توجــه
عمــده دولتهــا نیــز معطــوف بــه آن بــوده اســت ولیکــن در بعــد کیفیــت زندگــی و تحــول
در مناســبات ،اتفــاق بایســته و شایســتهای رخ نــداده اســت .زیــرا همانگونــه کــه گفتــه شــد
توســعه حقیقــی بــا معیارهــای پایــداری همچــون آزادی ،مردمســاالری مشــارکتی ،عدالــت
اجتماعــی فراگیــر همــراه بــا تغییــر مناســبات و تحــول الگــوی مدیریــت منابــع و در بســتر
حکمروائــی خــوب محقــق میشــود.
در کشــورهایی ماننــد ایــران ،کــه از منابــع زیرزمینــی خــدادادی ،سرشــار و ارزشــمندی
ً
برخوردارنــد ،کمبــود ســرمایه اصالتــا نمیتوانــد بــه عنــوان مهمتریــن عامــل عــدم دس ـتیابی
بــه هــدف توســعهیافتگی اعــام شــود .امــروزه بــه اثبــات رســیده اســت کــه بــا اعمــال مدیریــت
صحیــح و اســتفاده درســت از آن منابــع بــه ســهولت میتــوان بــه مشــکل کمبــود منابــع غلبــه
کــرد ولــی در صــورت نبــود مدیریــت مناســب یــا وجــود ضعــف در آن ،کمبــود منابــع و ســرمایه
حتــی در کشــوری ماننــد ایــران نیــز میتوانــد مسئلهســاز و چالشآفریــن باشــد .چنانکــه
رونــد توســعه ایــران در یکصــد ســال اخیــر نشــانگر عــدم تحقــق اهــداف توســعهای میباشــد.
بیــش و پیــش از مشــکل کمبــود منابــع ،مشــکل بســیج منابــع و کاربــرد موثــر آن و نیــز
داشــتن الگــوی مناســب توســعه مطــرح اســت .الگــوی توســعه پایــدار بــه دگرگونی ســاختاری در
ســبک زندگــی و حکمروائــی جوامــع جهــان نیــاز دارد کــه بــه عنــوان اولویــت راهکارهای توســعه
ایــران نیــز بــه آن تاکیــد میشــود .کوشــش بــرای غلبــه بــر توســعهنیافتگی کشــور بایــد همــراه
بــا کاهــش فاصلــه بــا دیگــر کشــورها و نیــز کاهــش عــدم تعادلهــای درون کشــور باشــد .البتــه
حکمروائــی شایســته اکســیری نیســت کــه چــاره تمامــی موانــع توســعه نیافتگــی باشــد؛ لیکــن
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فرآینــدی اســت کــه برآینــد آن بســیج کارآی منابــع و نهادینهشــدن ظرفیتســازی در اجتماعــات
اســت و در نتیجــه انتظــار میرود رهگشــای نیل به توســعه شــود( .اطاعت و همــکاران)1392 ،
هرچنــد در مــورد عوامــل توســعهنیافتگی ایــران ،نظریههــای گوناگونــی مطــرح شــده،
میتــوان بــا مــروری گــذرا ایــن عوامــل را در عوامــل طبیعــی و اقلیمــی ،عوامــل خارجــی ،رفتــار
مدیریتــی دولــت و نیــز خلقیــات و رفتــار مــردم دســتهبندی نمــود کــه البتــه ایــن عوامــل هــم
باهــم مرتبــط بــوده و در کنــش و واکنــش بــا هــم دیگــر قراردارنــد.
اگــر در مــورد عوامــل طبیعــی کشــور نتــوان زیــاد مداخلــه نمــود و یــا در مــورد عوامــل
خارجــی محدودیتهــا زیــاد باشــد ،در مــورد عوامــل داخلــی بیشــترین اختیــار وجــود دارد.
فصــل مشــترک بســیاری از نظریــات پیــش گفتــه توســعه ،در زمینــه عوامــل داخلــی ،در ناتوانــی
حرکــت حکومــت بــا مــردم و نهادینــه نشــدن ظرفیتســازی اجتماعــی در مســیر تاریــخ کشــور
اســت؛ در حالــی کــه بــا بســیج منابــع مردمــی ،ســرمایه عظیمــی بــه داشــتههای حکومــت
افــزوده میشــود و اقتــدار برآمــده از یکپارچگــی حکومــت و مــردم ،تــوان رویاروئــی موفــق بــا
عوامــل خارجــی و مهــار عوامــل طبیعــی را فراهــم مـیآورد کــه شــرط ضــروری نیــل بــه توســعه
اســت .حکمروائــی شایســته ،برانگیزاننــده محیــط توانمندســازی ایــن اقتــدار بــرای چیرگــی بــر
توســعهنیافتگی ایــران اســت( .اطاعــت و همــکاران)1392 ،
مالحظــه شــاخصهای اســتان آذربایجانشــرقی نیــز در ابعــاد مختلــف توســعه نشــانگر
وضعیتــی هماننــد ســطح کل کشــور اســت .بررســی و واکاوی عمیقتــر ایــن شــاخصها
حاکــی از اینســت کــه هرچنــد ایــن اســتان در گذشــته موقعیــت قابــل توجهــی در اقتصــاد
ملــی داشــته ولــی بــه تدریــج نقــش پیرامونــی بــه خــود گرفتــه و از کریــدور توســعه بــه حاشــیه
رانــده شــده اســت .بــه طــوری کــه در فرآینــد صنعتــی شــدن و تولــد صنعــت در کشــور ،اســتان
آذربایجانشــرقی یکــی از قطبهــای مهــم صنعتــی و محــل اســتقرار واحدهــای صنعتــی بزرگ
هماننــد ماشینســازی ،تراکتورســازی و پاالیشــگاه و ...بــود کــه بــا آخریــن فنآوریهــای روز و
بــا مشــارکت ســرمایهگذاران خارجــی تاســیس شــده بــود .همچنیــن عــاوه بــر آن ،قرارگرفتــن
اســتان بــر روی مســیر ترانزیــت جــادهای و ریلــی ،اســتقرار گمرکهــای مهمــی چــون جلفــا،
ســهالن و تبریــز در آن و نزدیکــی بــه گمــرک بــازرگان ظرفیــت بالفعــل رشــد و توســعه اقتصادی
بــه ایــن اســتان بخشــیده بــود .مضــاف بــر آن نقــش فــرا اســتانی تبریــز بــه عنــوان مرکزیــت
ارائــه خدمــات برتــر و نویــن نیــز از جاذبههــا و توانمندیهــای آن بــه شــمار میرفــت.
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در عیــن حــال غالــب بــودن کشــاورزی دیم و ســنتی در ســطح اســتان و به ویژه شــکلگیری
بخــش صنعــت بطــور متمرکــز در جــوار شــهر تبریــز و انتشــار محــدود ســرریز آن فقط در حاشــیه
غربــی دریاچــه ارومیــه موجــب توزیــع نامتعــادل و نامتــوازن فعالیــت اقتصــادی در فضــای
اســتان و شــکلگیری نظامــی متمرکــز گردیــده اســت .بطوریکــه  70درصــد جمعیــت و
فعالیــت اقتصــادی در  30درصــد پهنــه اســتان اســتقرار یافتــه و مناطــق شــرقی اســتان دچــار
فقــر بــوده و جمعیــت آن نیــز در حــال مهاجــرت بــه مرکــز اســتان و یــا مرکــز کشــور میباشــد.
برخــی از عارضههــای اجتماعــی اســتان نیــز ریشــه در تاریــخ اســتان داشــته کــه از یــک
ســو میتــوان بــه وقــوع جنگهــای ایــران بــا عثمانــی و نیــز ایــران و روس کــه در همیــن
منطقــه واقــع شــده و نیــز از ســوی دیگــر بــه پیشــتازی آن در حرکتهــای اجتماعــی و سیاســی
کشــور در مقاطــع مختلــف کــه آنهــم متاثــر از زمینههــای ارتباطــی موجــود روشــنفکران و
فعــاالن اقتصــادی بــا جوامــع پیشــرفته مرتبــط دانســت کــه ،فضــای انســانی و اجتماعــی
اســتان را دچــار پارادوکــس نمــوده اســت .مضــاف بــر آن وجــود برخــی ســلیقهها و تنشهــای
اجتماعــی و سیاســی در اســتان در ســالهای اولیــه پــس از انقــاب مقولــهای حساســیت
برانگیــز شــده و ســبب خــروج بخشــی از ســرمایههای انســانی و اقتصــادی اســتان گردیــده و بــه
ســرمایههای اجتماعــی اســتان نیــز آســیب زده اســت .بهطوریکــه همزمــان بــا شــکلگیری
و اســتقرار صنعــت و نیــز توســعه نقــش خدمــات برتــر ،آذربایجــان شــرقی در نــوار غربــی خــود
و ســایر مناطــق بــا عــدم تعــادل و تــوازن منطق ـهای مواجــه گردیــدهاســت .مــوج مهاجــرت
ســرمایهگذاران ،کارآفرینــان و متخصصــان منجــر بــه محــدود شــدن ظرفیتهــای درونــی
اقتصــادی اســتان و در نتیجــه همزمــان هــم مهاجــرت درون اســتانی بــه ســوی تبریــز شــدت
یافتــه و هــم مهاجــرت از اســتان بــه ســایر مناطــق کشــور تشــدید گردیــده اســت.
از ایــن رو هرچنــد شــاخصهای اقتصــادی و اجتماعــی در اســتان نشــانگر رشــد
و افزایــش ســطح برخورداریهــای کالبــدی و فیزیکــی اســت ولــی توســعه در ابعــادی
دیگــر یعنــی تغییــر ســبک زندگــی و اصــاح نظــام مدیریــت و مشــارکتپذیری ســرمایه
اجتماعــی و فضــای کســب و کار نمــود زیــادی نداشــته اســت .مقایســه شــاخصهای
اقتصــادی همچــون درآمــد و تولیــد ســرانه و بهــرهوری حاکــی از آنســت کــه هرچنــد در
ایــن شــاخصها تغییــرات مثبتــی واقــع شــده ولــی ایــن رونــد در حــدی نبــوده کــه بتوانــد
ســهم و جایــگاه اســتان را در بیــن ســایر اســتانها حفــظ کنــد و لــذا عــاوه بــر مهاجــرت
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ســرمایههای انســانی و اقتصــادی ،جایــگاه اقتصــادی آن نیــز نــزول کــرده اســت.
از ایــن رو میتــوان بــا تامــل در واقعیتهــای موجــود ایــن اســتان ،فرآینــد چنــد ده ـهای
برنامههــای توســعه در ســطح کالن و ملــی را حاکــی از بیراهــه روی آشــکار بشــمار آورد.
فرآینــدی کــه وضعیــت نامطلــوب آن را بــا عنایــت بــه نتایــج و دســتاوردهای موجــود در ســطح
اســتان میتــوان مــورد مالحظــه قــرار داد:
بــروز پدیــده شهرنشــینی متمرکــز و نامتــوازن ،مهاجــرت بیرویــه جمعیــت از
روســتاها بــه شــهرها ،بــروز پدیــده حاشــیه نشــینی بهویــژه در کالن شــهر تبریــز (بــا یــک
چهــارم جمعیــت آن) ،پاییــن بــودن متوســط میــزان رشــد تولیــد نســبت بــه میانگیــن
کشــوری ،تنــزل ســهم اقتصــاد اســتان از کل کشــور و عــدم توفیــق کافــی در جــذب
ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی بــه رغــم وجــود قابلیتهــای زیرســاختی
طبیعــی ،بازرگانــی و کشــاورزی ،عــدم تــوازن بخشــی و منطقــهای و در نتیجــه محرومیــت
افزونتــر شهرســتانهای شــرقی اســتان نســبت بــه شهرســتانهای نیمــه غربــی،
نبــود پیونــد ارگانیــک میــان مرکــز و کانونهــای توســعه اســتان ،پاییــن بــودن نــرخ
بهــرهوری عوامــل تولیــد در تمامــی بخشهــای اقتصــادی نســبت بــه متوســط کشــوری،
کاهــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان بــه رغــم برخــورداری افزونتــر از امکانــات آمــوزش
عالــی و ...نمونههــا و نمودهایــی از ســیمای واقعــی ایــن اســتان اســت .بــه طــوری کــه در ســال
 1392اســتان آذربایجــان شــرقی بــه لحــاظ شــاخص توســعه انســانی رتبــه  15و از نظــر فضــای
کســب و کار رتبــه  21را بیــن اســتانها کســب کــرده اســت و نیــز ســطح بهــرهوری و درآمــد
ســرانه آن پایینتــر از متوســط کشــوری قــرار داشتهاســت.
مواجهــه بــا چنیــن وضعیتــی بــود کــه از زمــان اســتقرار دولــت تدبیــر و امیــد ،مدیریــت
عالــی اســتان آذربایجــان شــرقی را مصمــم نمــود تــا ضمــن بررســی ســازوکارهای مختلــف
برنامهریــزی ،رویکــرد نوینــی را در برنامهریــزی منطقــهای اتخــاذ و ارائــه نماینــد .رویکــردی
ً
کــه از یــک ســو مشــکالت برنامهریــزی جامــع را نداشــته و از ســوی دیگــر ،عمدتــا مبتنــی بــر
توانمندیهــای اســتان و منابــع بخــش خصوصــی بــوده و کمتریــن اتــکا را بــه بودجههــای
عمومــی داشــته باشــد .ارائــه چنیــن رویکــرد جدیــدی در برنامهریــزی منطقــهای ،مســتلزم
تغییــر پارادایــم ســنتی برنامهریــزی جامــع و انتخــاب پارادایــم نویــن مشــارکتی بــود .از جملــه
ویژگیهــای برجســته ایــن رویکــرد مشــارکت جویــی و مشــارکت پذیــری و برنامهریــزی از پاییــن
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ً
بــه بــاال بــود .بهجــای پرداختــن بــه همــه بخشهــا و زیربخشهــا ،منحصــرا اصلیتریــن
قابلیتهــا و یــا تنگناهــا در مســیر توســعه مدنظــر قــرار میگیــرد .در واقــع ،اســاس برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی ایــن اســت کــه بــه جــای حــل همــه مشــکالت در برنامهریــزی ،بــه
تشــخیص چنــد مشــکل عمــده و یــا فرصــت جــدی از طریــق مشــارکت افــراد متخصــص هــر
حــوزه پرداختــه شــود.
تهیــه و تدویــن برنامــه «ســند تدبیــر توســعه اســتان» در چارچــوب نظــام برنامهریــزی
مصــوب شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان توســط چندیــن کارگــروه تخصصــی بــا تــاش
جــدی مشــاوران تدبیــر توســعه متشــکل از اعضــای هیــأت علمــی دانشــکده اقتصــاد ،مدیریــت
و بازرگانــی دانشــگاه تبریــز صــورت گرفــت .در تشــکیل و ترکیــب کارگروههــای تخصصــی،
ســازمانها و نهادهــای مدنــی ،صاحبنظــران دانشــگاهی و نماینــدگان انجمنهــای
ً
تخصصــی و کارشناســان دســتگاههای دولتــی عضویــت و حضــور فعــال داشــتهاند .ضمنــا بــه
منظــور ترســیم افــق توســعه در شهرســتانهای اســتان ،ایــن ســند بــرای  20شهرســتان و نیــز
منطقــه آزاد تجــاری -صنعتــی ارس نیــز تهیــه شــده اســت.
حاصــل بیــش از یکســال تــاش علمــی و عملــی در فراهــم ســازی چارچــوب مفهومــی
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی و نیــز تبییــن مــدل و نحــوه دســتیابی بــه هســتههای کلیــدی
و اقــدام بــه شناســایی آنهــا و تهیــه برنامــه عملیاتــی ذیــل هــر هســته ،در ســه بخــش تنظیــم
شــده کــه در ســه جلــد منتشــر میگــردد .امیــد اســت بــا فراهــم شــدن ســاز و کارهــا و بســترهای
مناســب ،ایــن ســند مهــم بتوانــد تحــرک قابــل توجهــی را در حیطههــای مختلــف اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی شهرســتانهای اســتان بطــور متــوازن ،ایجــاد نمــوده و نقشــی اساســی
در تحقــق توســعه واقعــی و پایــدار ایفــاء نمایــد .خاطــر نشــان میســازد بــه نظــر میرســد هنــوز
جامعیــت هســتهها و پوشــش موضوعــی آنهــابــه ویــژه در عرصههــای فرهنگــی قــوام الزم
را پیــدا نکــرده اســت کــه انشــاا ...در ویرایشهــای بعــدی توجــه بیشــتری معمــول خواهــد شــد.
در بخــش و جلــد نخســت ،مبانــی ،مفاهیــم و روشهایــی کــه در تهیــه و تدویــن ایــن ســند
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،تبییــن شــده اســت .مطالــب منــدرج در ایــن مجلــد از چهــار فصــل
تشــکیل شــده اســت:
فصــل اول شــامل مــروری بــر ادبیــات موضوعــی بــه منظــور ارائــه تصویــر و نگرشــی واحــد
نســبت بــه موضــوع مــورد پژوهــش و اشــارهای اجمالــی بــه مفاهیــم اصلــی و فرازهایــی از
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ادبیــاتبرنامهریــزی میباشــد .در همیــن راســتا برخــی از مفاهیــم مرتبــط از جملــه اســتراتژی
رشــد و توســعه ،توســعه پایــدار و مؤلفههــای آن ،برنامهریــزی ملــی و منطق ـهای و نظامهــای
برنامهریــزی مــورد اشــاره قــرار میگیــرد .مباحــث پایانــی ایــن فصــل ،بــه مــرور اجمالــی
تاریخچــه برنامهریــزی در ایــران و آســیب شناســی نظــامبرنامهریــزی آن اختصــاص دارد.
در فصــل دوم بــا عنــوان مبانــی نظــری و پارادایمهــای برنامهریــزی ،ســعی شــده
ابتــدا بــه بیــان کلیــات برنامهریــزی هســتههای کلیــدی پرداختــه و در ادامــه پارادایــم
مربــوط بــه برنامهریــزی هســتههای کلیــدی مــورد بحــث قــرار بگیــرد .فصــل ســوم بــه
روشهــای برنامهریــزی اختصــاص یافتــه اســت کــه طــی آن بــه تشــریح تکنیکهــای
برنامهریــزی کمــی و کیفــی و تمایــز و ویژگیهــای آنهــا پرداختــه شــده اســت .فصــل چهــارم
جلــد نخســت بــه تشــریح روششناســی تدویــن برنامهریــزی هســتههای کلیــدی میپــردازد.
در ایــن فصــل بــه تبییــن روش تحلیــل ســاختاری ،روش تحلیــل چندبخشــی ( )MSAو تحلیل
چندمعیــاری ( )MCAپرداختــه میشــود.
بخــش دوم از ایــن مجموعــه کــه در جلــد دوم تنظیــم گردیــده از ســه فصــل تشــکیل شــده
اســت و تمامــا بــه «ســند تدبیــر توســعه اســتان آذربایجــان شــرقی» اختصــاص دارد.
در فصــل اول بــه ســیمای توســعه اســتان پرداختــه میشــود ،کــه طــی آن تــاش شــده
تصویــری کلــی از نتایــج و دســتاوردهایی کــه حاصــل چندیــن دهــه اعمــال برنامهریــزی جامــع
توســعه در کشــور و اســتان بــوده ارائــه شــود .در همیــن راســتا ،پــس از بررســی شــاخصهای
برخــورداری در عرصههــای اقتصــادی ،زیربنایــی و اجتماعــی و فرهنگــی ،بــه پیامدهــای آنهــا
نیــز پرداخـت شــده اســت .فصــل دوم بــه مقــوالت فرابخشــی اختصــاص یافتــه اســت .مدیریــت
فضــای کســب و کار و ســرمایهگذاری ،مدیریــت بهــرهوری و اشــتغال ،معمــاری نظــام اداری
نویــن و مدیریــت زیســتمحیطی از جملــه مباحــث ایــن فصــل میباشــد .فصــل ســوم بــه
موضوعــات بخشــی اختصــاص دارد کــه شــامل بخشهــای آب ،کشــاورزی ،صنعــت و معــدن
و بازرگانــی ،زیربنایــی ،گردشــگری ،ســامت ،اجتماعــی و فرهنگــی میباشــد.
در فصــول دوم و ســوم ،پــس از بررســی ســیمای موجــود هــر عنــوان ،بــه شناســایی نقــاط
قــوت و ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــا پرداختــه شــده و ســپس هســتههای کلیــدی هــر
موضــوع تعییــن و تبییــن گردیــده اســت .بــرای هــر هســته کلیــدی براســاس چش ـمانداز و بــه
لحــاظ وضعیــت موجــود ،راهبردهــا و اهــداف کیفــی و کمــی تعییــن گردیــده و ســپس متناســب
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بــا آن اهــداف ،سیاســتهای اجرایــی و در نهایــت اقدامــات اجرایــی و پروژههــای مربــوط و
محــل تامیــن اعتبــار آنهــا تعریــف و مشــخص گردیــده اســت.
جلــد ســوم ایــن مجموعــه گــزارش کــه مشــتمل بــر بخش ســوم اســت ،به ارائــه «ســند تدبیر
توســعه شهرســتانهای اســتان» اختصــاص یافتــه اســت  .در ایــن مجلــد بــرای  20شهرســتان
و نیــز  1جلــد منطقــه آزاد تجــاری -صنعتــی ارس ،برنامـهای بــا عنــوان ســند تدبیــر توســعه هــر
شهرســتان بطــور جداگانــه تهیــه و تنظیــم گردیده اســت .در ســند هر شهرســتان ابتدا بــا نگاهی
گــذرا بــه موقعیــت جغرافیایــی ،جمعیتــی ،اشــتغال ،وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
هــر شهرســتان ،بــه بررســی و شــناخت پتانســیلها و امکانــات ،موانــع و تنگناهای موجــود آنها
پرداختــه شــده و بــا درنظــر گرفتــن محدودیتهــای اعتباری موجود ســعی شــده اســت برنامهای
متناســب بــا ظرفیتهــای هــر شهرســتان و در راســتای برنامــه  هســتههای کلیــدی کــه بتوانــد
بخــش عمــدهای از فرصتهــا و قابلیتهــای شهرســتان را دربرگیــرد ،تهیــه و تدویــن گــردد.
خاطرنشــان میســازد تهیــه ایــن ســند از پایــان ســال  92و متعاقــب ابــاغ سیاس ـتهای
اقتصــاد مقاومتــی توســط مقــام معظــم رهبــری آغــاز گردیــده و همــواره در فرآینــد تدویــن
ســند ،آن سیاســتهای ابالغــی مدنظــر تهیهکننــدگان بــوده اســت .نســخ پیــش چــاپ
ایــن ســند در دهــه فجــر  1393توســط معــاون اول محتــرم رئیــس جمهــور رونمایــی
شــد و عملیــات اجرایــی برنامههــا نیــز از ابتــدای ســال  1394آغــاز گشــت .اینــک نســخه
نهایــی ســند تدبیــر توســعه اســتان آذربایجانشــرقی بــه زیــور طبــع آراســته شــده بــه
ســاحت اربــاب و اصحــاب معرفــت ،اهالــی حــوزه توســعه و برنامهریــزی ،نهادهــای
مدنــی و فعــاالن بخــش خصوصــی ،مراکــز علمــی و تحقیقاتــی ،نهادهــای دولتــی و
عمومــی و متولیــان امــر تقدیــم و در معــرض و منظــر افــکار عمومــی و آحــاد مــردم قــرار
میگیــرد .ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان وظیفــه خــود میدانــد در اجــرای منویــات
مقــام معظــم رهبــری و عملیاتــی نمــودن سیاسـتها و برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی ،اجــرای
ایــن ســند را در ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار داده و عملکــرد آن را بطــور مســتمر پایــش نمــوده
و بازخوردهــای الزم را در اجــرای هرچــه بهتــر آن ارائــه نمایــد.
از کلیــه ذینفعــان ،ذی نفــوذان و متولیــان عرصــه توســعه اســتان و همــه دلســوزانی کــه
دل در گــرو توســعه میهــن عزیزمــان ایــران و آذربایجــان دارنــد انتظــار م ـیرود بــا مداقــه در
یافتههــای ایــن ســند ،نظــرات انتقــادی ،پیشــنهادی خویــش و نیــز رهنمودهــای الزم بــرای
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ارتقــای آن ارائــه نمــوده و ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی را در حســن اجــرا و پایــش دقیــق
آن و نیــز ارتقــا آن در ویراشهــای بعــدی کمــک نماینــد.
در پایــان الزم میدانــم از ایفــای نقــش و پذیــرش مســئولیت تدویــن ســند تدبیــر توســعه
اســتان توســط دانشــگاه تبریــز ســپاسگذاری نمــوده و از گــروه مشــاوران تدبیــر توســعه
متشــکل از آقایــان دکتــر حســین اصغرپــور ،دکتــر پرویــز محمــد زاده و دکتــر احمــد اســدزاده
بــه سرپرســتی مجــری محتــرم طــرح جنــاب آقــای دکتــر حســین پناهــی کــه تهیــه و تدویــن
ایــن ســند را بــه عهــده داشــتهاند تشــکر و قدردانــی نمایــم .همچنیــن ســپاس خــود را از
کلیــه نهادهــای مدنــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی ،فعــاالن بخــش خصوصــی،
کارشناســان و مدیــران ســازمانها و دســتگاههای بخــش دولتــی و عمومــی اعــام
م ـیدارم .بیشــک همــکاران و کارشناســان ارجمنــد ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان
بــه ویــژه جنــاب آقــای جلیــل صریحــی و ســرکار خانــم حســنیه شــهنازی کــه برحســب وظیفــه
و مأموریتهــای ســازمانی در جریــان تدویــن ســند بازخوردهــای الزم را بــرای ارتقــای کیفــی
و غنــا بخشــیدن بــدان ارائــه نمــوده و حســب مــورد ارائــه طریــق نمودهانــد نیــز نقــش در
شــکلگیری و بــه ســرانجام رســاندن ایــن ســند و بازخوانــی و آمــاده ســازی آن بــرای چــاپ و
نشــر دارنــد کــه وظیفــه ایجــاب میکنــد مراتــب قدردانــی خــود را اعــام نمایــم .همچنیــن بایــد
از نقــش بیبدیــل اســتاندار محتــرم آذربایجانشــرقی جنــاب آقــای دکتــر اســماعیل جبــارزاده
کــه از نخســتین روزهــای طــرح ایــده ایــن ســند تــا پایــان مراحــل تدویــن و نیــز مراحــل اجرایــی
و پایــش آن تــداوم داشــته ســپاسگذاری ویــژه داشــته باشــم .حمایــت مســتمر ،پشــتوانه جــدی
و عــزم جــزم مدیریتــی ایشــان در ایــن مســیر ســتودنی و همــواره دلگــرم کننــده عوامــل تدویــن
ایــن ســند گرانســنگ بــوده اســت.
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پیشگفتار دومین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی
برنامهریــزی تــاش آگاهانــهای بــرای اســتفاده بهینــه از منابــع دردســترس در جهــت
تحقــق اهــداف توســعه و رفــع چالشهــا و مســائل آن جامعــه اســت .بــه طــور کلــی میتــوان
گفــت ،برنامهریــزی یــک نهــاد اجتماعــی اســت کــه در بســتر تاریخــی و اجتماعــی شــکل
میگیــرد و شــیوه تدویــن آن نیــز در آن بســتر ،رونــد تکاملــی خــود را طــی میکنــد .البتــه
شــرط الزم بــرای تکاملــی بــودن ســیر تطــور برنامههــای توســعه در جامعــه آن اســت کــه نهــاد
برنامهریــزی ،ســازمان یادگیرنــده بــوده و از حافظــه تاریخــی خوبــی برخــودار باشــد .درسهــای
آموختــه شــده را ذخیــره و مســتند نمــوده و در فراینــد تدویــن برنامههــا از  آن بهــره الزم را ببــرد.
برنامهریــزی جامــع بــه عنــوان یکــی از شــیوههای برنامهریــزی ،طــی چندیــن دهــ ه در
بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه از جملــه کشــورمان ایــران بــرای تحقــق اهــداف توســعه
و رفــع چالشــها و مســائل توســعهنیافتگی ،بــهکار گرفتــه شــد  .از آنجــا کــه تامیــن الزامــات
توفیــق برنامــه هــای جامــع ،تقریبــا مقــدور و ممکــن نیســت لــذا نتایــج تهیــه و اجــرای آن
رضایتبخــش نبــود .نتیجــه اجــرای ایــن برنامههــا ،بــروز وضعیتــی نامتــوازن در داخــل کشــور و
افزایــش شــکاف بــا کشــورهای مرجــع بــوده اســت .وضعیــت پیــش گفتــه ســازمان مدیریــت و
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برنامهریــزی استانآذربایجانشــرقی را بــرآن داشــت تــا راهــی نــو در پیــش گرفتــه و بــه تدویــن
ســند تدبیــر توســعه اســتان بــا رویکــرد برنامهریــزی هســتههای کلیــدی اهتمــام نمایــد.و اولیــن
ســند تدبیــر توســعه اســتان بــا مشــارکت نخبــگان و فعــاالن اســتان در ســال  1392و مقــارن
بــا ابــاغ سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی توســط مقــام معظــم رهبــری آغــاز و انجــام گردیــد.
در آســتانه اقــدام بــه تهیــه دومیــن ســند تدبیــر توســعه ،ارزیابــی و پایــش نتایــج حاصــل از
اجــرای ســند اول الزم و ضــروری بــود .لــذا در مقاطــع پایانــی ســالهای  1396و  1397نتایــج
حاصــل از اجــرای اولیــن ســند تدبیــر توســعه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت تــا ضمــن پایــش ســند
نقــاط ضعــف احتمالــی آن در دومیــن ســند تدبیــر توســعه رفــع گــردد.
مطالعــه گزارشهــای ارســالی دســتگاههای اجرائــی نشــان میدهــد ،تــاش ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــرای بهرهبــرداری حداکثــری از ظرفیــت و پتانســیلهای
اســتان در مســیر توســعه تاحــدود زیــادی مثمرثمــر بــوده اســت ،هرچنــد ایــن گزارشهــا حــاوی
مســایل و تنگناهــای بســیار مهمــی در امــور اجرائــی و عملیاتــی برنامــه ســند نیــز میباشــد.
ولــی بــا وجــود مســایل و تنگناهــای موجــود در همــه ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی ،حقوقــی و غیــره ،ســعی ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــر شــناخت و رفــع
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تنگناهــای موجــود در جهــت تــداوم برنامهریــزی بــر مبنــای هســتههای کلیــدی اســت تــا عــدم
کامیابــی نظــام برنامهریــزی جامــع توســعه کشــور در منطقــه جبــران گــردد.
اطالعــات بــه دســت آمــده بــر اســاس دادههــای ارســالی دســتگاههای مســئول در
خصــوص پیشــرفت فیزیکــی پــروژه /فعالیتهــا و بــا لحــاظ ضرایــب اهمیــت پــروژه و ضریــب
اهمیــت هســته کلیــدی محاســبه گردیــد .پیشــرفت فیزیکــی اولیــن ســند تدبیــر در پایــان ســال
 58 ،1396درصــد و در پایــان ســال  68/6 ،1397درصــد بــود ه اســت .کــه دســتاوردی بــس
مهــم بــه عنــوان اولیــن تجربــه منطق ـهای از حیــث نــوع برنامهریــزی محســوب میشــود.
بــا ایــن حــال در فرآینــد اجرائــی نمــودن ســند مســائلی پیــش آمــد کــه حاکــی از عملیاتــی
نشــدن بخشهایــی از آن بــود .بســیاری از آســیبها و مشــکالت مطــرح شــده از ســوی
مجریــان و دســتگاههای اجرائــی برنامــه حاکــی از آن اســت کــه اگــر شــرایط و موقعیــت اســتان
در طــول تدویــن و اجــرای برنامــه دچــار تحــوالت غیرقابــل کنتــرل توســط ســازمان مدیریــت و
ً
برنامهریــزی اســتان نمیگردیــد ،یقینــا اهــداف تعییــن شــده برنامــه قابــل حصولتــرو نتایــج
اجــرای ســند درخشــانتر میبــود.
مطالعــه و جمعبنــدی عملکــرد دســتگاههای مختلــف در تمــام حوزههــای اجرائــی حــاوی
نــکات بســیار ارزشــمندی در ارتبــاط بــا آســیبهایی اســت کــه متوجــه اولیــن ســند تدبیــر
توســعه میباشــد کــه در حوزههــای هدفگــذاری ،سیاســتگذاری و اجــرا و پایــش مــورد اشــاره
قــرار گرفتــه اســت.
آســیبهای اولیــن ســند تدبیــر توســعه در حــوزه هدفگــذاری را میتــوان در وجــود برخــی
اهــداف متعــارض ،تکثــر تعــداد هســتهها ،عــدم توجــه کافــی بــه محدودیتهــا و پتانســیلهای
اســتان در پیشبینــی اهــداف ،عــدم دقــت کافــی در تعییــن اهــداف کمــی هســتهها بــه عنــوان
پیشــرانهای توســعه و عــدم تناســب بیــن اهــداف و الزامــات ســاختاری ،فرآینــدی و حقوقــی
دســتگاههای اجرائــی خالصــه کــرد.
در حــوزه سیاســتگذاری ،نبــود انســجام و یکپارچگــی برنامههــا و رعایــت نکــردن الزامــات
بینبخشــی و شــرایط محیطــی بیرونــی و داخلــی ،عــدم توجــه کافــی دســتگاههای مجــری بــه
مشــارکت فعــاالن اصلــی بخــش خصوصــی و نهادهــای مدنــی ،و تعــدد هســتههای کلیــدی
ناشــی از فشــارهای منطق ـهای و صنفــی از جملــه آســیبهای ســند بودهانــد.
در مقــام اجــرا نیــز وجــود عوامــل بیرونــی (خــارج از کنتــرل نظــام مدیریــت اســتان) ،عــدم
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حمایــت مؤثــر مرکــز از برنامههــای توســعهای منطقــهای و اســتانی ،نبــود عــزم و اهتمــام
کافــی دســتگاهها بــرای اجــرای برنامــه ،فقــدان دیدگاههــای توســعهای میــان همــه مدیــران
اســتان ،و عــدم توجــه کافــی بــه محدودیتهــای منابــع مالــی اســتان از جملــه آســیبهای
اســتخراج شــده بــرای اولیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان  میباشــند.
همچنیــن در اولیــن ســند اســتان ،برغــم آنکــه عملکــرد ســند مــورد ارزیابــی قــرار میگرفت،
امــا فرآینــد نظــارت و ارزیابــی محــدود بــه پیشــرفت فیزیکــی بــدون توجــه بــه محدودیتهــای
اجرائــی و مالــی ،دائمــی و مســتمر نبــودن فرآینــد نظــارت در بازههــای زمانــی مشــخص و
بازدیدهــای میدانــی ناکافــی حکایــت دارد.
اکنــون ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــا اســتفاده از تجــارب اولیــن ســند تدبیــر
توســعه اســتان اقــدام بــه تدویــن دومیــن ســند تدبیــر توســعه نمــوده اســت .در ایــن ســند نیــز
ســعی شــده اســت از همــه تــوان کارشناســی دولتــی و غیردولتــی اســتان بهــر ه گرفتــه شــود و
حتیاالمــکان معایــب و آســیبهای اولیــن ســند رفــع گــردد.
در تهیــه دومیــن ســندتدبیر توســعه ســعی شــده اســت ســند از قالــب یــک برنامــه
عملیاتــی و اجرائــی صــرف خــارج نشــده و از تکــرار وظایــف ذاتــی دســتگاهها اجتنــاب شــود.
هدفگذاریهــا ،جهتگیریهــا ،اقدامــات و منابــع بهصــورت شــفاف ،پیشبینــی و
مشــخص شــدهاند و ارتبــاط برنامــه بــا اســناد باالدســتی حفــظ شــده اســت .در نظــام پایــش
برنامــه نیــز دســتگاههای اجرایــی مکلــف بــه ارائــه گــزارش اجــرای برنامــه (بهصــورت دورهای)
بــه ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی شــدهاند و ســازمان بازدیدهــای میدانــی از عملیــات
اجرائــی و ارائــه گــزارش بــه ســازمان مرکــزی ،دســتگاههای نظارتــی و ...را در دســتور کار قــرار
داده و همچنیــن دسترســی عمومــی ،محافــل دانشــگاهی و تشــکلهای بخــش خصوصــی بــه
نتایــج عملکــرد نهادهــای متولــی ســند در نظــام پایــش تعبیــه شــده اســت.
از جملــه تغییــرات ســاختاری ایجــاد شــده در دومیــن ســند کاهــش قابــل مالحظــه تعــداد
هســتههای کلیــدی از  42هســته کلیــدی بــه  14هســته کلیــدی بــه منظــور تمرکــز بــر
چالشهــای کلیــدی و تحققپذیــری اجــرای هســتههای کلیــدی اســت .همزمــان بــا کاهــش
تعــداد هســتههای کلیــدی در دومیــن ســند ،بــر اهمیــت هســتههای کلیــدی فرهنگــی-
اجتماعــی تاکیــد بیشــتری صــورت گرفتــه اســت.
از تغییــرات مهــم دیگــر دومیــن ســند ،تدویــن و طراحــی یــک نظــام پایــش و ارزیابــی
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مناســب بــا الگوگیــری و بومیســازی نظــام پایــش و ارزیابــی برنامههــای توســعه ســازمانهای
بینالمللــی از جملــه بانــک جهانــی ،OECD ،ســازمان ملــل و نیــز الگوهــای مطرحــی چــون
 CIPP، LOGICو نیــز  PMBOKمیباشــد .همچنیــن تهیــه ســامانهای بــا هــدف تســهیل
پایــش و رصــد آخریــن وضعیــت پروژههــای ســند بــه صــورت آنالیــن ،از دیگــر ویژگیهــای
دومیــن ســند تدبیــر توســعه میباشــد .در ایــن ســامانه بــرای ســطوح مختلــف مدیریتــی ســند،
داشــبورد مدیریتــی متفاوتــی در نظــر گرفتــه اســت .و  انعطافپذیــری برنامــه و قابــل تعدیــل
بــودن آن مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
مجموعــه دومیــن ســند تدبیــر توســعه در ســه جلــد تهیــه و تنظیــم شــده اســت .جلــد اول
حــاوی مبانــی و مفاهیــم و روش برنامهریــزی هســتههای کلیــدی و نیــز تبییــن نظــام اجــرا و
پایــش اســت .گــزارش عملکــرد اولیــن ســند تدبیــر توســعه و پیامدهــای ناشــی از آن در جلــد
دوم ایــن ســند آورده شــده اســت .جلــد ســوم نیــز  بــه تبییــن هســتههای کلیــدی و فعالیتهــا و
اقدامــات ذیــل آنهــا پرداختــه شــده اســت.
اینــک نســخه نهایــی دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان آذربایجانشــرقی بــه زیــور طبــع
آراســته شــده بــه ســاحت اربــاب و اصحــاب معرفــت ،اهالــی حــوزه توســعه و برنامهریــزی،
نهادهــای مدنــی و فعــاالن بخــش خصوصــی ،مراکــز علمــی و تحقیقاتــی ،نهادهــای دولتــی
و عمومــی و متولیــان امــر تقدیــم و در معــرض و منظــر افــکار عمومــی و آحــاد مــردم قــرار
میگیــرد .ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان وظیفــه خــود میدانــد در اجــرای منویــات
مقــام معظــم رهبــری و عملیاتــی نمــودن سیاسـتها و برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی ،اجــرای
ایــن ســند را در ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار داده و عملکــرد آن را بطــور مســتمر پایــش نمــوده
و بازخوردهــای الزم را در اجــرای هرچــه بهتــر آن ارائــه نمایــد.
از کلیــه ذینفعــان ،ذینفــوذان و متولیــان عرصــه توســعه اســتان و همــه دلســوزانی کــه
دل در گــرو توســعه میهــن عزیزمــان ایــران و آذربایجــان دارنــد انتظــار م ـیرود بــا مداقــه در
یافتههــای ایــن ســند ،نظــرات انتقــادی ،پیشــنهادی خویــش و نیــز رهنمودهــای الزم بــرای
ارتقــای آن ارائــه نمــوده و ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی را در حســن اجــرا و پایــش دقیــق
آن و نیــز ارتقــا آن در ویراشهــای بعــدی کمــک نماینــد.
در پایــان الزم میدانــم از ایفــای نقــش و پذیــرش مســئولیت تدویــن ســند تدبیــر توســعه
اســتان توســط دانشــگاه تبریــز ســپاسگذاری نمــوده و از مجریــان طــرح در دانشــکده اقتصــاد
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و مدیریــت دانشــگاه تبریــز کــه تهیــه و تدویــن ایــن ســند را بــه عهــده داشــتهاند تشــکر و
قدردانــی نمایــم .همچنیــن ســپاس خــود را از کلیــه نهادهــای مدنــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
و اقتصــادی ،فعــاالن بخــش خصوصــی ،کارشناســان و مدیــران ســازمانها و دســتگاههای
بخــش دولتــی و عمومــی اعــام م ـیدارم .از دبیــران محتــرم هســتههای کلیــدی ،همــکاران
و کارشناســان ارجمنــد ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان کــه برحســب وظیفــه و
مأموریتهــای ســازمانی در جریــان تدویــن دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان  بازخوردهــای
الزم را بــرای ارتقــای کیفــی و غنــا بخشــیدن بــدان ارائــه نمودهانــد و از ایــن پــس نیــز ،در
مرحلــه اجــرا وظیفــه پایــش آن را بــه عهــده خواهنــد داشــت ،مراتــب قدردانــی خــود را اعــام
مینمایــم .همچنیــن نهایــت امتنــان خــود را از حمایتهــا و راهنماییهــای جنــاب آقــای
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی اســتاندار محتــرم اســتان ابــراز م ـیدارم.
امیــد اســت بــا فراهــم شــدن ســاز و کارهــا و بســترهای مناســب ،ایــن ســند مهــم
بتوانــد تحــرک قابــل توجهــی را در حیطههــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
ســطح اســتان بطــور متــوازن ،ایجــاد نمــوده و نقشــی اساســی در تحقــق توســعه واقعــی
و پایدار ایفاء نماید.
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مقدمه

برنامهریــزی ،فرآینــد آگاهانــه و سیســتماتیک تصمیمگیــری بــرای تحقــق اهــداف یــک
کشــور ،ســازمان و نهــاد اســت .ازای ـنرو ،نهادهــای برنامهریــزی بــرای پیشــرفت و توفیــق در
عرصــه رقابتهــای کشــاورزی ،بازرگانــی ،آموزشــی ،صنعتــی و ...نیازمنــد برنامهریــزی هســتند.
اهمیــت و ضــرورت برنامهریــزی بــرای پیشــبرد اهــداف عالیــه ســازمانهای برنامهریــز بــه
حــدی اســت کــه از آن ،بهعنــوان یــک ابــزار تأثیرگــذار جهــت تحقــق اهــداف و تســریع فرآینــد
رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها یــاد میکننــد .مقایســه رونــد تدویــن و  اجــرای
برنامهریــزی اقتصــادی در کشــورهای توســعهیافته بــا کشــورهای درحالتوســعه بیانگــر ایــن
امــر هســت کــه برنامهریــزی منطقــی و برخــوردار از رویکــرد سیســتمی ،پایههــای اقتصــادی
کشــورهای توســعهیافته را بیشازپیــش مســتحکمتر و  زمینــه رشــد و شــکوفایی اقتصــادی
آنهــا را در قالــب رشــد متــوازن فراهــم نمــوده اســت .بــه همیــن دلیــل ،برنامهریــزی بــه یکــی
از ابزارهــای اصلــی در برخــی از کشــورهای کمتــر توســعهیافته بــرای رســیدن بــه نــرخ رشــد
باالتــر ،تغییــر و کســب اســتانداردهای زندگــی ،ارتقــای ســطح ســامت و بهداشــت عمومــی،
افزایــش امیــد بــه زندگــی و  ...تبدیلشــده اســت.
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بعــد دیگــر برنامهریــزی ،و تهیــه و تدویــن منطقــی آن ،برنامهریــزان میباشــند کــه
بهعنــوان میانجیگــران بیــن شــناخت و کنــش ،جایــگاه مهمــی در بــه ثمــر رســیدن
مطلوبهــا در فرآینــد برنامهریــزی هــر جامعــهای دارنــد .از برنامهریــزی تعریــف و تعابیــر
مختلفــی از منظــر صاحبنظــران نحلههــای مختلــف ارائــهشــده کــه نقطــه مشــترک آن،
تــاش و کوشــش آگاهانــه برنامهریــزان و سیاس ـتگذاران جامعــه بــرای رســیدن بــه الگــوی
مشــخصی از توســعه اســت کــه تغییــرات بنیــادی و اساســی در ابعــاد مختلــف سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه در پــی داشــته باشــد .در ایــن تعبیــر از برنامهریــزی،
هــدف فقــط ارتقــای نــرخ رشــد بــاالی اقتصــادی نیســت و برنامهریــزان جامعــه درصــدد
هســتند از طریــق دخالــت دولــت و مشــارکت بخشهــای مختلــف جامعــه تغییــرات اساســی
در ســاختارهای سیســتمهای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی جامعــه ایجــاد
نماینــد .دولتهــا بــرای متناســب نمــودن اهــداف برنامههــا بــا ارزشهــا و هنجارهــای جامعــه
و تأثیرگــذاری آن بــر پیشــبرد اهــداف توســعهای  ،نیازمنــد بهکارگیــری روشهــا و متدهــای
علمــی در برنامهریــزی هســتند تــا از ایــن طریــق امــکان ارتبــاط ،همفکــری و اتفاقنظــر در
بیــن ذینفعــان ،ذینفــوذان ،برنامهریــزان و مســئولین اجرایــی فراهــم گــردد.
در ایــن فصــل کوشــش شــده بــا مــرور و نــگاه مختصــر بــر ادبیــات موضوعــی توســعه
و برنامهریــزی ،مفاهیــم بنیادیــن ادبیــات آن بهمنظــور ایجــاد تصویــر و نگــرش واحــد کــه
هــدف اصلــی ایــن فصــل هســت بیــان و ســپس جهــت ترســیم تئوریهــا و اســتراتژیهای
برنامهریــزی ،برخــی از ســازهها و مفاهیــم کلیــدی مرتبــط بــا نظریــات رشــد و توســعه
اقتصــادی ،توســعه متــوازن ،نظریــه قطــب ،توســعه پایــدار بیانشــده اســت .در ادامــه بــا اشــاره
اجمالــی بــه تاریخچ ـه برنامهریــزی ،نقدهایــی بــر ماهیــت ،محتــوا و ســاختار برنامهریــزی در
ایــران در قالــب آسیبشناســی برنامهریــزی در ایــران ارائــ ه شــده اســت.
استراتژیهای رشد و توسعه اقتصادی
در ادبیــات اقتصــادی و علــوم اجتماعــی بــهدفعــات از واژههــای رشــد و توســعه اقتصــادی
اســتفاد ه شــده و بــر ایــن اســاس تقســیمبندیهایی در بیــن کشــورهای جهــان در قالــب
کشــورهای توســعهیافتــه ،درحالتوســعه ،توســعهنیافته و در حــال رشــد و ...انجــا م شــده
اســت .مــروری بــر رونــد تعریــف مفهومــی از واژههــای فــوق نشــانگر ایــن هســت کــه تعریــف
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ً
ً
و اســتنباطی کــه در حــال حاضــر از ایــن دو اصطــاح مخصوصــا از توســعه میشــود ،کامــا
متفــاوت و مغایــر بــا مفهــوم دهههــای قبــل میباشــد .تغییــر در مبانــی پارادایمــی و نظــری
مفاهیــم فــوق نقــش کلیــدی در برداش ـتهای متفــاوت از معنــی داشــته اســت.
ً
ارتبــاط معنایــی توســعه و رشــد آنقــدر نزدیــک بــه هــم هســت ،کــه بعضــا برداش ـتهای
متناقضــی از  ســنجههای مفاهیــم فــوق در بیــن افــراد جامعــه ایجــاد مینمایــد .تداخــل
معنایــی توســعه و رشــد ایجــاب مینمایــد کــه تعریفــی از مفاهیــم ارائــه گــردد تــا مرزبندیهــای
تئــوری و مدلهــای ســنجش مفاهیــم مشــخص گــردد .از توســعه تعاریــف متعــددی
ارائهشــده و دامنــه مفهومــی آن ،ســازههای مختلفــی از قبیــل وضعیــت اقتصــادی جوامــع،
میــزان نابرابــری ،وضعیــت نیــروی انســانی ،وضعیــت اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی جامعــه
را دربــر میگیــرد .در لغتنامــه آکســفورد ،توســعه بــه معنــای رشــد تدریجــی در جهــت
پیشرفتهترشــدن ،قدرتمندترشــدن و حتــی بزرگتــر شــدن اســت .مطابــق ایــن تعریــف ،توســعه
کوششــی اســت بــرای ایجــاد تعادلــی تحققنیافتــه یــا راهحلــی اســت در جهــت رفــع فشــارها
و مشــکالتی کــه پیوســته بیــن بخشهــای مختلــف زندگــی اجتماعــی و انســانی وجــود دارد.
تعریــف دیگــر در زمینــه توســعه ،تعریــف بروکفلیــد میباشــد ،وی معتقــد هســت کــه توســعه
را بایــد برحســب پیشــرفت بهســوی اهــداف رفاهــی نظیــر کاهــش فقــر ,بیــکاری و نابرابــری
تعریــف نمــود .بــا لحــاظ نمــودن مــوارد فــوق میتــوان اســتنباط نمــود کــه توســعه جریانــی
اســت کــه در خــود تجدیــد ســازمان و ســمتگیری متفــاوت کل نظــام اقتصادی-اجتماعــی را
بــه دنبــال دارد و دگرگونیهــای بنیــادی را در ســاختهای نهــادی ،اجتماعــی-اداری ،باورهــا
و دیدگاههــای عمومــی مــردم ایجــاد مینمایــد .مفهــوم توســعه از  بعــد جنــگ جهانــی دوم
مطــرح و مــورد تکامــل قــرار گرفــت .هــدف آن ،کشــف چگونگــی بهبــود شــرایط کشــورهای
عقبمانــده (یــا جهــان ســوم) میباشــد .بهبــود شــرایط زندگــی انســان ،اســتفاده بهینــه از
منابــع و امکانــات مــادی و معنــوی ،در طــول تاریــخ از دغدغههــای اصلــی جوامــع انســانی
بهطــور اعــم و متفکــران ،صاحبنظــران و حاکمــان بهطــور اخــص بــوده اســت.
رونــد شــکلگیری تعریــف توســعه بیانگــر ایــن امــر هســت کــه دهههــای پایانــی قــرن
بیســتم ،تغییراتــی در پارادایمهــای مکاتــب توســعهای رخداده کــه نقطــه شــروع آن از دهههــای
اولیــه قــرن بیســتم و بهویــژه پــس از جنــگ جهانــی دوم بــوده اســت .باگذشــت بیــش از هفــت
دهــه از عمــر حاکمیــت گفتمــان توســعه ،مکاتــب مختلفــی در زمینــه توســعه تحــت عناویــن
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مکتــب نوســازی ،وابســتگی و نظــام جهانــی جــای پایــی را در نظریــات توســعه پیــدا نمودنــد
ً
ت بنیــادی و بعضــا تعاملــی ،نظریاتــی را در
کــه ایــن مکاتــب  در فرآینــد تعارضــی از مفروضــا 
مــورد توســعهیافتگی ارائــه دادهانــد .در ایــن راســتا ،طرفــداران مکتــب نوســازی در تعریــف  
توســعه ،بــر گــذار جامعــه از ســنتی بــه مــدرن تأکیــد و  بــا  متمرکــز نمــودن مطالعــات توســعه در
کشــورهای توســعهیافته غربــی و اســتفاده از پایــه نظــری تکاملگرایــی و کارکردگرایــی ،علــت
اصلــی توســعهنیافتگی برخــی کشــورها را بــا نگرشــی درونگــرا بــر موانــع داخلــی آنهــا از قبیــل
فرهنــگ ســنتی ،فقــدان انگیــزه پیشــرفت ،ســرمایهگذاری انــدک ،دولتهــای اســتبدادی و
ناکارآمــد و ...تأکیــد مینماینــد.
در تقابــل بــا مکتــب فــوق ،مکتــب وابســتگی در آمریــکای التین و بـه عنــوان عکسالعملی
نســبت بــه شکســت برنامــه «کمیســیون اقتصــادی ســازمان ملــل بــرای آمریــکای التیــن
( ِا کال) »1در دهــه 1960بــه ظهــور رســید (حبیبــی مظاهــری )117 :1378 ،کــه از دیــدگاه
کشــورهای توســعهنیافته بــه توســعه مینگــرد .بــه تعبیــر بلیــوم اســتروم 2و هتنــه ،3ایــن مکتــب
بــا ســلطه فکــری مکتــب آمریکایــی نوســازی بــه معارضــه برمیخیــزد ،و بــا نگاهــی «برونگــرا»
نظریههــای «درونگرایانــه» مکتــب نوســازی را مــورد انتقــاد قــرار داده ،عامــل توســعهنیافتگی
را در روابــط اســتثمارگرایانه و اســتعماری و نیــز ایجــاد شــکاف بیــن مرکــز و پیرامــون مــورد توجــه
قــرار میدهــد .اندیشــمندان ایــن مکتــب فکــری معتقدنــد کــه روابــط و مناســبات ناعادالنــه
بینالمللــی باعــث عقبماندگــی و توســعهنیافتگی کشــورهای پیرامونــی شــده و  بــه طــور
طبیعــی بــا قطــع و یــا تضعیــف ایــن روابــط و مناسبات،کشــورهای توســعهنیافته گامهــای اولیــه
را در مســیر توســعه و پیشــرفت بــر خواهنــد داشــت.
نقدهــا و انتقادهــای وارده طرفــداران مکتــب نوســازی و مکتــب وابســتگی بــر  یکدیگــر در
عمــل نتوانســتند دیدگاههــای همدیگــر را بهعنــوان رقیــب از صحنــه خــارج نماینــد .همزیســتی
تعارضآمیــز ایــن دو دیــدگاه در حــوزه مطالعــات توســعه ،دهــه  1970را از نظــر فکــری بــه
ســالهایی پربــار تبدیــل نمــود .بــه طــوری کــه تــا اواســط آن ،نبــرد ایدئولوژیــک میــان مکاتــب
نوســازی و وابســتگی فروکــش کــرده و هیجــان مباحثــه بــر ســر توســعه جهان ســوم فرونشســته
و از جنبههــای ایدئولوژیــک آن کاســته شــد .در ایــن میــان گروهــی از محققیــن بنیادگــرا تحــت
)1- U.N. Economic Commission For Latin America(ECLA
2- Bliomstrom
3- Hettne

40

جلد اول | فصل اول | مروری بر ادبیات برنامهریزی

سرپرســتی والرشــتاین 1دریافتــه بودنــد کــه در چارچــوب دیــدگاه فکــری وابســتگی نمیتــوان بــه
بســیاری از فعالیتهــای جدیــد در اقتصــاد جهانــی ســرمایهداری دســت زد (حبیبــی مظاهــری،
 .)211 :1378ایــن مکتــب برخــاف نظریــه نوســازی کــه ســطح تحلیــل خــود را بــر چگونگــی
رشــد و توســعه کشــورهای پیشــرفته اســتوار میســاخت و بهرغــم نظریــه وابســتگی کــه کانــون
توجــه خــود را بــر توســعهنیافتگی کشــورهای پیرامــون متمرکــز ســاخته بــود ،بــا تقســیم کشــورها
بــه مرکــز ،شــبه پیرامــون و پیرامــون ،واحــد تحلیــل خــود را یــک گســتره بســیار وســیع در
چارچــوب نظــام جهانــی قــرار میدهــد .آنــان بــا تقســیم تاریــخ اقتصــاد ســرمایهداری بــه دو
دوره ،از قــرن شــانزدهم تــا ســال  1911میــادی و بعــدازآن ،فرآینــد تحــوالت اقتصــاد جهانــی
را مــورد بررســی قــرار داده و بــر ایــن امــر معتقدنــد کــه بــا پویشهــای تاریخــی نظــام جهانــی،
احتمــال ارتقــاء از موقعیــت پیرامونــی بــه شــبه پیرامونــی و از شــبه پیرامونــی بــه مرکــز و برعکس
وجــود دارد .بهعنوانمثــال ،کشــورهایی چــون انگلســتان ،ایاالتمتحــده امریــکا و آلمــان کــه
زمانــی در موقعیــت نیمــه پیرامونــی قرارگرفتــه بودنــد ،توانســتهاند بــه موقعیــت کشــورهای مــادر
یــا مرکــز انتقــال پیــدا کننــد .همینطــور انتقــال برخــی از کشــورهای پیرامونــی شــرق آســیا بــه
موقعیتهــای باالتــر و برتــر و کشــورهایی مثــل اســپانیا ،پرتقــال و هلنــد کــه بــا نــزول رتبــه و
جایــگاه در دهههــای اخیــر نمونههایــی از ایــن فرآینــد تحــوالت اقتصــادی اســت .درنهایــت
والرشــتاین بــر ایــن بــاور اســت کــه  بهرهجویــی از فرصتهایــی کــه در نظــام جهانــی ایجــاد
میشــود و همینطــور از طریــق دعــوت و یــا اعتمادبهنفــس امــکان ارتقــاء و پیشــرفت از یــک
مرحلــه پایینتــر بــه مرحلــه باالتــر وجــود دارد (اطاعــت و همــکاران.)74 :۱۳۹۲ .
مــرور ادبیــات توســعه دیگــر بیانگــر ایــن اســت کــه در طــی دهههــای اخیــر ،کشــورهای
مختلــف جهــان متناســب بــا شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی و یــا لحــاظ نمــودن ارزشهــا،
باورهــا و هنجارهــای جامعــه ،ســاختار حکومتــی و ...اســتراتژیهایی  بــرای توســعه اقتصــادی
ملــی خــود طراحــی نمودهانــد .ایــن اســتراتژیها هرچنــد کــه در عمــل بهطــور واضــح قابــل
دســتهبندی و تفکیــک نیســت  ،امــا بهطورکلــی میتــوان آنهــا را در دو دســته زیــر قــرار داد:
اســتراتژیهای ســنتی :ایــن اســتراتژی ،راهبردهــای مبتنــی بــر نظریههــای کالســیک،
نئوکالســیک و آرا و اندیشـههای کینزینهــا ،نظریــه رشــد ســولوـ ســوان و نظریههــای جدیدتــر
مثــل نظریــه رشــد درونزا را دربرمــی گیــرد.
1- Immanuel Wallerstein
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اســتراتژیهای مــدرن :ایــن اســتراتژی شــامل ،اســتراتژی پولــی ،اســتراتژی اقتصــاد بــاز،
اســتراتژی صنعتیشــدن ،اســتراتژی انقــاب ســبز و اســتراتژی توزیــع میباشــد.
الزم بــه توضیــح هســت کــه هرچنــد هیــچ کشــوری بهطــور مطلــق یکــی از اســتراتژیها
را در تدویــن برنامــه در پیــش نگرفــت ،امــا در یــک دســتهبندی کلــی ،اکثــر ایــن اســتراتژیها
در دو طیــف رشــد متــوازن و رشــد نامتــوازن جــای میگیرنــد.
دکتریــن رشــد متــوازن یــا متعــادل  ،بــا هــدف شکســتن ســد فقــر در کشــورهای
درحالتوســعه ،بــه دنبــال ایــن هســت کــه بــرای رهایــی از فقــر و فالکــت بــا توجــه بــه
وجــود صرفهجوییهــای خارجــی و وابســتگی بیــن بخشهــای مختلــف اقتصــاد ،بایــد از
ســرمایهگذاری متقــارن و همزمــان در طرحهــای اقتصــادی و اجتماعــی آغــاز کــرد تــا از
ایــن طریــق درآمدهــای حاصلــه از هریــک از آنهــا کــه در بخشهــای مختلــف صــورت
میگیــرد بــا ایجــاد تقاضــا بــرای تولیــدات ســایر بخشهــا ،بتوانــد محصــوالت آنهــا را جــذب
و همزمــان موجــب رشــد و تحــرک بخشهــا گــردد .درواقــع ،نظریــه رشــد متــوازن بــر ایــن
فرضیــه اســتوار اســت کــه بــرای رســیدن بــه توســعه الزم اســت رشــد در همــه بخشهــا بهطــور
متناســب تحقــق یابــد .ازای ـنرو در ایــن رویکــرد رشــد متــوازن ســرمایهگذاری در دامنــه وســیع
و در زمینههــای متنوعتــری توزیــع میشــود تــا هــر بخــش ،تقاضــای الزم بــرای تولیــدات
بخشهــای دیگــر را ایجــاد کــرده و ســرانجام رونــق و افزایــش درآمــد محقــق شــود .مشــکل
اساســی در ایــن رویکــرد ،نیــاز بــه ســرمایهگذاری گســترده در بخشهــای مختلــف اســت
ً
ً
کــه معمــوال عاملــی کمیــاب در کشــورهای درحالتوســعه اســت .لــذا ایــن رویکــرد عمــا بــا
شکســت مواجــه میگردیــد  .اقتصاددانانــی نظیــر نورکــس ،روزن اشــتاین رودن ،لوئیــس و
نلســون از طرفــداران اســتراتژی رشــد متــوازن هســتند.
از زمــان طــرح  ایــن نظریــه توســط نورکــس ( ،)1962ایــن اســتراتژی همــواره بــا انتقــادات
جــدی صاحبنظــران توســعه مواجــه بــوده اســت ) .(Kattel, 2009مهمتریــن انتقــادات وارد
بــر نظریــه رشــد متــوازن ایــن اســت کــه کمبــود ســرمایه عامــل اصلــی تــداوم فقــر و کاهــش
بازدهــی تولیــد در بیشــتر کشــورهای درحالتوســعه اســت و رشــد متــوازن بــه چرخههــای باطــل
فقــر و کاهــش درآمــد در کشــورها منجــر میگــردد .لــذا دنبــال کــردن رشــد متــوازن ســبب
کاهــش ســطح درآمدهــا و تقاضــا شــده و تأثیــر منفــی بــر جریــان ســرمایهگذاری خواهد داشــت.
تــداوم ایــن وضعیــت بــه دایــره شــوم فقــر اقتصــادی و کاهــش ســرمایهگذاری میانجامــد.
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منتقــدان نظریــه رشــد متــوازن بــر ایــن باورنــد کــه بــه دلیــل فقــدان منابــع مالــی قــوی،
نیــروی انســانی متخصــص کافــی و کمبــود امکانــات و مــواد اولیــه الزم ،امیــدی بــه موفقیــت
ایــن اســتراتژی در کشــورهای درحالتوســعه وجــود نــدارد و لــذا در مقابــل ایــن نظریــه آنــان
اســتراتژی رشــد نامتــوازن را بهعنــوان راه مناســب برونرفــت از شــرایط اقتصــادی بــد
کشــورهای درحالتوســعه توصیــه میکننــد .ایــده رشــد نامتــوازن ازآنجــا ریشــه میگیــرد کــه
بــه دلیــل کمبــود ســرمایه ،داراییهــا و ّفنــاوری ،بهجــای ســرمایهگذاری در بخشهــای
متنــوع ،بهتــر اســت ســرمایهگذاری در بخشهــای خــاص اقتصــادی متمرکــز گــردد .ایــن
بخشهــا بایــد بخشهــای مهــم و اســتراتژیک باشــند کــه بــه دلیــل پتانســیلهای بالقــوه و
بالفعــل از مزیــت باالیــی برخوردارنــد تــا اثــرات توســعه از طریــق پیوندهــای پیشــین و پســین بــه
مناطــق و بخشهــای دیگــر ســرایت پیــدا کنــد .بــر ایــن اســاس ،بخــش پیـشرو باعــث رشــد
ق بخشهــای دیگــر اقتصــاد میگــردد.
و رونــ 
در ایــن راســتا نظریــه دیگــری کــه مطــرح هســت ،نظریههــای هیرشــمن و میــردال هســت.
نظریــات آنهــا بیشــتر متکــی بــر  عناصــری هســتند کــه پــرو آن را قطــب رشــد مینامــد .در
ایــن رویکــرد  ،قطــب رشــد ذیــل دکتریــن رشــد نامتــوازن قــرار میگیــرد .نظریــه قطــب رشــد پویــا
ً
بــر دو اثــر متمرکــز و اثــر انتشــار اســتوار اســت .ایــن نظریــه عمدتــا متکــی بــر ارتقــای کارایــی
اقتصــادی و اســتفاده از صرفههــای ناشــی از مقیــاس اســت .برحســب ایــن نظریــه ،میتــوان
توســعه را از طریــق دســتیابی بــه صرفههــای تجمــع (کاهــش هزینههــای ناشــی از عواملــی
کــه نســبت بــه بنــگاه ،خارجــی ولــی نســبت بــه فضــای قطبــی ،داخلــی هســتند) بــه دســت
آورد .در مراحــل آغازیــن شــکلگیری قطــب ،هرچنــد فعالیتهــا در مرکــز قطــب متمرکزشــده
و موجــب تشــدید عــدم تعادلهــا و عدمتــوازن میگــردد ،ولــی طرفــداران ایــن نظریــه بــر ایــن
باورنــد کــه بعــد از شــکلگیری قطــب ،مرحلــه انتشــار فــرا میرســد و طــی آن آثــار مثبــت
توســعه بــه محیطهــای پیرامونــی ســرازیر میشــود.
بهعبارتیدیگــر ،شــکلگیری یـک قطــب هــر چنــد میتوانــد بــه توســعه منطقـهای کمــک
کنــد ،امــا پیامدهایــی از قبیــل تمرکــز امکانــات در یــک ناحیــه خــاص ،مرکــز جــاذب جمعیــت،
تشــدید مــوج مهاجرتهــای روســتایی بــه شــهرهای بــزرگ و در نهایــت توســعه و گســترش
حاشیهنشــینی دارد .درنهایــت طرفــداران نظریــه فــوق بــا لحــاظ نمــودن سلســلهمراتب و
تمرکــز بــر فضـــا و مــکان خــاص معتقدنــد کــه فرآینــد توســعه از شــهر آغــاز شــده و پــس از طــی
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شــدن مرحلــه تمرکــز ،اثــرات انتشــاری قطــب بخــش روســتایی را تحــرک میبخشــد.
انجــام مرحلــه انتشــار ،مســتلزم وجــود بســتر مناســب انتقــال بــه نواحــی پیرامونــی از طریــق
ایجــاد شــبکههای ارتباطــی و زیربناهــا و نیــز زیرســاختهای قانونــی ،اداری و فرهنگــی
اســت .از طــرف دیگــر آمادگــی نواحــی پیرامــون نیــز بــرای انتشــارپذیری از الزامــات دیگــر
آن اســت .وجــود هرگونــه نارســایی و ضعــف در ایــن مرحلــه ،مرحلــه انتشــار و در نهایــت فرآینــد
توســعه و تحقــق نتایــج مثبــت نظریــه قطــب را بــا مشــکل مواجــه خواهــد نمــود کــه پیامــد آن،
افزایــش شــکاف طبقاتــی در شــهرها و بهویــژه بیــن روســتا و شــهر میباشــد.
مفهوم توسعه پایدار
توســعه پایــدار یکــی از مفاهیــم جامــع توســعه میباشــد .ایــن واژه در مفهــوم گســترده آن بــه
معنــی اداره و بهرهبــرداری صحیــح و کارا از منابــع مالــی ،نیــروی انســانی و ...بــرای دســتیابی
بــه الگــوی مصــرف مطلــوب اســت کــه بــا بهکارگیــری امکانــات فنــی ،ســاختار و تشــکیالت
مناســب بــرای رفــع نیــاز نســل امــروز و آینــده بهطــور رضایتبخــش ،امکانپذیــر میباشــد.
بنابرایــن بــا لحــاظ نمــودن میــل فطــری بشــر بــه زندگــی بهتــر ،ایــن مقولــه یکــی از محورهــای
مهــم در شــکلگیری ادبیــات علــم اقتصــاد و علــوم اجتماعــی در قــرون اخیــر بــه شــمار مـیرود
کــه بهویــژه بعــد از جنــگ جهانــی دوم و آشــکار شــدن شــکاف بیــن جوامــع نمــود بیشــتری پیــدا
کــرد .ازای ـنرو ابتــدا نظریههــا و مدلهــای رشــد اقتصــادی درصــدد تبییــن آن و فائــق آمــدن
بــر ایــن شــکاف شــدند کــه در نهایــت الگوهایــی هماننــد رشــد شــتابان و افزایــش ســریع تولیــد
ناخالــص داخلــی و درآمــد ســرانه در ایــن بســتر ظهــور کردنــد .تجــارب عملــی و شــواهد عینــی
نشــان داد کــه الگوهــای رشــد ،وافــی بــه مقصــود نبــوده و ضمــن گســترش حجــم اقتصــاد و
افزایــش ســطح تولیــد و مصــرف ،بــه زندگــی بهتــر و ارتقــای کیفــی آن در قالــب مفهــوم توســعه
کمــک چندانــی ننمــوده اســت.
ایــن نقصــان زمینــه تحــول و تکامــل نظریــه رشــد اقتصــادی را فراهــم و در دهــه 1990
ایــن اصطــاح در برنامــه توســعه ســازمان ملــل ) (UNDPبــا قــرار دادن ایــن اصــل کــه انســان
هــم عامــل و هــم محــور توســعه اســت ،جنبشــی را در نظریههــای توســعه بــه وجــود آورد.
در ایــن راســتا ،صاحبنظرانــی همچــون محبــوب الحــق ،آمارتیــا ســن بــا ســاختن شــاخص
کشــورهای جهــان را بــا رویکــرد جدیــدی رتبهبنــدی کردنــد کــه رتبهبندیهــای بانــک
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جهانــی را تحتالشــعاع قــرارداد .ایــن گــزارش ،توســع ه انســانی را رونــدی دانســته کــه طــی
آن امکانــات افــراد بشــر افزایشیافتــه و از زندگــی طوالنــی همــراه بــا تندرســتی و امــکان
دســتیابی بــه دانشــی کــه بــرای پدیــد آوردن ســطح مناســب زندگــی الز م اســت برخــوردار
میشــوند .ایــن رویکــرد بــا تأثیــر شــگرف بــر روی دیدگاههــا توانســت نیــاز حکمروائــی خــوب بــه
برنامهریــزی را بــه عنــوان اصــل اجتنابناپذیــر توســعه پایــدار معرفــی کنــد.
صنعتــی شــدن و نوگرایــی و توفیــق شــگفتانگیز انســان در دســتیابی بــه فنآوریهــای
پیشــرفته ،امــکان تولیــد انبــوه کاالهــای ارزان را پدیــد آورد ،امــا این تحــول ،توأم با ایجــاد  هزینه
ســنگین مصــرف گســترده منابــع طبیعــی و آلوده شــدن محیطزیســت بــوده اســت .بهطوریکه،
بــه دلیــل اســتفاده غیــر بهینــه از منابــع موجــود و عــدم توجــه بــه ظرفیــت زیس ـتمحیطی،
حتــی تــداوم توســعه در جوامــع توســعهیافته نیــز مــورد تردیــد قــرار گرفــت .لــذا انجــام امــوری
ٔ
زمینــه تحــول و پایــداری تــراز بومشــناختی و محیطزیســت طبیعــی ،ضــرورت یافــت.
در
در ســال  1999ســازمان جهانــی توســعه و محیطزیســت در تعریفــی اعــام نمود توســعهای
پایــدار اســت کــه بتوانــد نیازهــای نســل کنونــی را بــدون تخریــب و تضعیــف تــوان نس ـلهای
آتــی بــرای بــرآورده ســاختن نیازمندیهــای آنــان تأمیــن کنــد .بنابرایــن در گفتمــان توســعه
پایــدار ،خوشــبختی نســل کنونــی و نس ـلهای آتــی مدنظــر قــرار میگیــرد.
توســعه پایــدار بــه دلیــل برخــورداری از رویکــرد سیســتمی دارای مؤلفههــای متعــدد
میباشــد کــه ســه مؤلفــه آن بــه شــرح زیــر از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت  .
1 .1مؤلفه اول بر محور بودن انسان در فرآیند توسعه تأکید دارد.
2 .2مؤلفــه دوم بــه نقــش محــوری شــهریاری خــوب و بــه عبارتــی حکمروائــی خــوب 1در فرآینــد
توســعه تأکیــد دارد.
3 .3مؤلفه سوم فراگیر و متعادل بودن ابعاد توسعه را مورد تأکید قرار میدهد.
بررســی رونــد شــکلگیری توســعه پایــدار بیانگــر ایــن امــر هســت کــه مفهــوم اولیــه
پایــداری؛ معطــوف بــر ارتقــای کیفیــت زیســتمحیطی ،اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای کاهــش
تخریــب زیســتگاههای طبیعــی و برداشــت بهینــه از منابــع تجدیــد ناپذیــر بــود .امــا در
ســالهای اخیــر  جنبههــا و ویژگیهــای  ابعــاد اجتماعــی و اقتصــادی نیــز بهعنــوان ابعــاد
جدیــد بــه مفهــوم پایــداری اضافــهشــده اســت؛ و آنچــه در اواخــر قــرن بیســتم ارائــه شــد ،یــک
1 -Good Governance
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مــدل س ـهجانبه ســنتی از پایــداری بــود کــه اغلــب بهصــورت هندســی بــا ســه دایــره متقاطــع
کــه  شــامل محیطزیســت و ابعــاد اجتماعــی و اقتصــادی هســت کــه ســطح مشــترک آنهــا
نمایانگــر توســعه پایــدار اســت (شــکل.)1-1
شکل  1 - 1مدل سهجانبه توسعه پایدار

در مــدل س ـهبعدی توســعه پایــدار ،پایــداری اقتصــادی بــه معنــی اســتفاده کارا و بهینــه از
منابــع و مدیریــت مناســب آنهــا بــرای برخــورداری نســل حاضــر و نسـلهای آینــده بــا رعایــت
عدالــت بیــن نســلی اســت .افزایــش بهــرهوری عوامــل تولیــد ،ایجــاد ارزشافــزوده از طریــق
فنآوریهــای نویــن ،گســترش اقتصــاد دانشبنیــان ،توســعه بازارهــای مالــی و هدایــت
پساندازهــا بــه ســمت ســرمایهگذاریهای مولــد و نیــز تعامــل ســازنده بــا دنیــای خــارج
بهمنظــور توســعه تجــارت و کســب جایــگاه شایســته در اقتصــاد جهانــی بخشــی از ملزومــات
پایــداری اقتصــادی بــه شــمار مــیرود .در ایــن حــوزه عرضــه و تقاضــای نیــروی انســانی،
اشــتغال و بیــکاری نیــز موردتوجــه قــرار میگیــرد .همچنیــن امــور زیربنایــی شــامل تأسیســات
انــرژی ،آب ،ارتباطــات ،عمــران شــهری و روســتایی ازجملــه مقولههایــی اســت کــه در پایــداری
اقتصــادی بــه آنهــا پرداختــه میشــود.
پایــداری اجتماعــی و فرهنگــی  بــه معنــی کنتــرل مــردم بــر سرنوشــت خویــش در جریــان
توســعه اســت .ایــن مؤلفــه بیانکننــده تعالــی رفــاه افــراد ،ســامت و بهداشــت و خدمــات
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آموزشــی ،توســعه و تقویــت فرهنگهــای مختلـــف و برابـــری فرصتهــای اجتماعــی و
فرهنگــی مبتنــی بــر اخــاق ،عقالنیــت و هویت مذهبــی ،ملی و فرهنگــی و انســجام اجتماعی
اســت .الزمــه پایــداری اجتماعــی و فرهنگــی ایجــاد امنیــت ،اعتمــاد و انســجام اجتماعــی در
کنــار تضمیــن رفــاه اجتماعــی و برابــری فرصتهــا بــرای همــه شــهروندان اســت .پایــداری
اجتماعــی بــه تقویــت اخــاق و عقالنیــت در جامعــه ،رســیدگی بــه وضعیــت معیشــت مــردم،
ســامت (بهداشــت ،درمــان و امنیــت غذایــی) ،تأمیــن اجتماعــی ،آمــوزش و ورزش جوانــان
تأکیــد دارد .در امــور فرهنگــی نیــز ارتقــا اخــاق اعــم از سیاســی ،اجتماعــی ،خانوادگــی و
شــهروندی ،همچنیــن ترویــج عقالنیــت بــه معنــی تدبیــر و اعتــدال ،نقدپذیــری و علــم بــاوری،
آیندهنگــری ،وجــدان کاری ،تقویــت هویــت دینــی ،ملــی و زبانــی در نظــر گرفتــه میشــود.
پایــداری زیسـتمحیطی بــه معنــی حفــظ تعــادل در فرآیندهــای اساســی زیسـتمحیطهای
انســانی و طبیعــی اســت کــه محیــط را بــرای زندگــی نســل حاضــر و نســلهای آینــده
فراهــم مینمایــد .حفــظ ســرمایههای طبیعــی اعــم از آب ،خــاک ،هــوا و صیانــت از مراتــع،
جنگلهــا ،رودهــا و تاالبهــا و مراقبــت از گونههــای گیاهــی و جانــوری ،مدیریــت منابــع آب
اعــم از آبهــای ســطحی ،تاالبهــا ،آبهــای زیرزمینــی ،مخــازن ســدها ،آب کشــاورزی،
آب صنعتــی و آب شــرب و نیــز مدیریــت منابــع خــاک از قبیــل جنــس خــاک ،کودهــای
شــیمیایی و ســموم ،همچنیــن مدیریــت تنــوع زیســتی از قبیــل پوشــش گیاهــی ،گونههــای
جانــوری ،زیســتگاهها و معــادن نیــز از مســائل مهــم مربــوط بــه زیســتمحیط طبیعــی
اســت .در زیســتمحیط انســانی نیــز مدیریــت کیفیــت هــوا (ارتباطــات شــهری ،خانگــی،
تجــاری ،صنعتــی ،فیزیوگرافیــک ،جــوی و ســینوپتیک) مطــرح اســت .کیفیــت آب شــهرها و
روســتاها ،جلوگیــری از آلودگــی صوتــی اعــم از متحــرک و ثابــت ،کنتــرل آلودگــی بصــری در
ساختوســازهای شــهری ،مدیریــت پســماندها (خانگــی ،صنعتــی ،کشــاورزی ،بیمارســتان و
فاضــاب خانگــی و صنعتــی) ،بازیافــت نیــز از مقولههــای حائــز اهمیــت در حیطــه پایــداری
زیســتمحیطی اســت.
بــر اســاس مــوارد بیــان شــده میتــوان اســتنباط نمــود کــه حکمروائــی خــوب در واقــع
بســتر مدیریــت توســعه پایــدار اســت و نقــش محــوری در هدایــت فرآینــد توســعه ایفــا میکنــد.
ایــن مؤلفــه بیانکننــده کنتــرل مــردم بــر سرنوشــت خــود در جریــان توســعه مبتنــی بــر
امنیــت ،اعتمــاد و انســجام و رفــاه اجتماعــی و برابــری فرصتهــا مبتنــی بــر عقالنیــت و
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قانونمــداری اســت کــه بــا واژه حکومــت تفاوتهــای اساســی دارد .بهطوریکــه حکومــت
مجموعــه ســازمانها و افــرادی اســت کــه قــدرت قانونگــذاری و وضــع مقــررات و اجــرای
آنهــا را دارد ولــی حکمروائــی نحــوه تصمیمســازی و شــیوه اجــرای تصمیمــات اســت کــه
بــه اقتــدار حکومــت منجــر میشــود ) .(2012 UNESCAPقــرار گرفتــن حکمروائــی خــوب
بهعنــوان بســتر و مدیریــت توســعه پایــدار زمینــه را بــرای طــرح تعاریــف از واژه حکمروایــی
خــوب فراهــم نمــوده اســت .بــا اصــل قــرار دادن ایــن تعریــف کــه حکمروایــی خــوب،
مجموع ـهای از روشهــای فــردی ،نهــادی ،عمومــی و خصوصــی اســت کــه امــور مشــترک
مــردم را اداره کــرده و توســط فرآینــدی پیوســته ،منافــع متضــاد یــا متنــوع را همســاز میکنــد
) .(Commission in Global Governance, 1995بانــک توســعه آســیایی ،1حکمروائــی
خــوب را روشــی میدانــد کــه توســط دولــت در مدیریــت منابــع اجتماعــی و اقتصــادی بــرای
توســعه بــه کار م ـیرود .از ســوی دیگــر در دیــدگاه برنامــه توســعه ســازمان ملــل ،2حکمروائــی
خــوب عبــارت اســت از اعمــال قــدرت اقتصــادی ،سیاســی و اداری بــرای مدیریــت عمومــی
کشــور و شــامل ســازوکارها ،فرآیندهــا و نهادهایــی اســت کــه شــهروندان و گروههــا از طریــق
آن منافــع خــود را بهروشــنی بیــان کــرده ،حقــوق قانونــی خــود را اعمــال ،تعهــدات خــود را
بـــرآورده و تفاوتهایشــان را همراســتا میکننــد .بــه طوریکــه« :حکمروائــی خــوب سیســتم
پیچیــدهای از تعامــات بیــن ســاختارها ،ســنتها ،کارکردهــا (مســئولیتها) و فرآیندهــا
(عملکردهــا) اســت کــه بهوســیله ســه ارزش کلیــدی پاســخگویی ،شــفافیت و مشــارکت
شــناخته میشــود» ).(UNDP, 1997
اتخــاذ رویکــرد و بینــش سیســتمی در تئوریهــای مرتبــط بــا توســعه پایــدار بهطــور عــام و
در ابعــاد آن بهطــور خــاص بیانگــر ایــن امــر هســت کــه بیــن ابعــاد زیسـتمحیطی ،اجتماعــی
و اقتصــادی رابطــه کنــش و کنــش متقابــل و یــا رابطــه  بــد ه  -بســتان و قابلیــت جانشــینی
وجــود دارد کــه میتــوان آن را در فضــای ســهبعدی و در قالــب مثلــث پایــداری نشــان داد
کــه بیانگــر فعلوانفعــال و امــکان جابجایــی و جانشــینی بیــن مقادیــر ســه مؤلفــه اقتصــادی،
زیســتمحیطی و اجتماعــی میباشــد (شــکل.)2-1

1 -Asian Development Bank
2- United Nations Development Programme
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شکل  2-1چارچوب مفهومی توسعه پایدار

بررســی و تحلیــل ابعــاد توســعه پایــدار در قالــب مــدل (شــکل  )2-1بیانگــر ایــن موضــوع
هســت کــه تقــدم و تأخــر مؤلفههــا در کشــورهای مختلــف هــر چنــد متناســب بــا ســاختار
اجتماعــی ،اقتصــادی و حکومتــی تغییــر مییابــد ،امــا ایــن مؤلفههــا زمانــی میتوانــد نقــش
مهمــی در ایجــاد پایــداری و تــداوم توســعه ایفــا نمایــد کــه رابطــه متقابــل و سیســتمی داشــته
ن اســت دولتهــا بــر بحرانهــای پولــی و مـــالی غلبــه نـــمایند،
باشــند .بهطوریکــه ممکــ 
امــا اگـــر حکومــت مناســبی مبتنــی بــر اعتمــاد متقابــل مــردم و دولـت نباشــد ،اگـر بــه مـــقابله
ی مناســبی بــرای حمایــت از حقــوق بشــر،حقوق
جــدی بــا فســاد نپردازنــد ،اگــر سیســتم قضایـ 
ی بــرای حقــوق ورشکســتگی ،سیســتم مالیاتـی
ب مناســب 
مالکیت،حقــوق قراردادهــا و چارچــو 
ف نداشــته باشــند فرآینــد توســعه دچــار
ن مناســب و رفتــار شــفا 
و سیســتم مـــالی و نیــز قـــوانی 
آشــوبهای بنیــادی شــده و دوا م نخواهــد آورد .در بعــد مؤلفــه اجتماعــی نیــز میتــوان بــا ذکــر
بیانــی از سیســتم قضایــی کشــورها و رابطــه آن بــا توســعه پایــدار بیــان نمــود کــه در شــرایطی
کــه قضــات فاسـد باشــند قوانیــن چـــه کاربــردی میتواننــد داشــته باشــند  ،وقتــی چارچــوب و
ی ســرمایهگذاری وجــود نداشــته باشــد یــا حقــوق قراردادهــا و ســـیستم
اســتاندارد شــفافی بــرا 
مـــالیاتی قـــابل پیشبینی و عادالنه وجود نداشــته باشــد .ســرمایهگذاری خـــارجی چـــه ســودی
ن اجتماعــی وجــود نداشــته نباش ـد
خواهــد داشــت ،اگــر بــرای مقابلــه بــا بیــکاری نظــام تأمی ـ 

دومین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی

49

و نیــز مقــررات مناسـب بــرای مـــقابله بـــا انـــحصار وجــود نداشــته باشــد خصوصیســازی باشــد
کاربــردی نخواهــد داشــت ).(World Bank, 2008
برنامهریزی ملی و منطقهای
برنامهریــزی یکــی از ابزارهــای دســتیابی بــه یــک یــا مجموعــهای از اهــداف
پیشبینیشــده اســت .در ادبیــات اقتصــادی و اجتماعــی ،هرگونــه تــاش آگاهانــه ،هدفمنــد
و ارادی بــرای تســریع در نیــل بــه توســعه ،برنامهریــزی نامیــده میشــود .بــه تعبیــر آرتــور
لوئیــس 1برنامهریــزی اقتصــادی در مفهــوم عــام ،بهمنزلــه هدایــت و ســازماندهی جریــان
تولیــد اســت  -کــه در آن افــراد و واحدهــای مختلــف و بنگاههــای اقتصــادی اجــزای نظــام
برنامهریــزی تلقــی شــد  -کــه بهمنظــور اســتفاده بهینــه از منابــع کمیــاب و حداکثرســازی رفــاه
اجتماعــی انجــام میگیــرد .بــه عبــارت دیگــر  ،برنامهریــزی عبــارت از پویــش ،هدایــت عقالیــی
ســازوکار تصمیمگیــری در امــور توسعـــه اقتصـــادی و اجتماعـــی در بلندمـــدت ،میانمــدت و
کوتاهمــدت بــهمنظــور بهرهبــرداری منطقــی از منابــع اســت کــه در آن مفاهیمــی همچــون
هدفمنــدی ،ارادی و آگاهانــه بــودن مجموعــه اقدامــات و هماهنگــی فعالیتهــا مســتتر اســت
کــه در اکثــر مــوارد ایــن وظایــف بــر عهــده دولــت و ســازمانهای متولــی برنامهریــزی اســت.
براســاس مــوارد بیــان شــده میتــوان اســتنباط نمــود کــه برنامهریــزی اصــل اساســی
پیشــبرد اهــداف سیاســتگذاران جامعــه هســت کــه میتوانــد در ســطوح مختلــف انجــام
گیــرد .بهطوریکــه برنامهریــزی میتوانــد بــر اســاس ماهیــت و محتــوا و بــا  لحــاظ نمــودن
ســاختار کشــور شــامل (ملــی ،بخشــی ،چندبخشــی و منطق ـهای) ،افــق زمانــی (کوتاهمــدت،
میانمــدت و بلندمــدت) ،الــزام (ارشــادی و اجبــاری) و ...تقســیمبندی گــردد .در ایــن قســمت
بــا لحــاظ نمــودن اهــداف پژوهــش ،بیشــتر برنامهریــزی ملــی و منطق ـهای مدنظــر میباشــد
کــه بــه اختصــار بــه شــرح آن پرداختــه میشــود.
برنامهریــزی ملــی ،دربرگیرنــده اهــداف و راهبردهــای تحقــق رفــاه و دســتیابی بــه زنـــدگی
بهتــر مــردم کشـــور در دورههــای زمانــی مختلــف اســت .ایــن نــوع برنامهریــزی فراتــر از
برنامهریــزی بخشــی ،منطقــهای ،جزئــی و محلــی اســت .راهبردهــا و سیاســتهای اتخــاذ
شــده در ایــن برنامــه ،بــدون الــزام بــه رعایــت ویژگیهــا و الزامــات منطقـهای اســت و درواقــع
1- Arthur Louis
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معیــار تشــخیص اولویتهــا ،مصالــح و افقهــای توســعه ملــی اســت.
برنامهریــزی منطقــهای ،تــاش و  کوششــی منســجم و منظــم بــرای انتخــاب بهتریــن
روش از بیــن روشهــا بــرای رســیدن بــه اهــداف خــاص در ســطح یــک منطقــه اســت.
بهعبارتدیگــر ،برنامهریــزی منطق ـهای فرآینــدی اســت کــه بــا هــدف مشــارکت دادن مــردم
و مناطــق در برنامهریــزی از پاییــن بــه بــاال بــا لحــاظ نمــودن ویژگیهــای منطقــهای در
چارچــوب برنامههــای کالن ملــی صــورت میگیــرد .بــه طــوری کــه ایــن برنامهریــزی در
راســتای سیاس ـتهای توســعهی منطق ـهای ملــی انجــام میگیــرد و بــا تکیهبــر قابلیتهــا و
مزیتهــای خــود و نیــز اختیــارات مدیریتــی فرآینــد تحقــق توســعه در منطقــه را تســریع میکنــد.
از طــرف دیگــر ،مجموع ـهای از اهــداف و روشهــا کــه ضامــن رشــد و توســعه منطق ـهای
اســت ،محتــوای اصلــی و ذاتــی برنامهریــزی منطقـهای را تشــکیل میدهــد کــه ایــن مجموعــه
عــاوه بــر ایــن کــه رابطــه دو ســویه بــا برنامههــای ملــی دارنــد ،الزم و ملــزوم همدیگرنــد.
بنابرایــن ،برنامهریــزی منطقــهای نشــانگر ابعــاد فضایــی برنامههــای ملــی اســت کــه  از
سیاســت کلــی و آمایشــی ملــی تاثیــر خواهــد پذیرفــت و در ســطوح پایینتــر ،مناطــق بایــد در
چارچــوب رهنمودهــای طــرح آمایــش ســرزمین ،از اســتقالل فکــری و عملــی برخــوردار بــوده
تــا بتوانــد بــر اســاس توانمندیهــا ،قابلیتهــا و مزیتهــا اقــدام  بــه طراحــی برنامههــای
مناطــق و نیــز اجــرای آن توســط نهادهــای منطقــهای و محلــی اعــم از بخــش عمومــی،
خصوصــی و مشــارکتهای مــردم نمایــد.
در طراحــی و تدویــن برنامــه منطقــهای ،اصــول و ویژگیهایــی را بایــد مدنظــر قــرار داد.
اولیــن اصــل ایــن هســت کــه منطقــه بایــد دارای مفهــوم ســازمانی مشــخصی باشــد تــا بتوانــد
موضــوع برنامهریــزی را عینیــت دهــد .در واقــع شــکلگیری برنامهریــزی منطق ـهای مســتلزم
ایــن اســت کــه ســازماندهی منطق ـهای بــه عنــوان موضوعــی قانونــی در چارچــوب سیاســت
عمومــی و حاکمیــت ملــی پذیرفتــه گــردد .از آنجاکــه تمرکززدایــی از جریــان توســعه ملــی
و توجــه بــه تعــادل منطقــهای و ســازمان فضایــی و نیــز کاهــش نابرابــری در توزیــع منابــع
مالــی دارای ابعــاد مدیریتــی و نظــام اداری در ســطح ملــی اســت ،لــذا اتخــاذ رویکــرد توســعه
منطقــهای مســتلزم تغییــر نگــرش مدیریتــی در ســطح ملــی ،توزیــع و تفویــض اختیــارات و
تحــول در پارادیمهــای حکمروائــی اســت کــه میتوانــد در چارچــوب ارتقــای کیفیــت نهــادی و
شــهریاری خــوب و نیــل بــه توســعه پایــدار مدنظــر قــرار گیــرد.
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دومیــن اصــل در برنامهریــزی منطق ـهای ایــن هســت کــه نهــاد برنامهریــزی منطق ـهای،
بایــد قــدرت بهکارگیــری و تــوان مدیریــت ســایر نهادهــا را بــرای اجــرای برنامههــای منطقـهای
دارا باشــد .در ایــن راســتا ،مناطــق بیشــتر از دو جنبــه درونــی و برونــی ،ســازماندهی میشــوند.
بدیــن ترتیــب کــه در بعــد برونــی ،منطقــه بایــد در رقابــت بــا ســایر منطقههــا بــرای جــذب
منابــع و فعالیتهــای توســعه اقــدام نمایــد و در بعــد درونــی ،براســاس کارایــی اقتصــادی،
برنامههــای بــرای کاهــش نابرابــری بیــن نواحــی تدویــن نمایــد .براســاس مــوارد بیــان شــده
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه برنامهریــزی منطقــهای از یکســو ،نقــش تقویــت ارتباطــات و
تعامــات اقتصــادی -اجتماعــی ،توســعهی شــبکههای ارتباطــی بیــن مناطــق و ایجــاد
تحــرک در جمعیــت و توزیــع فرصتهــای اشــتغال را برعهــده دارد و از ســوی دیگــر ،هدایــت
جریانهــای جمعیتــی و اشــتغال ،تقویــت قابلیــت بهرهگیــری از منابــع در بلندمــدت از طریــق
ایجــاد رقابــت موثــر و تعــادل و تــوازن بــا مناطــق همجــوار کــه متناســب بــا سیاسـتهای ملــی
اســت ،ایفــای نقــش مینمایــد تــا در راســتای مؤلفههــای توســعه پایــدار همســوییهای الزم
را داشــته باشــد .بنابرایــن مبنــا و اســاس توســعه منطقـهای بــا لحــاظ مؤلفههــای توســعه پایــدار
بایــد بــر ســه اصــل ،تحقــق عینــی و تقویــت بعــد اقتصــادی ،توســعه برابریهــا و رفــاه و نیــز
اعتــای ارزشهــای انســانی و زیسـتمحیطی اســتوار انجــام گیــرد و نهادســازی ،ســازماندهی
و تفویــض اختیــار نیــز بایــد در راســتای رســیدن بــه اهــداف فــوق صــورت گیــرد  .همچنیــن
جهتگیریهــای توســعه منطق ـهای کــه شــامل ســطوح عمــودی ،جهانــی ،ملــی ،منطق ـهای
و محلــی هســت بایــد رابطــه نظاممنــد و عمــودی بــا هــم داشــته باشــند تــا بتواننــد در ســطح
جهانــی و منطقــهای بینالمللــی هماهنگــی و همــکاری در زمینــه توســعه ،در ســطح ملــی
کاهــش تفاوتهــای منطقــهای و ســازمان فضایــی مناســب ،در ســطح منطقــهای توســعه
ناحیهای و محلی و در ســطح محلی نیز توســعه منابع و توســعه اجتماعی را در بر داشــته باشــد.
تاریخچه برنامهریزی در ایران

برنامهریزی در دوره قبل از انقالب اسالمی

بــرای اولیــن بــار در ســال  1316واژه برنامهریــزی در متــون رســمی ایــران مطــرح شــد.
در اوایــل ایــن ســال هیــأت ده نفــرهای بــه نــام شــورای عالــی اقتصــاد بــه ریاســت رئیسالــوزرا
(نخس ـتوزیر) ،بــه منظــور تنظیــم برنام ـ ه توســع ه اقتصــادی کشــور تشــکیل گردیــد .تثبیــت
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نرخهــا و ارزش پــول ،تشــویق تولیــدات ،بررســی امــور مالــی و فنــی کارخانجــات و بنگاههــای
دولتــی ،پیشبینــی الزم بــرای تقویــت و تکثیــر جمعیــت و تربیــت نیــرویکار مهمتریــن وظایــف
ایــن شــورا بــود کــه بــروز جنــگ جهانــی دوم و فعالیتهــای عمرانــی کشــور فعالیتهــای
ایــن شــورا متوقــف نمــود .در دوران جنــگ جهانــی دوم نیروهــای متفقیــن بــرای تامیــن
نیــاز خــود بــه ریــال ،مقادیــر زیــادی طــا و ارز بــه بانــک ملــی ایــران فروختنــد .درنتیجــه
در طــی پنــج ســال ذخیــره طــای بانــک ملــی بــه پنــج برابــر رســید و مقامــات بانــک ملــی
پیشــنهاد کردنــد کــه از اندوختــه طــا و ارز خارجــی بــرای توســعهی اقتصــادی کشــور اســتفاده
نماینــد .بدینترتیــب ،دولــت هیأتــی را مامــور تهیــه پیشنویــس برنامــه عمرانــی کشــور کــرد
در پیشنویــس برنامــه هفتســاله اول ،نیــاز شــدید بــه اصالحــات اداری کــه بــدون آن
فعالیتهــای عمرانــی نمیتوانســت موفقیتآمیــز باشــد ،مــورد تصریــح و تاکیــد قــرار گرفتــه
بــود .در مردادمــاه ســال  1325ایــن هیــأت ،طــی فرآینــد بررســی برنامــه ،توانایــی مالــی دولــت
را بــرای اجــرای برنامــه کافــی ندانســته و توصیــه نمــود کــه بــرای تامیــن قســمتی از اعتبــارات
مــورد نیــاز از بانــک جهانــی وام اخــذ نمایــد .از آنجاکــه بانــک مزبــور فقــط بــرای طرحهــای
مشــخص وام پرداخــت مینمــود و پیشنویــس برنامــه ایــران بــهصــورت کلــی تنظیــم شــده
بــود ،لــذا بــه منظــور تامیــن نظــرات بانــک ،از یــک موسســه آمریکایــی بــه نــام شــرکت موریســن
نودســن دعــوت شــد تــا طرحهــا را در چارچوبــی کــه مــورد قبــول بانــک هســت ،تهیــه نمایــد.
شــرکت مزبــور ،برنامـهای تحــت عنــوان برنامــه توســعه و عمــران ایــران ،در مردادمــاه  1326بــه
دولــت ارائــه کــرد .در نهایــت برنامــه پیشــنهادی دولــت ،بهمــن مــاه  1327بــه تصویــب مجلــس
شــورای ملــی رســید .بــا آغــاز نهضــت ملــی کــردن صنعــت نفــت ایــران و تحریــم همهجانبــه
ایــران بهویــژه تحریــم نفتــی و کاهــش شــدید درآمدهــا ،اجــرای برنامــه عمرانــی  7ســال ه اول
پــس از دو ســال متوقــف گردیــد .برنامــه عمرانــی دوم (1341ـ )1334پــس از  28مــرداد 1332
و در پــی صــدور مجــدد نفــت و بهوجــود آمــدن امــکان مالــی بــا همــان اهــداف برنامــه اول در
ً
اســفندماه  1334بهتصویــب رســید .ایــن برنامــه نیــز هماننــد برنامــه اول صرفــا یــک برنامــه
کالبــدی در ســطح مجموع ـهای از طرحهــا و پروژههــا بــود .بــرای اجــرای ایــن برنامــه دولــت
 25میلیــارد ریــال وام از منابــع داخلــی و خارجــی دریافــت نمــود.
برنامــه ســوم عمرانــی کشــور ( ،)1341-1346اولیــن برنامــه جامعــی بــود کــه بــرای
مــدت  5ســال تنظیــم شــد .در ایــن برنامــه ســازمان برنامــه موظــف شــده بــود بــه جــز اجــرای
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طرحهایــی کــه بهعهــده وزارتخانههــا و دســتگاههای دولتــی مســئول و موسســات عمومــی
و عامالمنفعــه بــود ،بــرای اجــرای ســایر طرحهــا ،دســتگاههای مناســبی تحــت نظــر یکــی
از وزارتخانههــا یــا ســازمان برنامــه ایجــاد کنــد .در برنامــه ســوم نــرخ رشــد متوســط ســاالنه6 ،
درصــد لحــاظ شــده بــود .رشــد بخشهــای تولیــدی ،کشــاورزی و صنعــت در درجــه اول قــرار
داشــت .البتــه بخشهــای جدیــدی هماننــد ســاختمان و ارتباطــات و مخابــرات نیــز از اهــداف
مــورد انتظــار برنامــه ســوم بــود .گرچــه بودجــه بخــش صنعــت در برنامــه بــاال نبــود امــا از نظــر
ماهیــت هزینههــا و چگونگــی اجــرای طرحهــا ،زمینــه صنعتــی شــدن ایــران فراهــم شــد.
در طــول ایــن برنامــه بــا صــرف حــدود نیمــی از هزینههــای عمرانــی در امــور غیــر تولیــدی
زیرســاختها و فضــای الزم بــرای رشــد ســرمایهداری و افزایــش ســود ســرمایههای داخلــی و
خارجــی بــرای تحقــق توســعه اقتصــادی فراهــم شــد.
برنامــه چهــارم عمرانــی (۱۳۵۱ـ ،)۱۳۴۷در راســتای و ادامــه برنامــه ســوم تنظیــم شــده
بــود .ایــن برنامــه یکــی از موفقتریــن برنامههــای توســعه تلقــی میشــود .در ایــن دوره نــرخ
رشــد در بخــش کشــاورزی بــه  ۵/۴درصــد ،بخــش صنعــت و معــدن بــه  ۱۴/۷درصــد ،بخــش
خدمــات بــه  ۱۳/۱درصــد ،نفــت بــه  ۱۴/۵درصــد و هزینههــای مصرفــی بــه  ۱۱درصــد رســید.
در ایــن برنامـ ه بــه دنبــال ادامــه ســرمایهگذاریهای ســریع بخــش دولتــی و خصوصــی ،رشــد
اقتصــادی ســاالنه کشــور تــا حــدود  ۱۰درصــد افزایــش یافــت و رشــد ســطح قیمتهــا ،بجــز
ســال  ،۱۳۴۸از حــدود  ۲درصــد تجــاوز نکــرد .توجــه دولــت در آن ،معطــوف بــه ســرمایهگذاری
در صنایــع ســرمایه بــر ماننــد ذوبآهــن ،ذوبآلومینیــوم و ماشینســازی بــود .مجتمــع
ذوبآهــن و صنایــع پتروشــیمی ،کــه مقدمــات آن در دوره برنامــه ســوم فراهــم شــده بــود ،در
برنامــه چهــارم بــه مرحلــه بهرهبــرداری رســیدند .ایــن برنامــه موجبــات تأســیس  ۲۵۰هــزار
واحــد صنعتــی کــه  ۲۴درصــد آن را واحدهــای بــزرگ صنعتــی تشــکیل مـیداد ،فراهــم کــرد.
برنامــه پنجــم عمرانــی ( ،)۱۳۵۲ - ۱۳۵۶در  ۲۲بهمــن ســال  ۱۳۵۱بــا چشــم انــدازی
امیدوارکننــده بــرای رشــد اجتماعــی و توزیــع عادالنهتــر ثــروت و افزایــش ســهم در تجــارت
بینالمللــی ،تصویــب شــد .تشــکیل دفاتــر مســتقل برنامهریــزی ســازمان برنامــه در مراکــز
اســتانها و ترویــج شــیوه غیرمتمرکــز برنامهریــزی از رویکردهــای آن برنامــه بــوده اســت .در
ایــن ســالها افزایــش ناگهانــی قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی و ســرازیر شــدن دالرهــای
نفتــی ،ســبب بــروز تضــاد بیــن اندیش ـههای کارشناســی و سیاســی شــد .شــوک چنــد برابــر
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شــدن درآمدهــای نفتــی ،مانــع اجــرای برنامــه ســنجیدهای شــد کــه برنامــه موفــق چهــارم
ً
تنظیــم شــده بــود .در واقــع برنامــه پنجــم بــا  ۲ســناریوی کامــا متفــاوت در برابــر دولــت قــرار
گرفــت ،یــک اجتنــاب از هزینــه کــرد شــتابزده درآمدهــای مــازاد نفــت و ذخیــره کــردن آن
بــرای ســرمایهگذاری در قالــب برنامههــای مــدون و ســناریوی دیگــر خرجتراشــی بــرای همــه
درآمدهــا بــه رغــم نبــود ظرفیتهــای اقتصــادی و انســانی بــود .انتخــاب ســناریوی دوم و
تجدیدنظــر فرمایشــی برنامــه پنجــم ،افزایــش حجــم مالــی برنامــه بــه چنــد برابــر مجمــوع حجم
مالــی چهــار برنامــه پیشــین ،ســبب خفگــی اقتصــاد نوپــا و نتایــج ناخواســته آن شــد .کمبودهــا
و محدودیتهــای جــدی در زمینــه زیرســاختهای مناســب ماننــد راه ،راهآهــن ،بنــادر ،و
انبارهــا؛ کمبــود مصالــح ســاختمانی مثــل آهــن و ســیمان؛ کمبــود ماشــینآالت و تجهیــزات
صنعتــی و ســاختمانی و از آن مهمتــر ،کمبــود بســیار شــدید ســرمایه انســانی بــرای طراحــی،
اجــرا و حتــی بهرهبــرداری مانــع تحقــق کامــل اهــداف برنامــه گردیــد .دشــواریهای عنــوان
شــده بــه معنــی شکســت اجــرای برنامــه پنجــم نبــود ،بلکــه در  ۳ســال اول برنامــه ،رشــد تولیــد
ناخالــص داخلــی بــدون نفــت بــه قیمتهــای ثابــت بــه ترتیــب بــه  ۱۶/۷ ،۱۶/۶و ۱۸/۶درصــد
رســید؛ کــه هــر چنــد بــا رشــد پیشبینــی شــده در برنامــه یعنــی ۲۵/۹درصــد فاصلــه داشــت،
امــا رشــد کمــی هــم نبــود .در بررس ـیهای پــس از انقــاب ،متوســط رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی  ۵ســال برنامــه پنجــم بــدون نفــت ۱۵درصــد و بــا نفــت  ۸/۳درصــد برآورده شــده اســت.
برنامــه ششــم :تجربــه عــدم توفیــق کامــل برنامــه پنجــم بعــد از تجدیــد نظــر ،ســبب شــد
کــه برنامهریــزان بــا رویکــرد کارشناســی قویتــر و حتــی بــا نیــت جبــران اشــتباهها ،بــه
اســتقبال تدویــن برنامــه ششــم رفتنــد .در ایــن فضــا برنامــه ششــم (۱۳۶۱ـ )۱۳۵۷بــا لحــاظ
کــردن برنامـه آمایــش ســرزمین تهیــه گردیــد ،کــه بــا وقــوع انقــاب اســامی در ســال  ۱۳۵۷و
التهابهــای بعــد از پیــروزی متوقــف شــد و بــه اجــرا در نیامــد .بــر حســب شــواهد و مســتندات،
ایــن برنامــه بــا اتــکا بــه تجــارب و پشــتوانه برنامههــای اول تــا پنجــم ،کاملتریــن برنامــه توســعه
شــناخته شــده اســت کــه فرصــت اجــرا پیــدا نکــرد .از ســوی دیگــر ایــن مالحظــه را نیــز نبایــد
از نظــر دور داشــت کــه ،اگــر چــه برنامههــا از نظــر کارشناســی و علمــی بــه تدریــج پختهتــر
و کارآمدتــر تهیــه میشــد ،امــا بدنــه اجرایــی و مدیریتــی کشــور بــه طــور متناســب ،ظرفیــت
پذیــرش تحــوالت و تغییــرات را پیــدا نکرد و کشــور نتوانســت در طــول  ۳۰ســال (۱۳۵۷ـ)۱۳۲۷
صاحــب فرهنــگ ســازمانی منضبــط ،قانونمنــد ،پاس ـخگو و زیرســاختهای اساســی شــود.
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ســازمان برنامــه و بودجــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،از لحــاظ کارشناســی و تجــارب
برنامهریــزی جامــع ملــی و منطق ـهای  از توانمندیهــای بســیار خوبــی برخــوردار بــود .در آن
مقطــع تاریخــی ،بــه دلیــل وجــود مدیــران انقالبــی و شــیفته خدمــت ،انتظــار ایــن بــود ک ـه  
از ظرفیتهــای کارشناســی و تخصصــی آمــاده بــه کار ،نهایــت اســتفاده در تدویــن برنامــه
توســعه صــورت گیــرد تــا بــا زمینــه مناســب مشــارکت مردمــی ،عــزم و وحــدت ملــی ،توســعه
همــه جانبــه اقتصــادی و اجتماعــی در کشــور بــا شــتاب بیشــتر انجــام گیــرد .امــا در عمــل بــه
دلیــل عــدم آشــنایی برخــی مدیــران بــا ادبیــات علمــی توســعه ،عــدم اعتقــاد بــه دســتاوردهای
برنامهریــزی ،تلقــی نمــودن نهــادبرنامهریــزی بــه عنــوان نمــاد وابســتگی بــه غــرب ســبب شــد
تــا کوشــشهای بیدریــغ کارشناســان و دســتاندرکاران برنامهریــزی در ســالهای ۱۳۵۸
و  ۱۳۵۹قریــن توفیــق نباشــد .در ســال هــای بعــد هرچنــد برنامههایــی تدویــن شــد ،امــا بــه
تصویــب بــه مجلــس شــورای اســامی نرســید .بــه عنــوان نمونــه  ،برنامــه  ۵ســاله کــه بــرای
دوره  ۱۳۶۶ـ  ۱۳۶۲تهیــه و در شــهریور ۱۳۶۱بــه تصویــب شــورای اقتصــاد و در تیرمــاه ۱۳۶۲
بــه تصویــب هیــأت دولــت رســیده بــود ،هرگــز بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی نرســید.
الیحــه اهــداف و سیاســتهای کلــی توســعه اقتصــادی ـ اجتماعــی ـ فرهنگــی بیســت
ســاله جمهــوری اســامی ایــران ( ۱۳۸۱ـ  )۱۳۶۱و الیحــه اصالحــی برنامــه پنــج ســاله اول و
الیحــه اهــداف و اســتراتژیهای جمهــوری اســامی ایــران نیــز از جملــه تالشهــای نــاکام
در عرصــه برنامهریــزی بــود .بدیــن ترتیــب  مشــکالت و مســائل متنــوع بعــد از انقــاب و جنــگ
تحمیلــی عــراق ،ســبب شــد تــا شــرایط الزم بــرای توجــه بــه برنامهریــزی و ادامــه فعالیتهــای
توســعه اجتماعــی ـ اقتصــادی فراهــم نشــود .درنتیجــه برنامهریــزی توســعه تــا پایــان جنــگ
تحمیلــی بهاجبــار بــه تعویــق افتــاد .خــا وجــودی برنامههــای توســعه و نیــز چالشهــای
مربــوط بــه دوران انقــاب و جنــگ تحمیلــی موجــب گردیــد نــرخ رشــد اقتصــادی کشــور طــی
دوره  ۱۳۵۷تــا  1367بــه حــدود 4/8ـ تتــزل یابــد کــه بــا درنظــر گرفتــن افزایــش نــرخ رشــد
جمعیــت بــه شــدت ســبب کاهــش درآمــد ســرانه گردیــد.
برنامــه اول توســعه جمهــوری اســامی ایــران ( ۱۳۷۲ـ  ،)۱۳۶۸در آبــان  ۱۳۶۷بــا عنــوان
برنامــه کالن توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران از ســوی
وزارت برنامــه و بودجــه در پنــج فصــل تهیــه و بــه شــورای اقتصــاد پیشــنهاد شــد و در نهایــت
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ســند برنامــه اول توســعه در اواخــر ســال  ۱۳۶۸بــه تصویــب مجلس رســید .ســرانجام پــس از ده
ســال چالــش و کشــمکش بیــن موافقــان و مخالفــان برنامهریــزی ،بــه ویــژه بعــد از سپریشــدن
دوران  ۸ســاله جنــگ تحمیلــی ،دولــت بــا هــدف بازســازی اقتصــادی پــس از جنــگ بــه طراحی
و اجــرای برنامههــای توســعه مبــادرت ورزیــد .محورهــای اصلــی سیاس ـتهای جدیــد دولــت
آزادســازی و تعدیــل اقتصــادی ،تامیــن رشــد تولیــد و رفــع موانــع توســعه تجــارت بینالمللــی،
ایجــاد تعــادل در قیمتهــای نســبی ،گســترش صــادرات غیرنفتــی و رهایــی از اقتصــاد تــک
محصولــی بــود .رشــد اقتصــادی در ســه ســال اول برنامــه  13/6 ،5/5و  ۱۲/۵درصــد بــود،
ولــی در دو ســال آخــر برنامــه بــه  ۴/۷و  ۱/۸درصــد کاهــش یافــت بهطــوری کــه میانگیــن
رشــد اقتصــادی برنامــه بــه  ۷/۴درصــد رســید.
برنامــه دوم توســعه جمهــوری اســامی ایــران ( ۱۳۷۴ـ  )۱۳۷۸بــا یــک ســال وقفــه
تصویــب و از ســال  ۱۳۷۴بــه اجــرا درآمــد .ایــن برنامــه از نظــر ســاختار و ماهیــت چنــدان
بــا برنامــه اول تفــاوت نداشــت و مبتنــی بــر آزادســازی اقتصــادی و خصوصیســازی بــود.
محورهــای اصلــی برنامــه دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی ،تقویــت ارزشهــای فرهنگــی و
انقالبــی و افزایــش کارایــی نظــام اداری بــود .رشــد اقتصــادی یــا اصلیتریــن هــدف برنامــه،
 ۵/۱درصــد پیشبینــی شــده بــود کــه در عمــل بــه  ۳/۲درصــد رســید .ایــن برنامــه در حیــن
اجــرا بــا کاهــش درآمدهــای ارزی ،سررســید بدهیهــای خارجــی کوتاهمــدت مربــوط بــه
طرحهــای ســرمایهگذاری خارجــی دوران برنامــه اول ،ناکامــی در یکسانســازی نــرخ ارز و
بــا مــوج ســنگین تــورم مواجــه شــده و در عمــل بــا انحــراف از رویکــرد آزادســازی اقتصــادی بــه
ســوی سیاســتهای تثبیــت اقتصــادی ســوق پیــدا کــرد.
برنامــه ســوم توســعه جمهــوری اســامی ایــران ( ۱۳۸۳ـ )۱۳۷۹در فروریــن  ۱۳۷۹بــه
تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید .ایــن برنامــه بــا ایــن نگــرش کــه توســعه فرآینــدی
چنــد وجهــی اســت کــه متضمــن بهبــود مســتمر ســطح زندگــی و کیفیــت آن اســت تدویــن
شــد .از ایــن رو عــاوه بــر افزایــش درآمــد ســرانه ،مقوالتــی همچــون بهبــود کیفیــت آمــوزش
و ســامت ،فقرزدایــی و حفاظــت از محیــط زیســت و تاســیس حســاب ذخیــره ارزی بــرای
مدیریــت درآمدهــای نفتــی و کاهــش ضربــات ناشــی از شــوکهای برونــزا در ایــن برنامــه
مــورد توجــه قــرار گرفــت .همچنیــن تاکیــد بــر آزادیهــای قانونــی ،ارتقــای امنیــت اجتماعــی،
گســترش مشــارکت مــردم و اصالحــات ســاختاری در نظــام اداری و نهادســازی از ســایر
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محورهــای مــورد تاکیــد در ایــن برنامــه بــود .هــدف کمــی ایــن برنامــه رشــد اقتصــادی  ۶درصــد
بــود کــه عمــا  5/4آن محقــق شــد .عملکــرد شــاخصهای کمــی در ایــن برنامــه در مقایســه
بــا برنامههــای پیشــین ،از وضعیــت موفقتــری برخــوردار بــود بــه نحــوی کــه از  ۶درصــد
رشــد هدفگــذاری شــده  5/4درصــد محقــق گردیــد و تــورم بــا ۱۴/۱درصــد از نــرخ تــورم
پیشبینــی شــده (۱۵/۹درصــد) کمتــر بــود .همچنیــن نــرخ رشــد جمعیــت در ســطح ۱/۶
درصــد تثبیــت شــد.
برنامــه چهــارم توســعه ( ۱۳۸۸ـ )۱۳۸۴در شــرایطی تهیــه شــد کــه  بــه رغــم توفیــق نســبی
برنامــه ســوم در نیــل بــه هدفهــا کشــور هنــوز بــا چالشهــای اساســی در ابعــاد درونــی و
بیرونــی مواجــه بــود .ایــن چالشهــا و  دشــواریهای اقتصــادی ،اجتماعــی و ســاختاری بــه
گونـهای بــود کــه نــه فقــط مخالفــان برنامهریــزی بــه هــواداران برنامهریــزی توســعه پیوســتند،
بلکــه جملگــی بــر آن شــدند کــه فقــط برنامهریــزی میانمــدت پنجســاله کافــی نیســت و در پــی
برنامهریــزی بلندمــدت و طرحریــزی اســتراتژی توســعه برآمدنــد .ایــن برنامــه در یــک فرآینــد
 ۵ســطحی شــامل چشــم انــداز  ۲۰ســاله ،سیاســتهای کلــی نظــام ،سیاســتهای کلــی
برنامــه ،تهیــه اســناد ویــژه (فرابخشــی) ،اســناد توســعه بخشــی و اســتانی بــه تصویــب رســید.
  برنامــه چهــارم توســعه در قالــب ترســیم چشـمانداز آینــده در افــق بلندمــدت و بــا سرمشــق
«رشــد پایــدار اقتصــادی مبتنــی بــر محــور دانایــی و رویکــرد جهانــی» ،بــه منظــور اصــاح
ســاختارها و فرآیندهــای جامعــه تهیــه و تدویــن شــده بــود .در واقــع ایــن برنامــه برخــاف برنامــه
ســوم کــه اصــاح ســاختار کشــور را بــا رویکــرد داخلــی مدنظــر قــرار داده بــود ،اصــاح ســاختار
را بــا رویکــرد جهانــی مدنظــر قــرار داده بــود .ایــن برنامــه بــه عنــوان نخســتین گام در رســیدن
بــه اهــداف تعییــن شــده در چش ـمانداز بیســت ســاله درازمــدت کشــور بهگون ـهای تدویــن شــد
کــه بتوانــد نــرخ بیــکاری و نــرخ تــورم را کــه از مهمتریــن شــاخصهای اقتصــادی هســتند
بــه عــدد تــک رقمــی تبدیــل نمایــد .یکــی دیگــر از اهــداف تعییــن شــده در ایــن برنامــه ،ارتقــای
بهــرهوری نیــروی کار بــه میــزان  3/5درصــد بــود .رشــد اقتصــادی مــورد نیــاز بــرای تحقــق
اهــداف تعییــن شــده حــدود  8درصــد بــرآورد شــده بــود کــه بخشــی از آن میبایســتی از طریــق
ارتقــای بهــرهوری و بــا اصــاح مدیریــت اقتصــادی کشــور بهدســت میآمــد.
برنامــه فــوق ،اولیــن برنامــه پنجســاله مبتنــی بــر چشـمانداز  20ســاله بــود ولــی بــا روی کار
آمــدن دولــت نهــم در ســال  1384و اعــام عــدم اعتقــاد و التــزام آن بــه قانــون برنامــه چهــارم،
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در عمــل ایــن برنامــه در ابتــدای راه اجــرا متوقــف شــد .در واقــع در دوره پنجســالهی آن
(1388ـ )1384کشــور بــدون برنام ـهی توســعه اداره شــد و متاســفانه ســاختارها و نظامهــای
نظــارت بــر اجــرای قوانیــن از جملــه مجلــس شــورای اســامی ،ســازمان بازرســی ،دیــوان
محاســبات و ...نیــز دولــت را ملــزم بــه بازگشــت و اجــرای برنامــه ننمودنــد  .لــذا بهرغــم اینکــه
درآمدهــای نفتــی کشــور ناشــی از افزایــش قیمــت آن در بازارهــای جهانــی بــه شــدت افزایــش
یافتــه بــود ،اهــداف کالن برنامــه از قبیــل رشــد اقتصــادی ،اشــتغال ،تــورم و رشــد بهــرهوری
محقــق نشــد و شــکاف آنهــا از پیشبینــی برنامــه بویــژه از نیمــه دوم دوره برنامــه ()1386
بیــش از پیــش آشــکار گشــت.
برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی (۱۳۹۴ـ )۱۳۹۰بــا شــعار «پیشــرفت تــوأم بــا عدالــت»
طراحــی شــد .در الیحــه برنامــه پنجــم 6 ،محــور بــا عناوینــی چــون «دســتیابی بــه جایــگاه
ترســیم شــده بــرای کشــور در ســند چشــمانداز  20ســاله در منطقــه»« ،ایجــاد فضــای
مناســب بــرای تحقــق کامــل سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری»« ،جلــب
گســترده مشــارکت مــردم و مردمــی کــردن حوزههــای اقتصــادی و اجتماعــی» و «جهــش
بلنــد اقتصــادی و اجتماعــی» ذکــر شــده اســت .رویکردهــای اصلــی برنامــه پنجــم توســعه در
بخــش اقتصــادی ،افزایــش نقشآفرینــی بخــش خصوصــی در اقتصــاد ملــی ،افزایــش ســهم
بخــش تعــاون و اجــرای سیاس ـتهای انگیزشــی و حمایتــی دولــت از بخشهــای غیردولتــی
اســت .همچنیــن تحقــق رشــد مســتمر و پرشــتاب اقتصــادی بــه میــزان حداقــل  ۸درصــد نــرخ
رشــد ســالیانه تولیــد ناخالــص داخلــی از دیگــر اهــداف برنامــه بــود .ایــن برنامــه نیــز در عمــل
بهعلــت شــدت یافتــن تحریمهــای اقتصــادی ناشــی از مناقشــه هســتهای و عــدم تحقــق
منابــع پیــش بینــی شــده حاصــل از نفــت ،نتوانســت موفقیــت چندانــی در تحقــق اهداف داشــته
باشــد .بطــوری کــه در ســالهای میانــی برنامــه نــرخ رشــد اقتصــادی کشــور بــه دامنــه منفــی
فــرو افتــاد و تجربــه نــاکام دیگــری بــه تجــارببرنامهریــزی در کشــور افــزود.
برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی و اجتماعــی( ،)1395- 1399ســومین برنام ـهای اســت
کــه در راســتای تحقــق اهــداف ســند چشـمانداز بیســت ســاله جمهــوری اســامی ایــران تهیــه
شــده اســت .رویکــرد ایــن برنامــه بــر دو محــور «کنتــرل تــورم و انضبــاط مالــی» و «حرکــت بــه
ســمت رونــق اقتصــادی» مــی باشــد .در طــرف عرضــه اقتصــاد ســعی شــده اســت بــا کاهــش
موانــع اداری و اعتبــاری تولیــد ،کاهــش نااطمینانیهــا ،مدیریــت واردات و ایجــاد تحــرک در
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بخشهــای مختلــف اقتصــادی بــه ویــژه بخشهــای صادراتــی بــه افزایــش فعالیتهــای
اقتصــادی کمــک گــردد .همچنیــن در طــرف تقاضــای اقتصــاد دولــت بــا اعمــال سیاسـتهایی
نظیــر انضبــاط مالــی و مدیریــت مصــرف دولتــی و افزایــش انگیزههــای ســرمایهگذاری بــه
افزایــش تولیــد کمــک نمایــد.
سیاســتهای کلــی برنامــه ششــم توســعه بــر پایــه محورهــای ســه گانــه «اقتصــاد
مقاومتــی»« ،پیشــتازی در عرصــه علــم و فــنآوری» و «تعالــی و مقاومســازی فرهنگــی» و
بــا در نظــر گرفتــن واقعیتهــای موجــود در صحنــه داخلــی و خارجــی تنظیــم شــده اســت.
توجــه بــه موضوعــات خــاص راهبــردی ،مکانمحــور ،بخشــی و فرابخشــی و کالن ،دســتیابی
بــه رشــد اقتصــادی متوســط ســاالنه  8درصــد ،بهبــود فضــای کســب وکار ،تقویــت ســاختار
رقابتــی بازارهــا ،مشــارکت و بهرهگیــری مناســب از ظرفیــت  نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــا
ایفــای نقــش ملــی و فراملــی آنهــا در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ،توســعه پیوندهــای اقتصــادی
و تجــاری متقابــل و شــبکهای کشــور بــا کشــورهای منطقــه آســیای جنــوب غربــی و جهــان،
تبدیــل شــدن بــه قطــب تجــاری و ترانزیتــی منطقــه ،گســترش و تعمیــق نظــام جامــع تامیــن
مالــی و ابزارهــای آن ،توســعه ســرمایهگذاری و کاهــش خطرپذیــری فعالیتهــای تجــاری
و اقتصــادی کشــور بــا تاکیــد بــر ارتقــاء شــفافیت و ســامت نظــام مالــی از جملــه اهــداف
توســعهای قانــون برنامــه ششــم توســعه میباشــند.
آسیبشناسی نظام برنامهریزی در ایران
مــروری بــر تاریخچــه برنامهریــزی ایــران در طــی 65ســال گذشــته بیانگــر ایــن هســت  
کــه اگــر اشــتباه بدفرجــام و فاجعهبــار تجدیدنظــر در برنامــه پنجــم عمرانــی قبــل از انقــاب
اســامی صــورت نگرفتــه بــود و فرآینــد برنامهریــزی توســعه در ادامــه رونــد تکاملــی برنامــه
ســوم و چهــارم تــا برنامــه ششــم ادامــه مییافــت ،بهاحتمالقــوی اقتصــاد ایــران میتوانس ـت  
بــا وجــود فرهنــگ خودمــداری و ناکارآمدیهــای بوروکراســی ،بهتدریــج مســیر تکامــل
بهســوی برنامهریــزی توســعه پایــدار و آمایــش ســرزمین را طــی کنــد .رونــد تکاملــی شــناخت
تنگناهــا ،ارائــه راهحلهــا و تنظیــم برنامههــای ملــی ،منطقــهای و اســتانی از برنامــه ســوم
تــا ششــم ،تــا حــدودی امیدوارکننــده بــود .بعــد از انقــاب اســامی بــه دلیــل حاکــم بــودن  
ً
رویکردهــای متفــاوت گروههــای سیاســی ،تحریمهــای خارجــی و جنــگ تحمیلــی ،عمــا
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برنامهریــزی ملــی بــا ده ســال تأخیــر انجــام گرفــت کــه ایــن دوره بیشــتر بــا رکــود و تعطیلــی
مصــادف بــود .پــساز آن نیــز تصمیمگیریهــای سیاســی همــواره بــر تصمیمگیریهــای
اقتصــادی و فنــی غلبــه داشــته اســت.
ارزیابــی تطبیقــی و نقــد علمــی عملکــرد  11برنامــه توســعه پیــش و بعــد از انقــاب ،میتواند
تصویــری شــفاف از کاســتیهای توســعه را نشــان دهــد .بخشــی از موانــع توســعهیافتگی ایــران
بــه بیاطالعــی از مفاهیــم توســعه و بخــش دیگــر آن به ســاختار اجتماعــی ،فرهنگــی و تاریخی
جامعــه مربــوط میشــود .توســعهیافتگی محصــول خردجمعــی ،کار گروهــی ،همگرایــی و
تفاهــم میــان دولــت پاسـخگو بــا مــردم ،نهادهــای مدنــی و بخــش خصوصــی اســت .بنابرایــن
تــا زمانــی کــه  هماهنگــی و انســجام فکــری و مدنــی میــان کارشناســان ،اندیشــمندان و
نخبــگان جامعــه تحقــق نیابــد ،موتــور توســعه در جامعــه  -بــه دلیــل اینکــه  ،توســعه محصــول
تفکــر سیســتماتیک ،انضبــاط جمعــی و قاعدهمنــد بــودن جامعــه اســت  -روشــن نخواهــد شــد.
بــرای تحقــق توســعه در جامعــه بایــد شــرایط و بســتری فراهــم گــردد تــا فرآینــد توســعه در آن
ً
آغــاز گــردد .در ایــن راســتا ،اوال ســاختار اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــرای تحقــق اهداف
توســعه مطلــوب ،بایــد ســاختاری باشــد کــه در آن نظــم ،قواعــد اجتماعــی و قانــون حاکــم
و عناصــر مســئول پاســخگو باشــند؛ دوم اینکــه  ذهــن مــردم بــا مفاهیــم و اثــرات ملمــوس
توســعه آشــنا گــردد و ســوم اینکــه  نهادهــای مردمــی ،انجمنهــای صنفــی و تخصصــی،
نخبــگان ،صاحبنظــران و دانشــگاهیان در برنامهریــزی توســعه مشــارکت داده شــوند.
بــا توجــه بــه ســابقه برنامهریــزی اقتصــادی رســمی و مــدون در ایــران ،در کنــار کامیابیهــا
و شکســتهایی کــه در طراحــی و اجــرای برنامههــای گذشــته وجــود داشــته ،میتــوان از
دســتاوردهای آنهــا بهعنــوان  تجربــه ارزشــمند بــرای طراحــی و تدویــن برنامــه باهــدف کاهش
زیانهــای اجتماعــی و ارتقــای جنبههــای مثبــت اســتفاده نمــود کــه ایــن امــر مســتلزم انجــام
تحقیــق پیرامــون آسیبشناســی در ارتبــاط بــا برنامههــای توســعهای هســت  .در ایــن راســتا،
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی بــا گــردآوری نظــرات نخبــگان و کارشناســان
توســعه و مجریــان امــر تدویــن و اجــرای برنامههــای توســعه قبلــی ،بــا بهکارگیــری روش
کتابخانــهای و مصاحبههــای حضــوری انجــام و آســیبهای اساســی برنامههــای توســعه را
در چهــار محــور کلــی زیــر جمعبنــدی نمــوده اســت کــه بــه عنــوان پایــان بخــش ایــن فصــل
بــهاختصــار بیــان میگــردد (منجــم زاده و همــکاران:)1388 ،
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ً
عــدم رعایــت پیشنیازهــای برنامهریــزی :اینگونــه ضعفهــا و آســیبها عمدتــا
ناشــی از عــدم توجــه کافــی بــه شــرایط حاکــم بــر محیــط برنامهریــزی در مراحــل تدویــن و اجــرا
بــوده اســت .ایــن شــرایط شــامل عواملی چــون  فقدان فهم مشــترک در ســطح مفاهیم توســعه،
عــدم وجــود اطالعــات و آمارهــای جامــع ،بــه هنــگام و در دســترس ،ابهــام و کاســتیها و
ناهماهنگیهــای قانونــی ســاختار سیاســی ـ اجتماعــی کشــور در خصــوص برنامهریــزی اســت.
مشــکالت و نواقــص فرآینــد برنامهریــزی :شــامل ضعفهایــی  اســت کــه در جریــان
طراحــی و تدویــن برنامههــای توســعه وجــود دارد از آن جملــه میتــوان بــه عــدم اســتفاده
از مشــارکت ذینفعــان و عــدم حصــول اجمــاع و توافــق در برنامههــای توســعه ،مداخلــه
دیدگاههــای غیرکارشناســی ،اشــکاالت مرتبــط بــا زمانبنــدی فرآینــد برنامهریــزی ،آســیبهای
ناشــی از تقــدم و تأخرهــای زمانــی غیرمنطقــی در فرآینــد تدویــن برنامــه ،نــگاه بودج ـهای بــه
برنامــه در دســتگاهها و بخشهــا ،نگــرش مقطعــی و عــدم اســتمرار برنامهریــزی ،عــدم
اســتفاده از ترکیــب کارشناســی مناســب برنامهریــزی و تمرکزگرایــی در برنامهریــزی اشــاره کــرد.
محتــوای برنامههــا :ابهــام در نحــوه ارتبــاط اســناد باالدســتی و برنامههــای میانمــدت،
عــدم تــوازن بیــن هزینــه و مطلوبیتهــای نیــل بــه هــدف ،جامعیــت برنامههــا و عــدم
اولویتگــذاری صحیــح در اهــداف برنامــه ،کلــی و تفســیربردار بــودن برخــی مــواد و تفصیلــی
بــودن افراطــی برخــی دیگــر ،عــدم وجــود الگــوی روشــن و رابطــه علــی و معلولــی صحیــح
میــان اجــزای برنامــه ،باثبــات در نظــر گرفتــن شــرایط و عــدم توجــه بــه نــا اطمینانیهــا و
ســناریوهای احتمالــی در آینــده ،عــدم وجــود پروگرامهــای اجرایــی و عملیاتــی ،عــدم
همخوانــی بــا برنامههــای توســعه قبلــی ،بلندپروازانــه بــودن اهــداف برنامــه ،فقــدان پیونــد بیــن
بودجــه ســالیانه بــا برنامههــای مصــوب ،دولتــی زدگــی در برنامــه ،عــدم توجــه بــه برنامهریــزی
فضایــی و منطق ـهای ،تداخــل مفــاد برنامههــای توســعه بــا شــرح وظایــف دســتگاهها ،عــدم
همســویی و یکپارچگــی برنامـ ه بخشهــا در مســیر نیــل بــه اهــداف ملــی و غلبــه رویکردهــای
کمــی و تکنیکهــای اقتصادســنجی بــر تحلیلهــای سیاســتی از جملــه ایــرادات مربــوط بــه
محتــوای برنامههــا میباشــد.
حــوزه اجــرا :در ایــن بعــد میتــوان  ،ســرعت و گســتردگی تحــوالت سیاســی ـ اقتصــادی
در کشــور ،وجــود برنامههــای دیگــر بــا اولویــت باالتــر ،ضعــف اداری دولــت جهــت اجــرای
برنامههــای گســترده ،ضعــف ســازوکارهای نظارتــی ،ابهامــات در نحــوه ارائــه گزارشهــا،
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بیتأثیــر بــودن گــزارش عملکردهــا بــر روندهــای اجرایــی ،عــدم درک صحیــح مجریــان از
مفــاد قانــون ،انگیــزه پاییــن مجریــان بــرای اجــرای قانــون ،تداخــل تقویــم زمانــی برنامههــا بــا
تقویــم سیاســی کشــور ،عــدم توجــه بــه بســترهای اجتماعــی الزم بــرای اجــرای قوانیــن ،عــدم
انتخــاب صحیــح مجــری ،فقــدان معیارهــای مشــخص بــرای انتخــاب موضوعــات سیاســتی،
فقــدان ارتبــاط منطقــی بیــن جــداول کمــی و محتــوای برنامههــا و فقــدان ابزارهــای سیاســتی
متناســب بــا اهــداف را از ضعفهــای برنامــه یــاد بــرد.

برنامهعملیاتیاقتصادمقاومتی
جلد اول

برنامهریزی هستههایکلیدی:

(مفاهیم ،مبانی ،روشها و نظام مدیریت)

فصل دوم

مبانی نظری و پارادایمهای برنامهریزی

مقدمه

1

نابرابریهــای اجتماعــی و اقتصــادی محلــی و منطقــهای ،شــکاف طبقاتــی ،افزایــش
آالیندههــای زیســتمحیطی ،ناهماهنگیهــای فضایــی در برخــورداری از اســتاندارهای
زندگــی ،بیــکاری ،کاهــش ذخایــر منابــع طبیعــی و ضعــف مدیریــت در تخصیــص و توزیــع
نامناســب منابــع ،پاییــن بــودن ســطح مشــارکت مــردم در تصمیمگیریهــای توســعهای
ی کشــورها ایجــاد نمــوده اســت.
و ...همــواره چالشهــای بنیــادی بــرای نظــام برنامهریــز 
مهمتریــن پیامــد اجتماعــی و اقتصــادی گریزناپذیــر ایــن امــر ،عــدم تعادلهــای ناحی ـهای و
منطق ـهای ،مهاجرتهــای غیرطبیعــی بــا نرخهــای بــاال از مناطــق محــروم و توســعهنیافته
بــه مناطــق برخــوردار ،کاهــش نیــروی انســانی مؤثــر در توســعه اجتماعــی و اقتصــادی در
مناطــق محــروم ،کاهــش ســهم ارزشافــزوده بخــش کشــاورزی از فعالیتهــای عمــده
اقتصــادی ،افزایــش نــرخ بیــکاری ،حاشیهنشــینی ،افزایــش آســیبهای اجتماعــی،
افزایــش آالیندههــای زیســتمحیطی ،کاهــش تــوان و ظرفیــت مشــارکتهای محلــی در
تصمیمگیریهــای توســعهای هســت.
 -1ضمــن ســپاس و امتنــان از مولفــان محتــرم ،در تهیــه مطالــب ایــن فصــل از مباحــث ارزشــمند منبــع زیــر اســتفاده شــده اســت:
کتــاب :نظریــه برنامهریــزی :دیدگاههــای ســنتی و جدیــد ( ،)1392پرویــز اجاللــی ،مجتبــی رفیعیــان و علــی عســگری ،نشــر آگــه
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بــرای ایجــاد تعادلهــای اقتصــادی و توزیــع منابــع در جامعــه بــا رویکــرد اصالحــی و
کاهــش نابرابریهــای اقتصــادی بــا هــدف شــکل دادن فضاهــای مناســب و همگــون،
بحــث برنامهریــزی و توجــه بــه آن در بیــن دولتهــا بیشازپیــش موردتوجــه قــرار گرفــت.
بهطوریکــه اکثــر کشــورهای جهــان از اوایــل قــرن بیســتم بــرای عبــور از مســائل و
مشــکالت فــوق و همچنیــن کاهــش نابســامانیهای اقتصــادی ازجملــه مالکیــت دولــت بــر
منابــع تولیــد ،بحــران ناشــی از رکــود عمیــق در نظــام بــازار ،نابســامانی و تخریــب زیربناهــای
اقتصــادی بــه دلیــل جنگهــا و بالیــای طبیعــی ،توســعهنیافتگی و اقتصــاد ســنتی متکــی بــر
منابــع طبیعــی ،اســتقبال زیــادی از برنامهریــزی اقتصــادی و اجتماعــی گردیــد .تالشهــا و
کوشــشهای دولتهــا هرچنــد باعــث عبــور از بحرانهــای متعــدد اقتصــادی ،اجتماعــی،
زیســتی و مدیریتــی گردیــد ،امــا در عمــل ناکامیهایــی نیــز در پــی داشــت .ناکامــی اول ایــن بود
کــه ایــن برنامههــا نتوانســتند در عمــل شــکوفایی و رفــاه اقتصــادی و کاهــش شــکاف طبقاتــی
را بــرای همــه ملتهــا فراهــم نمایــد و دوم اینکــه در دهههــای پایانــی (بهویــژه دو دهــه
پایانــی قــرن بیســتم) برنامهریــزی اقتصــادی و حضــور دولــت در اقتصــاد کــه در دهههــای
میانــی قــرن بیســتم محبوبیــت گســتردهای کســب کــرده بــود ،مــورد تردیــد و نقــد قــرار گرفــت.
در ایــن دوره کشــورهایی کــه در توانایــی اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار ،شــک و تردیــد داشــتند از
قافلــه تولیــد ،انباشــت ثــروت و توســعه جامانــده و ضریــب اهمیــت آنهــا در معــادالت اقتصــاد
جهانــی بهســرعت کاهــش یافــت .در ایــن دوران ،همــه کشــورها بهجــز معــدود کشــورهایی
کــه در آنهــا مالکیــت دولتــی مبتنــی بــر منابــع تولیــد بــوده و میــزان مداخلــه دولــت در اقتصــاد
بیشــتر بــود ،ســازوکار برنامهریــزی متمرکــز اقتصــادی را رهــا کردنــد.
بــا توجــه بــه مــوارد بیانشــده میتــوان اســتدالل نمــود کــه کارآیــی و اثربخشــی مکانیســم
برنامهریــزی جامــع بــرای هدایــت و مدیریــت اقتصــاد ملــی ،توســعه نواحــی و مناطــق بــه پایــان
رســیده اســت؛ بنابرایــن در اتخــاذ رویکــرد اصالحــی و دســتیابی بــه یــک اقتصــاد ملــی پویــا و
افزایــش رفــاه و رضایــت ملــی و در قالــب مفهــوم توســعه پایــدار ،بایــد بــه اصــاح دانشهــا،
نگرشهــا ،عملکردهــا و تغییــر پارادایمهــای مربــوط بــه برنامهریــزی پرداخــت .در ایــن
ً
راســتا ،هرچنــد برخــی از پارادایمهــا اساســا بــه دلیــل گرایــش بــه مبانــی پارادایمــی تفســیری،
تحقــق اهــداف برنامههــا را نفــی نمــوده و بــر بدیهــی بــودن شــکاف اهــداف و عملکردهــا تأکیــد
مینماینــد تــا بــر غیرخطــی بــودن روابــط متغیرهــای اجتماعــی و اقتصــادی تصریــح و تاکیــد

66

جلد اول | فصل دوم | مبانی نظری و پارادایمهای برنامهریزی

نماینــد و عــدم امــکان پیشبینــی دقیــق کنشهــا و واکنشهــا را تبییــن نماینــد .ایــن امــر
چالشهــای نظــری متعــددی را درزمینــه معرفتشناســی ،هستیشناســی و روششناســی در
بیــن اندیشــمندان نظامهــای برنامهریــزی فراهــم نمــوده اســت .بــه نظــر میرســد کــه ایــن
موانــع بــا تحلیــل و کالبدشــکافی الگوهــای متعــدد برنامهریــزی از لحــاظ پارادایمیــک و ارائــه
الگــوی تحلیلــی پارادایمــی در قالــب «ســاخت»« ،الگــو» و «فرآینــد» تبییــن شــده میتــوان بــه
پــارهای از نقدهــا پاســخ صریــح ارائــه نمــود .در ایــن صــورت میتــوان ،از طرفــی بــه مشــارکت
نظــری و توســعه مرزهــای دانــش نظــام برنامهریــزی و از طــرف دیگــر ،بــه مشــارکت علمــی و
تحلیلگــرا در بســتر تحقیقــات صــورت گرفتــه در قالــب تصویرگــری پارادایمیــک دســتیافت.
بدیــن ترتیــب در ایــن فصــل ســعی شــده ابتــدا چارچــوب مفهومــی پارادایــم معرفــی شــده
ســپس بــه اجمــال پارادایمهــای اثباتــی ،تفســیری و انتقــادی پرداختــه میشــود آنــگاه
بهمنظــور تحقــق هــدف اصلــی ایــن مجموعــه ،نخســت ،بــه ســیر تحــوالت پارادایمهــای
برنامهریــزی پرداختــه؛ ســپس ،پارادایمهــای ســه گانــه :برنامهریــزی کالبــدی ،برنامهریــزی
جامــع و برنامهریــزی مشــارکتی معرفــی میشــوند .بعــد از آن ،در راســتای فهــم مناســب ســیر
منطقــی مطالــب و در تقابــل بــا نظامهــای برنامهریــزی کالســیک ،واکاوی مفهومــی ،مبانــی
پارادایمــی ،بنیانهــای نظــری ،مبانــی معرفتشناســی ،هستیشناســی و روششناســی
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی ارائــه شــده و در انتهــا ،حوزههــای مطرحشــده در
بخشهــای قبلــی ،در قالــب نقشــه پارادایمــی و در تعامــل ســه عامــل «ســاختار»« ،الگــو»
و «فرآینــد» بــه تصویــر کشــیده شــده تــا الگــوی پارادایمــی برنامهریــزی هســتههای کلیــدی
تبییــن گــردد   .
جایگاه و چارچوب مفهومی پارادایم
پارادایــم امــروزه بــه معنــای جهانبینــی ،چارچــوب و نظریـه کلــی اســت کــه انســان راجــع
بــه قلمرویــی از هســتی دارد و بــا توجــه بــه آن چارچــوب بــه تفحــص و بررســی جزئیــات درون
آن قلمــرو میپــردازد (زرشــناس .)77 :1383،تومــاس کوهــن 1در خصــوص مفهــوم پارادایــم
آن را بــه دســتاوردهای علمــی پذیرفتهشــدهای کــه بــرای مدتــی بهوســیله محققــان آن حــوزه،
بهعنــوان مدلــی بــرای حــل مســائل رشــته مزبــور بــه کار گرفتــه میشــوند تعبیــر کــرده اســت
1- Thomas Kuhn
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(معینــی .)43 :1385 ،بــر اســاس ایــده وی ،پارادایــم آن چیــزی هســت کــه اعضــای یــک
جامعــه علمــی باهــم و هرکــدام بهتنهایــی در آن ســهیم هســتند و مجموعـهای از مفروضــات،
مفاهیــم ،ارزشهــا و تجربیــات را بــرای مشــاهده واقعیتهــای جامعــه ارائــه میدهنــد .بــر
اســاس ایــده کوهــن ،پارادایــم اصطــاح فراگیــری اســت کــه همــه پذیرفتههــای کارگــزاران
یکرشــته علمــی را در برمیگیــرد و چارچوبــی فراهــم مینمایــد کــه دانشــمندان بــرای حــل
مســائل علمــی در آن محــدوده اســتدالل کننــد .کوهــن معتقــد اســت پارادایــم یــک علــم تــا
مدتهــای طوالنــی تغییــر نمیکنــد و دانشــمندان در چارچــوب مفهومــی آن ســرگرم کار
علمــی خویــش هســتند؛ امــا در طــی زمــان دیــر یــا زود بحــران عــدم موفقیــت در برنامههــا و
سیاسـتها بــه وجــود میآیــد کــه پارادایــم حاکــم را درهــم میشــکند و پــس از مدتــی پارادایــم
جدیــدی ظهــور میکنــد و دورهای جدیــد از علــم آغــاز میشــود (کوهــن .)37:1369 ،از
ً
مباحــث بیانشــده میتــوان اســتنباط نمــود کــه تکامــل تدریجــی علــم لزومــا بــه ســمت
حقیقــت نیســت ،بلکــه دســتخوش تحولــی اســت کــه او آن را تغییــر پارادایــم نامیــد؛ بنابرایــن
تبییــن پارادایمــی از رویکردهــای مختلــف و تقســیمبندی پارادایمــی بــر مبنــای مفروضــات
هستیشناســی ،معرفتشناســی و روششناســی بــرای تبییــن جایــگاه پارادایمــی در مطالعــات
علــوم انســانی از اهمیــت اساســی برخــوردار اســت.
بهطــور خالصــه میتــوان پارادایــم را مجموعــهای از باورهــا و پیشفرضهــای بنیــادی
تصــور نمــود کــه راهنمــای کنــش افــراد در زندگــی شــخصی و علمــی قــرار میگیــرد .ایــن باورها
یــا پیشفرضهــا در ســه رکــن اصلــی هــر پارادایــم ،یعنــی هستیشناســی ،شناختشناســی و
روششناســی متجلــی میشــود .بهعبارتدیگــر ،پارادایــم بــا اتــکا بــه ایــن مجموعــه باورهــا و
پیشفرضهــا بــه ســه ســؤال اصلــی زیــر پاســخ میدهــد:
 .1ماهیت شناختنی یا دانستنی 1چیست؟ (هستی شناسی)
 .2ماهیت رابطه بین پژوهشگر و شناختنی چیست؟ (معرفتشناسی)
 .3چگونه پژوهشگر باید شناختنی را بشناسد؟ (روششناسی).
بــا ایــن نــگاه بــه پارادایــم در علــوم انســانی بهطــور اعــم و در حــوزه مدیریــت و
برنامهریــزی بهطــور اخــص طبقهبندیهــای مختلفــی از پارادایــم در قالــب اثباتگرایــی،
تفســیرگرایی و انتقــادی انجامشــده اســت کــه بهاختصــار بــه شــرح آنهــا پرداختــه میشــود.
1- Object
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پارادایم اثباتی

پارادایــم اثباتــی در تفکیــک معرفــت علمــی از غیرعلمــی ،بــه روشهــای علــوم طبیعــی
بهعنــوان ابزارهــای کســب معرفــت علمــی اصــرار دارد .بــر اســاس روششناســی ایــن پارادایــم،
آنچــه در ایــن معرفــت علمــی بهعنــوان پایــه قــرار میگیــرد ،اســتفاده از روشهــای علمــی
مبتنــی بــر مشــاهده اســت .در ایــن پارادایــم معرفــت علمــی کــه بهصــورت قیــاس و بــا اســتفاده
از روشهــای علمــی حاصــل میشــود ،ســعی در تبییــن علمــی همــه پدیدههــا  از جملــه علــوم
انســانی و اجتماعــی بــر اســاس قوانیــن جهانــی دارد .ازنظــر اثباتگرایــی ،تحقیقــات علمــی
ابــزاری بــرای مطالعــه و شناســایی وقایــع اجتماعــی از طریــق ارتبــاط درونــی آن وقایــع اســت
و از طریــق تحقیقــات تجربــی ،میتــوان قوانیــن علــی عــام را کشــف ،تبییــن و عرضــه نمــود.
بــر ایــن اســاس ،چگونگــی کارکــرد پدیدههــا در جهــان تبییــن و امــکان کنتــرل و پیشبینــی
آنهــا فراهــم میشــود (داناییفــرد.)98-99 :1386 ،
پارادایم تفسیری

در ایــن پارادایــم  معرفــت و شــناخت از دنیــای اجتماعــی بــر اســاس توانایــی افــراد
مبتنــی بــر تجربــهای هســت کــه از دیگــران کســب نمــوده اســت .هــدف علــم در پارادایــم
تفســیری برخــاف مفروضــات پارادایــم اثباتــی ،نمایــش روابــط علــی و معلولــی نیســت بلکــه
بــه دنبــال ایــن اســت کــه چگونــه و چــرا مــردم ،دنیــا را بــه طــرق مختلــف تفســیر میکننــد
(ایمــان .)53 :1390،طرفــداران ایــن پارادایــم در بعــد روششناســی معتقدنــد کــه مــدل
فرضیــهای -قیاســی در دنیــای اجتماعــی قابــلاســتفاده نیســت چــون واقعیــت اجتماعــی
منتظــر نمیمانــد کــه کشــف شــود ،زیــرا واقعیــت اجتماعــی بهوســیله مــردم و آنهــم در
زندگــی روزمــره خلــق میشــود .بــه همیــن دلیــل طرفــداران پارادایــم تفســیرگرایی معتقدنــد کــه
علــم بــه معنــای اثباتــی ،قــادر بــه توضیــح اســاس و بنیــان زندگــی اجتماعــی انســانها نیســت.
آنچــه از نظــر آنــان  اهمیــت دارد ،درک زندگــی روزانــه مــردم عــادی اســت کــه بــر اســاس شــعور
انســان عامیانــه هدایــت میشــود .کــه در آن ،سیســتم معانــی وجــود دارد کــه کنــش متقابــل
اجتماعــی مــردم را هدایــت میکنــد .از دیــد آنــان شــعور عامیانــه میتوانــد مبنــای شــناخت از
جامعــه و زندگــی قــرار گیــرد .ازای ـنرو ،پارادایــم تفســیری متکــی بــر رویکــرد اســتقرایی 1اســت
1- Inductive
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کــه بــه دنبــال کشــف بیــان ســمبلیک یــا توصیــف مــوارد خــاص اســت .در رویکــرد تفســیری،
تحقیقــات اجتماعــی ارزش ابــزاری مســتقیم ندارنــد بلکــه هــدف تحقیقــات درک یــا فهــم
زندگــی اجتماعــی و کشــف معنــای اجتماعــی اســت کــه مــردم بــه زندگــی خویــش میدهنــد
(داناییفــرد.)99-100 :1386 ،
پارادایم انتقادی

ایــن پارادایــم شــعور عامیانــه را نوعــی آگاهــی کاذب میپنــدارد .شــعور عامیانــه بــر ظاهــر
واقعیــت تأکیــد دارد کــه مصنوعــی و فریــب گونــه اســت ،درحالیکــه واقعیــت در پشــت ایــن
وضعیــت پنهانشــده اســت .در دیــدگاه انتقــادی ،معرفتــی کــه بتوانــد بــا اســتفاده از نظریــه،
از حــد ظاهــر بــه عمــق رجــوع نمایــد ،معرفتــی علمــی اســت .رویکــرد انتقــادی ضمــن انتقــاد
بــه معانــی ذهنــی کنشــگران ،ســعی در مطالعــه رفتــار کنشــگران در زمینــه اجتماعــی و
تاریخــی دارد؛ بنابرایــن تفســیر بهتنهایــی کافــی نیســت ،چــون بایــد در نظــر داشــت کــه دنیــای
اجتماعــی بهصــورت ســمبلیک در وضعیتهــای مــادی غالــب بــر جامعــه شــکل میگیــرد.
در ایــن دیــدگاه از رویکــرد تفســیری بــه علــت انفعــال ،ذهنــی و نســبی بــودن و از رویکــرد
اثباتگرایــی بــه علــت در نظــر نگرفتــن تحــوالت ،توجیــه وضــع موجــود و در نظــر نگرفتــن
نقــش انســان در تغییــر وضعیــت موجــود بــرای رســیدن بــه وضــع مطلــوب ،انتقــاد میشــود
(رضوانــی .)125 :1388 ،ایــن رویکــرد درصــدد اســت الیههــای قابــل مشــاهده ســطحی را بــا
بکارگیــری نظریــه مناســب و انتقــادی کنــار زده تــا بتوانــد بحرانهــا و تضادهــا و تعارضهــای
عمیــق را در ســاختارهای پنهــان مشــاهده کنــد و از ایــن طریــق عــاوه بــر توصیــف واقعیــت،
راه را بــرای انتقــال بنیــادی و شــکلگیری پارادایــم جدیــد بــاز کننــد.
پارادایمهای برنامهریزی و تحوالت آن

پدیــدار شــدنبرنامهریــزی مــدرن در آغــاز قــرن بیســتم محصــول تحــوالت اجتماعــی -
اقتصــادی و سیاســی -فرهنگــی جهــان بــود .تحــوالت ایــن قــرن هــم باعــث پیدایــش نظریــه
ً
برنامهریــزی شــده و هــم بــه تحــول در اقتصــاد و سیاســت انجامیــده اســت و طبیعتــا تاثیــر
خــود را بــر اســتنباط ازبرنامهریــزی نیــز گذاشــته اســت .از مهمتریــن ایــن تحــوالت مــی
تــوان بــه نیــاز بــه بازســازی خســارتهای جنــگ جهانــی اول ،موفقیتهــای نســبی حکومــت
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کمونیســتی شــوروی ،بحــران اقتصــادی  1929در جهــان صنعتــی ســرمایهداری و ضــرورت
مداخلــه دولتهــا در اقتصــاد ،فروپاشــی اقتصادهــای اروپایــی و ژاپــن در جنــگ جهانــی دوم
و طــرح مارشــال و اصــل چهــار ترومــن و نیــز اســتقالل کشــورهای مســتعمره و اشــتیاق آنــان
بــرای پیشــرفت و صنعتــی شــدن اشــاره نمــود.
در چنیــن فضایــی تــببرنامهریــزی همــه جــا پخــش شــده بــود و قهرمــان اصلــی ایــن
نمایــش پرطرفــدار نیــز دولتهــا و درون دولتهــا ســازمانهای برنامهریــزی بودنــد کــه در
همــه جوامــع تاســیس میشــدند .بطــوری کــه بســیاری از دولتهــای  اروپایــی بــرای پیشــرفت
ســریعتر بــه مداخلــه دولــت و تصویــب و اجــرای برنامههــای توســعه پنــج ســاله اقتصــادی و
ً
برنامهریــزی شــهری و روســتایی (در آغــاز عمدتــا کالبــدی) و انــواع برنامههــای کاربــری زمیــن
تــن دادنــد .کشــورهای بلــوک شــوروی نیــز برنامههــای اقتصــادی و فضایــی مفصــل داشــتند
و اقتصــاد خــود را براســاس برنامــه مدیریــت میکردنــد .کشــورهای در حــال توســعه نیــز از تــب
عمومــی برنامهریــزی در امــان نماندنــد و هــم دولتهــای مدعــی انقالبیگــری کــه بــه بلــوک
شــرق نزدیــک شــده بودنــد و هــم دولتهــای بیطــرف یــا متحــد غــرب بــه اســتقبال اســتقرار
نظــام برنامهریــزی و تهیــه برنامــه رفتنــد.
بحــران نفتــی پــس از جنــگ خاورمیانــه ،جنــگ ویتنــام و شکســت آمریــکا ،و نیــز پیــروزی
انقــاب اســامی ایــران و رکــود اقتصــادی جهــان بــه عنــوان عمدهتریــن بحرانهایــی کــه
اقتصــاد جهــان غــرب را تحــت تاثیــر قــرار دادنــد ،در کنــار تحوالتــی کــه در نگرشهــای
اقتصاددانــان نســبت بــه توســعه پیــش آمــد ،ســبب تمایــل بــه کاهــش نقــش دولــت و ســپردن
تخصیــص منابــع و کار توســعه اقتصــادی و اجتماعــی بــه بــازار گردیــد .در قالــب برنامــه هــا و
بســتههای پیشــنهادی ،تعدیــل اقتصــادی و اصــاح ســاختار بــه توصیــه عمومــی و فراگیــر
ً
و بــه عنــوان شــرط پرداخــت وام ســازمانهای تخصصــی جهانــی تبدیــل شــد و تقریبــا همــه
کشــورهای جهــان را تحــت تاثیــر قــرار داد.
ً
کوشــش در جهــت کاهــش نقــش دولــت طبیعتــا برنامهریــزی را تحــت تاثیــر قــرار داد .ایــن
دیــدگاه بــا حملــه بــه دولــت وبرنامهریــزی ،قراردادهــای اجتماعــی میــان حکومــت ،کنشگران
بــازار و شــهروندان را کــه در دوره دولــت رفــاه در کشــورهای صنعتــی بســته شــده بــود بــه
کنــاری گذاشــت .در ایــن دیــدگاه آن چــه بــرای رشــد و توســعه مهــم شــمرده میشــد ،قانــون
و مقــررات و برنامهریــزی و سیاس ـتگذاری و ســاختار نهــادی و ســازمانی نبــود بلکــه تشــویق
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ســرمایهداران و نــوآوران بــه ســرمایهگذاری و خلــق ثــروت بــود .در چنیــن فضایــیبرنامهریــزی
ضرورتــی نداشــت .ســازمانهای برنامهریــزی میبایســت تعطیــل میشــدند و بــه جــای
آنهــا شــرکتهای عمرانــی بــه وجــود میآمدنــد و برنامهریــزی فرآینــدی بروکراتیــک تفســیر
میشــد کــه مانــع بهــرهوری و کارآیــی اقتصــاد میشــود و بــا برنامهریــزان مخالفــت میشــد.
مجمــوع تحــوالت پیشگفتــه منجــر بــه تغییراتــی در مفهــوم برنامهریــزی و رویکــردی کــه
بــه ایــن پدیــده وجــود داشــت شــده اســت .اختالفهــای عمیقــی کــه بــر ســر نقــش دولــت و
بــازار در توســعه اقتصــادی ـ اجتماعــی همــواره مطــرح بــود ،انــدک انــدک در آغــاز قــرن بیســت
و یکــم بــه نوعــی همگرایــی و وفــاق میانجامــد .اســتدالل ایــن دیــدگاه نویــن چنیــن اســت:
تجربــه نشــان داده اســت کــه سیاســت «فقــط بــازار» و «فقــط دولــت» هــر دو بــه شکســت
انجامیدهانــد .پــس بهتــر اســت بــه جــای ایــن کــه یکــی را بــر دیگــری ترجیــح دهیــم بــازار و
دولــت را بــا هــم ترکیــب کنیــم .در ایــن صــورت هــر یــک محدودیتهــای دیگــری را جبــران
خواهــد کــرد .تجربــه جهانــی نشــان میدهــد کــه ســازماندهی کامــل اقتصــاد توســط دولــت
نتایــج قابــل قبولــی بــرای توســعه نداشــته اســت.
بــه لحــاظ نظــری ،ســؤالهای متعــددی درزمینــه چگونگــی ســیر تحــول تفکــر و اندیشــه
برنامهریــزی مطــرح میباشــد؛ امــا در این میان نه ســؤال کلیــدی از بطن نظریههــا و تئوریهای
برنامهریــزی بــه شــرح زیــر طــرح میشــود کــه ارائــه پاســخ بــه آنهــا میتوانــد جنبههــای
پنهــان موضــوع را شــفاف و راه را بــرای ترســیم روشهــای برنامهریــزی مناسـبتر فراهــم نماید.
• •رویکرد به برنامه (ماهیت برنامه چیست؟)
• •رویکرد به برنامهریزی (ماهیت فعالیت برنامهریزی چست؟)
• •رویکرد به برنامهریز (نقش و وظیفه برنامهریز چه چیز است و چه کارمیکند؟)
• •رویکــرد بــه آمــاج برنامهریــزی (چــه چیــزی برنامهریــزی میشــود؟ و چــه برنامــهای
تهیه میشود؟)
• •رویکرد به دامنه برنامهریزی (برنامهریزی چه موضوعاتی را شامل میشود؟)
• •رویکرد به فرآیند برنامه (اصلیترین گامها در فرآیند تهیه برنامه کدام است؟)
• •رویکرد به روششناسی برنامهریزی (روش اصلی تهیه برنامه کدام است؟)
• •رویکــرد بــه ســطح برنامــه (برنامهریــزی در چــه ســطحی انجــام میشــود و ســطوح
گوناگــون چــه ارتباطــی باهــم دارنــد؟)
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• •رویکرد به فرآیند اجرا (چه برداشتی از اجرای برنامه وجود دارد؟)
بررســی ســنجهها و مفروضــات نظریههــا و تئوریهــای برنامهریــزی بیانگــر ایــن هســت
کــه ســاختار کلــی نظریههــا در قالــب نــه ســؤال بیانشــده قابــل بررســی و نقــد میباشــد
(شــکل  .)1-2بــه همیــن دلیــل میتــوان گفــت کــه نظریههــا هیــچگاه از چیــزی ســخن
ً
نگفتهانــد کــه نتــوان آن را در یکــی از طبقــات نهگانــه گنجانــد  .و البتــه لزومــا هــم در مــورد
ُ
هــر نــه مؤلفــه نظــر نداشــتهاند .بدیهــی اســت کــه همــواره تشــابهها و تمایزهــای زیــاد و
مهمــی بیــن تئوریهــا و طرفــداران آن وجــود داشــته و لیکــن در جمعبنــدی تقــدم بــا اصــل
تشــابه بــوده اســت .بــا ایــن نــگاه یــک نقطــه شــروع و دو مــرز زمانــی اصلــی وجــود دارد کــه
وجــه غالــب نظریههــا در اینســو و آنســوی آنهــا حاکــی از نگاههــای متفــاوت بــه عناصــر
برنامهریــزی اســت و از ایــن رو ســه دیــدگاه از هــم قابلتفکیــک میباشــد.
شکل  2ـ  1مدل پارادایم برنامهریزی

اولیــن مــرز را بهطــور تقریبــی میتــوان بــه نیمــه دوم دهــه  1960میــادی ربــط داد کــه
بــدون شــک ،حــوادث و جنبــش دانشــجویی  -کارگــری پاریــس در ســال  1968در شــکلگیری
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آن نقــش اساســی داشــته و ایــن رخــداد تأثیــر شــگرفی بــر اندیشــه و تفکــر اکثــر نظریهپــردازان
علــوم اجتماعــی گذاشــت .دومیــن مــرز ســالهای آغازیــن دهــه  1980میــادی اســت ،ســالی
کــه نــو محافظ ـهکاران در انگلســتان و آمریــکا بــه قــدرت رســیدند و سیاس ـتهای دولتهــای
صنعتــی در واکنــش بــه بحرانهــای دهــه ( 1970جنــگ ویتنــام ،بحــران نفــت ،انقــاب
ایــران ،رکــود اقتصــادی) دچــار دگرگونــی شــد.
ً
شــکاف میــان دیدگاههــا و نظریههــا لزومــا نتیجــه تکامــل تدریجــی توســعه و پیامدهــای
علمــی نیســت ،بلکــه دســتاورد تغییراتــی اســت کــه در زمینههــای اجتماعــی و اقتصــادی بــه
وقــوع پیوســته پیامــد آن ایجــاد تغییــر در اندیشــه افــراد و گروههــای اجتماعــی بــوده اســت
و زمینــه را بــرای تحــول فکــری و نظــری در دیدگاههــا و شــکلگیری دیدگاههــای نویــن
فراهــم نمــود .تغییــر در بنیــان نظریههــا و مکاتــب برنامهریــزی زمینــه را بــرای چالشهــای
پارادایمــی در نظامهــای برنامهریــزی گشــود و از طریــق گرایشهــای مختلــف فکــری توســعه
و گســترش یافــت .جــدول  1-2تغییــرات و تحــوالت زمانــی شــکلگیری پارادایمهــای برنامــه
را تــوأم بــا شــکلگیری نظریههــای برنامهریــزی نشــان میدهــد .کــه در ادامــه بــه تبییــن
هرکــدام آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.
جدول  1-2شکلگیری پارادایمها و نظریههای برنامهریزی

برنامهریزی بخشی یا کالبدی

برنامهریزی جامع

برنامهریزی مشارکتی

1960 – 1920
1960 – 1945
1945 – 1920

1980 – 1960
1980 – 1968 1968 – 1960

اثباتگرایی
نظریه برنامهریزی ِخردگرا

اثباتگرایی
نظریه برنامهریزی سیستمی

2007 – 1980
2007 - 1990
1990 – 1980
پسا اثبات گرایی،
نظریه برنامهریزی ارتباطی
نظریه برنامهریزی پراگماتیستی

الــف .پارادایــم اول (برنامهریــزی بخشــی یــا کالبــدی) :در مبانــی ایــن پارادایــم،
برنامــه ماهیتــی تکنوکراتیــک دارد و تولیــد و بازتولیــد برنامــه متکــی بــر رویکــرد اثباتــی و
برداشــت ذهنــی محققــان و کارشناســان اســت .در ایــن رویکــرد برنامهریــز در رأس امــور قــرار
دارد کــه بــا اســتفاده از روششناســی پارادایمــی اثباتــی ،گزینههــای برنامههــای احتمالــی را
تعریــف میکنــد و بــا تحلیــل سیاســتها و رخدادهــا بــه اصــاح امــور میپــردازد .تکیــه و
تمرکــز ایــن برنامهریــزی مبتنــی بــر اقتصــاد ملــی ،تحلیــل کالبــدی ســکونتگاههای شــهری
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روســتایی اســت .در ایــن نــوع برنامهریــزی ،برنامهریزیهــای اساســی و بنیــادی در ارتبــاط
بــا بخشهــای اجتماعــی ،فرهنگــی ،زیســتمحیطی انجــام نمیگیــرد یــا اینکــه مــورد
بیتوجهــی قــرار میگیــرد؛ قلمــرو و محــدوده برنامههــا ،اقتصــاد ملــی (ملــی) و کالبــد شــهرها
و روســتاها (محلــی) اســت.
در پارادایــم فــوق ،دولتهــا مســئول برنامهریــزی هســتند کــه ایــن برنامهریــزی در
ً
ً
نهادهــای برنامهریــزی کــه معمــوال در مرکــز کشــور و بعضــا در مناطــق و اســتانها مســتقر
هســت ،انجــام میگیــرد .در ایــن نظــام برنامهریــزی هرچنــد کــه برنامهریــزی دامنــه وســیعی
ً
را در بــر میگیــرد ،امــا عمدتــا در ارتبــاط بــا فعالیتهــای اقتصــادی اســت .سیاســتهای
ّ
تشــویقی و تنبیهــی در ســطح ملــی تکلیــف فعالیتهــای اقتصــادی اصلــی را روشــن میکننــد.
در برنامهریــزی شــهری ،ناحیــه بــا کارکردهــای منفــرد تأکیــد طرحهــا و مطالعــات متعــددی
در قالــب طرحهــای جامــع و تفصیلــی شــهری نقــش انعطافناپذیــری را در نظــام برنامهریــزی
ً
ایفــا مینمایــد .شــکلگیری آغازیــن ایــن نظــام برنامهریــزی ازلحــاظ تاریخــی عمدتــا مربــوط
بــه ســالهای  1929تــا  1945میباشــد کــه در ایــن دوره دولتهــا بــا جنــگ و پیامدهــای
ناشــی از آن درگیــر هســتند .جنــگ و پیامدهــای ناشــی از آن و ضــرورت بازســازی مناطــق
جنگــی ،عواملــی بودنــد کــه بــه شــکلگیری نوعــی اقتصــاد مختلــط در بســیاری از کشــورهای
جهــان ازجملــه کشــورهای اروپایــی کــه درگیــر جنــگ شــده بودنــد ،کمــک نمــود .بعــد از اتمــام
جنــگ جهانــی دوم ،عوامــل متعــدد بینالمللــی نیــز از قبیــل رهایــی کشــورها از بنــد اســتثمار،
توســعه و رونــق تجــارت ،کسـبوکار منطقـهای و قــارهای زمینــه را بــرای گرایــش دولتهــا بــه
ً
برنامهریــزی فراهــم نمــود کــه ایــن دوره عمدتــا فاصلــه ســالهای میــان دهــه  1940تــا نیمــه
دهــه  1960را در بــر میگیــرد کــه از آن بهعنــوان دوران طالیــی برنامهریــزی یــاد میکننــد.
در ایــن دوران دو نــوع ســبک برنامهریــزی قابلمشــاهده اســت:
• •برنامهریــزی متکــی بــر پروژههــای منفــک ):(Project by Project Planning
ً
در ایــن برنامهریــزی کــه عمدتــا در کشــورهای درحالتوســعه و توســعهنیافته
مشــاهده میشــود ،دولتهــا بــه دلیــل روشــن بــودن مســائل و مشــکالت ،اقــدام
بــه تأســیس ســازمانهای برنامهریــزی مینماینــد .تعییــن پروژههــا بــا کمــک
نهادهــا و ســازمانهای دولتــی انجــام میگیــرد کــه در نهایــت برخــی از پروژههــای
بــا توجــه بــه منابــع مالــی ،نیــروی متخصــص ،امکانــات مدیریتــی و ســازماندهی و...
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بــرای اجــرا انتخــاب میشــوند .در ایــن نــوع برنامهریــزی بــه دلیــل مشــخص بــودن
ً
اهــداف پروژههــا ،برنامهریــزان معمــوال بــه اهــداف خــود میرســند .بهعنوانمثــال،
برنامههــای اول و دوم عمرانــی ایــران در قبــل از انقــاب از ایــن نــوع میباشــند.
• •برنامهریزی تلفیقشده سرمایهگذاری بخش عمومی (:)Integrated Public Investment
بـا توسـعه دانـش و تجربـه برنامهریـزی ،دولتهـا سـعی مینماینـد بـا تقویـت امکانـات و
سیسـتم برنامهریـزی تعـادل و رابطـهای بیـن پروژههـای مختلـف بـه لحـاظ سیسـتمی
برقـرار کننـد تـا از ایـن طریـق همافزایـی و اثربخشـی برنامهریـزی در جامعـه افزایـش
یابـد .ایـن نـوع برنامهریـزی نیـز بهماننـد برنامـه قبلـی ،بـه دلیـل مشـخص بـودن
برنامههـا ،اهـداف محقـق میشـود .برنامـه عمرانـی دوم ایـران تـا حـدودی در ایـن راسـتا
انجام گرفته است.
ب .پارادایــم دوم (برنامهریــزی جامــع) :ایــن پارادایــم علیرغــم اینکــه از بســیاری
جهــات بــا پارادایــم اول تشــابهات بنیــادی دارد ،امــا تفاوتهــای اساســی نیــز بــا یکدیگــر
در قلمروهــا و دامنههــای برنامهریــزی دارنــد .تفاوتهــای بنیادیــن ایــن دو پارادایــم نــه در
شــیوه نــگاه بــه برنامهریــزی ،بلکــه بیشــتر در دامنــه و برداشــت مفهومــی از توســعه نهفتــه
اســت .بدینصــورت کــه در ابتــدای برنامهریــزی ،توســعه امــری اقتصــادی تلقــی شــده و
برنامهریزیهــا بیشــتر رنــگ و لعــاب اقتصــادی داشــت .در برداشــت مفهومــی از توســعه در
بیــن آحــاد جامعــه چنیــن تلقــی میشــد کــه توســعه  -کــه در آغــاز متــرادف بــا رشــد اقتصــادی
پنداشــته میشــد  -بــا انباشــت ســرمایه حاصــل میشــود کــه خــود محصــول ترکیــب عوامــل
تولیــد اســت .شــاخص توســعه اقتصــادی در جامعــه در قالــب متغیرهــای درآمــد ملــی و ســرانه
محاســبه میگــردد .برداشــت کمــی از مفهــوم توســعه و محاســبه آن بــا شــاخصهای کمــی
مفهــوم رشــد ،پیامدهایــی از قبیــل افزایــش نابرابریهــا ،تضــاد میــان فقیــر و غنــی ،شــکاف
طبقاتــی ،دسترســی نابرابــر بــه فرصتهــای اقتصــادی و اجتماعــی را بــه دنبــال داشــت .ایــن
امــر در بــروز پیامدهــای فضایــی و مکانــی نیــز تأثیرگــذار بــوده اســت .در بعــد فضایــی نابرابــری
ً
هرچنــد کــه عمدتــا شــکاف طبقاتــی را در بــر میگرفــت امــا ایــن نابرابریهــا بیشــتر در قالــب
توســعهیافتگی و توســعهنیافتگی مرکــز و پیرامــون موردبحــث و جــدل قــرار میگرفــت.
در ایــن دوره بــا الهــام از مبانــی معرفتشناســی ،هستیشناســی و روششناســی پارادایــم
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انتقــادی ،مفاهیــم عدالــت و برابــری موردتوجــه برنامهریــزان قــرار گرفــت .بــا طــرح مفهــوم
عدالــت اجتماعــی ،موضوعاتــی از قبیــل حداقــل نیازهــا در ارتبــاط بــا مســکن ،آمــوزش،
بهداشــت ،ســامت ،تغذیــه و رفــاه اجتماعــی مطــرح شــد .در ایــن راســتا ،نابرابریهــای
منطقهای ،تضاد شــهر و روســتا ،مهاجرتهای وســیع از روســتاها به شــهرها ،توســعه گســترش
ســکونتگاههای غیررســمی ،خالــی از ســکنه شــدن روســتاها کاهــش ســهم بخــش کشــاورزی
در تولیــدات ملــی همــواره بــه محورهــا و مباحــث کلیــدی نظــام برنامهریــزی مبدل گردیــد .روش
ً
و اجــرای برنامههــا ،در ایــن نظــام برنامهریــزی ،عمدتــا مبتنــی بــر برنامهریــزی منطقــهای
ً
بــوده کــه دولــت مرکــزی مســئول برنامهریــزی بــوده و اکثــرا طرحهایــی اتخــاذ و اجــرا میشــد
کــه توســعه اقتصــادی مناطــق را بــه دنبــال داشــته و نابرابریهــای مناطــق را کاهــش دهــد.
چالــش دیگــری کــه در دهــه  1960بیشــتر مــورد توجــه برنامهریــزان قــرار گرفــت ،مشــکل
توزیــع نامناســب جمعیــت و پیامدهــای آن بــود .ایــن توزیــع نامناســب کــه اغلــب نشــأتگرفته و
پیامــد رشــد اقتصــادی مناطــق توســعهنیافته هســت ،بهنوبــه خــود پیامدهــای زیسـتمحیطی
متعــددی بــر منابــع و ســرزمینگذاشــت .در ایــن دوره هرچنــد کــه در آغــاز آمــاج برنامهریــزی
فقــط بخشهــای اقتصــادی بهعنــوان موجوداتــی انتزاعــی و غیرفضایــی لحــاظ مینمــود،
امــا بــا ظهــور برنامهریــزی اجتماعــی ،گروههــای محــروم جامعــه ،مهاجریــن روســتایی و
ضــرورت توجــه بــه مســائل و مشــکالت آنهــا موردتوجــه برنامهریــزان قــرار گرفــت .ضــرورت
توجــه بــه محیــط زندگــی مــردم (محیــط طبیعــی و مصنــوع) در برنامهریزیهــای ملــی و
منطقـهای ســبب شــد کــه مفهــوم نوینــی بــه نــام فضــا و مــکان در ادبیــات برنامهریــزی در قالب
آمایــش فضــای ملــی مــورد توجــه برنامهریــزان قــرار تــا ابعــاد پیچیــده محیطهــای انســانی را
در ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــا رویکــرد توســعه پایــدار مــورد مداقــه قــرار دهنــد.
تفــاوت دیگــر ایــن برنامهریــزی بــا برنامهریــزی قبلی ایــن بود کــه در این مرحلــه هرچند روند
برنامهریــزی از بــاال بــه پاییــن بــود امــا نظــام برنامهریــزی بیشــتر متکــی بــر نظامهــای فضایــی
یــا آمایشــی (انســان ،محیــط و فعالیــت) بــود و برنامــه توســط دولــت مرکــزی و ِخــرد کارشناســی
تــوأم بــا تحلیــل سیاسـتها و انتخــاب بهتریــن بســتههای سیاســتی انجــام میگرفــت .ســطح
برنامهریــزی هرچنــد کــه بــا اولویــت و جهتدهــی ملــی بــود؛ ولــی برنامهریــزی منطق ـهای بــا
رویکــرد زیرسیســتمهای سیســتم اقتصــاد ملــی در قالــب تحلیــل قوتهــا ،ضعفهــا ،فرصتها
و تهدیدهــا نیــز جایگاهــی در نظــام برنامهریــزی پیــدا نمــوده اســت .در ایــن دوره تمرکــز قــدرت
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در ســازمان برنامهریــزی مبتنــی بــر تمرکــز غیرمتراکــم و واگــذاری وظایــف دولــت بــه بخــش
خصــوص موردتوجــه قــرار گرفــت .بهطوریکــه در دهــه  1970همــراه باسیاســت اصالحــات
اداری ،بخشــی از اختیــارات دولــت مرکــزی بــه واحدهــای اســتانی دولــت واگــذار گردیــد.
تحــوالت فــوق را نمیتــوان بــدون توجــه بــه پیشــرفتهایی کــه در کار نظریــه و روش
برنامهریــزی در دهههــای  1950و  1960بــه وقــوع پیوســته بــود ،بدرســتی فهمیــد .از
کشــورهای سوسیالیســتی کــه بگذریــم ،نظریــه حاکــم بــر برنامهریــزی در بقیــه جهــان
نظریههــای خردگــرا بــود .میــان پیدایــی و رشــد ســیبرنتیک ،کامپیوتــر و برنامهریــزی رابطــه
روشــنی قابــل تشــخیص اســت .بــا رشــد ســیبرنتیک و پیدایــی نظریــه سیســتمها ،کمکــم
چارچــوب نظــری برنامهریــزی از خردگرایــی بــه نظریــه سیســتمی تحــول یافــت  .رشــد علــم
و روشهــای کمــی توانایــی مدلســازی را افزایــش داده بــود .هــم زمانــی گســترش دامنــه
آمــاج برنامهریــزی و افزایــش توانایــی متخصصــان بــرای کنتــرل متغیرهــای گوناگــون درون
زیرسیســتمهای متعــدد و مرتبــط بــا نظــام اجتماعــی از طریــق مدلســازی و پیشبینــی
تغییــرات از طریــق دســتکاری در متغیرهــای درون سیســتمها و شبیهســاز فرصتهــای
فراوانــی را در اختیــار برنامهریــزان گــذارد .برنامــه میتوانســت جامــع باشــد و ابعــاد مختلــف
زندگــی اجتماعــی را در بــر بگیــرد.
ً
پیشــرفتهای روشهــای مدلســازی و طراحــی سیســتمها ظاهــرا ایــن امــکان را بــرای
برنامهریــز فراهــم آورده بــود کــه در ســازمان برنامهریــزی بنشــیند و بــا اتــکا بــه دادههایــی کــه
جمــع کــرده بــود و طراحــی سیســتمهای گوناگــون ماشــین برنامهریــزی جامــع اقتصــادی ـ
اجتماعـیاش را بــه راه بینــدازد و جامعــه را بــه جلــو ببــرد.
واضــح اســت کــه پارادایــم جدیــد جایــگاه برنامهریــز را تغییــر نــداد .او بــاز هــم دانــای
کل بــود امــا ایــن بــار بــا ابزارهــای دقیقتــر ،آمــاج برنامــه سیســتمهای اقتصــادی ـ
اجتماعــی بودنــد کــه در حالــت کامــل خــود بــه سیســتمهای فضایــی یــا آمایشــی (شــامل
ســه زیرسیســتم انســان ،محیــط و فعالیــت) تبدیــل میشــدند .حــاال برنامــه در خدمــت
هدایــت اجتماعــی بــود کــه توســط دولــت و ِخــرد کارشناســی و بــا تحلیــل سیاســتها و
انتخــاب بهتریــن بســتههای سیاســتی پیــش میرفــت .از لحــاظ ســطح برنامهریــزی
هنــوز هــم ســطح ملــی حــرف اول را مــیزد؛ ولــی برنامهریــزی منطقــهای ،چــه از نــوع
سیاســتگذاری منطقــهای کــه وظایــف منطقههــا را بــه عنــوان زیــر سیســتمهای سیســتم
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اقتصــاد ملــی تعییــن میکــرد و چــه از نــوع برنامهریــزی بــرای یــک منطقــه براســاس
فرصتهــا و تهدیدهایــی کــه در مقابــل توســعهاش وجــود داشــت ،اهمیــت پیــدا کــرده بودنــد.
از لحــاظ نظــام یــا ســازمان برنامهریــزی ایــن پارادایــم بــا یــک نظــام اداری متمرکــز
غیرتراکــم و واســپاری وظایــف دولــت ســازگاری بســیار زیــادی داشــت .در دهــه  1970کــه ایــن
دیــدگاه غالــب شــد اغلــب همــراه بــود بــا اصالحــات اداری کــه بخشــی از اختیــارات دولــت
مرکــزی را بــه واحدهــای اســتانی دولــت واگــذار میکــرد .ایــن تحــول در تعــداد بســیار زیــادی
از دولتهــا اتفــاق افتــاد .البتــه حکومتهــای فــدرال نهادهــای غیرمتمرکــز خــود را از قبــل
ً
داشــتند ولــی اساســا ایــن نگــرش بــه برنامهریــزی بــه نوعــی تمرکــز تکنوکراتیــک بــاور داشــت.
مبانــی علمــی و فنــی برنامههــای توســعهای و تخصصــی میبایســت بــه طــور متمرکــز توســط
ســازمان بســیار متخصــص برنامهریــزی کــه از روشهــای کمــی بهــره میجســت تهیــه
میشــد .جزئیــات را ســطوح پایینتــر میتوانســتند تعییــن کننــد ،بــرای آنهــا هــم جایــی
بــود ،امــا در قالــب چارچوبــی کــه هســته تصمیمســاز مرکــزی فراهــم م ـیآورد.
همانطــور کــه اشــاره شــد کشــورها بــه دلیــل موفقیــت در مراحــل اولیــه برنامهریــزی
توســعه ،نســبت بــه تقویــت امکانــات برنامهریــزی ماننــد تجربــه ،تخصــص ،تــوان آمــاری و
تجزیــه و تحلیــل آن و اســتفاده از تجربیــات جهانــی اقــدام نمــوده و بــا گســترش نــوع اول
برنامهریــزی وارد مرحلــه دوم برنامهریــزی ،یعنــی برنامــه جامــع میشــوند .در واقــع از یــک
منظــر برنامهریــزی جامــع نوعــی گســترش خطــی برنامههــای قبلــی اســت .برنامهریــزی
جامــع عــاوه بــر نیــاز بــه اطالعــات جامــع تفصیلــی ،بههنــگام و قابلاتــکا ،نیــاز بــه نیــروی
انســانی وســیع ،بافــت فرهنگــی منســجم ،تجــارب ســازماندهی مؤثــر و شــرایط ثباتســنجی
دارد .برنامهریــزی جامــع بــه دلیــل گســتردگی و وســعت ایــن نــوع برنامهریــزی و عــدم کنتــرل و
ً
مدیریــت آن بــه برنامهریــزی کالن گرایــش پیــدا میکنــد کــه معمــوال از تعــداد بســیار محــدودی
متخصصیــن خــاص مدلســازی اقتصــادی بهــره گرفتــه میشــود .لــذا برنامهریــزی قابلفهــم
بــرای عمــوم و حتــی بســیاری از مســئولین نخواهــد بــود .برنامهریــزی جامــع مســئولیتپذیری
را کاهــش میدهــد و ایــن موضــوع عــاوه بــر تشــدید بیانگیزگــی در مســئولین برنامــه در
ســطوح مختلــف (در جهــت تحقــق اهــداف برنامــه) ،بــه کاهــش کارآیــی در سیســتم اداری
نیــز میانجامــد .بــر همیــن اســاس برنامهریــزی جامــع توســعه ،در عمــل نــوآوری و خالقیــت
را حــذف و اقتصــاد را دولتــی و بازدهــی را محــدود نمــوده و در نهایــت مانــع توســعه میشــود.
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در برنامهریــزی جامــع دسترســی بــه اطالعــات جامــع ،تفصیلــی و بههنــگام و قابلاتــکا،
ً
ضــروری اســت ،درحالیکــه عمــا چنیــن دادههــای تفصیلــی ،بــا ویژگیهــای مــورد اشــاره
در دســترس نیســت .ایــن نــوع برنامــه بــه منابــع عظیــم مالــی و فیزیکــی نیــاز دارد کــه اغلــب
تأمیــن آن بــا چالــش جــدی مواجــه اســت .برنامهریــزی جامــع ،بهنظــام اجرایــی و نظارتــی
ً
کارآمــد و چابــک نیازمنــد اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود ،عمــا وجــود نــدارد .ایــن
روش بــه ظرفیــت بــاالی نظــاممهندســی و پیمانــکاری مجهــز بــه آخریــن فنآوریهــا متکــی
اســت کــه فقــدان آن ،اجــرای برنامههــا را از نظــر کیفــی و زمــان اجــرا دچــار محدودیــت
میکنــد .برنامهریــزی جامــع نیــاز بــه زمــان طوالنــی و هزینــه بیشــتری بــرای تدویــن و اجــرا
دارد .بــا توجــه بــه مشــکالت عدیــدهای کــه در طراحــی و تدویــن برنامههــای جامــع توســعه
ً
وجــود دارد و بــه لحــاظ موانــع اجرایــی برنامــه ،اغلــب برنامههــای جامــع عمــا بــه ســندهای
سیاســی و تبلیغــی تبدیــل میشــوند.
بهطورکلــی برنامهریــزی جامــع یــک برنامــه عمومــی و کلــی اســت کــه در آن بــر تمامــی
جزئیــات تصریــح شــده و تمــام بخشهــا و حوزههــای اقتصــادی و اجتماعــی بــا یــک اهمیــت
و در قالــب یــک سیســتم جامــع و ســازمانیافته مدنظــر قــرار میگیرنــد (وحیــد محمــودی ،بــه
نقــل از  .)Gish and Gosh, 1991در ایــن نــوع برنامهریــزی کلیــه فعالیتهــای اقتصــادی-
اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده و بــرای تمامــی بخشهــا ،زیربخشها در ســـطوح و حوزههـــای
مختلــف هدفگــذاری و برنامهریــزی میشــود .بهطورمعمــول دولــتها در اغلــب کشـــورهای
درحــال توســـعه بــه ایــن نـــوع برنامهریــزی تمایــل دارنــد امــا تهیــه و امــکان اجرایــی شــدن آن با
ش پیشــین بــدان اشــاره شــده اســت.
محدودیتهــای جــدی مواجــه اســت کــه در بخـ 
بــا توجــه بــه مطالــب پیــش گفتــه ایــن نــوع از برنامهریــزی در اکثر کشــورهای درحالتوســعه
بــا توجــه بــه ضعفهایــی کــه گفتــه شــد بــا شکســت مواجــه شــده اســت .از ایـنرو کشــورهای
دارای برنامهریــزی جامــع بــرای حــل مشــکالت یــا بایــد برنامهریــزی را رهــا میکردنــد یــا
هماننــد مراحــل قبلــی بــه برنامهریــزی محــدود اقــدام میکردنــد کــه هــر دو غیرعملــی بــود.
ج .پارادایــم ســوم (برنامهریــزی مشــارکتی) :در پاســخ بــه انتقادهایــی کــه از
برنامهریــزی ســنتی انجــام گرفــت ،در دهــه  1970نظــام برنامهریــزی مشــارکتی بــا دو گرایــش
در تقابــل بــا نظــام برنامهریــزی قبلــی مــورد توجــه اندیشــمندان برنامهریــزی قــرار گرفــت.
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در گرایــش اول ،توســعه و گســترش موضوعــات برنامهریــزی محــل شــک و تردیــد نبــود و
نگــرش برنامهریــزی مبتنــی بــر فرآینــد اصــاح و هدایــت اجتماعــی بــود کــه از بــاال و توســط
دولــت و در جهــت نفــع عمــوم انجــام میگرفــت .در تقابــل بــا فرآینــد برنامهریزیهــای قبلــی
کــه از بــاال بــه پاییــن انجــام میگرفــت در ایــن دوره بــا پیــروی از تئوریهــای مشــارکت و الهــام
از پارادایــم انتقــادی ،فرآینــد برنامهریــزی از بــاال بــه پاییــن بــا تغییــرات انــدک بــه حرکــت از
پاییــن بــه بــاال تغییــر یافــت کــه نقطــه شــروع آن دهــه  1980میباشــد.
طرفــداران گرایــش ســوم معتقــد بودنــد کــه توســعه مردمــی کــه بــا اصــاح نظــام بــازار و
سیاس ـتها و تصمیمگیــری اقتصــادی دولــت کــه از بــاال بــه پاییــن انجــام میگیــرد ،تحقــق
نمییابــد و ضــروری هســت کــه خــود مــردم بــرای تحقــق آن برانگیختــه شــوند .عامــل مهــم
کلیــدی در ایــن نظــام برنامهریــزی نــوآوری اســت کــه افــراد میبایســت طــی فرآینــد یادگیــری
اجتماعــی بــه ایجــاد و جــذب و پذیــرش نوآوریهــا تــن دهنــد و توســعه را تحقق بخشــند .در این
رویکــرد ،برنامهریــزی اجتماعــی و اقتصــادی تلفیقــی از مفروضــات برنامهریــزی قبلــی تــوأم
بــا مشــارکتهای مردمــی کــه تلفیقــی از بســیج اجتماعــی و یادگیــری اجتماعــی هســت  -در
تقابــل بــا مفروضــات برنامهریــزی ســنتی و جامــع کــه مبتنــی بــر اصــاح اجتماعــی یــا تحلیــل
سیاســت از بــاال بــه پاییــن هســت  -جایــگاه مناســبی بــه خــود اختصــاص میدهــد؛ بنابرایــن
بــا لحــاظ نمــودن پیشفرضهــای پارادایــم انتقــادی و تفســیری و تقابــل آن بــا پارادایــم
اثباتــی ،رونــد حرکــت برنامــه از قلمــرو نواحــی وســیع بــه نواحــی کوچــک میباشــد و دولتهــا
نقــش تســهیلگیری را در فرآینــد توســعه ایفــا مــی نماینــد کــه ایــن امــر بیانگــر تغییــرات بنیادیــن
در مبانــی پارادایمــی برنامهریــزی میباشــد؛ بنابرایــن بــا تغییــر مبانــی پارادایمــی و ورود مفاهیــم
مشــارکت ،تجربــه ذینفعــان و ذینفــوذان ،بســیج مردمــی ،ســهیم نمــودن مــردم ،مفاهیــم
قطعیــت و جامعیــت کــه نظامهــای برنامهریــزی قبلــی موردتوجــه بــود ،مــورد انتقــاد قــرار
گرفــت .بهطوریکــه تصــور از برنامــه بهعنــوان ســندی بــرای تحــول جامــع یــک جامعــه،
جایــگاه خــود را  -بــه دلیــل اینکــه نمیتــوان کنتــرل تــام و تمــام متغیرهــای اجتماعــی و
اقتصــادی و کالبــدی را داشــت  -از دســت داد.
پــس در ایــن پارادایــم نــه برنامــه موضوعــی تکنوکراتیــک و فنــی اســت و نــه برنامهریــز
دانــای کلــی کــه بــا تعقــل و اســتفاده از روشهــای پیچیــده کمــی بــه تحلیــل سیاســتها
پرداختــه و بهتریــن راهحلهــا را برگزینــد ،بلکــه کار او تســهیلگری اســت .بــه ایــن معنــا کــه
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وی میبایــد بتوانــد در اجتماعــات نفــوذ کنــد و بــا برپایــی جلســات و برانگیختــن مــردم ،آنــان
را بــه مشــارکت در فرآینــد توســعه و پیشــرفت اجتماعــی کــه جــزو آن هســتند جلــب کنــد .راه
حــل از گفــت و گــوی بــا مــردم و بــا مداخلــه ایشــان تعییــن میشــود .زیــرا اطالعــات مرتبــط
بــا برنامهریــزی آنچنــان زیــاد اســت کــه هیــچ موسســه برنامهریــزی نمیتوانــد همــه ایــن
اطالعــات را گــرد آورد ،فقــط بــا بســیج اجتماعــی مــردم یــک جامعــه و راهانداختــن جلســات
بحــث و گفتوگــوی وســیع میتــوان بــه اطالعــات الزم بــرای برنامهریــزی دســت یافــت و بــه
راهحلهــا نزدیــک شــد .البتــه ایــن دیدگاههــا کار کارشناســی را بــه طــور کامــل نفــی نمیکننــد،
امــا آن را مقدمــه و موخــره بســیج اجتماعــی میداننــد .بســیج شــهروندان بــرای تحقــق اهــداف
برنام ـه فرآینــد یادگیــری اجتماعــی را بــه وجــود م ـیآورد و تحقــق برنامــه را عملــی میســازد.
نحــوه برداشــت از برنامــه در ایــن پارادایــم خودبــه خــود آن را مناســب اجتماعــات کوچــک
میســازد .هرچنــد جلــب مشــارکت ذینفعــان در برنامــه ســطح ملــی نیــز غیرممکــن نیســت.
میتــوان برنامههــای بخشــی را بــا مشــارکت فعــاالن اقتصــادی بخشهــا تهیــه کــرد و بــرای
تصمیمگیریهــای کالن ملــی گفتوگوهــای وســیع راه انداخــت یــا دیدگاههــای ذینفعــان
ً
ً
را جمعبنــدی کــرد .امــا اساســا چنیــن دیدگاهــی از برنامهریــزی ایــن فعالیــت را ذاتــا امــری از
پاییــن بــه بــاال میدانســت .مرحلــه آغــاز هــر برنامهریــزی بســیج مــردم و بــه حرکــت درآوردن
ایشــان در جهــت تحقــق خواستههایشــان اســت .پــس برنامــه بیشــتر امــری محلــی اســت.
تحولــی دیگــر کــه در تقابــل بــا نظــام برنامهریــزی قبلــی در برنامهریــزی مشــارکتی رخ
داد ،ســطح و مقیــاس برنامهریــزی بــود .در ایــن برنامهریــزی بــا تبعیــت از مبانــی پارادایمــی
انتقــادی و تفســیری ،تغییــرات بنیــادی از نظــام برنامهریــزی تکبعــدی رخ داد کــه ســرانجام
بــر چندبعــدی بــودن برنامهریــزی تاکیــد شــد .در وقــوع ایــن تغییــرات کــه بعــد از دهــه  1990در
جهــان پدیــدار شــد ،فروپاشــی اتحــاد شــوروی در آن نقشاصلــی ایفــا نمــود کــه از ایــن تغییــرات
بیشــتر بهعنــوان جهانیشــدن تعبیــر میشــود .در شــکلگیری پیامدهــای ایــن تغییــرات،
ســازمانها و نهادهــای بینالمللــی از قبیــل ســازمان ملــل ،بانــک جهانــی ،صنــدوق بینالمللی
پــول و نهادهــای حقوقــی سیاســی و صنفــی بینالمللــی نیــز نقــش کلیــدی ایفــا نمودنــد.
تحــول بعــدی کــه در پارادایــم ســوم رخ داد ،رابطــه میــان برنامهریــزی (طراحــی) و اجــرا
هســت .بدیــن ترتیــب کــه در نظریــه خردگــرا کــه بنیــاد نظــری پارادایــم اول اســت ،شــکاف بیــن
پیامــد اجــرای برنامــه و اهــداف وجــود داشــته و کنتــرل الزم بــر فرآینــد برنامــه وجــود نــدارد.
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دلیــل آن ایــن بــود کــه برنامهریــزان اســناد طالیــی روی کاغــذ طراحــی مینمودنــد ،امــا در
عمــل مغایرتهــای اساســی بــا اهــداف برنامــه وجــود داشــت.
تغییــر پارادایــم فقــط محصــول تصمیــم سیاســتمداران نبــود ،پیــش از آن خــود
برنامهریــزان هــم ناکارآیــی دیــدگاه فنــی و از بــاال بــه پاییــن برنامهریــزی را حــس کــرده بودنــد
و از شکســت پروژههــای بــزرگ و آرزوهــای دور و دراز ناشــی از ســرمایهگذاریهای عظیــم
افســرده بودنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه در اجتماعــات متفــاوت سیاســتهای
ً
یکســان بــه نتایــج متفــاوت میرســند .ظاهــرا ســرمایهگذاری و مدیریــت و محاســبه دقیــق
کافــی نبــود ،ایــن اجتماعــات انســانی بودنــد کــه بایــد مصمــم میشــدند و در جهــت تحقــق
توســعه یــا پیشــرفت بــه کوشــش میپرداختنــد و همیــن مــردم بودنــد کــه میبایســت از نتایــج
اقدامــات توســعهای بهرهمنــد شــوند.
مفاهیــم دیگــری کــه در پارادایــم ســوم نفــی شــدند دو مفهــوم قطعیــت و جامعیــت بودنــد.
ً
توهــم ســیبرنتیکی و مهندســی اجتماعــی و اقتصــادی جــدا مــورد تردیــد واقــع شــد .تصــور از
برنامــه بــه عنــوان ســندی بــرای تحــول جامــع یــک جامعــه باورپذیــری خــود را از دســت داد.
کمکــم ایــن نکتــه مطــرح شــد کــه هرگــز نمیتــوان همــه چیــز را برنامهریــزی و پیشبینــی
کــرد .کنتــرل تــام و تمــام متغیرهــای اجتماعــی و اقتصــادی و کالبــدی حتــی اگــر بــه
ً
تمامیتگرایــی و اســتبداد سیاســی نینجامــد ،اصــوال امکانپذیــر و الزم نیســت .پدیدههــای
اجتماعــی و اقتصــادی تحــول خــاص خــود را دارنــد.
برنامهریــزی بایــد حــول موضوعهــا و چارچوبهــای مشــخص ســازمان یابــد .بایــد
مضمونهــا و موضوعهــای مشــخصی را آمــاج برنامــه قــرار دهیــم .برنامــه جامــع بــرای توســعه
همــه چیــز نــه ممکــن اســت نــه الزم .ایــن کــه جامعــه ابعــاد گوناگونــی دارد بــه ایــن معنا نیســت
کــه مــا بــا اســتفاده از عقالنیــت و مدلهــای ریاضــی در همــه ابعــاد پیشبینــی و هدفگــذاری
کنیــم .کار برنامــه در حــد مضامیــن معیــن و تعییــن گرایشهــای کلــی تحــوالت آینــده اســت.
امــا راه حــل پرســش شــکاف میــان برنامــه و اجــرا از راه دیگــری بــه دســت آمــد و آن
هــم آیندهشناســی بــود .آینــده در واقــع وجــود نــدارد .مطالعــات علمــی نشــان میدهــد کــه
پیشبینــی آینــده غیرممکــن اســت رفتــار انســان و اجتماعــات بشــری یــک نظــام پویــا و
پیچیــده اســت و نمیتــوان آن را در یــک چارچــوب از پیــش طراحــی شــده ریخــت .گرچــه
بعضــی از رویدادهــای آینــده را میتــوان از پیــش تعییــن کــرد .مثــل ایــن کــه کــودکان امســال
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بزرگســاالن فــردا هســتند ولــی بیشــتر رویدادهــای آینــده غیرقطعیانــد امــا غیرقطعــی بــودن
پیشبینــی راجــع بــه آینــده از اهمیــت ایــن پیشبینیهــا نمیکاهــد .برنامهریــزی چیــزی
نیســت جــز تصمیمگیــری بــرای آینــده و از آنجــا کــه آینــده بــه خاطــر شــرایط دگرگونشــونده
محیطــی و تحــوالت پیچیــده درون پدیدههــا نامطمئــن اســت ،پــس برنامــه هــم نمیتوانــد
قطعــی باشــد .بــه ســخن دیگــر ،بــرای درازمــدت هیــچ راهبــرد مطمئــن و قطعــی نمیتــوان
ســاخت .نتیج ـهای کــه از ایــن اســتدالل حاصــل میشــود ،جایگزینــی رویکــرد «تدریجگــرا»
بــه جــای «خردگــرا» اســت .تدریجگرایــی یعنــی اصــاح پیوســته راهبردهــا در جریــان عمــل.
ً
راهبردهــا (یــا اهــداف و مقاصــد برنامــه) اصــول ثابتــی نیســتند و میبایســت مرتبــا بــه محــک
تجربــه زده شــوند .ایــن همــان نکتـهای اســت کــه پاســخ انتقادهــای بازارگرایــان دهــه هشــتاد
میــادی را دربــر دارد .انعطافپذیــری آینــده ،انعطافپذیــری راهبردهــا و اهــداف برنامــه را بــه
دنبــال دارد و تدریجگرایــی در برنامهریــزی بــه عنــوان روش اجــرا میتوانــد مــا را از تنظیــم
رابطــه برنامهریــزی و اجــرا مطمئــن ســازد.
همانطــور کــه اشــاره شــد پارادایــم دموکراتیــک نظریــه برنامهریــزی بــر مشــارکت تاکیــد
دارد و کســب نظــر مردمــی کــه آمــاج برنامهریــزی هســتند را بــرای برنامهریــزان ضــروری
میدانــد .چنیــن بینشــی خــود بــه خــود بــه یــک درک شــبکهای از برنامهریــزی میانجامــد.
حــاال دیگــر فرآینــد برنامهریــزی یــک فرآینــد بــاال بــه پاییــن نیســت ،هرچنــد در آغــاز گفتــه
میشــد کــه برنامهریــزی بایــد فرآینــد تصمیمگیــری پاییــن بــه بــاال باشــد ،امــا ایــن دیــدگاه نیــز
در دهــه  1990میــادی و دهــه اول هــزاره ســوم بــاز هــم تغییــر کــرده اســت .حــاال بهتریــن
محملهــا بــرای برنامهریــزی شــبکههای اجتماعــی تلقــی میشــوند و تصمیمگیــری نــه
از بــاال بــه پاییــن اســت و نــه از پاییــن بــه بــاال بلکــه درون شــبکهها و پیوندهــای پیچیــده در
ً
جهــات و ســطوح گوناگــون انجــام میشــود .فکــر و تصمیــم قاعدتــا میبایســت درون ایــن
شــبکهها انجــام شــود و در ســطوح باالتــر هماهنــگ شــود.
جمعبنــدی مطالــب بیانشــده نشــانگر ایــن هســت کــه در پارادایمهــای ســهگانه
تغییــرات بنیــادی از بعــد «ســاختار»« ،الگــو» و «فرآینــد» صــورت گرفتــه اســت .بدیــن
ترتیــب کــه در بعــد ســاختار تغییــر بنیــادی در انتقــال تفکــر برنامهریــزی از ســطوح بــاال بــه
پاییــن ،در بعــد الگــو از ملــی بــه محلــی و در بعــد فرآینــد از متمرکــز بــه مشــارکت مــردم در
تصمیمگیریهــا و فراهمســازی زمینــه مداخلــه مــردم در تصمیمگیریهــای محلــی رخ
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ن را بـ ه عنــوان انقــاب پارادایمــی برنامهریــزی میتــوان تلقــی نمــود .در ایــن
داده اســت کــه آ 
راســتا ،برنامهریــزی مبتنــی بــر رویکردهــای مشــارکتجویانه کــه الهــام گرفتــه از پارادایمهــای
انتقــادی و تفســیری بــود در تقابــل بــا پارادایــم اثباتــی کــه مبتنــی بــر روششناســی کمــی بــود،
ُ
موردتوجــه صاحبنظــران قــرار گرفــت .جمعبنــدی و خالص ـهای از رویکردهــای نــه گانــه در
پارادایمهــای اول ،دوم و ســوم در جــدول ( )2-2آمــده اســت.
جدول  2-2پارادایمهای برنامهریزی و نظریههای آنها
ردیف

پارادایم
رویکردها

پارادایم اول
1960 - 1920

پارادایم دوم
1980 -1960

بخشی  -کالبدی

جامع

تکنوکراتیک
اصالح اجتماعی
دانای کل
مشاور خردمند
بخش اقتصادی  -کالبد شهر
و روستا
همه بخشها
همه سکونتگاهها

1
2

برنامه
برنامهریزی

3

برنامهریز

4

آماج برنامه

5

دامنه برنامه

6

فرآیند تهیه برنامه

تحلیل سیاستها

7
8

روششناسی
سطح برنامه

9

فرآیند اجرای برنامه

تأملی ،کارشناسی
متمرکز ـ ملی
سلسله مراتبی
پیش اندیشیده
انعطافپذیر

پارادایم سوم
 1980به بعد
مشارکتی

اقتصادی  -سیاسی
تکنوکراتیک
بسیج اجتماعی
هدایت اجتماعی
دانای کل
دانای کل
آیندهشناس
طراح سیستم

فضاها
نظامهای اقتصادی ـ اجتماعی
(محیط ،انسان ،فعالیت)
کالبدی
موضوع محور
همه سیستمها
اجتماعمحور
گفتوگو و یادگیری اجتماعی
تحلیل سیاستها
تأملی ،کارشناسی
ملی ـ منطقهای
سلسله مراتبی
پیش اندیشیده
حساس به بازخورد

گفتوگویی ـ مشارکتی
فراملی ،ملی ،محلی
شبکهای
تدریج گرا و انعطافپذیر

تکوین نظری ه برنامهریزی هستههای کلیدی
ازجملــه ایدههــا و روشهــای برنامهریــزی کــه ذیــل رویکــرد و پارادایــم برنامهریــزی
مشــارکتی قــرار دارد ،برنامهریــزی هســتههای کلیــدی اســت .برنامهریــزی هســتههای
کلیــدی در شــرایطی مطــرح و خلــق شــد کــه برنامهریــزی متمرکــز اقتصــادی در قالــب
برنامهریــزی جامــع و از بــاال بــه پاییــن بــه دلیــل مشــکالت ســاختاری و نیــاز گســترده بــه
منابــع مالــی ،آمــار و اطالعــات ،گــروه مجــرب کارشناســی و نظــام ســازمانی و نظارتــی کارآمــد
1

1- Core Planning
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و چابــک ،در عمــل چنــدان موفــق نبــوده اســت .در کشــورهایی کــه نظــام برنامهریــزی آنهــا
مبتنــی بــر پارادایــم دوم بــود ،اغلــب در بیســت ســال اول ،تحــرک و رشــد اقتصــادی آنهــا
تــوأم بــا گرفتــاری در دایــره شــوم فقــر ،در دهــه ســوم همــراه بــا رشــد ســریع اقتصــادی و از
دهــه چهــارم بــه بعــد بــا چالشهــای جــدی زمنیههــای مهاجــرت از مناطــق پیرامــون بــه
مرکــز ،رشــد شــتابان شهرنشــینی ،توســعه و گســترش حاشیهنشــینی ،آلودگــی و تخریــب
محیطزیســت کــه از پیامدهــای توســعه نامتــوازن منطقــهای بــوده ،مواجــه شــدهاند.
بررســی ســابقه اجــرای برنامهریــزی هســتههای کلیــدی در کشــورهای درحالتوســعه
ً
بیانگــر ایــن امــر هســت کــه ایــن رویکــرد عمدتــا مبتنــی بــر ایجــاد نهضــت توانمندســازی و
کارآفرینــی در بخشهــا و حوزههــای مختلــف بــوده اســت کــه همــان رویکــرد پارادایــم
مشــارکتی اســت بهعنوانمثــال ،در کــره جنوبــی رشــد صنایــع الکترونیــک ،خــودرو و فــوالد،
در ســنگاپور توســعه خدمــات مــدرن مالــی ،در ترکیــه توســعه گردشــگری و نســاجی و پوشــاک،
در هنــد و مالــزی صنعــت  ITمرهــون برنامهریــزی هســتههای کلیــدی بــوده اســت .در ایــران
هرچنــد کــه ایــن نــوع نظــام برنامــه مســتقر و اجــرا نشــد امــا در برخــی از نقــاط کشــور ،اقداماتــی
در بخــش کشــاورزی در قالــب احــداث مجتمعهــای کشــت و صنعــت ،در بخش انرژی (توســعه
پــارس جنوبــی) تــا حــدودی متأثــر از مبانــی برنامهریــزی هســتههای کلیــدی انجــام گرفــت.
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی از لحــاظ اجــرا ،فرآینــد و پیامــد تفاوتهــای اساســی بــا
اصــول و مبانــی برنامهریزیهــای کالســیک دارد .در برنامهریــزی هســتههای کلیــدی ،ایــن
هســتهها توســط متخصصیــن و مدیــران کشــورهای درحالتوســعه در واکنــش بــه نواقــص و
معایــب برنامهریــزی جامــع طراحــی و تدویــن میگــردد .در ایــن نــوع برنامهریــزی بــا لحــاظ
نمــودن سیاســتهای اهــداف کالن و جامــع ،برنامهریــزی بیشــتر در ارتبــاط بــا بخشهــا
یــا هســتههای کلیــدی انجــام میگیــرد .درواقــع در برنامهریــزی هســتههای کلیــدی،
برنامههــای اجرایــی در هــر بخــش تعیینشــده و بهعنــوان موتــور حرکــت و جهــش توســعه آن
بخــش محســوب میگــردد .در ایــن شــیوه برنامهریــزی بــا بهکارگیــری متخصصیــن کارآمــد
در هــر بخــش ،پروژههــای اصلــی کــه دربرگیرنــدهی مشــکالت اصلــی هســتند بــر اســاس
اولویتبنــدی نیازهــا طراحــی میشــوند.
در برنامهریــزی هســتههای کلیــدی از کلیــه منابــع جامعــه بــرای تدویــن بــا رعایــت
معیارهــای بنیــادی توســعه اجتماعــی و اقتصــادی کــه ســازگاری الزم باسیاســتهای کلــی
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نظــام دارد ،اســتفاده میگــردد .در ایــن برنامهریــزی ،برنامههــای جــاری ســازمان و نهادهــا
در کوتاهمــدت نفــی نمیشــود و برنامــه بــا تحلیــل و شــناخت وضــع موجــود ،بــه دنبــال
اســتفاده منطقــی از منابــع و فرصتهــای جامعــه بــه دنبــال تحقــق اهــداف سیاســتهای
اقتصــادی جامعــه بــا رویکــرد سیســتمی هســت .درنهایــت ،برنامهریــزی هســتههای کلیــدی
بــه دنبــال تحــرک اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی از اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم
اولیــه و ثانویــه در راســتای توســعه پایــدار اســت .از طــرف دیگــر در برنامهریــزی هســتههای
کلیــدی ،نظامهــای دولتــی در تــاش هســتند کــه در تحقــق اهــداف برنامــه ،بیشــتر نقــش
تســهیلگری را ایفــا نماینــد و بــا بهکارگیــری خالقیــت و نوآوریهــا ،از ظرفیتهــای بخــش
خصوصــی جامعــه اســتفاده حداکثــری در تحقــق اهــداف عالیــه برنامهریــزی گام برداشــته
شــود .دالیــل فــوق زمینــه را بــرای بـه کارگیــری ســازههای مشــارکت ،خــرد جمعــی ،گفتمــان
و توســعه درونزا در ایــن برنامهریــزی فراهــم نمــوده کــه جانمایــه تحقــق آن بکارگیــری
ســرمایه اجتماعــی میباشــد.
مبانی پارادایمی برنامهریزی هستههای کلیدی
دســتیابی بــه توســعه پایــدار ،تعــادل منطقــهای ،توزیــع مناســب فعالیتهــا و اســتفاده
حداکثــر از ظرفیتهــا و قابلیتهــای محیطــی در فرآینــد توســعه منطق ـهای از اهــداف اصلــی
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی میباشــد .برنامهریــزی هســتههای کلیــدی بــه دنبــال
تحــوالت ســاختار فکــری و نظــام برنامهریــزی در تقابــل بــا نظامهــای برنامهریــزی کــه بــه
برنامههــای بلندمــدت و پایــدار بیتوجــه و بــر برنامههــای ســطحی و زودگــذر تأکیــد داشــته،
پیامدهــای آنهــا افزایــش نابرابــری اجتماعــی و بــه هــم خــوردن تعادلهــای منطقــهای و
محلــی بــود کــه بــا رویکــرد سیســتمی جــای پایــی در نظــام برنامهریــزی اقتصــادی و اجتماعــی
بــرای خــود بازنمــود .نظــام برنامهریــزی مشــارکتی و مبتنــی بــر هســتههای کلیــدی بــا انتقــاد
از نظــام برنامهریــزی تمرکزگــرا کــه در قالــب برنامهریــزی جامــع و از بــاال بــه پاییــن عمــل
مینمــوده و پیامدهایــی از قبیــل افزایــش فقــر ،توســعه نامتــوازن ،مهاجــرت از مناطــق پیرامــون
بــه ســمت مرکــز رشــد ،حاشیهنشــینی در اطــراف شــهرها ،آلودگــی و تخریــب محیطزیســت،
نابرابریهــای اجتماعــی نقطــه شــروع برنامهریــزی خــود را آغــاز نمــوده و بــه دنبــال ایجــاد
انقــاب شــگرف در نظــام برنامهریــزی بــا هــدف توانمندســازی و کارآفرینــی در بخشهــا و
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حوزههــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی میباشــد.
برنامهریــزی مبتنــی بــر هســتههای کلیــدی بــا بهرهگیــری از رویکــرد مشــارکتی بــه دنبــال
ایــن هســت کــه از تمامــی منابــع جامعــه بــرای تحلیــل وضــع موجــود ،تدویــن برنامــه بــا رویکــرد
توســعه پایــدار از فرصتهــا و ظرفیتهــای محلــی ،منطقــهای بــا هــدف تحــرک بخشــی
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســتفاده نمایــد.
بررســی پیشــینه نظــام برنامهریــزی در کشــورهای مختلــف جهــان بیانگــر ایــن امــر هســت
کــه مداخلــه مســتقیم دولتهــا در برنامهریزیهــای اقتصــادی و اجتماعــی و بیتوجهــی
بــه ظرفیتهــا و داراییهــای منطقــهای ،تدویــن برنامههــای تمرکزگــرا و بیتوجهــی
بــه مشــارکت عوامــل تأثیرگــذار بــر تحقــق اهــداف برنامههــا موجــب ضعــف نظامهــای
برنامهریــزی گردیــدهاســت؛ بهطــوری کــه نظامهــای برنامهریــزی اقتصــادی کــه بــا حضــور
دولــت در اقتصــاد دهههــای میانــی قــرن بیســتم محبوبیــت گســتردهای کســب کــرده بودنــد
در دهههــای پایانــی قــرن بیســتم ،مــورد انتقــادات جــدی قــرار میگیرنــد .در ایــن دوره ،در
برخــی از کشــورهای جهــان از جملــه کشــورهایی کــه نظــام اقتصــادی آنهــا مبتنــی بــر بــازار
بــود از فرآینــد تولیــد ،انباشــت ثــروت و توســعه جامانــده و ضریــب اهمیــت آنهــا در معــادالت
اقتصــاد جهانــی کاهشیافتــه اســت.
بــر ایــن اســاس میتــوان بیــان نمــود کــه نظــام برنامهریــزی مبتنــی بــر تمرکزگرائــی،
در تحقــق نظــام اجتماعــی بــا رویکــرد افزایــش رفــاه اجتماعــی و هدایــت برنامههــای تــوازن
محلــی ،منطق ـهای و ملــی ناتــوان مانــده و زمینــه تحقــق اهــداف توســعه پایــدار را بــا چالــش
مواجــه نمــوده اســت .ایــن چالــش متأثــر از رویکردهــای نظــری و پارادایمهــای نظامهــای
اقتصــادی تمرکزگــرا بــوده کــه نیازمنــد طرحــی نــو در رویکردهــای نظــری بهطــور عــام و مبانــی
پارادایمــی بهطــور اخــص میباشــد.
ی اقتصــادی
کوشــش بــرای رفــع نقــاط ضعــف و انتقــادات وارده بــر نظامهــای برنامهریــز 
قبلــی ،زمینــه را بــرای طــرح رویکــرد نویــن در نظــام برنامهریــزی تحــت عنــوان برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی کــه ذیــل رویکــرد و پارادایــم برنامهریــزی مشــارکتی قــرار دارد فراهــم
نمــود کــه هــدف آن تحقــق توســعه پایــدار در ابعــاد کارآیــی اقتصــادی ،برابــری اجتماعــی،
پایــداری زیســت محیطــی و شــکل جدیــدی از حکمرانــی اســت کــه تحــرک و مشــارکت
اجتماعــی تمامــی ذینفعــان را در جامعــه در فرآینــد تصمیمگیــری تشــویق میکنــد .در ایــن

88

جلد اول | فصل دوم | مبانی نظری و پارادایمهای برنامهریزی

رویکــرد برنامهریــزی در توســعه پایــدار ،محــور توســعه معرفــی میشــود کــه ایــن محــور عرصــه
نوینــی اســت کــه همزمــان سیاســت ،فرهنــگ محیطزیســت ،اقتصــاد ،تجــارت و حقــوق
برابــر انســانها را موردتوجــه قــرار میدهــد (محمــودی و ماجــدی)43 :1391 ،؛ بنابرایــن بــا
پذیــرش اصــول و اهــداف برنامهریــزی هســتههای کلیــدی و گرایــش دولتهــا بــه اســتفاده
از ایــن رویکــرد در برنامهریزیهــای اقتصــادی و اجتماعــی و اســتفاده از نتایــج آن در حــل
مســائل و مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــا و دارائیهــای
اجتماعــی و اقتصــادی ،انقــاب بزرگــی در عرصــه برنامهریزیهــای اقتصــادی بــا بهرهگیــری
از پارادایمهــای جدیــد بــه وجــود آمــد.
برنامهریــزی مبتنــی بــر هســتههای کلیــدی در تــاش اســت بــا نگاهــی چندبعــدی،
جامعتــر و بــا تأکیــد بــر مشــارکت در تصمیمگیــری و تدویــن برنامــه بــا رویکــرد پاییــن بــه
بــاال ،ضعــف رویکردهــای قبلــی را پوشــش و بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــا و دارائیهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جوامــع ،گامهــای اساســی در ایجــاد ارزشافــزوده اجتماعــی
و اقتصــادی بــردارد .بهعبارتیدیگــر ،ایــن رویکــرد ســعی مینمایــد بــا مشــارکت دادن مــردم
در تصمیمگیریهــا ،مشــکل شــکاف تعامــل بیــن دولــت و مــردم را مرتفــع و بــا بهکارگیــری
ظرفیتهــای اجتماعــی و اقتصــادی آنهــا ،هزینههــای ســنگین تحقــق برنامههــای
اقتصــادی کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت کاهــشداده و آن را بیــن دولــت و مــردم
تقســیم نمایــد (جــوان.)32 :1382 ،
دالیــل فــوق باعــث گردیــد کــه ایــن رویکــرد راهبردهــای متفاوتــی در تدویــن برنامههــای
اقتصــادی از لحــاظ معرفتشناســی ،1هستیشناســی 2و روششناســی 3ارائــه نمایــد و زمینــه را
بــرای طــرح الگــوی جدیــدی از پارادایمــی از تحلیــل مفهــوم ابعــاد برنامهریــزی بــا بهرهگیــری
از رویکــرد مشــارکت جویانــه فراهــمنمایــد.
از طــرف دیگــر دامنــه و گســتردگی مفهــوم برنامهریــزی هســتههای کلیــدی باعــث شــده
کــه مفاهیــم ،ســازهها و مؤلفههــای مــورد اســتفاده در آن بهعنــوان ســازههای بیــنرشــتهای
معرفــی گــردد .میــانرشــتهای بــودن موضــوع برنامهریــزی بهعنــوان مفهــوم عــام و اســتفاده
از ســنجه آن در برنامهریــزی تحــت لــوای برنامهریــزی هســتههای کلیــدی بــا رویکــرد
1- Ontology
2- Epistemology
3- Methoddology
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مشــارکتی ،بیانگــر ســاختار معرفتــی نوینــی اســت کــه خصلتهــای گفتــاری ،معرفتــی،
هستیشناســی و روششناســی خاصــی دارد کــه از روابــط و مناســبتهای درونــی میــان
عناصــر و اجــزای آن ،نظــام شــناختی ،ســاختار فکــری ،قواعد مداخــات اجتماعــی ،اقتصادی
و فرهنگــی جدیــدی در نظــام اقتصــادی و اجتماعــی ظهــور میکنــد (رضوانــی.)120 :1388 ،
خصلتهــای روششناســی فــوق باعــث شــده کــه نظریهپــردازان برنامهریــزی بیــان نماینــد
برای آنکه قدرت در اجتماعات امروزی از ســطوح باال به ســطوح پایین منتقل و خود انگیزشــی،
خودکارآمــدی و مشــارکت افــراد در فعالیتهــای رســمی و غیررســمی برنامهریزیهــای محلــی،
منطقــهای و ملــی افزایــش یابــد ،نیازمنــد وســعت بخشــیدن بــه شــناختها ،ظرفیتهــای
ذهنــی و مهارتهــای تصمیمگیــری در عمــل هســتند؛ چراکــه ذهنهــای تقلیلگــرا قــادر بــه
شــناخت ،فهــم و تحلیــل پدیدههــا و محیطهــای پیچیــده جامعــه و جهــان اجتماعــی نیســتند
(ایران زاده.)79:1389،
بنابرایــن در ایــن قســمت ســعی خواهــد شــد بــا بهرهگیــری از نقدهــای وارد شــده بــر
رویکردهــای قبلــی و طــرح ایــن ســؤال کــه کــدام پارادایــم بــرای برنامهریزیهــای مبتنــی
بــر هســتههای کلیــدی مناســب هســت ،پاســخ مناســب بــا بهرهگیــری از مــدل سیســتمی
در ارتبــاط بــا «ســاختار»« ،فرآینــد» و «الگــو» ارائــه گــردد تــا مبانــی بــرای تحلیــل فرآینــد
برنامهریــزی و تحقــق آن در بلندمــدت قــرار گیــرد .لــذا در ادامــه ابتــدا بحثــی در خصــوص واژه
کاوی برنامهریــزی هســتههای کلیــدی انجــام خواهیــم داد ،ســپس بنیــان نظــری برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی مشــتمل بــر مبانــی هستیشناســی ،معرفتشناســی و روششناســی
ارائــه خواهــد شــد .پایــان بخــش مباحــث ،پارادایمانــگاری برنامهریــزی هســتههای کلیــدی
خواهــد بــود.
واژهکاوی برنامهریزی هستههای کلیدی
از واژه «برنامهریــزی» تعاریــف متعــددی بیانشــده اســت .از دیــدگاه کونتــز برنامهریــزی
عبــارت اســت تجســم و طراحــی وضعیــت مطلــوب در آینــده و یافتــن راههــا و ابزارهایــی
مناســب کــه رســیدن بــه آن اهــداف را فراهــم مینمایــد (کونتــز .)36 :1986 ،در قالــب ایــن
تعریــف ،برنامهریــزی یــک فرآینــد پیوســته اســت کــه پیــش از اتخــاذ هــر تصمیمــی آغازشــده
و پــس از اجــرای آن تصمیــم ادامــه مییابــد .بــا اصــل قــرار دادن تعریــف فــوق ،برنامهریــزی
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هســتههای کلیــدی در تــاش هســت بــا ایجــاد تحــرک اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی در
بخشهــای مختلــف جامعــه ،برنامههــای عملیاتــی مشــخصی بــرای پروژههــا در راســتای
حلوفصــل تنگناهــای اقتصــادی بــا اســتفاده از فرصتهــا و پتانســیلهای بــا رویکــرد توســعه
پایــدار در قالــب واگــذاری اختیــار و قــدرت تصمیمگیــری بــه افــراد ،فراهــم نمــودن مشــارکت
بخشهــای مختلــف جامعــه در تصمیمگیریهــا و ســهیم نمــودن افــراد در فعالیتهــای
مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی و منافــع حاصلــه از آن تغییــرات شــگرفی در پارادایمهــای
نظــام برنامهریــزی بــا پیــروی از رویکردهــای انســانگرایانه فراهــم نمایــد .دلیــل ایــن امــر
داشــتن جهتگیــری معیــن ،دیــدگاه خــاص و ایدئولــوژی مشــخصی اســت کــه برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی در مفاهیــم و شــاخصهای اولیــه نظــام برنامهریــزی بــدان تأکیــد
داشــتهاند .همیــن امــر زمینــه را بــرای شــکلگیری و بــه کارگیــری یــک نظریــه منســجم
بــا رویکــرد مشــارکتجویانه در تدویــن برنامهریــزی اقتصــادی فراهــم نمایــد کــه اســتفاده از
ســنجههای بینرشــتهای در اصــول بنیادیــن نظــام برنامهریــزی هســتههای کلیــدی تــا
حــدودی ایــن مســئله را حــل نمــوده اســت .در اصــول برنامهریــزی هســتههای کلیــدی مــوارد
زیــر در الیههــای زیریــن ماهیتــی ،زمانــی و چشــمانداز آن نهفتــه اســت.
• •برنامهریــزی هســتههای کلیــدی فرآینــدی خودجــوش و پویــا اســت کــه از درون جامعــه بــا
لحــاظ نمــودن ظرفیتهــا و داراییهــای آن برمیخیــزد.
• •بــدون توجــه بــه ســاختار اجتماعــی  -فرهنگــی جامعــه و القــای مکانیکــی ســازه
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی بــه جامعــه ،تأثیــر مثبتــی در جامعــه نخواهــد داشــت.
• •ذینفعــان و ذینفــوذان از طریــق گفتگــو نقــش مهــم و مؤثــری در شــکلگیری و تدویــن
برنامههــای هســتههای کلیــدی بــا رویکــرد سیســتمی در ســطوح مختلــف اجتمــاع دارنــد.
• •مشــارکت از پاییــن بــه بــاالی افــراد جامعــه در تصمیمگیریهــای و تصمیمســازیها و
تدویــن برنامههــای کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت ،رویکــرد اصلــی برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی اســت.
• •برنامهریــزی هســتههای کلیــدی ،نیازمنــد توجــه و بهرهگیــری از مفاهیــم و مؤلفههــای
توســعه اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،ســرمایه اجتماعــی و هویــت
اجتماعــی اســت.
• •هــدف نهایــی برنامهریــزی هســتههای کلیــدی ،تــاش بــرای تقســیم مجــدد قــدرت موجود
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اعــم از سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بیــن دولــت و ملــت و شفافســازی
اطالعــات از طریــق گفتگوهــای کارشناســی هســت.
• •عالیتریــن مرحلــه تحقــق برنامهریــزی هســتههای کلیــدی در قالــب مشــارکت نهادهــا و
تشــکلهای غیردولتــی و مردمــی در تدویــن و اجــرای برنامههــای اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی منعکــس میگــردد.

بنیانهای نظری برنامهریزی هستههای کلیدی
طرفــداران نظــام برنامهریــزی مبتنــی بــر برنامهریــزی هســتههای کلیــدی توانســتند بــا
بهرهگیــری از ســنجههای مختلــف علــوم رفتــاری از قبیــل مشــارکت ،عقالنیــت ،گفتمــان
واحــد از توســعه ،ظرفیتهــا و داراییهــای جامعــه بــه برخــی پرســشهای اساســی
مرتبــط بــا چراییهــا و ضرورتهــای تدویــن برنامهریــزی در قالــب اصــول برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی بــا بهرهگیــری از رویکردهــای انســانگرایانه پاســخ مناســب ارائــه
نماینــد .بهعبارتیدیگــر ،عــدم دریافــت پاســخ منطقــی از پرســشهای بنیادیــن مربــوط بــه
شــیوهها و روشهــای برنامهریــزی تمرکزگــرا از نظامهــای برنامهریــزی قبلــی ،ایــن زمینــه
را فراهــم نمــود کــه برنامهریــزی هســتههای کلیــدی مقبولیــت خاصــی را در نظامهــای
برنامهریــزی اقتصــادی و اجتماعــی پیــدا نمایــد .در ایــن راســتا و در تقابــل بــا اندیشــههای
ی قبــل از دهــه  1970همــواره پرس ـشهای بنیــادی زیــر از
مرتبــط بــا نظامهــای برنامهریــز 
طــرف اندیشــمندان برنامهریــزی هســتههای کلیــدی در ارتبــاط بــا چالشهــای نظامهــای
برنامهریــزی اقتصــادی تمرکزگــرا مطــرح بــوده اســت.
• •نظامهــای برنامهریــزی اقتصــادی در معرفتشناســی ،هستیشناســی و روششناســی
چــه تفاوتهــای اساســی بــا یکدیگــر دارنــد؟
• •در تصمیمگیریهــای مربــوط بــه تدویــن برنامــه اقتصــادی ،چــرا ذینفعــان و ذینفــوذان
بخشهــای مختلــف جامعــه مشــارکت داده نمیشــوند؟
• •چرا از منابع و ظرفیتهای جامعه با رعایت اصول بنیادین توسـعه پایدار اسـتفاده نمیشـود؟
• •اســتراتژیها و راهبردهــای مناســبتر بــرای حــل مســائل و مشــکالت اقتصــادی و
اجتماعــی جامعــه در کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت چگونــه تهیــه و تدویــن گــردد؟
طــرح پرســشهای فــوق ،عــاوه بــر ایــن کــه زمینــه را بــرای طبقهبنــدی و تفکیــک
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رویکردهــای برنامهریــزی فراهــم مینمایــد ،شــیوهها و مدلهــا ،راهبردهــا و اســتراتژیهای
برنامهریــزی و جهتگیریهــای الزم را نیــز بــرای ارائــه پاســخ بــه ســؤاالت طرحشــده تبییــن
میکنــد .بهعبارتیدیگــر ،پاســخهای دادهشــده بــه نخســتین پرســش ،باعــث طبقهبنــدی و
ی دیدگاههــای مختلــف برنامهریــزی در مقایســه بــا برنامهریــزی
تفکیــک خطــوط و جهتگیــر 
هســتههای کلیــدی خواهــد نمــود .دلیــل ایــن امــر ایــن هســت کــه طرفــداران برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی بــر تعالــی وضــع موجــود بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــا و دارایــی جامعــه
تأکیــد نمــوده و بــه دنبــال آن هســتند کــه بــا بهرهگیــری از عقالنیــت جامعــه ،چالشهــای
اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه را بــا مشــارکت نخبــگان و نقــش تســهیلگری دولتهــا بهبــود
بخشــند .درواقــع بخــش عمــدهای از اصــول برنامهریــزی هســتههای کلیــدی در واکنــش
بــه ســازههای تئوریهــای قبــل از دهــه  1980کــه برخواســته از پارادایمهــای اول و دوم
برنامهریــزی بــوده اســت ،شــکل گرفتــه اســت.
بــه طــوری کــه در رویکردهــای قبلــی نظــام برنامهریــزی ،راهحلهــای منطقــی
و عملــی بــرای حــل ریشــهای مســائل و مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی کــه در آن
میبایســت از مشــارکت اجتماعــی ،ســرمایه اجتماعــی ،داراییهــا و منابــع محلــی
بــرای حــل نارســاییهای بخشهــای مختلــف جامعــه اســتفاده میشــد ،مــورد غفلــت
قرارگرفتــه بــود .ورود مفاهیــم مرتبــط بــا بنیــان و داراییهــای اجتماعــی و اقتصــادی
مناطــق از قبیــل ســرمایه اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،در
حــل مســائل و مشــکالت جامعــه بــا رویکــرد اجتماعمحــور کــه در آن دولــت نقــش
تســهیلگری داشــته باشــد و موضــوع بــا مداخــات اجتماعــی نخبــگان جامعــه و مشــارکت
جامعــه حــل گــردد ،پاســخی کــه بهصــورت صریــح و روشــن میتــوان از مبانــی معرفتشناســی،
هستیشناســی و روششناســی توانمندســازی ارائــه نمــود.
مبانی هستیشناسی برنامهریزی هستههای کلیدی
هســتی شناســی در ارتبــاط بــا نظریــه وجــود بــوده و بــه ایــن ســؤال پاســخ میدهــد کــه
چــه چیــزی وجــود دارد؟ بــا لحــاظ نمــودن ماهیــت پرســش فــوق ،اساســیترین پرســش
هستیشناســانه از برنامهریــزی هســتههای کلیــدی میتوانــد ایــن ســؤال باشــد کــه ســرمایه
اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی ،بســیج منابــع ،ظرفیتهــا و داراییهــای
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اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه ،اعطــای اختیــار و قــدرت بــه گروههــای تأثیرگــذار در تحقــق
اهــداف برنامــه و  ...چگونــه میتوانــد در حــل و کاهــش مســائل و مشــکالت اقتصــادی و
اجتماعــی و شــکوفایی جامعــه مؤثــر واقــع شــود .دوم اینکــه کــدام علــل و عوامــل اجتماعــی،
اقتصــادی و مدیریتــی در تحقــق اهــداف برنامــه در دورههــای زمانــی متعــدد میتوانــد نقــش
ایفــانمایــد .بررســی و ارائــه پاسـخهای الزم و منطقــی بــه ایــن ســؤاالت نقطــه شــروع مباحــث
طرفــداران برنامهریــزی هســتههای کلیــدی در بحــث هستیشناســی هســت.
اســتفاده از ظرفیتهــا و داراییهــای ســاکنین مناطــق و محــات ،بســیج تمامــی
امکانــات و منابــع بالقــوه و بالفعــل جامعــه بــرای تحقــق اهــداف برنامــه ،بهبــود شــرایط زندگــی
مــردم بــا مشــارکت اعضــا و نقــش تســهیلگری دولــت ،فراهــم نمــودن زمینــه مشــارکت مــردم
در تصمیمگیریهــای محلــی ،منطقــهای و ملــی موضــع کلــی هستیشناســی برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی را معرفــی مینمایــد.
در ســطحی باالتــر ،ادعــای هستیشناســی طرفــداران برنامهریــزی هســتههای کلیــدی
ایــن اســت کــه جهــان اجتماعــی برســاختهای اجتماعــی کنشگــران فعــال متکــی اســت و
توســط آنــان ســاخته میشــود کــه در موقعیتهــای اجتماعــی مختلــف ،تجربههــای متفاوتــی
دارنــد .بــر ایــن اســاس ،واقعیتهــای چندگانــه امکانپذیــر اســت .از دیــدگاه هستیشناســی،
کنشگــران اجتماعــی در تــاش هســتند تــا محیــط اجتماعــی از حالــت انفعــال خــارج نمــوده
و آنهــا را فعــال و تحــت مدیریــت خــود درآورنــد.
رویکــرد برنامهریــزی هســتههای کلیــدی بــا پیــروی از مبانــی هستیشناســی خــود،
مبانــی هستیشناســی اثباتگرایانــه و تفســیرگرایانه را در تدویــن برنامهریزیهــای
اقتصــادی مــورد نقــد قــرار میدهــد و بــا مبنــا قــرار دادن هستیشناســی انســان مدارانــه
بــه دنبــال تغییــر و بهبــود شــرایط زندگــی اعضــای جامعــه بــا رعایــت اصــول بنیادیــن
توســعه پایــدار در ابعــاد مختلــف هســت .آنهــا همچنیــن معتقدنــد کــه بــا بهرهگیــری از
رویکردهــای مرتبــط بــا مشــارکت اجتماعــی ،ســرمایه اجتماعــی ،داراییهــا و ظرفیتهــای
محلــی ،توســعه گفتگــو و تعامــل ،درگیــر نمــودن اعضــای جامعــه در تصمیمگیریهــای
مربوطــه بــه امــورات منطقــهای ،ایفــای نقــش تســهیلگیری توســط دولتهــا و  ...ـ
کــه در جهــان اجتماعــی ســاکنین جامعــه کمرنــگ شــده ـ میتــوان تغییــر بزرگــی در
بهبــود شــرایط زندگــی ایجــاد نمــود .ایــن دیــدگاه بــر بهســازی و بهبــود تدریجــی زندگــی
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گروههــای انســانی بــه همــراه مشــارکت مــردم تأکیــد دارد (نیومــن.)174 :2006 ،
تأکیــد بــر مشــارکت اجتماعــی در بهبــود شــرایط زندگــی اقتصــادی اجتماعــی اعضــای
جامعــه بهعنــوان بخــش جداییناپذیــر مفهــوم برنامهریــزی هســتههای کلیــدی ،باعــث شــده
اســت کــه برخــی اندیشــمندان مشــارکت را بخــش جداییناپذیــر برنامهریــزی هســتههای
کلیــدی دانســته و آن را ،شــامل مهیاکــردن منابــع مــردم محلــی و حمایــت از دادههــای درونــی
در داخــل برنامههــا تعریــف نماینــد.
مبانی شناختشناسی برنامهریزی هستههای کلیدی
یکــی از موضوعــات قابــل توجــه ایــن اســت کــه مشــارکتی شــدن برنامهریــزی در روش
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی چــه تاثیــری در ماهیــت و روشهــای آن دارد .هــر قــدر
هــم کــه بــه نظــرات مــردم اهمیــت دهیــم بــه هــر حــال حداقــل بخشــی از برنامهریــزی علــم
اســت .بــدون شــک شــناخت وضــع موجــود و پیشبینــی آینــده از روشهــای علمــی پیــروی
میکنــد و میتــوان گفتوگــو در مقابــل تأمــل نامیــد .تأمــل ،اندیشــیدن تنهــا بــا یــاری جســتن
از روشهــای علمــی و ریاضــی اســت در حالــی کــه گفتوگــو ،اندیشــیدن دســتهجمعی یــا
اندیشــیدن در حضــور دیگــران و مبادلــه اندیشههاســت.
لــذا مشــارکت فقــط از ُبعــد سیاســت اجتماعــی مهــم نیســت ،بلکــه از بعــد شناختشناســی
هــم اهمیــت دارد و میتوانــد منبــع دانــش باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،عقالنیــت ناشــی از
گفتوگــو و مشــارکت نیــز نــوع خاصــی از عقالنیــت اســت و کاربــرد آن علمــی اســت .در
پارادایــم امروزیــن ازبرنامهریــزی ،گفتوگــو چــه در حالــت حداکثــری و چــه در حالتهــای
رقیقتــر میبایســت همــواره جــای خــود را داشــته باشــد .در واقــع ،روش تحقــق مشــارکت در
هســتهها و تهیــه پروگــرام اجرایــی و عملیاتــی کــردن آنهــا همــان گفتوگــو اســت.
یــک اختــاف نظــری نیــز وجــود دارد و آن ایــن کــه گفتوگــو را بــرای تغییــر وضــع موجــود
و ارتقــا آن یــا بــرای حفــظ آن میخواهیــم؛ در واقــع اختــاف بــر ســر ایــن اســت کــه گفتوگــو
بــر ســر انتخــاب اهــداف اجتماعــی و هســتههای کلیــدی اســت یــا فقــط راههــای تحقــق
اهدافــی کــه دولــت و طبقــات مســلط از پیــش تعییــن کردهانــد .البتــه اغلــب صاحبنظــران
فقــط اولــی را برنامهریــزی مشــارکتی بــه شــمار میآورنــد و دومــی را همــان پارادایــم دوم
میداننــد کــه مبتنــی بــر خردگرایــی و فرآینــدی تکنوکراتیــک اســت.
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موضــوع قابــل توجــه دیگــر اینســت کــه گفتوگــو و مشــارکت ،چــه وضعیتــی را پیــش روی
مــا  میگــذارد .در پارادایــم جدیــد برنامهریــزی جــای کارشناســی و تأمــل و تحقــق از ســویی
و جایــگاه مدیــران و مســئوالن و برنامهریــزان دولتــی از ســوی دیگــر کجاســت؟ آیــا آنهــا
اهمیتــی ندارنــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش مهــم اســت ،زیــرا در غیــر ایــن صــورت ،پارادایــم
مشــارکتی فقــط یــک ایــده صــرف دانشــگاهی و انتزاعــی و غیرعملیاتــی تلقــی خواهــد شــد.
بــرای ایــن کــه مســئله را تحلیــل کنیــم بایــد بــه عوامــل موثــر در شــکلگیری و تولــد یــک
تصمیــم برنامهریــزی توجــه کنیــم .در پارادایــم اول و دوم نماینــدگان مــردم و پارلمــان یا شــوراها
و نهادهــای حکومتــی وظیفــه انتقــال خواسـتهای مــردم را بــر عهــده دارنــد .مطالعــات نشــان
داده انــد کــه نماینــدگان و مســئوالن دولتــی گاه پروژههــا و طرحهــا را براســاس شــهرت و
ً
جــوی کــه ایجــاد میکننــد و نهایتــا بــه جلــب آرا و حفــظ موقعیتهــای ایشــان میانجامــد،
تامیــن اعتبــار میکننــد و نــه تاثیــر  توســعهای آنهــا .در پارادایــم مشــارکتی ،خــود گروههــای
اجتماعــی در گفتوگوهــای برنامهریــزی شــرکت میکننــد و بدیــن طریــق منافعــی را کــه
ممکــن اســت موقعیــت نمایندگــی علــی رغــم منافــع مــوکالن ایجــاد کنــد ،خنثــی میکننــد.
هرچنــد تحقــق خواســت مــردم خــوب اســت .امــا همیشــه خواســت گروههــای مختلــف
ً
مــردم بــا نیــاز واقعــی آنهــا و نیــاز کشــور یکــی نیســت .اوال نیازهایــی وجــود دارنــد کــه ممکــن
اســت گروههــای مختلــف مــردم معمولــی از آنهــا بیخبــر باشــند .برنامهریــزی میتوانــد
نیازهایــی را ایجــاد کنــد کــه بعــد از عــادت کــردن مــردم بــه آنهــا ،بــه خواســت مــردم تبدیــل
ً
شــوند .ثانیــا توزیــع فضایــی نیازهــا بــه نحــو معقــول را فقــط میتــوان از منظــری کالن و ملــی
نــگاه کــرد و دیــد .ممکــن اســت مــردم یــک منطقــه بــدون توجــه بــه قابلیتهــا و مزیتهــای
ً
نســبی منطقــه همــه چیــز بخواهنــد ،امــا لزومــا گســترش انجــام هــر نــوع فعالیتــی در هــر
منطق ـهای بــا تعــادل و منطــق کارشناســی ســازگار نباشــد .آمایــش ســرزمین یــا برنامهریــزی
فضایــی بــه معنــای درســت آن بــا نــگاه بــه کل فرصتهــا و تهدیدهــا ،امکانــات و قابلیتهــا
و تنگناهــا توزیــع فعالیتهــا را پیشــنهاد میکنــد .برنامهریــزی مشــارکتی و برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی بــه معنــای توجــه و بهــره بــردن از خواســت و نظــر مــردم در چیدمــان
فعالیتهاســت نــه بــه معنــای عمــل بر اســاس نظــر مــردم معمولــی بیهیــچ تحلیل کارشناســی
و در بســیاری مــوارد هماننــد احــداث راه و مجتمعهــای صنعتــی ،خواســتهای گروههــا و
مناطــق و بخشهــای مختلــف باهــم در تضــاد اســت .کــدام خواســت بایــد تحقــق یابــد؟
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هــر اقــدام توســعهای یــک بعــد سیاســی دارد کــه در شــرایط ایــدهآل همــان خواســت مــردم
اســت و یــک بعــد فنــی کــه در واقــع بــه مالحظاتــی برمیگــردد کــه از کار علمــی و کارشناســی
حاصــل میشــود .در اوان شــکلگیری ،نظریــه برنامهریــزی مشــارکتی تلقــی بــر ایــن بــود
کــه برنامهریــزان بایــد نماینــده مــردم محــل باشــند و منافــع آنــان را پیگیــری کننــد و طرحهــا
را براســاس خواســت و منافــع ایشــان تهیــه کننــد .ایــن دیــدگاه در عمــل شکســت خــورد .زیــرا
برنامهریــزان نمیتوانســتند هــم نماینــده مــردم باشــند و هــم نماینــده تجربیاتــی کــه در طــول
ســالها بــه دســت آمدهانــد و از آنهــا تحــت عنــوان فــن و علــم برنامهریــزی نــام میبریــم.
هــر تصمیــم سیاســی میبایســت بــا دانــش فنــی محــک زده شــود و بــرای اتخــاذ هــر تصمیــم
سیاســی مقدماتــی الزم اســت کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا همــان اطالعاتــی اســت کــه
کارشناســان و برنامهریــزان فراهــم میآورنــد .پــس حتــی در پارادایــم مشــارکتی برنامهریــزی
تأمــل و کارشناســی همــواره الزم اســت .پیــش از گفــت و گــو ،کار کارشناســی و پژوهــش و
تحقیــق و گــردآوردن اطالعــات و گاه حتــی تعییــن گزینههــا راه را بــرای آغــاز گفتوگــو بــاز
میکنــد .هــم زمــان بــا گفــت و گوهــا ،کارشــناس نقــش تســهیلگر و مدیریــت گفتوگــو
را ایفــا میکنــد و آن را در جهــت رســیدن بــه پاســخ هدایــت میکنــد و پــس از گفتوگوهــا
فراهــم آوردن شــرایط اجــرا نیــز بــا توجــه بــه دانــش کارشناســی و تأمــل و پژوهــش در تجربههــا
صــورت میگیــرد .پــس برنامهریــزی مشــارکتی نقــش کارشــناس را نفــی نمیکنــد بلکــه
ارتقــا میبخشــد .اگــر کار گفتوگوهــا بــه درســتی برنامهریــزی شــود احتمــال خطاهــای
تصمیمگیــری بــه مراتــب کمتــر میشــود و انطبــاق تصمیمــات بــا قانــون و منافــع کل کشــور
کــه وظیفــه مدیــران سیاســی اســت آســانتر خواهــد بــود.
در حقیقــت تمــام عناصــر خردگرایــی در یــک نظــام برنامهریــزی مشــارکتی وبرنامهریــزی
هســتههای کلیــدی نــه تنهــا باقــی میمانــد ،بلکــه گســترش هــم مییابــد .تفــاوت در ایــن
ً
اســت کــه حــاال وظیفــه هدفگــذاری منحصــرا در اختیــار مقامــات سیاســی نخواهــد بــود و
خردگرایــی برنامهریــزان فقــط در زمینــه وســایل تحقــق اهــداف بــه کار نمـیرود ،بلکــه عــاوه
بــر خردابــزاری ،کارشناســان در حــوزه خــرد ماهــوی هــم مشــارکت خواهنــد داشــت .گفتوگوها
در همــه ســطوح و بــه همــه اشــکال (میــان انجمنهــا ،در رســانهها ،میــان کارشناســان و
مــردم ،میــان مــردم و سیاســتمداران ،سیاســتمداران و کارشناســان بخــش عمومــی و
خصوصــی ،کارفرمایــان و کارکنــان و  )...ایــن امــکان را فراهــم میســازند کــه همــه طرفهــا
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چــه در شناســایی انتخــاب هســتههای کلیــدی ،تهیــه پروگرامهــای اجرائــی و چــه در تأمیــن
منابــع و ابزارهــای الزم و نیــز عملیاتــی نمــودن و حتــی بهــرهوری از آن مشــارکت داشــته باشــند.
مبانی روششناسی برنامهریزی هستههای کلیدی
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی ،مبانــی روششناســی خــود را بــر مبنــای مفروضــات
معرفتشــناختی و هستیشناســی رویکردهــای انســانمدارانه قــرار داده اســت .بدینصــورت
کــه روششناســی برنامهریــزی هســتههای کلیــدی مجموعــهای از رهیافتهــا و چشــم
اندازهــای نظــری اســت کــه بــه مســائل تولیــد دانــش موجــه از تعامــات انســانی در ارتبــاط
بــا محیــط و مداخــات اجتماعــی انســان در تعامــات و ارتقــای شــاخصهای توســعه
انســانی در محیطهــای اجتماعــی میپــردازد .از طرفــی دیگــر ،نابرابــری در برخــورداری از
خدمــات و امکانــات اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه ،فقــدان سیســتم مدیریــت توزیــع یکپارچــه
امکانــات اقتصــادی و اجتماعــی در بیــن شــهروندان ،فراهــم نبــودن زمینــه مشــارکت مــردم در
تصمیمگیریهــای مربــوط بــه امــورات محلــه ،عــدم اعطــای اختیــار و قــدرت بــه ذینفعــان بــا
بهرهگیــری از روششناســی انتقــادی موردنقــد قــرار داده و بــه دنبــال فراهــم نمــودن مشــارکت
اعضــای جامعــه در برخــورداری از منابــع و قواعــد جامعــه میباشــد .مقایســه روششناســی
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی بــا روششناســی حاکــم بــر نظامهــای برنامهریــزی
اقتصــادی قبــل از دهــه  1970نشــانگر ایــن هســت کــه روششناســی حاکــم بــر مطالعــات
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی انتقــادی و اصالحــی و روششناســی حاکــم بــر نظامهــای
اقتصــادی برنامهریــزی مکانیکــی تــا قبــل از دهــه  ،1970بــر روششناســی اثباتــی اســتوار
بــوده اســت .ایــن امــر نقطــه تقابــل اساســی بیــن طرفــداران رویکــرد برنامهریــزی هســتههای
کلیــدی و رویکردهــای قبلــی میباشــد.
از طــرف دیگــر ،در روششناســی انتقــادی و اصالحــی کــه مــورد تأکیــد طرفــداران
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی اســت ،دنیــای اجتماعــی بایــد در کلیــت آن درک و فهــم
شــود از دیــد آنــان همــه مــوارد دنیــای اجتماعــی بــه یکدیگــر مرتبــط ،متصــل و تحــت تأثیــر
یکدیگرنــد و هــدف و مقصــود اصلــی ایــن روش ،بررســی مکانیســمهای پنهــان اســت کــه
پدیدههــای قابلمشــاهده را تولیــد میکننــد؛ بنابرایــن طرفــداران رویکــرد برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی ،در مطالعــه و بررســی ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی ســعی
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مینماینــد بــه بنیانهــای روششــناختی غالــب بــر نظریههــا و رویکردهــای قبــل از دهــه
 1970کــه در تبییــن و برخــورد بــا پدیدههــای اقتصــادی بــر جدایــی انســان از موضــوع تحقیــق،
عــدم دخالــت ذینفعــان و ذینفــوذان بــر فرآینــد تحقیــق ،فقــدان مشــارکتهای مــردم در
تصمیمگیریهــای مربــوط تأکیــد داشــتهاند ،انتقاداتــی وارد نمــوده و ســپس بــا الهــام از
رویکــردی انتقــادی و بهرهگیــری از ســنجههای توســعه پایــدار اقتصــادی و اجتماعــی از تلفیــق
پارادایمهــا بــرای مطالعــه نظامهــای اقتصــادی جامعــه اســتفاده نماینــد (خاتــم.)45 :1381 ،
از ســوی دیگــر ،طرفــداران رویکــرد برنامهریــزی هســتههای کلیــدی کــه از لحــاظ
روششناســی متکــی بــر رویکردهــای مشــارکتی و انســانگرایانه هســت ،ســعی مینماینــد
فضــا را بــرای تقابــل در بیــن طرفــداران رویکردهــای نظامهــای برنامهریــزی دهههــای
قبــل از  1970بــا دهههــای بعــد از آن کــه بیشــتر مبتنــی بــر رویکردهــای مشــارکتی هســت،
بــاز کننــد .در همیــن راســتا کــوالن و براینــک در طــرح و توضیــح روششناســی رویکردهــای
انســانگرایانه و مقایســه آن بــا ســنتهای نظامهــای برنامهریــزی اقتصــادی رایــج معتقدنــد
کــه اثباتگرایــی بهعنــوان پارادایــم غالــب در مطالعــات و تحقیقــات اقتصــادی ،معتقــد بــه
اصالــت واقعیــت خارجــی اســت کــه مســتقل از انســان وجــود دارد و محقــق میتوانــد فــارغ
از ارزشهــا بــه ارزیابــی و بررســی واقعیتهــای اجتماعــی بپــردازد .از طــرف دیگــر ،هــدف
اثباتگرایــی دســتیابی بــه دانــش قابلتعمیــم اســت و تــاش مینمایــد تــا یافتههــای خــود
را از طریــق بهکارگیــری ابــزار ســنجش موضــوع ارزیابــی نمایــد کــه بــا روششناســی پارادایمــی
انتقــادی کــه در آن اصــاح و حــل مســائل و مشــکالت جامعــه در برنامههــای کوتاهمــدت،
میانمــدت و بلندمــدت مــورد تأکیــد طرفــداران رویکردهــای انســانگرایانه اســت ،مغایــرت
اساســی دارد (داناییفــرد.)26 :1386 ،
پارادایم انگاری برنامهریزی هستههای کلیدی
مقایســه تئوریهــا و پارادایمهــای غالــب بــر برنامههــای ریزیهــای اقتصــادی بهطــور
عــام و برنامهریــزی منطقــهای و ملــی بهطــور خــاص تــا قبــل از دهــه  1970در اکثــر
کشــورهای جهــان نشــانگر ایــن هســت کــه ســیر فرآینــد نظــام برنامهریــزی اقتصــادی از
رویکردهــای ســنتی تمرکزگــرا بــه رویکردهــای نویــن اجتماعگــرا ،انســانگرا و تمرکززدایــی
منابــع و امکانــات در قالــب مفاهیمــی نظیــر حکمروایــی خــوب ،مشــارکت شــهروندی ،ســرمایه
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اجتماعــی ،همافزایــی نهــادی ،اســتفاده از ظرفیتهــای اجتماعــی ،بســیج مردمــی و ...گام
نهــاده اســت .ایــن نــگاه از آنجــا ناشــی میشــود کــه رویکردهــای ســنتی در حــل مســائل
و مشــکالت اقتصــادی از قبیــل فقــر ،توســعه نامتــوازن ،کاهــش رشــد اقتصــادی و ...کــه
زاییــده مدیریــت نامطلــوب در بخشهــای مختلــف جامعــه هســت ،ناتــوان مانــده و قــادر بــه
پاســخگوئی مســائل و مشــکالت مطرحشــده در جامعــه نیســت .مجموعــه عوامــل فــوق
زمینــه را بــرای طــرح و بهرهگیــری از برنامهریــزی هســتههای کلیــدی بعــد از دهــه 1970
بــا بهرهگیــری از ســازههای مفهومــی مشــارکت اجتماعــی ،ســرمایه اجتماعــی ،داراییهــا و
منابــع منطقــه و  ...بــرای حــل مســائل و مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی فراهــم نمــود.
در ایــن راســتا ،برنامهریــزی هســتههای کلیــدی بهمثابــه دانــش تلفیقــی نوظهــور بیانگــر
رویکــرد متفاوتــی بــه موضــوع برنامهریــزی در جامعــه باهــدف برقــراری عدالــت اجتماعــی در
توزیــع امکانــات و فرصتهــای جامعــه بــا نقــش تســهیلگری دولتهــا اســت.
شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه ویژگیهایــی کــه در خصــوص برنامهریــزی بــا روش
هســتههای کلیــدی اشــاره شــد قابلیتهایــی شــکل میگیــرد کــه در زیــر بــه مــواردی از
مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود:
• •ســطح مشــارکتجویی بــاال و تاکیــد بــر خــرد جمعــی :در تهیــه و شناســایی هســتههای
کلیــدی میتــوان بهطــور مناســبتر از مشــارکت حداکثــری نخبــگان ،متخصصــان
بخــش خصوصــی و دانشــگاهی ،اصنــاف و ســمنها ،کارشناســان و مدیــران بدنــه دولتــی
اســتفاده نمــوده و حتــی بــا اجــرای یــک هماندیشــی عمومــی بــا مــردم و اطالعرســانی از
طریــق رســانههای جمعــی ،نظــرات ،پیشــنهادات و انتقــادات افــراد مختلــف را جمـعآوری
نمــود .ایــن برنامــه را میتــوان بــا تشــکیل گروههــای گفتوگــو و گروههــای متمرکــز
تهیــه نمــود بهطوریکــه در تمامــی مراحــل تهیــه برنامــه ،خــرد جمعــی و اجمــاع نظــر
کارشناســی مبنــای آن قــرار گیــرد.
• •ایجــاد گفتمــان واحــد از توســعه و پیشــرفت منطقــه :بحثهــای صورتگرفتــه در جلســات
مختلــف نخبــگان ،فرهیختــگان و متخصصــان در بخشهــای دولتــی ،خصوصــی
و نهادهــای مدنــی و دانشــگاهی ســبب میشــود تــا برداشــتهای مختلــف از مفهــوم
توســعه بــه یکدیگــر همگــرا شــوند و اولویتهــای توســعه و چالــش مهــم آن بــا اجمــاع
مــورد شناســایی قــرار گیرنــد.
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• •تعییــن ســطح بهینــه مؤلفههــای توســعه پایــدار :بــا مشــارکت موثــر افــراد نســبت بــه
معیارهــای مختلــف و همچنیــن تعییــن هســتههای کلیــدی ،ســطح بهینــه هرکــدام از
مؤلفههــای توســعه پایــدار ،شــامل پایــداری اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســتمحیطی
بهطــور دقیقتــر شناســایی و تعییــن میشــود و بــا لحــاظ پتانســیلها و ظرفیتهــا،
منابــع فیزیکــی ،طبیعــی و موقعیتهــای خــاص اســتان در کنــار منابــع و ســرمایههای
انســانی و اجتماعــی آن ،مــورد توجــه دقیقتــری قــرار میگیــرد.
• •آیندهنــگاری :همچنیــن اســتفاده از روشهایــی ماننــد  SWOTچندبخشــی ،گروههــای
متمرکــز و طوفــان فکــری ایــن قابلیــت را دارنــد کــه بحثهــای آیندهنــگاری و برنامهریــزی
مبتنــی بــر ســناریو و نیــز شــرایط عــدم قطعیــت را نیــز وارد فرآینــد تصمیمگیــری کــرد.
• •ضمانــت اجرایــی بــاال :بــه دلیــل متکیشــدن بــر خــرد جمعــی و مشــارکتجویی و تعلــق
خاطــر همــه نخبــگان منطقــه بــه آن و تبدیــل نتایــج ایــن نــوع برنامهریــزی بــه یــک مطالبــه
همهگیــر و خواســت عمومــی ســبب شــده اســت تــا ضمانــت اجرایــی آن افزایــش یابــد و از
ایــن طریــق پایــش و کنتــرل آن نیــز نهادینــه شــده و اثربخشتــر خواهــد بــود.

برنامهعملیاتیاقتصادمقاومتی
جلد اول

برنامهریزی هستههایکلیدی:

(مفاهیم ،مبانی ،روشها و نظام مدیریت)

فصل سوم

روشها و تکنیکهای برنامهریزی

مقدمه

انتخــاب ،تکنیــک و روش مناســب بــرای تجزیــه و تحلیــل موضوعــات مــورد بررســی از
اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده و نقــش کلیــدی در کیفیــت نتایــج بدســت آمــده از تجزیــه
و تحلیــل دارد .در بحــث برنامهریــزی ملــی یــا منطقــهای نیــز ،تجزیــه و تحلیــل وضعیــت
موجــود و انتخــاب یــک راهحــل برتــر بــرای حــل چالشهــای پی ـشرو ،تحــت تاثیــر تکنیــک
برنامهریــزی قرارداشــته و اســتفاده از یــک تکنیــک کارآمــد میتوانــد نقــش تعیینکننــدهای
در میــزان تاثیرگــذاری تصمیمــات اتخــاذ شــده داشــته باشــد .از ایــن رو ،در ایــن فصــل ســعی
شــده اســت ،ضمــن ارائــه یــک تقســیمبندی کلــی از روشهــا و تکنیکهــای کمــی و کیفــی
برنامهریــزی ،ارزیابــی اجمالــی نســبت بــه روشهــای مطــرح صــورت گیــرد.
تکنیکهای مختلف برنامهریزی
در تجزیــه و تحلیــل وضعیــت توســعهیافتگی و برنامهریــزی در ســطح ملــی و منطقــهای
تکنیکهــای مختلفــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بهکارگیــری هرکــدام از آنهــا
اطالعــات خوبــی در اختیــار تصمیمگیــران و مدیــران قــرار میدهــد .بــه طورکلــی،
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ایــن تکنیکهــا را میتــوان بــه دو دســته روشهــای کمــی و کیفــی تقســیمبندی
نمــود .رویکردهــای کمــی و کیفــی تحقیــق ریشــه در مبانــی پارادایمــی دارنــد .برخــی
ً
ایــن دو را در مقابــل هــم و برخــی آنهــا را صرفــا راههــای متفاومتــی بــرای حــل مســئله و
پاســخ بــه ســوال میداننــد .براســاس دیــدگاه دوم برحســب ســوال بایــد ســراغ یکــی از هــر
کــدام از رویکردهــا و یــا ترکیبــی از آنهــا رفــت .هرکــدام از ایــن گروههــای عمــده شــامل
تکنیکهــا و روشهــای متعــددی هســتند کــه مــرور همــه آنهــا در اینجــا امکانپذیــر
نمیباشــد .لــذا بــه مــرور اجمالــی برخــی از مهمتریــن تکنیکهــا اکتفــا میشــود  .
تکنیکهای کمی

رویکردهــای کمــی ریشــه در پارادایــم اثباتگرائــی دارد کــه ادعــای بکارگیــری روشهــای
علــوم طبیعــی در علــوم انســانی و اجتماعــی را دارد .ایــن تکنیکهــای کمــی شــامل
روشهــای بســیار متنوعــی از جملــه روش داده  -ســتانده ،ماتریــس حســابداری اجتماعــی،
مدلهــای تعــادل عمومــی ،اقتصــاد ســنجی ،اقتصــاد پایــه ،تغییــر ســهم و روشهــای آمــاری و
ریاضــی مختلــف دیگــر اســت .ایــن روشهــا ،اطالعــات بســیار مفیــد و ارزشــمندی را در اختیــار
تحلیلگــران ،سیاس ـتگذاران و تصمیمگیــران قــرار میدهــد .در ادامــه بــه معرفــی اجمالــی
برخــی از مهمتریــن تکنیکهــای کمــی مــورد اســتفاده در برنامهریــزی پرداختــه میشــود.
داده  -ستانده

یکــی از متداولتریــن تکنیکهایــی کــه بــرای بررســی تعامــات بیــن بخشهــای مختلــف
اقتصــاد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،اســتفاده از جــدول داده  -ســتانده میباشــد .طراحــی
جــدول داد ه  -ســتانده بــه وســیله واســیلی لئونتیــف ) (wassily leontiefو انتشــار کتــاب
«ســاختار اقتصــاد آمریــکا29 :ـ »1919روش جدیــدی را در علــم اقتصــاد بنــا نهــاد .پشــتوانه
نظــری ایــن الگــو« ،نظریــه تعــادل عمومــی» والــراس بــوده و از نظــر تجربــی در واقــع بیــان
گســتردهای از حســابهای ملــی اســت .ایــن تکنیــک میتوانــد نحــوه تعامــات اقتصــادی بیــن
بخشهــای مختلــف اقتصــادی را نشــان داده و چگونگــی تاثیرگــذاری تغییــر در یــک بخــش بــر
ســایر بخشهــای اقتصــادی را مشــخصکنــد .اســتفاده از تکنیــک داده  -ســتانده میتوانــد
کاربردهــای مفیــدی در برنامهریــزی منطقـهای هــم داشــته باشــد .ایــن تکنیــک ابــزار مناســبی
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بــرای درک ســاختار اقتصــاد منطقـهای (بــه ویــژه روابــط بیــن بخشهــا و بنگاههــا) میباشــد.
در مدلســازی و تحلیلهــای جــدول داده ـ ســتانده از دو پیــشفــرض اساســی  -1خطــی
و ثابــت بــودن ضرایــب فنــی و   -2همگــن بــودن واحدهــای تولیــدی اســتفاده شــده اســت  .
1 .1فــرض خطــی و ثابــت بــودن :هــر ســتون جــدول داده  -ســتانده نشــاندهنده یــک
فرآینــد یــا فعالیتــی اســت کــه محصــول مشــخصی را تولیــد میکنــد .ایــن ســتون نماینــده
تابــع تولیــد اســت ،بــه طــوری کــه چگونگــی تغییــرات ســتانده تولیــد شــده را بــر حســب
تغییــرات دادههــای مصــرف شــده مشــخص میکنــد .در جــدول داده – ســتانده ،فــرض
میشــود ایــن رابطــه خطــی و ثابــت اســت در صورتیکــه در واقعیــت ایــن تابــع لزومــا
خطــی نیســت .فــرض خطــی و ثابــت بــودن ایــن روابــط بدیــن دلیــل اتخــاذ میشــود
کــه بــا اســتفاده از جــدول داده -ســتانده بتــوان اطالعــات تولیــد را در قالــب یــک مــدل
ســاد ه تنظیــم کــرده و بــه آســانی محاســبه نمــود .بــا ایــن فــرض ،تکنولــوژی ،روابــط فنــی
نهادههــا ،عوامــل تولیــد و نیــز قیمتهــای نســبی ثابــت فــرض میشــود .فــرض ثابــت
بــودن روابــط ،امــکان اســتفاده مــدل داده – ســتانده در تحلیلهــای اقتصــادی را طــی
فاصلــه زمانــی معقولــی بعــد از تهیــه جــدول فراهــم میســازد.
2 .2فــرض همگــن بــودن :در جــدول داده – ســتانده ،واحدهــای تولیدکننــدهای کــه تحــت
عنــوان واحدهــای آمــاری بــرای جم ـعآوری دادههــای مــورد نیــاز یــک بخــش انتخــاب
میشــوند ،بایــد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت همگــن باشــند تــا مطالعــات ،بهویــژه
اندازهگیــری اثــرات کل افزایــش تقاضــا کــه بــا اســتفاده از ماتریــس معکــوس لئونتیــف
صــورت میگیــرد از دقــت بیشــتری برخــوردار باشــد.
نیــاز بــه آمــار و اطالعــات دقیــق ،منســجم و قابــل اعتمــاد بــه منظــور برنامهریــزی و
سیاس ـتگذاری در حــوزه اقتصــاد از اساس ـیترین نیازهــای تحلیلگــران اقتصــادی میباشــد.
در طــول تاریــخ اقتصــاد ،اقتصادانــان ســعی در ایجــاد و اســتفاده از تکنیکهــای پیشــرفته
جهــت تحلیــل روابــط متغیرهــا و بخشهــای اقتصــادی داشــتهاند .در نمایــش آمــاری نحــوه
تبــادالت بیــن بخشهــای مختلــف اقتصــادی کاربــرد دارد.
مدلهــای داده و ســتانده بــرای بررســی روابــط بیــن بخشــی طــرف تولیــد اقتصــاد طراحــی
شــده اســت .و نمایانگــر جریــان کاال و خدمــات بیــن صنایــع مختلــف هســتند .در واقــع جــدول
داده و ســتانده نشــانگر فرآینــد پیچیــده تولیــد ،مصــرف کاالهــا و خدمــات و نحــوه ایجــاد
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درآمــد و ارزش افــزوده در بیــن بخشهــای مختلــف تولیــدی و نهادهــای اقتصــادی میباشــد
بهطــوری کــه میتــوان ایــن جــدول را نمایــش ســاده شــدهای از بخــش تولیــد اقتصــاد تعریــف
کــرد کــه در آن مجموعـهای از تولیدکننــدگان کاالهــا و خدمــات مشــابه یــک صنعــت همگــن
را تشــکیل میدهنــد .بــه بیــان دیگــر تحلیلهــای داده و ســتانده ،تکنیکــی بــرای ردیابــی
حــرکات منابــع و تولیــدات در بیــن صنایــع میباشــند .همچنیــن ایــن جــدول نشــان میدهــد
کــه چگونــه صنایــع از طریــق عرضــه دادههــا بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بــا هــم
مرتبــط هســتند و تغییــر قیمــت یکــی از دادههــای مســتقیم و غیــر مســتقیم چگونــه بــر قیمــت
و مقــدار تولیــد کاالی نهایــی اثــر میگــذارد(Valadkhani, 2003) .
تکنیــک داده  -ســتانده یــک ابــزار علمــی بــرای برنامهریــزی و پیشبینیهــای اقتصــادی
اســت کــه در چارچــوب آن نظــام تولیــدی کشــور بــه تعــدادی از بخشهــا و یــا فعالیتهــای
اقتصــادی طبقهبنــدی میشــود و نیــز رشــته فعالیــت منظــور شــده در جــدول بــه عنــوان یــک
کاالی مشــخص و یــا گروهــی از کاالهــای همگــن کــه تولیــد آن بخــش و یــا رشــته فعالیــت
را تشــکیل میدهــد و بــر مبنــای طبقهبنــدی اســتاندارد بینالمللــی رشــته فعالیتهــای
اقتصــادی ) (ISICســازماندهی شــدهاند ،تعریــف میگــردد .جریــان مبــادالت متقابــل کاالهــا
و خدمــات مختلــف اقتصــادی بطورکلــی در راســتای محاســبه سیســتم حســابهای ملــی
بــرای یــک دوره مشــخص (یکســال مالــی) محاســبه میگــردد .جریــان تولیــدات رشــته
فعالیتهــای اقتصــادی بطورکلــی دارای دو مقصــد اصلــی میباشــد :قســمتی از تولیــد هــر
بخــش بــه عنــوان مصــارف واســطهای و نهادههایــی بــرای رفــع نیازهــای ســایر فعالیتهــای
اقتصــادی مــورد تقاضــا قــرار میگیــرد و قســمت دیگــر تولیــد نیــز بــه تأمیــن تقاضــای نهایــی
نهادهــای اقتصــادی اختصــاص مییابــد.
تقاضــای نهایــی نیــز مشــتمل بــر ســه گــروه کلــی میباشــد .بخــش عمــده ایــن کاالهــا
را مصرفکننــدگان خصوصی(خانوارهــا) و دولــت مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد و یــا بــرای
پاســخگویی بــه تقاضــای بازارهــای خارجــی بــه خــارج کشــور صــادر میشود.قســمت دیگــری،
بــرای جایگزینــی و تــداوم ســرمایه بخشهــا یــا رشــته فعالیتهــا اختصــاص یافتــه و تقاضــای
(مخــارج) ســرمایهگذاری را پوشــش میدهــد و قســمت ســوم بــه شــکل کاالهــای نیمــه
ســاخته و ســاخته شــده بــه صــورت موجــودی انبــار در ایــن سیســتم باقــی میمانــد و بــه
عبــارت دیگــر میــزان موجــودی فعالیتهــا و یــا صنایــع را تشــکیل میدهــد .موجــودی مذکــور
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دوبــاره یــا بــه عنــوان مصــرف واســطه بــه نظــام تولیــدی برگشــته و در فرآینــد و نظــام تولیــدی
دورههــای بعــد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .و یــا بخشــی ازتقاضــای نهایــی دورههــای آتــی
را پوشــش میدهــد .در ایــن نــوع نظــام ،وظیفــه اساســی رشــته فعالیتهــای اقتصــادی ایــن
اســت کــه کاالهــا و خدمــات را بــرای تأمیــن مصــرف نهایــی تولیــد نماینــد .عــاوه بــر آن ،در
ایــن نــوع نظــام بــرای ایــن کــه هــر رشــته فعالیــت اقتصــادی وظیفــه خــود را بــه خوبــی اجــرا
نمایــد بایــد عــاوه بــر نیازهــای واســطهای از قبیــل مــواد خــام ،ســوخت و خدمــات ،از خدمــات
کار ،ســرمایه و زمیــن نیــز اســتفاده نمایــد .در سیســتم حســابداری اقتصــادی جــدول داده –
ســتانده ،خدمــات عوامــل تولیــد (ســرمایه ،کار و زمیــن) بــه عنــوان عامــل اولیــه و اصلــی تولیــد
محســوب میشــوند کــه از خــارج نظــام تولیــدی بــه داخــل آن جریــان مییابنــد  .
ایــن الگــو در حالــت کلــی ،اقتصــاد را بــه  nبخــش تقســیم کــرده و طــی آن جریــان
داد و ســتد بــه صــورت جــدول ( )1-3نشــان داده میشــود .ســطرهای ایــن جــدول
نشــاندهنده چگونگــی توزیــع محصــوالت بیــن بخشهــای مختلــف اســت .بــه عنــوان
مثــال ســطر اول نشــان میدهــد کــه تقاضــای کل بــرای محصــوالت بخــش  iبرابــر بــا
 z iریــال اســت کــه  xiریــال آن بــه بخشهــای تولیــدی (تقاضــای واســطهای) و   fiریــال
آن بــه بخــش مصرفکننــدگان نهایــی (تقاضــای نهایــی) اختصــاص مییابــد .لــذا بــرای
بخــش iام ،رابطــه زیــر تعریــف میشــود:

(z i = xi + f i ; i = 1,..., n                  )1-3
که  f i æ xiبرابرند با :

()2-3

			
کــه  xijبیانگــر خریــد کاالهــای واســطهای توســط بخــش jاز بخــش  iیــا فــروش بخــش
  iبــه بخــش   jمیباشــد ci .مخــارج مصرفــی خانوارهــا g i ،مخــارج مصرفــی دولــتii ،
مخــارج ســرمایهگذاری ei ،صادرات و تغییــر در موجــودی انبــار میباشــد .از آنجایــی کــه
ســطرهای جــدول (3ـ )1نشــاندهنده میــزان محصولــی اســت کــه هــر بخــش تولیــد میکنــد
لــذا بــه آن ســتانده 1گفتــه میشــود (ســوری.)1384،
1- Output

دومین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی

107

ســتونهای جــدول مذکــور نیــز بیانگــر خریدهــا یــا نیازهــای هــر یــک از بخشهــای
تولیــدی اســت کــه در واقــع نهادههــای 1آن بخــش میباشــند .بــه عنــوان مثــال بخــش   j
مقــدار را از بخشهــای تولیــدی خریــداری میکنــد کــه بیانگــر نیازهــای واســطهای
آن یــا کل هزینههــای واســطهای بخــش  jاســت .همچنیــن بخــش  jمقــداری را از عوامــل
تولیــد (شــامل نیــروی کار ،ســرمایه و  )...خریــداری میکنــد کــه همــان اجــزای ارزش افــزوده
هســتند .بدیهــی اســت کــه حاصــل جمــع هزینههــای واســطهای و ارزشافــزوده برابــر بــا
ارزش تولیــدکل (محصــوالت داخلــی) میباشــد .بنابرایــن بــرای بخــش jام (ســتون jام) رابطــه
زیــر برقــرار اســت                       :
(j = 1, ..., n                        )3-3

x j = x j + v j

در رابطــه (3ـ x j )3نشــانگر ارزش تولیــد کل x  j ،هزینههــای واســطهای و  v jارزش
افــزوده بخــش  jام میباشــد .بنابرایــن کل پرداختیهــای بخــش  jام بــه دو دســته تقســیم
میشــود کــه یکــی پرداختــی بابــت محصــوالت واســطهای و دیگــری پرداختــی بابــت عوامــل
تولیــد اولیــه اســت .از طــرف دیگــر  x  jو  v jبرابرنــد بــا:

(        )4-3
کــه در آن  w jجبــران خدمــات نیــروی کار d j ،مصــرف ســرمایه ثابت π j ،مــازاد عملیاتــی
و  t jخالــص مالیاتهــای غیرمســتقیم هســتند .همچنیــن عرضــه کل محصــوالت بخــشj
ام برابــر اســت بــا مجمــوع تولیــد کل و واردات:
z j = xj + mj

(                             )5-3
کــه درآن جــزء  m jنشــاندهنده واردات محصوالتــی اســت کــه از نــوع محصــوالت بخــش
 jام میباشــد کــه میتوانــد نهــاده و نیازهــای واســطهای بخــش   jاز خــارج باشــد.
1- Input
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جدول  1-3داده  -ستانده

منبع :سوری1384 ،

در یــک جــدول داده ـ ســتانده بــرای هــر بخــش جمــع ســطری و ســتونی بــا هــم برابرنــد.
بــه عبــارت دیگــر عرضــه کل بــا تقاضــای کل بــرای هــر بخــش برابــر اســت .بهعنــوان مثــال
بــرای بخــش ،1روابــط زیــر برقــرار اســت:

xi + f i = z i
تقاضای نهایی  +تقاضای واسطهای = جمع عناصر سطر  = iتقاضای کل محصوالت بخش i

x j + v j + m j = z j

ل بخش j
واردات  +ارزش افزوده  +هزین ه واسطهای = جمع عناصر ستون  =jعرضه ک 

xi + f i = x j + v j + m j
(       )6-3عرضه کل محصوالت بخش = jتقاضای کل محصوالت بخش i
از طــرف دیگــر چــون جمــع هزینههــای واســطهای و ارزش افــزوده بــا تولیــد کل محصوالت
داخلی )  (x jبرابر است ،لذا  x j = x j + v jمیباشد که اگر آن را در رابطه (3ـ )6جایگذاری
کنیــم ،رابطــه  xi + f i = xi + miبدســت میآیــد کــه بــرای بخــش iام عبــارت اســت از:
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(3ـ     )7
یکــی از کاربردهــای مهــم تکنیــک داده و ســتانده تعییــن بخشهــای کلیــدی اقتصــاد
یــک کشــور یــا یــک منطقــه بــر اســاس ایــن جــداول میباشــد .در ایــن راســتا اقتصاددانــان
از روشهــای مختلفــی بــرای شناســایی بخشهــای کلیــدی اســتفاده کردهانــد کــه در ایــن
ً
قســمت ،صرفــا بــه معرفــی روشهــای مهــم و مــورد اســتفاده بســندهشــدهاســت .خاطــر
نشــان میســازد در حالیکــه توافــق کلــی در مــورد اهمیــت پیوندهــای پســین و پیشــین بیــن
بخشهــای یــک اقتصــاد در گســترش تحــرک رشــد اقتصــادی بخشهــا وجــود دارد ،ولــی
اتفــاق نظــر چندانــی در مــورد راههــای تشــخیص بخشهــای کلیــدی بــه عمــل نیامــده اســت.
بخشهایــی از اقتصــاد کــه بــه دلیــل وابســتگی فنــی نزدیــک در وضعیتــی قــرار دارنــد کــه
باعــث برانگیختــن یــا ایجــاد رشــد در دیگــر بخشهــا میگردنــد و دســتیابی بــه ســطوح درآمــد
و تولیــد بیشــتر را امکانپذیــر میکننــد ،بخشهــای راهبــرد یــا کلیــدی نامیــده میشــوند.
بنابرایــن ،قلمــرو وابســتگی متقابــل ،شــاید مــاک مناســبی بــرای رتبهبنــدی و اولویــت
بخشهــا باشــد .درجــه وابســتگی متقابــل یــک بخــش بــا محیــط اقتصــادی آن بخــش را
میتــوان بــا رابطــه عوامــل واســطهای در کل تولیــدات تبییــن نمــود .رابطــه عوامــل واســطهای و
کل تولیــد از دیدگاههــای متفــاوت تحــت عنــوان پیوندهــای پســین و پیشــین آورده شــده اســت.
معاضــدت پیوندهــای پســین و پیشــین ،در تشــخیص بخشهایــی کــه بــه دلیــل موفقیــت
چشــمگیر در شــبکه وابســتگی متقابــل بیــن صنایــع بــرای ایجــاد انگیــزه و توزیــع تحرکهــای
رشــد بــا اهمیــت میباشــند ،در خــور توجــه اســت( .ملــر و مرفــن .)1981،از نظــر الئومــاس
( ،)1976بخشهــای راهبــردی یــا کلیــدی ،یعنــی بخشهایــی بــا پیوندهــای پســین و پیشــین
قــوی در اقتصــاد کــه رابطــه متقابــل بــا یکدیگــر دارنــد ،میتواننــد محرکــی بــرای توســعه
اقتصــادی باشــند .یــک ســرمایهگذاری مســتقل میتوانــد محــرک ســرمایهگذاری بیشــتری
از طریــق فشــار تقاضــای اضافــی گــردد کــه ایــن پیونــد پســین نــام دارد .یــک ســرمایهگذاری
مســتقل نیــز میتوانــد بــا فراهــم نمــودن عرضــه اضافــی از محصوالتــش باعــث ســرمایهگذاری
بیشــتری گــردد کــه ایــن اثــر «پیشــین» نــام دارد .بــه عبــارت دیگــر ،یــک بخــش ممکــن اســت
بــه علــت ایجــاد انگیــزه و تحــرک بــرای دیگــر بخشهــای اقتصــادی در بــرآورده نمــودن
ضروریــات واســطهای (پیونــد پســین) عامــل رشــد گــردد یــا چــون تحرکــی در تولیــد داخلــی
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ایجــاد مینمایــد ،ممکــن اســت ســبب کاربــرد تولیــد خــود بــه عنــوان یــک داده در یــک فعالیــت
ً
جدیــد گــردد (پیونــد پیشــین) .حاصــل جمــع هــردو ،اصطالحــا پیوندهــای کل پســین و پیشــین
نــام دارنــد .اســاس کار در تشــخیص صنایــع کلیــدی کــه بیشــترین قــدرت ایجــاد انگیــزه و
تحــرک رشــد و توســعه اقتصــادی دیگــر بخشهــا را دارنــد ،شــناخت و محاســبه پیوندهــای
پســین و پیشــین و بــه نوعــی تشــخیص ارتبــاط بــا صنایــع مزبــور اســت.
پــس از معرفــی تکنیــک داده و ســتانده توســط لئونتیــف ،محققــان زیــادی از آن بــرای
شــناخت بخشهــای کلیــدی اقتصــاد اســتفاده کردهانــد .چنــری و واتانابــه )1958( 1و
هیرشــمن ( )1958از نخســتین کســانی بودنــد کــه بــا ابــداع روشهایــی کــه بــه نــام خودشــان
معــروف شــده ،ســعی در شــناخت بخشهــای مهــم اقتصــاد نمودنــد .بــرای بخــش نمون ـهای
چــون  jایــن دو اثــر ،بــه ترتیــب نشــان دهنــده ســهم دادههــای واســطهای مســتقیم در تولیــد
ناخالــص  jو ســهم ایــن تولیــد بــرای مصــارف واســطهای اســت .در ایــن روش بخشهــای
اقتصــادی بــر اســاس پیوندهــای پیشــین و پســین بــه چهــار دســته تقســیم میشــوند .در ایــن
طبقهبنــدی تولیــدات نهایــی بــه آن بخشهایــی گفتــه میشــود کــه تولیداتشــان دارای نســبت
پائینــی از تقاضــای واســطه اســت .از ایــن رو دارای پیونــد پســین پائینــی هســتند ،در حالــی کــه
کاالهــای اولیــه بــه کاالهایــی گفتــه میشــود کــه نســبت دادههــای واســطهای پائینــی دارنــد،
و از ایــن رو ارزش افــزوده بــاال و اثــر پیشــین پائینــی خواهندداشــت ایــن طبقهبنــدی چهارتایــی
بــه ترتیــب زیــر اســت.
1 .1تولیــدات اولیــه واســطهای ،2دارای پیونــد پیشــین پائیــن ) (LBLو پیوند پســین بــاال )(HFL
2 .2تولیدات واسطهای ،3با پیوند پیشین و پسین باال
3 .3تولیدات نهایی ،4دارای پیوند پیشین باال و پیوند پسین پائین
4 .4تولیدات اولیه 
نهایی ،5دارای پیوند پیشــین و پســین پائین(اســفندیاری ،1377 ،صص )8-7
ایــن چهــار بخــش را میتوانیــم بــه صــورت زیــر در جــدول  2-3طبقهبنــدی کنیــم.

1- Chenery-Watanabe
2- Intermediate Primary
3- Intermediate
4- Final
5- Final Intermediate

دومین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی

111

جدول  -2-3طبقهبندی نظام تولید بر حسب پیوندهای پیشین و پسین
ستانده

پیوند پسین <1

پیوند پسین ³1

تولیدات نهایی

تولیدات واسطهای

پیوند پیشین ≥1

تولیدات اولیه نهایی

تولیدات اولیه واسطهای

پیوند پیشین <1

نهاده

شــاخصهای چنــری -واتانابــه بــه روش زیــر محاســبه میشــوند کــه درآن  Xjســتانده
کل بخــش و  Xiتقاضــای کل بخــش و  Xijهــم عناصــر ماتریــس مبــادالت بیــن بخشهــا
میباشــد و از روی جــدول داده و ســتانده محاســبه میشــوند و نشــانگر ارتباطــات مســتقیم
پســین (BLd) 1و پیشــین (FLd) 2یــک بخــش بــا ســایر بخشهــا میباشــند  .
		

(       )8-3

		

()9-3

در واقــع در روش چنــری -واتانابــه ،بــرای محاســبه پیونــد پیشــین ( )FLdمجمــوع تقاضای
بخشهــای دیگــر از بخــش  iرا بــر ســتانده کل تقســیم میشــود و از ایــن طریــق بخشهایــی
را کــه دارای ارتبــاط پســین باالتــر بــا ســایر بخشهــا میباشــند را بــه دســت میآیــد .بــه
طریــق مشــابه در محاســبه پیونــد پســین ( )BLdمجمــوع تقاضــای واســطهای ســایر بخشهــا
از بخــش  iرا بــر تقاضــای کل صنعــت  iتقســیم شــده و بخشهایــی را کــه بــه طــور متوســط
تولیداتشــان در صنایــع دیگــر بــه شــکل وســیع بــه عنــوان نهــاده تولیــد بــه کار م ـیرود ،بــه
دســت میآیــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،محققــان دیگــری نیــز ســعی در ابــداع و معرفــی روشهــای
جدیــد و قابــل اعتمادتــری بــرای ایــن موضــوع نمودهانــد .هــزاری ،)1970( 3روشــی را بــرای
شناســایی بخشهــای کلیــدی مــورد قبــول میدانســت کــه تابــع ارجحیــت سیاس ـتگذاران
نیــز درآن دخیــل شــده باشــد وی از نســبت تقاضــای نهایــی هــر بخــش بــه کل تقاضــای
اقتصــاد بــه عنــوان یــک معیــار بــرای نشــان دادن رجحــان سیاس ـتگذاران اســتفاده کــرد.
)1- Backward Linkage (BL
)2- Forward Linkage (FL
3- Hazari
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جنســن و وســت )1986( 1بــا ارائــه چارچــوب تئوریکــی ،روش حــذف فرضــی را بــرای شناســایی
بخشهــای مهــم بــه کار بردنــد .ماتــاس و شرشــتا )1991( 2ضمــن انتقــاد از روشهــای
ســنتی بیــن بخشــی ،از روش کشــشهای داده و ســتانده بــرای تعییــن بخشهــای پیشــرو
اقتصــاد اســتفاده کردهانــد.
عــاوه بــر موضــوع پیوندهــای پســین و پیشــین برخــی از محققــان نســبت بــه بررســی
مقایسـهای اقتصــاد در مقاطــع مختلــف پرداختهانــد .رهیافــت تجزیــه ســاختاری )SDA( 3کــه
در حقیقــت روشــی بــرای مقایســه اقتصــاد در طــی دورههــای مختلــف میباشــد ،بــه محقــق
ایــن امــکان را میدهــد کــه تغییــرات ســاختاری رخ داده در یــک اقتصــاد در طــی زمــان را
مــورد بررســی قــرار دهــد .ایــده اصلــی ایــن روش تجزیــه تغییــرات یــک متغیــر در طــی زمــان بــه
عوامــل موثــر یــر آن متغیــر میباشــد .بــه بیــان دیگــر ایــن روش ســعی دارد تغییــرات در یــک
متغیــر را در طــی زمــان ،بــه عوامــل تاثیرگــذار تجزیــه نمایــد.
ً
از نظــر تحلیــل سیاســتی ایــن متــد دو مزیــت دارد ) :(Chenery 1979اوال بــا توســل بــه
ً
ایــن روش میتــوان اســتراتژیهای مختلــف را مــورد بررســی و مقایســه قــرار داد .و ثانیــا
ایــن روش بــه محقــق امــکان شناســایی عوامــل موثــر بــر رشــد را فراهــم مــیآورد و نتایــج
ایــن روش بــه طــور گســتردهای بــرای شناســایی منابــع رشــد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
در ســالهای اخیــر در مطالعــات متعــدد از جملــه ســیوبانو و همــکاران ،)2004( 4کاگاوا و
7
اینامــورا2001( 5و ،)2004ماخوپادهــی و چاکرابورتــی )2004( 6اندرســو -اکالغــان و یائــو
( ،)2002هوکســترا و ون دن بــرگ ،)2002( 8ون در لینــدن و هوکســترا ،)2002( 9روی و
همــکاران )2002( 10و لیــو و ســال )2001( 11از ایــن روش اســتفاده شــده اســت .بــا یــادآوری
سیســتم معمولــی داده -ســتانده ،چنانچــه در رابطــه 10-3نمــاد  Xنشــانگر بــردار ســتاده کل،
1- Jensen, West
2- Matass & shreshta
3- Structural Decomposition Approach
4- Ciobanu et al
5- Kagawa and Inamura
6- Mukhopadhyay and Chakraborty7- Andreosso-O’Callaghan and Yue
8- Hoekstra and van den Bergh
9- Van der Linden and Hoekstra
10- Roy et al.
11- Liu and Saal
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 Yبــردار تقاضــای نهایــی و  Rنشــانگر ماتریــس معکــوس لئونتیــف باشــد.
(X= RY              )10-3
			
تغییــرات ســتاده کل  dXرا میتــوان بــه طــرق هــم ارز و لیکــن مختلفــی مــورد تجزیــه قــرار
داد کــه تعــداد ایــن روشهــا زمانــی کــه بخشهــا بیشــتر از  2باشــد ،افزایــش مییابــد .دو فــرم
هــم ارز در الگــوی دو بخشــی عبارتنــد از     :
(dX= (dR) Y0 + (dR) Y1    )11-3
			
(dX=B0 (dY) +B1 (dY(    )12-3
			
    و یا میتوان از میانگین دو معادله باالیی استفاده کرد.
)dX=1/2 (dR)(Y0 + Y1) + ½ (R0 + R1) (dY)         (13-3
کــه جملــه اول در ســمت راســت زابطــه فــوق ،آن بخــش از تغییــرات کــه ناشــی از تغییــرات
ً
تکنولــوژی میباشــد را  -بــا فــرض ثبــات تقاضــای نهایــی -اندازهگیــری میکنــد .متقابــا
جملــه دوم آن بخــش از تغییــرات کــه ناشــی از تغییــرات تقاضــای نهایــی میباشــد را  -بــا
فــرض ثبــات تکنولــوژی -اندازهگیــری میکنــد.
ماتریس حسابداری اجتماعی()SAM

ماتریــس حســابداری اجتماعــی )SAM( 1بــه ارایــه حســاب کلیــه فعالیتهــای اقتصــادی
در یــک دوره مالــی مشــخص بــرای اقتصــاد ملــی یــا منطق ـهای میپــردازد و شــامل حســاب
مربــوط بــه کاالهــا ،حســاب فعالیتهــا ،حســاب درآمــد عوامــل تولیــد ،حســاب درآمــد نهادهــا،
حســاب ســرمایه ،حســاب تشــکیل ســرمایه ثابت ،حســاب ســرمایه مالی و حســاب دنیای خارج
بــه تفکیــک فعالیتهــای مختلــف اقتصــادی میباشــد .ماتریــس کالن حســابداری اجتماعــی
نقطــه شــروع مناســبی بــرای معرفــی معــادالت اصلــی مدلهــای تعــادل عمومــی اســت.
ماتریــس حســابداری اجتماعــی ( )SAMتکنیکــی اســت کــه در ارتبــاط بــا حســابداری
درآمــد ملــی و منطقـهای بــوده و مفهــوم پایـهای فراهــم میکنــد تــا بــا کمــک آن بتــوان مســایل
مربــوط بــه تولیــد و توزیــع یــک اقتصــاد را در یــک چارچــوب تحلیلــی منســجم بررســی کــرد.
ایــن روش تعامــل بیــن تولیــد ،درآمــد ،مصــرف و حســاب ســرمایه را در قالــب یــک ماتریــس
نشــان میدهــد .بــه طــور ســاده ماتریــس حســابداری اجتماعــی عبــارت از یــک سیســتم
1- Social Accounting Matrix: SAM
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حســابداری اســت کــه در آن ،ورودیهــای حســاب اقتصــاد کالن بــا ســطر و خروجیهــا
بــا ســتونها نشــان داده میشــود ) .(Round, 1981:5ای ـنکار بــه وســیله یــک ماتریــس بــا
ســطرها و ســتونهای برابــر نشــان داده شــده و اطالعــات مربــوط بــه تولیــد و ایجــاد درآمــد
توســط نهادهــای مختلــف جامعــه بــا اطالعــات مربــوط بــه مخــارج و مصــارف ایــن درآمدهــا
توســط نهادهــای مختلــف در آن درج میشــود .در یــک ماتریــس حســابداری اجتماعــی،
دریافتیهــای هــر حســاب بــه عنــوان ورودیهــای 1آن حســاب درنظــر گرفتــه شــده و اقــام
2
مختلــف آنهــا در ســطر مربــوط بــه آن حســاب نشــان داده میشــود .همچنیــن خروجیهــای
هــر حســاب ،مخــارج و هزینههــای آن حســاب بــوده و در قالــب ســتون ماتریــس نمایــش داده
میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه بــرای هــر حســابی ورودیهــا و خروجیهــا بایــد برابــر باشــند،
لــذا در ماتریــس حســابداری اجتماعــی ،مجمــوع ســطر و ســتون هــر حســابی بایســتی برابــر
باشــند .تیلــور ( SAM ،)1983را نمایــش جدولــی اتحادهــای حســابداری میدانــد لــذا ورودی
همــه بخشهــای اقتصــادی بایســتی بــا خروجــی آنهــا برابــر باشــد.
ماتریــس حســابداری اجتماعــی یــک سیســتم اطالعاتــی اســت کــه هــم شــامل دادههــای
اجتماعــی و هــم دادههــای اقتصــادی اســت .منابــع اطالعاتــی یــک ماتریــس حســابداری
اجتماعــی از جــدول داده ـ ســتانده و نیــز آمارهــای درآمــد ملــی ،آمارهــای درآمــد و مخــارج
خانوارهــا و ســایر نهادهــای اقتصــاد بــه دســت میآیــد .بنابرایــن SAM،گســتردهتر از جــدول
داده ـ ســتانده و حســاب ملــی متــداول بــوده و بــا جزئیــات بیشــتری همــه مبــادالت را نشــان
میدهــد .اگرچــه جــدول داده ـ ســتانده بــه تنهایــی مبــادالت اقتصــادی را بــدون در نظــر گرفتن
زمینههــای اجتماعــی آن مبــادالت نشــان میدهــد ولــی  SAMبــر خالف حســاب ملــی ،تالش
میکنــد تــا نهادهــای مختلــف را در بســترهای اقتصــادی  -اجتماعــی خــود طبقهبنــدی کنــد
).(Chowdhury and Kirkpatrick;1994
در واقــع ماتریــس حســابداری اجتماعــی روشــی بــرای نظاممنــد کــردن اطالعــات آمــاری
و جریــان درآمــدی مربــوط بــه نظــام اقتصــادی یــک کشــور در یــک مقطــع زمانــی خــاص
میباشــد .ایــن ماتریــس میتوانــد مفهــوم پای ـهای را بــرای تحلیــل مســایل توزیــع و رشــد در
یــک چارچــوب یکپارچــه فراهــم آورد .بــه عنــوان مثــال SAM ،توزیــع درآمــد بیــن عوامــل تولیــد
1- Incomings
2- Outgoings
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داخلــی و خارجــی را نشــان میدهــد .همچنیــن میتوانــد توزیــع درآمــد بیــن طبقهبندیهــای
مختلــف نهادهــا را نیــز نشــان دهــد .بــه عــاوه ،ماتریــس حســابداری اجتماعــی میتوانــد
مخــارج صــرف شــده توســط ایــن نهادهــا بــر روی مصــرف ،ســرمایهگذاری و پسانــداز را
بــه نمایــش بگــذارد .کینــگ ( ،)1988اشــاره میکنــد کــه  SAMدو هــدف اصلــی را دنبــال
میکنــد؛ اولــی ســازماندهی اطالعــات مربــوط بــه ســاختار اقتصــادی ـ اجتماعــی یــک کشــور
در طــول یــک مقطــع زمانــی و دومــی فراهــم کــردن اطالعــات الزم بــرای ایجــاد مدلــی اســت
کــه بتوانــد تصویــر ایســتایی را نشــان داده و اثــر سیاسـتهای مداخلـهای دولــت را در مســائل
اقتصــاد و اجتماعــی شبیهســازی کنــد.
بنابرایــن ماتریــس حســابداری اجتماعــی چارچــوب بسـطیافتهی مدلهــای داده ـ ســتانده
بــوده و یکــی از مهمتریــن ابزارهایــی اســت کــه ایــن توانایــی را بــه محققــان و سیاسـتگذاران
میدهـ د تــا مســائل اقتصــادی و اجتماعــی را  بــه طــور همزمــان مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
داده و بتواننــد در افــق برنامهریــزی فضــا ،میــدان و دیــد بیشــتری داشــته باشــند .ســاختار
ماتریــس حســابداری اجتماعــی بــه گون ـهای اســت کــه تعامــل حســابهای تولیــد ،عوامــل
تولیــد و نهادهــا را نشــان میدهــد ،ســاختار  SAMبهصــورت یــک ماتریــس مربــع میباشــد
کــه خــود از چندیــن زیرماتریــس تشــکیل شــده اســت و هــر یــک از ایــن زیرماتریسهــا
نشــاندهندهی روابــط مشــخصی میباشــد.
براســاس مــوارد فوقالذکــر ،میتــوان تعریفــی از ماتریــس حســابداری اجتماعــی را بدیــن
شــکل ارائــه داد :نظاممنــد کــردن آمارهــای اجتماعــی بــا آمارهــای نظاممندشــده کالن
اقتصــادی (حســابهای ملــی) و بخشــی اقتصــادی (جــدول داده ـ ســتانده) براســاس پشــتوانه
نظــری اقتصــاد خــرد و کالن در یــک ماتریــس جبــری را ماتریــس حســابداری اجتماعــی
مینامنــد (عســگری.)1383 ،
بــر اســاس ایــن تعریــف میتوان ســه نتیجهگیری زیــر را انجام داد کــه میــزان انعطافپذیری
ماتریــس حســابداری اجتماعــی را نســبت به ســایر نظامهای حســابداری موجود آشــکار میکند.
جامعیــت ماتریــس حســابداری اجتماعــی :بــا توجــه بــه تعریــف فــوق میتــوان نتیجــه
گرفــت کــه ایــن نظــام هــم بــه لحــاظ پوشــش آمــاری و هــم بــه لحــاظ کارکــرد نســبت بــه
نظــام حســابداری کالن و بخشــی موجــود از جامعیــت بیشــتری برخــوردار اســت چــرا کــه در
حســابداری ملــی و کالن ،آمارهــای کالن اقتصــادی ماننــد مصــرف کل جامعه ،ســرمایهگذاری
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کل جامعــه ،پسانــداز کل ،صــادرات و واردات بــه صــورت نظاممنــد ارایــه شــده و در نظــام
حســابداری بخشــی ارتباطــات بیــن بخشــی و بــده بســتان بخشهــا بــه شــکل جــدول داده ـ
ســتانده نشــان داده میشــود .در حالــی کــه ماتریــس حســابداری اجتماعــی عــاوه بــر در نظــر
گرفتــن آمارهــای کالن و بخشــی ،میتوانــد آمارهایــی کــه بــا ماهیــت اجتماعــی و بــر مبنــای
معیارهــای مختلــف گروههــای اقتصــادی و اجتماعــی نیــرویکار و خانوارهــا طبقهبنــدی
شــده اســت را نیــز پوشــش دهــد.
ســازگاری بــا منطــق حســابداری :براســاس منطــق حســابداری جمــع اقــام ورودی
(درآمــد) هــر حســاب بایســتی بــا جمــع اقــام خروجــی (جمــع هزینــه) آن حســاب در یــک
دوره حســابداری برابــر باشــند .ایــن منطــق در ماتریــس حســابداری اجتماعــی بــه طــور کامــل
و بــا جزئیــات بیشــتر لحــاظ میشــود در حالــی کــه ایــن مســاله ،در مــورد نظــام حســابداری
کالن (حســابداری ملــی) فقــط میتوانــد برابــری کل درآمــد ( GDPروش درآمــد) و کل هزینــه
( GDPروش هزینــه) جامعــه را تامیــن نمایــد (بانوئــی ،1380،بانوئــی و محمــودی.)1380 ،
پیونــد منطقــی همزمــان با اقتصــاد کالن و خــرد :1ایــن پیونــد هــم دارای بــار «نظری»
و هــم دارای بــار «آمــاری» اســت .از منظــر نظــری پیونــد بیــن تقاضــا و عرضــه اقتصــاد و ایجــاد
برابــری درآمدهــا و هزینههــای بخشهــای اقتصــادی ،گروههــای اقتصــادی و اجتماعــی
نیــرویکار و خانوارهــا بــه تفصیلیتریــن شــکل ممکــن و از منظــر آمــاری نظاممندکــردن
آمارهــا بــا ماهیــت اجتماعــی از منابــع مختلــف ســطح خــرد در کنــار آمارهــای نظاممندشــده
اقتصــادی در ســطح کالن میباشــد (عســگری.)1383 ،
بــا توجــه بــه اینکــه هــر یــک از عناصــر  SAMیــک ورودی (یــا دریافتــی) بــرای حســابی
اســت کــه توســط ســطر مربوطــه مشــخص شــده اســت و هــر یــک از ســتونها ،خروجــی
(یــا مخــارج) آن حســاب را نشــان میدهــد ،بنابرایــن عنصــری کــه در ســطر iام و ســتون jام
قــرار دارد یــک خروجــی بــرای حســاب  jاســت کــه توســط حســاب iام دریافــت شــده اســت.
عناصــر اصلــی ماتریــس حســابداری اجتماعــی در ماتریــس ( )1-3نشــان داده شــده اســت.
ایــن جــدول  4نــوع حســاب را تفکیــک کــرده اســت کــه شــامل حســاب عوامــل تولیــد (حســاب
 ،)1حســاب نهادهــا (حســابها  2الــی  ،)5حســاب فعالیتهــای تولیــدی (حســاب  )6و
حســاب بقیــه دنیــا (حســاب  )7اســت.
 -1برای توضیحات بیشتر به گزارش تحقیقی عسگری  1383 ،مراجعه شود.
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اولیــن حســاب ،مربــوط بــه عوامــل تولیــد اســت .عوامــل تولیــد ،درآمــد را از فعالیتهــای
مختلــف تولیــد کســب میکنــد .درآمــد آنهــا از تعامــل بیــن ســطر اول و ســتون  6نشــان داده
شــده اســت .کل ایــن حســاب ارزش افــزوده (یــا  )GDPرا نشــان میدهــد .البتــه اگــر خالــص
دریافتــی عوامــل تولیــد از خــارج (تعامــل ســطر اول بــا ســتون  )7بــه آن اضافــه شــود کل درآمــد
عوامــل تولیــد داخــل بدســت میآیــد .در ایــن فرآینــد ،جریــان ارزش افــزوده از طــرف تولیــد
بــه ســمت عوامــل تولیــد میباشــد .در توزیــع ارزشافــزوده بیــن عوامــل تولیــد ،دســتمزد بــه
انــواع مختلــف نیــروی کار ،اجــاره بــه زمیــن و ســایر منابــع و ســود بــه ســرمایه تعلــق میگیــرد
) .(Pyatt & Thorbecke, 1976:26بــه عبــارت دیگــر ،ســتون  1نشــان میدهــد کــه درآمــد
عوامــل تولیــد بــه تامینکننــدگان خدمــات عوامــل تولیــد (خانوارهــا ،شــرکتها ،دولــت و
دنیــای خــارج) چگونــه پرداخــت میشــود.
حســابهای  2الــی  ،5حســابهای مربــوط بــه نهادهــای داخلــی هســتند .از ایــن حســاب
نهادهــا ،دو حســاب بــه بخــش خصوصــی (خانوارهــا و شــرکتهای بخــش خصوصــی) و یــک
حســاب بــرای دولــت (حســاب  )4مربــوط میشــود .خانوارهــا ،نیــرویکار و ســرمایه خــود را بــه
بخــش تولیــد میفروشــند و درآمــد عوامــل تولیــد (یعنــی دســتمزد و مــازاد) را بدســت میآورنــد.
ایــن درآمــد توســط خانوارهــا صــرف خریــد و مصــرف کاالهــا و خدمــات مختلــف ،پسانــداز یــا
ســرمایهگذاری میشــود .نهــاد شــرکتهای خصوصــی ،درآمــد مــازاد را دریافــت میکننــد
ن را ســرمایهگذاری میکننــد .ورودی حســاب بخــش عمومــی از طریــق ایجــاد درآمــد
وآ 
و وضــع انــواع مالیــات مســتقیم و غیرمســتقیم میباشــد (ســطر حســاب  .)4بخشــی از ایــن
دریافتیهــا ،صــرف خریــد کاالهــا و خدمــات مختلــف شــده و بخــش دیگــر از طــرف جامعــه،
ســرمایهگذاری میشــود (ســتون حســاب.)4
حســاب انباشــت (حســاب ،)5حســاب پســماند میباشــد و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه بنــا
بــه تعریــف ،پسانــداز برابــر ســرمایهگذاری بــوده و ایــن حســاب بعــد از تعییــن اینکــه بخشهــا
چقــدر از درآمــد قابــل تصــرف خــود را مصــرف میکننــد ،مشــخص میشــود.
انتقــاالت داخلــی بیــن نهادهــا در تقاطــع ســطرهای  2الــی 4و ســتونهای  2الــی 4نشــان
داده میشــود .بهطوریکــه مالیاتهــای مســتقیم بــر درآمــد ،توســط خانوارهــا بــه دولــت
پرداخــت میشــود (تقاطــع ســطر  4و ســتون  )2و ســود توزیــع شــده بــه ســهامداران داخلــی،
از شــرکتهای بخــش خصوصــی بــه خانوارهــا منتقــل میشــود (تقاطــع ســطر  2و ســتون .)3
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ماتریس( )1-3ماتریس حسابداری اجتماعی پایه
7
ﺟﻤﻊ
درآﻣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ
از ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺑﻘﻴﻪ دﻧﻴﺎ

ﺧﺎﻟﺺ درآﻣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺧﺎرج

5

6
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪي

ﺣﺴﺎب اﻧﺒﺎﺷﺖ

ﻣﺨﺎرج
4

ﻧﻬﺎدﻫﺎ

3

2

دوﻟﺖ

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﭘﺮداﺧﺖ ارزش

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ

اﻓﺰوده ﺑﻪ
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ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
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ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻛﻞ

درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از

درآﻣﺪ ﻛﻞ

ﺻﺎدرات

واﺳﻄﻪاي

ﻣﺎزاد ﺣﺴﺎب
دوﻟﺖ

ﺧﺎرج

ﻛﻞ واردات

ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
واردات ﻣﻮاد

واردات ﻛﺎﻻﻫﺎي

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻛﻞ

ﺧﺎم

ﻛﻞ ﺻﺎدرات

ﻣﺨﺎرج

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺳﻮد ﺗﻮزﻳﻊ

ﻧﺸﺪه ﻗﺒﻞ از
ﻣﺎﻟﻴﺎت

ﻣﺼﺮف دوﻟﺖ

ﻛﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻲ
دوﻟﺖ

و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ
درآﻣﺪ

ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ

ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از
ﻛﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻲ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

4

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ

واردات

3

ﺣﺴﺎب اﻧﺒﺎﺷﺖ

ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﻲ

ﻛﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻲ

دوﻟﺖ

2

دوﻟﺖ

ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از

ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي

ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي

ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ

1

ﻧﻬﺎدﻫﺎ

ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي

ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از

اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﻪ دوﻟﺖ

ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ

ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﺷﺪه ﺑﻴﻦ

اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ

ﻛﻞ درﻳﺎﻓﺘﻲ

اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﻪ

ﺳﻮد ﺗﻮزﻳﻊ

ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ

ﺣﺴﺎب ﺟﺎري

ﻛﻞ درﻳﺎﻓﺘﻲ

دوﻟﺖ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺣﺴﺎب ﺟﺎري

اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﻪ

ﻛﻞ درﻳﺎﻓﺘﻲ

1

ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﺧﺎرج

داﺧﻠﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺑﻘﻴﻪ دﻧﻴﺎ

5
6
7

ﺟﻤﻊ

)Source: Piatt & Thorbecke (1976

درآمــد کل نهادهــای داخلــی در ســطرهای  2الــی  4و پسانــداز آنهــا در ســطر  5نشــان
داده شــده اســت .پساندازهــا در ســطر  5بــه عنــوان انتقــاالت از حســاب نهادهــا بــه حســاب
انباشــت آورده شــده اســت .جمــع پساندازهــا در ماتریــس ( ،)1-3شــامل پسانــداز خانوارهــا،
ســود توزی ـ ع نشــده قبــل از مالیــات ،مــازاد حســاب جــاری دولــت و خالــص ســرمایه دریافــت
شــده از خــارج میباشــد .ســتون  5بیانگــر نحــوه خــرج کــردن ایــن منابــع تامیــن شــده بــرای
ســرمایهگذاری میباشــد.
حســاب بعــدی (یعنــی حســاب )6مربــوط بــه فعالیتهــای تولیــدی اســت .بعــد از کــم
کــردن خریــد مــواد واســطهای از کاالهــای داخلــی (تقاطــع ســطر 6و ســتون ،)6کل ســطر 6
تقاضــای کل یــا محصــول کل را نشــان میدهــد .آخریــن حســاب ،یعنــی حســاب  7بــه حســاب
خارجــی مربــوط میشــود .ســطر مربــوط بــه ایــن حســاب میــزان واردات اقتصــاد داخلــی از
کاالهــا و خدمــات مصرفــی (نهایــی) ،کاالهــای ســرمایهای و مــواد خــام را نشــان میدهــد و
ســتون متناظــر آن نیــز نشــانگر صــادرات اســت.
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مدلهای اقتصاد کالن سنجی
عنــوان مدلهــای اقتصادکالنســنجی 1بســیار گســترده بــوده و میتوانــد در برگیرنــده
هــر مطالعـهای باشــد کــه حداقــل یکــی از معــادالت را بــا اســتفاده از دادههــای اقتصــاد کالن
بــرآورد میکنــد .امــا بحــث مــا بــه مدلهایــی (ســاختاری) مربــوط میشــود کــه ســعی دارد
کل اقتصــاد (ملــی یــا منطق ـهای) را توضیــح دهــد.
تعریــف ســاده و اولیــه مــدل اقتصادکالنســنجی را میتــوان بــه ایــن صــورت بیــان کــرد
کــه؛ مجموع ـهای از معــادالت رفتــاری ،روابــط نهــادی و تعریفــی اســت کــه نشــان دهنــده
ســاختار و عملکــرد اقتصــاد بــوده و بــر اســاس رفتــار انفــرادی کارگــزاران اقتصــادی صــورت
میگیــرد .در واقــع مدلهــای اقتصــاد کالنســنجی ســعی دارنــد تــا متغیرهــای مهــم کالن
اقتصــادی همچــون مصــرف ،ســرمایهگذاری ،صــاردات ،واردات ،تــراز پرداختهــا ،عرضــه
و تقاضــای کل اقتصــاد ،عرضــه و تقاضــای نیــروی کار ،نــرخ ارز ،نــرخ بهــره و  ...را بــا در
نظــر گرفتــن تعامــات بیــن ایــن متغیرهــا بــه صــورت معــادالت ریاضــی و در قالــب مدلهــای
آمــاری مدلســازی کــرده و بــه کمــک تکنیکهــای اقتصادســنجی مقادیــر کمــی پارامترهــای
ایــن روابــط را بــرآورد کننــد .تــا ضمــن تبییــن روابــط بیــن متغیرهــای کالن اقتصــادی و تحلیــل
ســاختاری آنهــا ،پدیدههــای پیـشروی اقتصــاد را پیشبینــی کــرده و در نهایــت سیاسـتهای
مناســب را بــرای رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب بــه مدیــران و تصمیمگیرنــدگان پیشــنهاد دهند.
مدلهــای اقتصــاد کالنســنجی را میتــوان بــر اســاس تقســیمبندی چالــن و هاقــر
( 2)1983بــه پنــج گــروه )1 :مــدل کینز-کالیــن )2 ،فیلیپــس -برگســتروم )3 ،مــدل والــراس-
جوهانســون )4 ،مــدل والــراس -لئونتیــف و  )5مــدل مــاس -ســارجنت طبقهبنــدی کــرد.
شــایان ذکــر اســت کــه پیشــرفتهایی کــه بعــدا در مدلهــای والــراس -جوهانســون و والراس-
لئونتیــف صــورت گرفــت ســبب مدلســازی تعــادل عمومــی قابــل محاســبه )CGE( 3شــد.
نســنجی روشهــا و رویکردهــای مختلفی
بــرای بــرآورد پارامترهــای مدلهــای اقتصاد کال 
وجــود دارد کــه رهیافــت کمیســیون کولــز قدیمیتریــن رهیافــت میباشــد .فــاورو (،4)2001
رهیافــت کمیســیون کولــز را بــه ســه مرحلــه تقســیم میکنــد )1 :تصریــح و شناســایی مــدل
1- Macroeconometrics
)2- Challen & Haggard (1983
3- Computable General Equilibrium
)4- Favero (2001
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نظــری )2 ،تخمیــن پارامترهــای مربوطــه و ارزیابــی خــواص پویایــی مــدل بــا تاکیــد بــر خــواص
بلندمــدت )3 ،شبیهســازی اثــرات سیاســتها  .
تــا اواخــر دهــه  ،1960نســبت بــه رهیافــت کمیســیون کولــز اتفــاق نظــر وجــود داشــت.
امــا از آغــاز دهــة  1970تردیدهــا نســبت بــه ایــن رویکــرد شــروع شــد .انتقــادات وارد بــر ایــن
رهیافــت را میتــوان بــه صــورت ذیــل خالصــه کــرد (یــاپ؛:)2002
• •عدم وجود پایه اقتصادخرد در مورد ماهیت عدم تعادلهای مدل کینزی
• •انتقاد نسبت به شکلگیری انتظارات و رفتار قیمتها در این الگوها
• •شکاف بین پیشبینیهای ساختار کینزی با واقعیت در دهه 1970
• •نسبت دادن ضعف عملکرد این رویکرد به نحوه شناسایی و تصریح مدل
• •افزایش توجه به بحث مانایی متغیرها و احتمال وجود رگرسیون جعلی
بــرای رفــع مشــکالت در بــرآورد پارامترهــای اقتصــاد کالنســنجی دو روش متفــاوت در
ش گرفتــه شــد (یــاپ؛.)2002
پی ـ 
• •بهبــود ســاختار مدلهــای ســنتی از طریق تصریح بهتر طــرف عرضه و وارد کــردن انتظارات
• •توســعه تکنیکهــا و رویکردهــای جدیــد ماننــد مکتــب اقتصــادی لنــدن ( ،)LSEسیســتم
خودرگرســیو 
ن بــرداری ( )VARو مدلهــای تعــادل عمومــی تصادفــی پویــا (.)DSGE
تالشهــای اصلــی هــر دو راه حــل بــاال را میتــوان در ســه محــور خالصــه کــرد .اول
اینکــه ســعی شــد تــا از تئوریهــای اقتصــادی در تصریــح مدلهــای بــزرگ مقیــاس اســتفاده
بیشــتری شــود .بــه خصــوص اینکــه در تبییــن روابــط ،پایههــای اقتصــاد خــرد بیشــتر مــورد
توجــه قــرار گرفــت .دوم اینکــه در اســتفاده بیشــتر از تئوریهــا ،بــه خاطــر نفــوذ تحلیــل
همانباشــتگی ،بــر روابــط بلندمــدت تاکیــد بیشــتری شــد .همچنیــن پویاییهــای کوتاهمــدت
نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت .ســوم اینکــه ،در پاســخ بــه انتقــاد لــوکاس ،مقــدار قابــل توجهــی
از تالشهــا صــرف وارد کــردن انتظــارات عقالیــی و یــا انتظــارات ســازگار بــا مدلهــای
اقتصــاد کالنســنجی بــزرگ مقیــاس شــد .ایــن پیشــرفتها منجــر بــه نســل جدیــدی از
مدلهــای اقتصــاد کالنســنجی شــد کــه ســه ویژگــی در آنهــا مشــترک بــود :شــرایط تعــادل،
فرمولبنــدی انتظــارات و تعدیــات پویایــی (گارانــت و همــکاران؛ .1)2000
1- Garrat, at all, 2000
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روش کلــی بــرای طراحــی و بــرآورد مدلهــای اقتصــاد کالنســنجی بدیــن ترتیــب اســت
کــه ابتــدا بــه کمــک تئوریهــای اقتصــادی متغیرهــای توضیحــی مــدل انتخــاب شــده و
ً
معــادالت مــدل بــه صــورت کلــی تصریــح میشــود .معمــوال عالمــت متغیــر توضیحــی بــه
کمــک تئوریهــای اقتصــادی تعییــن میشــود ولــی فــرم تبعــی مــدل و طــول وقفههــای
آن بــه صــورت تجربــی و بــا آزمــون و خطــا و دادههــای موجــود انتخــاب میشــود .در انتقــال
از تئــوری بــه دادههــای آمــاری ،فــروض محدودکننــده بســیاری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
زمانــی کــه بــا اعمــال فــروض کافــی فقــط متغیرهــای قابــل مشــاهده در معادلــه حضــور داشــته
باشــند ،معادلــه بــا اســتفاده از روشهــای مختلفــی ماننــد  OLS، 2SLS، 3SLSو FIML
قابــل بــرآورد میباشــد .اگــر ضریــب تخمی ـنزده شــد ه متغیــر توضیحــی دارای عالمــت مــورد
انتظــار نبــوده و یــا از نظــر آمــاری معنـیدار نباشــد ،متغیــر از مــدل حــذف میشــود .همچنیــن
فــرم  ECMنشــان میدهــد کــه کارگــزاران اقتصــادی زمانــی کــه از تعــادل بلندمــدت خــارج
میشــوند ،رفتارشــان را در کوتاهمــدت بــرای رســیدن بــه تعــادل بلندمــدت تغییــر میدهنــد.
اگــر مــدل بــرآورد شــده ،در عمــل خــوب کار نکنــد بــه ایــن مفهــوم اســت کــه تعــداد ضرایبــی
کــه دارای عالمــت مــورد انتظــار اســت ،نــادر و یــا کــم میباشــد .در ایــن حالــت ممکــن اســت
دوبــاره بــه عقــب برگردیــم و در مــورد تئــوری یــا انتقــال از تئــوری بــه معادلــه تخمیــن زده شــده
بازنگــری کنیــم .ایــن فرآینــد ممکــن اســت بــه یــک معادلــه جدیــدی منجــر شــود و تخمیــن
معادلــه جدیــد نتایــج بهتــری ارایــه دهــد .ایــن فرآینــد رفــت و برگشــت بیــن تئــوری و نتایــج
میتوانــد قســمت عمــدهای از مدلســازی را تشــکیل دهــد (فیــر.)1987 ،
قــدم بعــدی بعــد از تخمیــن مــدل ،آزمــون و تجزیــه و تحلیــل نتایــج اســت .یکــی از روشهــا
بــرای آزمــون مــدل ایــن اســت کــه مقادیــر پیشبینــی شــده (براســاس مــدل) بــا مقادیــر واقعــی
ً
مقایســه شــود .معمــوال ،دقــت پیشبینــی هــر مدلــی بــا شــاخصهایی ماننــد ریشــه مجمــوع
مربعــات خطاهــا ( ،)RMSEبررســی میشــود .از جملــه خواصــی کــه بــرای مــدل مــورد بررســی
قــرار میگیــرد ،مفهــوم «ضریــب فزاینــده» اســت کــه مقــدار تجربــی آن بــرای مــدل محاســبه
میشــود .ایــن ضریــب نشــاندهنده تغییــرات متغیرهــای درونزا بــه ازای تغییــر یــک واحــد
در متغیــر بــرونزا اســت .همچنیــن میتوانــد از طریــق روش کنتــرل بهینــه تحلیــل شــود .بــا
فــرض یــک تابــع هــدف خــاص و بــا در نظرگرفتــن یــک مجموعــه از متغیرهــای سیاســتی،
میتــوان مقــدار متغیــر سیاســتی را کــه تابــع هــدف بــا توجــه بــه قیدهــای تحمیــل شــده از
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طریــق مــدل حداقــل میشــود ،بدســت آورد (فیــر.)1987 ،
بــرای ارزیابــی مدلهــای اقتصــاد کالنســنجی میتــوان از ســه مــاک عمومــی :
«ارتبــاط بــا هــدف»« ،ســازگاری» و «کفایــت» بهــره گرفــت (پســران؛  .)1374در ادامــه بــه
توضیــح ایــن مالکهــا میپردازیــم.
1ـ مرتبــط بــودن مــدل بــا هــدف :مدلهــای اقتصــاد کالنســنجی بــرای اهــداف
متنوعــی شــامل پیشبینــی سیاســت و فرمولبنــدی ،آزمــون نظریههــای اقتصــادی و آمــوزش
یــا تشــریح تکنیکهــای اقتصادســنجی طراحــی میشــوند .بنابرایــن جســتجو بــرای یــک
مــدل همـهکاره ،هدفــی بیهــوده اســت .ایــن مــاک کمــک میکنــد تــا روی اهــداف طراحــی
مــدل متمرکــز شــویم .بــا توجــه بــه اینکــه مدلهــا و رویههــای مختلفــی در مدلســازی
وجــود دارنــد لــذا دانســتن هــدف از طراحــی مــدل ،یــک پیششــرط بــرای ارزیابــی آن اســت
(پســران؛ .)1374
2ـ ســازگاری :مدلهــا در خــا ســاخته نمیشــوند بلکــه در بســتری از مجموعــه
اطالعــات گســترده شــامل دانــش نســبت بــه شــکلگیری دادههــا ،چارچــوب نهــادی،
نظریــه اقتصــادی ،تحقیقــات تجربــی قبلــی و  ...طراحــی میگردنــد .ســازگاری درونــی یــک
مــدل ،پیشنیــاز منطقــی آن اســت بدیــن معنــا کــه مــدل نبایســتی پاســخهای متناقضــی
بــرای ســواالت مطــرح شــده ارایــه نمایــد .بــرای سیســتمهای پیچیــده ،وظیفــه اصلــی یــک
مــدل ،حصــول اطمینــان از ســازگاری جوابهــا از نظــر تامیــن قیــود بودجــه ،روابــط جریانــی
 انبــارهای و  ...میباشــد .نتایــج تجربــی مــدل اقتصــاد کالنســنجی بایســتی بــا تئوریهــایعمومیتــر علــم اقتصــاد همخوانــی داشــته باشــند .ایــن امــر ،اطمینــان بــه مــدل را افزایــش
داده و ضمــن ارایــه اطالعاتــی در مــورد قابلیــت کاربــرد مــدل ،بــه تصریــح مناســب مــدل
کمــک میکنــد (کــراس؛ .)1982
3ـ کفایــت :هــر چنــد توجــه بــه مالکهــای «مربــوط بــودن» و «ســازگاری» الزم اســت
امــا بههیــچ وجــه بــرای انتخــاب مــدل کافــی نیســت چــرا کــه هنــوز مدلهــای بســیاری
میتوانــد وجــود داشــته باشــد کــه قابــل قبــولباشــند .ایــن مســاله بالفاصلــه ســوال «کفایــت»
نســبی را مطــرح مینمایــد کــه در آن خوبــی نمایــش دادههــا توســط مــدل مطــرح میشــود.
تحلیــل کفایــت مــدل معمــوال بــه مقایســه عملکــرد پیشبینـ ِـی مدلهــای مختلــف در داخــل
و خــارج از نمونــه میپــردازد.
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مــاک مشــهور بــرای انتخــاب مــدل در اقتصادســنجی ضریــب همبســتگی چنــد متغیــره
تعدیــل شــده )  (Rمنســوب بــه تایــل میباشــد (تایــل .)1961 ،کــه بهدلیــل فراهــم آوردن
روشــی ســاده بــرای بررســی بــده  -بســتان قــدرت بــرازش و کوچکــی مــدل ،در ســطح وســیعی
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .کاربــرد اصلــی آن در مدلهــای رگرســیون خطــی کالســیک
میباشــد .معیارهــای دیگـ ِـر انتخــاب مــدل ،از جملــه    C pمالــوز ( ،)1973مــاک پیشبینــی
اممیــا (  )1980معیــار اطــاع آکایکــه (1974و  ،)1974معیــار اطــاع بیزیــن شــوارتز(،)1978
از نظــر تکنیکــی ،بــا حداقــل کــردن تابــع زیــان صریــح مــدل بهینــه انتخــاب میشــود.
همچنیــن برخــی از معیارهایــی کــه بــه وســیله آن صحــت و ســقم نمایــش درســت
واقعیتهــا توســط مــدل تبییــن میشــود عبارتنــد از :آزمــون همانباشــتگی ،اســتفاده از آمــاره
 LMجهــت آزمــون خــود همبســتگی ،آزمــون  ، ARCHآزمــون ناهمســانی واریانــس جــزء
پســماند  ،آزمــون خطــای تصریــح  ،آزمــون نرمــال بــودن جــزء پســماند ،آزمــون معنــاداری
متغیــر فصلــی ،آزمــون شکســت ســاختاری چــاو (( )Chowامامــی.)1384 ،
مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر ()CGE

مــدل تعــادل عمومــی محاســبهپذیر ( )CGEهماننــد یــک آزمایشــگاه تجربــی در اقتصــاد
اســت کــه اثــرات کمــی سیاس ـتهای اقتصــادی و شــوکهای خارجــی بــر اقتصــاد داخلــی را
مــورد بررســی قــرار میدهــد .از جملــه ویژگیهــای ایــن مدلهــا لحــاظ نمــودن روابــط بیــن
فعالیتهــای مختلــف و بازارهــای مختلــف کاالهــا و خدمــات و عوامــل تولیــد و نهادهــا بــه
صــورت خطــی و غیرخطــی میباشــد.
بر اساس تعریف رابینسون ،یک مدل  CGEبایستی شامل  4عنصر باشد:
1 .1تصریح کارگزارانی که رفتار آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.
2 .2شناسایی قاعده رفتاری و شرایطی که آنها عمل میکنند.
3 .3مشخص کردن قواعدی که تصمیمات کارگزاران بر اساس آنها اتخاذ میشود.
4 .4مشخص کردن «قاعده بازی» که ساختار نهادهای اقتصاد را تعیین میکند.
بــر اســاس شــرط والــراس ،مدلهــای تعــادل عمومــی قابلمحاســبه ،نحــوه تخصیــص
منابــع در یــک اقتصــاد بــازار را بهعنــوان نتیجــه حاصــل از تعامــل عرضــه و تقاضــا و رســیدن بــه
قیمــت تعادلــی را توضیــح میدهنــد .بلوکهــای ایــن مدلهــا ،مشــتمل بــر معادالتــی اســت
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کــه نشــاندهنده رفتــار کارگــزاران مربوطــه شــامل مصرفکننــدگان ،تولیدکننــدگان و دولــت
میباشــد .هریــک از ایــن کارگــزاران کاال و خدمــات و نهادههــای تولیــد را بــه عنــوان تابعــی
از قیمتهــای آنهــا ،عرضــه و تقاضــا میکننــد .بــا فــرض اینکــه نیروهــای بــازار منجــر
بــه تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا میشــود ،مــدل تعــادل عمومــی ،قیمتــی را حســاب میکنــد
کــه همــه بازارهــا تســویه میشــود .بــه طــوری کــه قانــون والــراس در آن حاکــم بــوده و بــردار
قیمــت تعادلــی هــم مخالــف بــردار صفــر اســت ) .(Borges ،1986همچنیــن ایــن مدلهــا
چارچوبــی اســت کــه رابطــه بیــن متغیرهایــی ماننــد درآمــد گروههــای مختلــف ،الگــوی تقاضــا،
تــراز پرداختهــا و ســاختار تولیــد چنــد بخشــی را بــه هــم پیونــد میدهــد (تیســن ؛ .)1998
در ایــن نــوع مدلســازی برخــاف تحلیلهــای داده  -ســتانده ) Inputـ،(Outputهــم
مقادیــر و هــم قیمتهــای نســبی درونزا بــوده و مصــرف نیــز کامــا برونــزا نبــوده و تابعــی از
درآمــد در نظــر گرفتــه میشــود .همچنیــن برخــاف مدلهــای تعــادل جزئــی کــه بــا اعمــال
برخــی فــروض ،هــر بخــش را مســتقل از ســایر بخشهــا در نظــر میگیرنــد ،رهیافــت تعــادل
عمومــی ســعی میکنــد تمــام ارتباطــات داخــل اقتصــاد را بــه صــورت تعامــات مختلــف کاالیی
ً
و پولــی در نظــر بگیــرد .ایــن تحلیلهــا معمــوال براســاس تحلیلهــای ایســتای مقایســهای
صــورت میگیــرد .یعنــی وضعیــت تعــادل اولیــه بــا وضعیــت تعــادل جدیــد بعــد از شــوک بــرونزا
و یــا اتخــاذ سیاســت جدیــد بــر اســاس مقادیــر عــددی محاســبه شــده مقایســه میشــود.
ً
در حالــت کلــی ،هــدف از مدلســازی  ،CGEســاختن یــک مــدل بــا ســاختار نســبتا شــفافی
اســت کــه در آن مکانیســم تأثیرگــذاری سیاســتهای مختلــف و یــا شــوکهای بــرونزا در
چارچــوب یــک الگــوی چنــد بخشــی مشــخص شــود .بــا توجــه بــه محدودیتهــای موجــود در
ً
بــرآورد پارامترهــا و در نتیجــه ســاختار مــدل ،معمــوال هــدف از ایــن مدلســازی پیشبینــی دقیق
نتایــج حاصــل از سیاسـتهای مختلــف نمیباشــد (آدلمــن و رابینســون  ،)1978 ،بلکــه صرفــا
بــرای شناســایی نحــوه اثرگــذاری ایــن سیاس ـتها از نظــر جهــت و انــدازه میباشــد .معمــوال
مــدل بــرای یــک کشــور ســاخته شــده و بــر روی توزیــع درآمــد یــا تخصیــص منابــع در داخــل
یــک کشــور تأکیــد میشــود .همچنیــن مدلهــای چنــد کشــوری دربــاره چشــماندازهای
منطقــهای و جهانــی وجــود داشــته و محبوبیــت آنهــا در حــال افزایــش میباشــد.
متغیرهــای الگــوی تعــادل عمومــی را میتــوان بــه ســه دســته درونــزا ،برونــزا و
سیاسـتگذاری تقســیم نمــود .متغیرهــای درونــزا شــامل متغیرهایــی هســتند کــه در بازارهــای
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س ـهگانه معرفــی شــده و شــاخصهای کالن آنهــا را بــه تعــادل میرســانند ،ماننــد قیمتهــا
(قیمــت کاالهــا ،قیمــت عوامــل و نــرخ ارز) ،تولیــد و اشــتغال به تفکیــک فعالیتهــا .متغیرهای
برونــزا شــامل متغیرهایــی هســتند کــه توســط شــرایط داخلــی و یــا خارجــی بــه سیســتم دیکتــه
میشــود و سیســتم نمیتوانــد تاثیــری روی آنهــا داشــته باشــد ماننــد موجــودی عوامــل
تولیــد ،قیمتهــای جهانــی و برخــی از تنگناهــای ســاختاری .متغیرهــای سیاســتگذاری
ماننــد نرخهــای تعرفــه ،سوبســید ،مالیاتهــای مســتقیم و غیرمســتقیم ،هزینههــای دولــت
و نــرخ ارز (در صــورت ثابــت بــودن آن) متغیرهایــی هســتند کــه بــا هــدف تاثیرگــذاری بــر
متغیرهــای درونــزا تعییــن میگردنــد .همچنیــن در مدلهــای تعــادل عمومــی دســتهای بــا
عنــوان پارامترهــا وجــود دارنــد کــه بــه عنــوان مثــال چگونگــی حساســیت متغیرهــای درونــزا را
بــه متغیرهــای برونــزا و متغیرهــای درونــزا بــه همدیگــر را نشــانمیدهنــد.
بهطورکلــی مــدل تعــادل عمومــی قابــل محاســبه ،سیســتمی از معــادالت همزمــان شــامل
پارامترهــای میباشــد ،بهطوریکــه از بــردار متغیرهــای برونــزای  ،بــردار متغیرهــای
درونــزای نتیجــه خواهــد شــد:
همانطــور کــه مالحظــه میشــود مدلهــای  CGEفاقــد جمــات خطــا میباشــند،
عــدم وجــود جــز خطــا در معادلــه فــوق حاکــی از تفســیر مدلســازی  CGEبــه عنــوان شــیوهای
غیرتصادفــی بــوده کــه مغایــر بــا شــیوه تصادفــی اقتصادســنجی میباشــد.
از آغــاز دهــه  ،1980مدلهــای  CGEبــرای تحلیــل نتایــج سیاســتهای مختلــف
اقتصــاد کالن و تخصیــص منابــع در کشــورهای توســعه یافتــه و درحــال توســعه محبوبیــت
فزاینــده پیــدا کردهانــد .علــت ترجیــح مدلهــای  CGEبــه مدلهــای تعــادل جزئــی
بــه ایــن خاطــر اســت کــه وابســتگیهای متقابــل در ایــن نــوع تحلیلهــا بــه طــور کامــل
وارد مــدل میشــود .بهطوریکــه اگــر یکــی از ابزارهــای سیاســتی بــرای انجــام یــک
تغییــر در متغیــر هدفگــذاری شــده اقتصــادی بــه کار گرفتــه شــود ،ســایر متغیرهــای
اقتصــادی نیــز کــه از آن متأثــر میشــوند در نظــر گرفتــه میشــوند .نتیجــه نهایــی در ایــن
نــوع تحلیلهــا ممکــن اســت متفــاوت از انتظــارات سیاســتگذاران بــوده و بــا اثــرات
ً
مســتقیمی کــه تعــادل جزئــی پیشبینــی میکنــد کامــا متفــاوت باشــد .مثالهــای
زیــادی وجــود دارد کــه ثابــت فــرض کــردن ســایر عوامــل در تحلیلهــای تعــادل جزئــی و
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مســتقل فــرض کــردن عملکــرد بخشهــای مختلــف بــدون در نظــر گرفتــن تعامــات
بیــن آنهــا ،ســبب میشــود کــه ایــن مدلهــا از موفقیــت کمتــری در تبییــن پدیدههــا و
پیشبینی نتایج سیاستهای مختلف برخوردار شوند (ویلنباکل ؛ .)1994
امــروزه بــا توجــه بــه مزیتهــای الگــوی تعــادل عمومــی قابلمحاســبه ،ایــن الگــو بــه
عنــوان یکــی از ابزارهــای اســتاندارد تحلیــل سیاســتی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .امــا
هماننــد همــه ابزارهــای سیاســتهای اقتصــادی ،اســتفاده از آن بحثهــای زیــادی را
میطلبــد .بــا وجــود ایــن ،زمانــی کــه تعــداد سیاســتهای مطــرح شــده زیــاد میشــود،
جایگزیــن خوبــی بــرای تعــادل عمومــی قابلمحاســبه وجــود نــدارد( .ارو؛ .)2005
تکنیک تحلیل اقتصاد پایه

1

ایــن تکنیــک یکــی از بانفوذتریــن و ســادهترین روشهــای تعییــن درآمــد و اشــتغال
میباشــد و تقریبــا میتــوان آن را بــه عنــوان اولیــن تئــوری رشــد اقتصــاد منطقــهای
نیــز معرفــی نمــود .در ایــن تکنیــک فعالیتهــای اقتصــادی منطقــه بــه دو بخــش پایــه
(صادراتــی) و غیرپایــه تقســیم میگــردد .اســاس ایــن تکنیــک بــر ایــن مبنــا قــرار گرفتــه
اســت کــه موتــور رشــد و نیــروی محرکــه اقتصــاد منطقــه ،درآمــد ناشــی از بخــش صــادرات
اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه صــادرات ناشــی از تقاضــای خــارج از منطقــه موجــب تزریــق درآمــد
بــه اقتصــاد منطقــه گشــته و ایــن تزریــق درآمــد بــا توجــه بــه ضریــب تکاثــری اقتصادپایــه،
موجــب رشــد و شــکوفایی بخشهــای موجــود در اقتصــاد منطقــه میگــردد .فعالیتهــای
غیرپایــهای منطقــه نیــز بــه آن دســته از فعالیتهــا اطــاق میشــود کــه موجــب بــرآورده
نمــودن نیازهــا و تقاضــای خانوارهــا و بنگاههــا در داخــل منطقــه گــردد .در عمــل بــه
راحتــی میتــوان هــر یــک از ایــن دو بخــش را بــه زیــر بخشهــای متعــددی تقســیم
نمــود (عبایــی .)1379،آن گــروه از بخشهــای غیرپایــهای بیشــتر اهمیــت مییابــد کــه
بتــوان آنهــا را بتدریــج بــه بخشهــای پایــهای تبدیــل کــرد .بهطــوری کــه نتیجــه نهایــی
سیاستهای جایگزینی واردات بتواند به شکلگیری بخشهای پایهای منجر شود.
از آنجــا کــه در امــر برنامهریــزی منطق ـهای و انتخــاب اســتراتژی توســعه بــه اطالعــات
گســتردهای در مــورد ســاختار اقتصــادی نیــاز هســت ایــن روش و محاســبات مربــوط درصــدد
1- Economomic Bace Analysis
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ایــن اســت کــه نســبت بــه شناســایی بخشهــای اقتصــادی کــه دارای رشــد ســریع و یــا در
حــال تجدیــد ســاختارند و حتــی بخشهایــی کــه تحرکــی ندارنــد اقــدام نمایــد .بخشهــای
دارای رشــد ســریع بدیــن لحــاظ مــورد توجــه قــرار میگیرنــد کــه بــه تدریــج ســهم قابــل
توجهــی بــه خــود اختصــاص داده و بــه بخــش بزرگــی تبدیــل خواهنــد شــد .بخشهــای در
حــال تجدیــد ســاختار ،اغلــب در گذشــته بخــش بزرگــی تلقــی میشــدند کــه در دورههــای
اخیــر رشــد چندانــی نداشــتند و لــذا تجدیــد ســاختار آنهــا بــه احیــای نقــش مجــدد و داشــتن
ســهم بــزرگ در اقتصــاد منجــر خواهــد شــد .بخشهــای فاقــد تحــرک نیــز بالقــوه بخشهایــی
هســتند کــه میتــوان بــا مدیریــت صحیــح بــه افزایــش ســهم آنــان در اقتصــاد کمــک نمــود.
بــا توجــه بهاینکــه آمارهــای مربــوط بــه اشــتغال معمــوال در مناطــق ،بســیار ســادهتر
قابــل جمــعآوری میباشــند ،لــذا ایــن مــدل درخصــوص تاثیــرات مربــوط بــه اشــتغال و
تغییــر آن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بدیــن ترتیــب مــدل اقتصــاد پایــه اشــتغال قــادر
اســت تاثیــرات افزایــش در اشــتغال بخــش پایــه بــر اشــتغال بخــش غیرپایــه و در نهایــت کل
اشــتغال را بررســی کنــد .البتــه شــدت و درجــه تغییــر در اشــتغال بخــش غیرپایــه ناشــی از
تغییــر در اشــتغال پایــه را میتــوان از طریــق ضریــب اقتصــاد پایــه تعییــن نمــود (مهــرگان
و اصغرپــور .)1385،روشهــای متعــددی بــرای اندازهگیــری اقتصــاد پایــه وجــود دارد کــه
مناسـبترین آن بهکارگیــری نســبتهای مکانــی اســت کــه در آن اقتصــاد منطقــه نســبت بــه
اقتصــاد بزرگتــر و مرجــع مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
  بــرای نشــان دادن مفهــوم اقتصــاد پایــه میتــوان بــه صــورت زیــر عمــل نمــود :ابتــدا
بایــد تفاوتــی بیــن اشــتغال در بخــش پایــه ( )Xو اشــتغال در بخــش غیرپایــه ( )Dقائــل شــد .در
صورتــی کــه کل اشــتغال منطقــه بــا ( )Tمشــخص شــود خواهیــم داشــت:
(T = X + D      )14-3
ســپس فــرض میشــود کــه بخــش غیرپایــه (محلــی) بــه نحــوی در خدمــت بخــش
صادراتــی منطقــه اســت و بهطــور طبیعــی نســبتی نیــز بیــن اشــتغال ایــن دو بخــش وجــود
دارد کــه میتــوان آنهــا را بــه صــورت ذیــل نشــان داد:
(D = d . X            )15-3
کــه در آن dمقــدار ثابــت مثبتــی اســت .در صورتــی کــه رابطــه ( )19-3را در رابطــه
( )18-3قرار دهیم ،خواهیم داشت:
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T = (1 + d ) X

یا     
اگــر متغیرهــا را در دو برهــه از زمــان بررســی کنیــم و تغییــرات )∆( آنهــا را بــه صــورت
گرفتــن اولیــن تفاضــل محاســبه نماییــم ،بــه رابطــه زیــر میرســیم:
∆T = (1 + d )∆X

که از تقسیم این رابطه بر  ∆Xنتیجه ذیل بدست خواهد آمد:
(             )16-3

∆T
=1+ d
∆X

رابطــه (3ـ )16بیانگــر ایــن اســت کــه ایجــاد یــک شــغل اضافــی در بخــش صــادرات منطقه
منجــر بــه افزایــش کل اشــتغال بــه میــزان ) (1+dخواهــد شــد .عبــارت ) (1+dرا ضریــب
اشــتغال پایــه در بخــش صادراتــی مینامیــم .ایــن مــدل را همچنیــن میتــوان در مــورد تعییــن
درآمــد مناطــق بــه کار بــرد .در ایــن حالــت در آمــد منطقــه از دو بخــش پایــه و غیرپایــه تشــکیل
خواهــد شــد .در صورتــی کــه درآمــد کل منطقــه را بــا ) ،(Iدرآمــد بخــش پایــه را بــا ) (Bو درآمــد
بخــش غیرپایــه را بــا ) (Sنشــان دهیــم ،درآمــد کل منطقــه برابــر خواهــد بــود بــا:
(I = S + B                )17-3
اگــر افزایــش تقاضــای کاالهــا و خدمــات تولیــد شــده در منطقــه را وابســته بــه افزایــش
درآمــد کل منطقــه فــرض نماییــم ،رابطــهای بیــن درآمــد بخــش غیرپایــه و درآمــد کل بــه
صــورت ذیــل متصــور اســت:
(            )18-3
تکرار عملیات ریاضی مربوط به بخش اشتغال رابطه ذیل را بدنبال خواهد داشت:
∆I
(1                        )19-3
=
1

1− s

∆B

که عبارت  1 − sضریب درآمد اقتصاد پایه (صادراتی) است  .
دقیقتریــن روش تخمیــن ( Bدرآمــد بخــش پایــه) ایــن اســت کــه اطالعــات واقعــی در
مــورد میــزان حمــل کاالهــای صنایــع مختلــف بــه خــارج از منطقــه بــرآورد شــود .امــا از آنجــا
کــه ایــن روش بســیار پرهزینــه اســت معمــوال از روشهــای غیرمســتقیم و ارزانتــر مثــل ،میزان
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اشــتغال در بخــش صادراتــی مناطــق اســتفاده میگــردد .همچنیــن دیگــر روش معمــول مــورد
اســتفاده درایــن خصــوص نســبت مکانــی 1میباشــد .ایــن نســبت میتوانــد ســهم آن قســمت
از صــادرات هــر صنعــت را کــه بــه خــارج از منطقــه صــادر میشــود تعییــن نمایــد (صبــاغ
کرمانــی .)1380 ،نســبت مکانــی واقعــی هــر صنعــت عبــارت اســت از:
(        )20-3
چنانچــه نســبت فــوق برابــر بــا یــک باشــد بدیــن معنــی اســت کــه مصــرف آن کاالی خــاص
در منطقــه دقیقــا برابــر بــا تولیــد آن کاالســت و درنتیجــه هیــچ کاال و خدمــات خاصــی بــه
منظــور صــادرات تولیــد نمیشــود .اگــر  L1مســاوی  4باشــد ،تولیــد آن کاالی خــاص چهــار
برابــر مصــرف محلــی اســت و بنابرایــن کارکنــان آن صنعــت تنهــا یــک چهــارم بــرای بــازار
داخلــی و ســه چهــارم بــرای بــازار صادراتــی تولیــد میکننــد.
نســبتهای مکانــی روش شــناخته شــدهای بــرای تعییــن اهمیــت نســبی بخشهــا اســت
کــه درصــدد اســت اهمیــت آنهــا را در یــک چارچــوب بزرگتــر و مرجــع تبییــن نمایــد و بــه
صــورت زیــر محاســبه میشــود.
(     )21-3

که در آن
   Eirاشتغال بخش  iدر منطقه r
   Erاشتغال در منطقه r
   EiNاشتغال بخش  iدر سطح کلی (یا منطقه مرجع)
   ENاشتغال در سطح کلی (یا منطقه مرجع)
مخــرج کســر معیــاری اســت بــرای نشــان دادن ایــن کــه چقــدر از تولیــد محلــی بایــد بــرای
رفــع نیازهــا و تقاضاهــای داخلــی تخصیــص داده شــود .لــذا ،نســبت مکانــی بــرای هــر صنعــت
خــاص ،بــا اســتفاده اشـتغـــال میــزان صادراتــی بــودن آن صنعــت را مشخـــص میکنــد .اگــر
1- Location Quotient
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 Tiکل اشــتغال در صنعــت  Li , iنســبت مکانــی آن صنعــت باشــد ،میــزان اشــتغال صادراتــی
در آن صنعــت برابــر خواهــد بــود بــا   :
Li − 1
Ti
Li
(              )22-3

= Xi

کل اشــتغال صادراتــی منطقــه را میتــوان از مجمــوع اشــتغالهای صادراتــی در صنایــع
مختلف به دســت آورد .ضریب اشــتغال مســاوی کل اشــتغال تقسیم بر اشــتغال صادراتی است.
قــدم بعــدی درمطالعــه اقتصــاد پایــه پیــش بینــی رشــد صنایــع پای ـهای اســت یعنــی ∆X
در معادلــه (3ـ .)16یکــی از راههــا ایــن اســت کــه رونــد تقاضــای ملــی بــرای کاالیــی خــاص
تخمیــن زده شــود .راه دوم نیــز میتوانــد ایــن باشــد کــه جاذبــه نســبی منطقــه را بــرای تولیــد
کننــدگان آن کاال محاســبه و ارزیابــی نمــود.
    بــا توجــه بــه کاربــرد قابــل مالحظــه ایــن روش ،در عمــل مالحظــات و انتقاداتــی نیــز
بــر آن وارد گردیــده اســت کــه بــه بررســی برخــی از آنهــا میپردازیــم .یکــی از مشــکالت
ایــن روش ایــن اســت کــه اشــتغال دربخــش محلــی ممکــن اســت بــه جــز بخــش صــادرات از
عوامــل دیگــری نیــز پیــروی نمایــد و در نتیجــه رابطـهای هماننــد رابطــه زیــر بیــن اشــتغال در
بخــش محلــی و کل اشــتغال برقــرار باشــد:
(D = d 0 + d1T             )23-3
کــه در آن  d 0بیانگــر ســایر عوامــل (عوامــل بــرون زا) اســت کــه در اشــتغال محلــی
تاثیــر میگــذارد (بعنــوان مثــال درآمــد افــراد منطقــه ممکــن اســت کــه از ســایر مناطــق بــه
دســت آیــد و در بخــش غیرپایــه منطقــه خــرج گــردد) .در واقــع ،عـــامل  d 0از متغـــیرهای
داخلــی اســت کــه در منطقــه وجــود دارد و مســتقل از  Tمیباشــد .همچنیــن d1 ،میــزان
تاثیرپذیــری منطقــه از متغیــر اشــتغال کل را نشــان میدهــد .جایگزینــی رابطــه فــوق در رابطــه
( )18-3نتیجــه زیــر را بــه دســت میدهــد:

T = X + d 0 + d1T
در صورتی که رابطه فوق را برای  Tحل نماییم خواهیم داشت:
d0
1
X
+
1 − d1 1 − d1

=T
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1
∆X
1 − d1
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= ∆T

رابطــه فــوق نشــان میدهــد کــه ضریــب منطق ـهای اشــتغال را میتــوان از تقســیم ∆T

بــر  ∆Xبــه دســت آورد (صبــاغ کرمانــی.)1380 ،
مشــکل دوم ایــن اســت کــه بخــش صادراتــی ممکــن اســت خــود از بخشهــای مختلفــی
تشــکیل گــردد .بنابرایــن شــدت تغییــر تقاضــای صادراتــی بــر اشــتغال ،بســتگی بــه ایــن خواهــد
داشــت کــه کــدام صنعــت صادراتــی بیشــتر تحــت تاثیــر تغییــرات تقاضــا قــرار میگیــرد .بــرای
مثـــال برخــی از منـــاطق ،قـــسمت اعظــم واردات نهادههــای تولیــد خــود را از ســایر مناطــق
انجــام میدهنــد در حالــی کــه برخــی از صنایــع دیگــر ممکــن اســت بیشــتر بــه منابــع داخلــی
اتــکا داشــته باشــند .طبیعــی اســت کــه آثــار تکاثــری افزایــش تقاضــا بیــن صنایــع مختلــف و
نســبت بــه محــل تأمیــن مــواد اولیــه توســط آن صنایــع متفــاوت اســت .در هــر صــورت و در
هــر یــک از حــاالت فــوق پیشــنهاد گردیــده اســت کــه یــک «ســری» از ضرایــب بــرای صنایــع
مختلــف صادراتــی منطقــه محاســبه گــردد (ویــس و گودینــگ.)1986 ،
همانگونــه کــه بیــان شــد بــرای تخمیــن مــدل اقتصــاد پایــه ابتــدا الزم اســت بخشهــای
ً
پایــه بــه نحــوی مــورد شناســایی قــرار گیرنــد و عمدتــا نیــز دو راه حــل بــرای آن متصــور شــد.
اول از طرقــی هماننــد سرشــماری هــای عمومــی یــا نمونــه گیــری کــه دارای هزینــه زیــادی
ً
اســت و معمــوال از ایــن روش کمتــر اســتفاده میگــردد .راه حــل دوم اســتفاده از تقریــب بــرای
شناســایی بخشهــای پای ـهای اســت کــه معروفتریــن آن نیــز نســبت مکانــی میباشــد کــه
ً
معمــوال در مــورد اشــتغال بــه کار مــیرود فعالیتهــای اقتصــادی هــر بخــش را کــه مــازاد
مصــرف منطقــه اســت ،مشــخص میکنــد و بــر فــروض خــاص خــود تکیــه دارد.
• •مناطــق مختلــف در یــک کشــور رونــد مصــرف مشــابهی در آن بخــش خــاص دارنــد و
ً
طبیعتــا تقاضــای ســرانه آنهــا نیــز یکســان تصــور میگــردد .درحالیکــه ایــن فــرض نــه در
کشــورهای پیشــرفته صــدق میکنــد و نــه در کشــورهای درحالتوســعه .مصــرف کاالهــا در
صنایــع مختلــف بــه عوامــل متعــددی در مناطــق بســتگی دارد و اگــر در منطقـهای مصــرف
ســرانه باالتــر از ســایر مناطــق باشــد ،نســبت مکانــی تعــداد کارکنــان بخــش صادراتــی را
بیــش از حــد خواهنــد نمــود و بــر عکــس (صبــاغ کرمانــی.)1380 ،
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• •کشــور در آن بخــش خــاص یــا در آن کاالی خــاص نــه صــادرات داشــته و نــه واردات .بــه
عبــارت دیگــر خالــص صــادرات را صفــر فــرض مینمایــد .بــه همیــن جهــت اســت کــه
ســهم اشــتغال ملــی در تولیــد یــک صنعــت و میــزان ســهمی کــه بــرای خــود کفایــی الزم
اســت ،تفســیر میگــردد .در حالــی کــه اگــر کشــور صادراتــی در آن کاال یــا صنعــت خــاص
داشــته باشــد ،ســهم اشــتغال ملــی بــرای رســیدن بــه خــود کفایــی بیشــتر از حــد تخمیــن
زده شــده و در نتیجــه تعــداد کارکنــان صادراتــی مــورد نیــاز کمتــر از حــد تخمیــن میباشــد
(مهــرگان و اصغرپــور.)1385 ،
• •معمــوال ایــن معیــار بــرای گــروه کاالهــا محاســبه میشــود نــه بــرای یــک کاالی خــاص.
یعنــی جمعــی در نظــر گرفتــن کاالهــا نیــز منجــر بــه تخمیــن پاییــن از کارکنــان صادراتــی
میگــردد.
• •کارایــی در مناطــق بــا هــم برابــر اســت .میــزان صــادرات و واردات نیــز تابعــی از کارایــی
خواهــد بــود .بــه ایــن ترتیــب کــه اگــر منطقــه دارای کارایــی بیشــتری نســبت بــه مناطــق
مشــابه باشــد ،صــادرات آن بیشــتر و اگــر دارای کارایــی کمتــری باشــد صــادرات آن کاهــش
خواهــد یافــت و درنتیجــه بــر میــزان نســبت مکانــی تأثیــر خواهــد گذاشــت.
مدل تغییر سهم )(Shift Share

ایــن مــدل اولیــن بــار توســط ادگار هــوور در دهــه  1940بــرای تحلیــل منطق ـهای ب ـهکار
بــرده شــده اســت و بــر پایــه یــک متغیــر توضیحــی مشــخص از قبیــل صــادرات ،اشــتغال،
تولیــد و ...بــرای دو دوره زمانــی مشــخص ،رشــد یــک منطقــه را بــا یــک منطقــه بزرگتــر کــه
خــود جزیــی از آن اســت مقایســه میکنــد و روش نســبتا ســادهای اســت کــه تــاش میکنــد
برخــی از عواملــی را کــه اساســا بــه اختــاف رشــد و در نتیجــه اختــاف در امکانــات یــا نواحــی
یــا بخشهــای مختلــف میانجامــد شناســایی کنــد (تق ـیزاده .)1376 ،تحلیــل انتقــال ســهم
بــرای ارزیابــی اثــرات تجدیــد ســاختار صنعتــی بــر روی اقتصــاد منطقــه مناســب بــوده و امــکان
شناســایی مزیتهــای اقتصــادی منطقــه و نیــز تعییــن صنایــع دارای ظرفیتهــای رشــد
بالقــوه ،کــه شایســته بررســی بیشــتری میباشــند را فراهــم میســازد.
ایـــن مـــدل هماننـــد تحلیلهـــای داده ـ ســـتانده بـــه عنـــوان ابـــزاری بـــرای تحلیـــل
ارتبـــاط صنایـــع و بخشهـــای مختلـــف یـــک منطقـــه (کشـــور) بـــا صنایـــع و بخشهـــای
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ملی(جهان ــی) ب ــکار مــیرود (مصرین ــژاد و ترک ــی .)1383 ،همچنی ــن میتوان ــد تغیی ــرات
اقتصــاد منطقهای(کشــور) را بــه رشــد ناشــی از رشــد ملــی (جهانــی) ،رشــد ناشــی از ســاختار
صنعتـــی و رشـــد ناشـــی از مزایـــای رقابتـــی در فعالیـــت صنایـــع کارخانـــهای نســـبت دهـــد.
مؤلفــه ســهم ملــی ،افزایــش در تولیــد ناخالــص داخلــی منطقــه را بــه شــرط آنکــه
فعالیتهــای منطقــه بــا همــان متوســط نــرخ ملــی افزایــش یابنــد ،اندازهگیــری مینمایــد
) .(1996 Seyfriedرشــد یــا نزولــی کــه بــه واســطهایــن مؤلفــه محاســبه میشــود ،در واقــع
رشــد یــا نزولــی اســت کــه تحــت تأثیــر تغییــرات اقتصــادی کلــی کشــور نصیــب منطقــه مــورد
نظــر شــده اســت .چراکــه منطقــه بخشــی از اقتصــاد ملــی در حــال تغییــر بــوده و انتظــار میرود
کــه بــا رشــد اقتصــاد کشــور ،منطقــه نیــز رشــد نمایــد.
مؤلفــه ســاختار صنعتــی اثــر ترکیــب فعالیتهــای یــک منطقــه را مــورد توجــه قــرار
میدهــد .یــک فعالیــت مشــخص در ســطح ملــی ،ممکــن اســت بــا نرخــی متفــاوت از ســایر
فعالیتهــا تغییــر نمایــد .منطق ـهای کــه فعالیتهــای بــا نــرخ رشــد بــاال را در خــود متمرکــز
نمــوده اســت ،اثــر ســاختار صنعتــی مثبــت داشــته و از ســاختار مطلــوب برخــوردار بــوده و
برعکــس منطق ـهای کــه ســهم باالیــی از فعالیتهــای بــا رشــد پائیــن را در خــود جــای داده
اثــر ســاختار صنعتــی منفــی خواهــد داشــت .مؤلفــه ســاختار صنعتــی بــه دو عامــل ســهم هــر
فعالیــت در اقتصــاد هــر منطقــه و نحــوه عملکــرد هــر فعالیــت در ســطح ملــی در مقایســه بــا
عملکــرد کلــی اقتصــاد کشــور ،بســتگی دارد.
مؤلفــه ســهم منطقـهای ،انتقــال ناشــی از رقابتپذیــری و مزیت نســبی فعالیت منطقــه را در
مقایســه بــا همتــای خــود در ســطح ملــی ،اندازهگیــری مینمایــد .به دلیل شــرایط خــاص مکانی
و مزیتهــای نســبی برخــی فعالیتهــای اقتصــادی در یــک منطقــه ممکــن اســت ســریعتر
از همــان فعالیتهــا در ســطح ملــی رشــد یابنــد .بنابرایــن مؤلفــه ســهم منطق ـهای میتوانــد
قابلیتهــا و مزیتهــای نســبی منطقــه را شناســایی نماید لیکن بــه دلیل مزیت اشــارهای ننماید.
ن دهنــد ه ایـن
انتقــال کل نیــز از حاصــل جمــع ســه مؤلفــه قبلــی بــه دســت میآیــد و نشــا 
ً
ص تغییــر
ل نمــوده باشــد اثــر خالـ 
ی دقیقــا رشــد کشــور را دنبــا 
مطلــب اســت کـ ه اگــر منطقـها 
(انتقــال) ،صفــر خواهــد بــود .در حالیکــه اگــر ســریعتر از رشــد کشــور رشــد کــرده باشــد
ت و اگــر دارای نــرخ رشــدی کمتــر از نــرخ رشــد کشــور بــوده باشــد ،تغییــر منف ـی
تغییــر مثب ـ 
ی درج ـه عملکــرد منطق ـ ه در رابط ـ ه بــا نــو ع ســاختار صنعت ـی
ت ســاختار 
خواهــد بــود .تغییــرا 
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ن دهنــد ه ایــ 
ن
ن تغییــر مثبــت باشــد نشــا 
ی مینمایــد .بهطــور مثــال  ،اگــر ایــ 
را اندازهگیــر 
ن دهنــد ه ایـن
ت و اگــر منفـی باشــد نشــا 
ب اسـ 
ب اسـت کـ ه صنایـع پایـ ه منطقـه مطلــو 
مطلـ 
ل گرفت ـه
ب افتادهتــر و بــا رشــد کمتــر شــک 
ب اس ـت ک ـ ه صنای ـ ع منطق ـ ه از صنای ـع عق ـ 
مطل ـ 
اسـت .بــه عبــارت دیگــر ،نواحـی بــا تمرکــز بــاالی صنعتـی و دارای گرایـش بـه رشــد ،ســریعتر
ق رشــد میکننــد.
از دیگــر مناط ـ 
ی از
ن میدهنــد کــه ناشــ 
ت از رشــد منطقــ ه را نشــا 
ن قســم 
ت رقابتــی آ 
ت اثــرا 
تغییــرا 
ی صنعتــی ،وجــود منابــ ع طبیعــی ،شــرایط
ص زیرســاختها 
ی در خصــو 
ی نســب 
مزیتهــا 
ی مدیریتــی و شــرایط
ن قیمــت ،نیروهــا 
ن مــواد اولیــ ه و ارزا 
ی مناســب ،دارا بــود 
جغرافیایــ 
صنعتـی میباشــد .اگــر ایــن مــوارد در منطقــه خاصــی بهتــر از ســایر مناطــق باشــد بایـد نتیجـه
ن اسـت کـ ه اختالفــات
ی تغییـ ر ســه م ایـ 
س الگــو 
ن دهنــد .اســا 
ش نشــا 
ن بخـ 
ت را در ایـ 
مثبـ 
ن منطق ـ ه یــا مل ـی ،متأثــر
ن منطق ـه و کال 
ک از شــاخصها را بی ـ 
ت نــر خ رشــد هــر ی ـ 
و تغییــرا 
ن میدهــد.
ی و اثــر تجمعــی) موجــود در هــر منطقـ ه نشــا 
ی (اثــر رقابتـ 
ل و اثــر کیفـ 
از دو عامـ 
که این مدل بهصورت زیر ارائه شده است:
TSi =NSi +IMi +RSi

i = 1, 2, ....

1

جــزء  2NSiدر اینجــا ســهم کشــور از رشــد جهانــی در ارتبــاط بــا صنعــت  iاســت و بــه
صــورت زیــر محاســبه میشــود:
       
]NS = e [(TE* ) – 1
/TE

i

i

کــه  eiصــادرات کشــور در فعالیــت iام در ابتــدای دوره TE* ،کل صــادرات صنایــع
کارخانـهای جهــان در انتهــای دوره و  TEکل صــادرات صنایــع کارخانـهای جهــان در ابتــدای
دوره میباشــد .ایــن نــوع تغییــرات ،رشــد و یــا رکــودی اســت کــه بــا فــرض ثبــات ســایر عوامــل،
درنتیجــه تغییــرات و تحــوالت جهــان بوجــود آمــده اســت .در واقــع رشــد یــا نزولــی اســت کــه
تحــت تاثیــر تغییــرات اقتصــادی کلــی جهــان نصیــب کشــور شــده اســت .بدیــن ترتیــب اگــر
رشــد صنعــت  iدر کل جهــان افزایــش یــا کاهــش یابــد انتظــار مـیرود کــه ایــن مســئله اثــرات
مشــابه مثبــت یــا منفــی بــر روی صنعــت  iدر ســطح کشــور بگــذارد.
1- Total Shift
2- National Share
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جــزء  1IMiمربــوط بــه تغییــرات ناشــی از ســاختار (ترکیــب) فعالیتهــا میباشــد و بــه
صــورت زیــر محاســبه میشــود:
  ) (TE*/TE)[-(IMi = ei](TEi * /TE
i

کــه در آن * TEiکل صــادرات صنایــع کارخان ـهای جهــان در فعالیــت iام در انتهــای دوره
و  TEiکل صــادرات صنایــع کارخان ـهای جهــان در فعالیــت iام در ابتــدای دوره میباشــد کــه
اثــر ترکیــب فعالیتهــای یــک کشــور در مقایســه بــا جهــان را مــورد توجــه قــرار میدهــد.
یــک فعالیــت اقتصــادی مشــخص ممکــن اســت بــا نرخــی متفــاوت از ســایر فعالیتهــا رشــد
و یــا رکــود یابــد .یــا بهعبارتــی دیگــر چنانچــه جملــه داخــل کروشــه مثبــت باشــد نشــاندهنده
ایــن اســت کــه جهــان در آن صنعــت در حــال پیشــرفت اســت ،پــس هــر چــه میــزان صــادرات
کشــور مــا یعنــی  eiبزرگتــر باشــد نشــاندهنده ایــن اســت کــه کشــور در صنعــت  iهمــگام بــا
پیشــرفت جهــان در صنعــت  iحرکــت نمــوده اســت و بنابرایــن از ســاختار مطلــوب برخــوردار
بــوده اســت .و بــر عکــس اگــر جملــه داخــل کروشــه منفــی باشــد نشــان میدهــد کــه صنعــت
مذکــور در جهــان در حــال افــول اســت ،پــس هــر چــه صــادرات کشــور مــا یعنــی  eiکوچکتــر
باشــد نشــاندهنده همــگام بــودن کشــورمان در صنعــت مذکــور بــا جهــان اســت.
جــزء  ،RSi2ســهم رقابتــی کشــور در مقابــل ســایر کشــورها را نشــان میدهــد .از آنجــا کــه
در ایــن مــدل فــرض بــر آن اســت کــه ســاختار اقتصــاد کشــور تقریبــا مطابــق بــا رشــد جهانــی،
رشــد میکنــد مگــر کشــور دارای مزیــت رقابتــی نســبت بــه ســایر کشــورها باشــد .بــه عبــارت
دیگــر میتــوان گفــت کــه اثــر رقابتــی شــامل اختــاف بیــن تغییــر واقعــی در صــادرات کشــور و
تغییــر مــورد انتظــار (اگــر هــر بخــش از منطقــه بــر اســاس میــزان میــزان ملــی آن رشــد کنــد)
میباشــد .و بــه صــورت زیــر محاســبه میشــود:
                                       
]) * RS = e [(e * ) – (TE
i /TEi

i /ei

i

i

کــه   *eiصــادرات کشــور در فعالیــت iام در انتهــای دوره میباشــد .برخــی فعالیتهــای
اقتصــادی در یــک کشــور ممکــن اســت بــه دلیــل وجــود شــرایط خــاص اقتصــادی ســریعتر
و یــا کندتــر از همــان فعالیتهــا در ســطح جهــان رشــد کننــد .ایــن عوامــل میتوانــد شــامل
1- Industrial Mix
2- Regional Share
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زیــر ســاختهای مناســب ،آب و هــوا ،منابــع طبیعــی و نیــروی کار باشــد .ایــن جــزء بــه دنبــال
در نظــر گرفتــن ایــن عوامــل از طریــق ارزیابــی اثراتــی کــه بــر رشــد یــا رکــود در کشــور دارنــد،
ظهــور میکنــد .بنابرایــن ایــن جــزء بهنحــوی قــدرت رقابتــی بهتــر و یــا امتیــازات مکانــی
بهتــر یــک کشــور را نســبت بــه ســایر کشــورها در ارتبــاط بــا صنعــت  iنشــان میدهــد .حــال
میتــوان تغییــر صــادرات در صنعــت را بــا جمــع ســه جــزء «ســهم کشــور از رشــد جهانــی
(« ،»)NSانتقــال ســاختاری ( »)IMو «انتقــال رقابتــی ( »)RSنشــان داد:
eiـ*(TEi*/TEi)]=eiـ)1]+ei[(TEi*/TE)]+ei[(ei*/eiـ)TSi = NSi+IMi+RSi= ei[(TE*/TE

همانطورکــه مالحظــه میشــود TS ،چیــزی نیســت جــز تغییــر صــادرات در صنعــت  iطــی
ســالهای مــورد بررســی ،بــه عبــارت دیگــر اگــر    ei* >eiباشــد بــه ایــن معنــی اســت کــه TS
مثبــت بــوده و صــادرات طــی ایــن ســالها افزایــش یافتــه اســت اگــر  ei*<eiباشــد بــه ایــن
معنــی اســت کــه  TSمنفــی بــوده و صــادرات جــاری کمتــر از صــادرات ســال پایــه اســت .پــس
آنچــه کــه مهــم اســت توصیــف و تحلیــل علــت تغییــر (کاهــش یــا افزایــش) در صــادرات ،طــی
ســالهای مــورد بررســی اســت کــه توســط ســه مؤلفــه «ســهم جهانــی»« ،انتقــال ســاختاری»
و «انتقــال رقابتــی» نشــان داده میشــود.
هــر چنــد ایــن روش از دهــهی  1960در بســیاری از کشــورها توســط صاحبنظــران
منطقـهای و نهادهــای رســمی بــه کار رفتــه اســت تــا دادههــای اقتصــادی را بــه صــورت منظــم
ارزیابــی کنــد ولــی بــه رغــم کاربــرد گســترده ایــن روش بــه دلیــل دارا بــودن برخــی کاســتیها،
انتقادهایــی نیــز بــر آن وارد بــود (Dawson 1982) .شــش کاســتی بــرای آن ذکــر میکنــد:
• •حساسیت نتایج نسبت به درجه عدم تراکم منطقهای یا صنعتی
• •ناپایــداری مؤلفــه تفاضلــی صنعــت در طــول زمــان و متفــاوت بــودن درجــه آن در بیــن
صنایــع مختلــف.
• •عــدم داشــتن قابلیــت تفکیــک رشــد ناشــی از پیونــد درون صنعتــی و آثــار ثانویه چند بخشــی
• •احتم ــال تح ــت تاثی ــر ق ــرار داش ــتن مؤلف ــه تفاضل ــی ( )RSتوس ــط س ــایر عوام ــل از قبی ــل
طبقهبنـــدی نادرســـت بنگاههـــا ،ناهمگنـــی محصـــول درون بنگاههـــا ،و جابجایـــی
محصـــوالت بیـــن ســـایتهای جداگانـــه بنگاههـــا.
• •عــدم ارایــه اطالعاتــی در مــورد ظرفیــت یــک منطقــه بــرای حفــظ کــردن رشــد صنایــع یــا
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چگونگــی جــذب آنهــا در نقطــه شــروع.
• •توصیفی بودن و عدم توضیح علت اختالفهای میان فعالیتها
• •عدم توضیح دقیق واقعیتهای صنعت و نیاز به تفسیر و دقت باال در تحلیلها
• •گذشتهنگری و عدم توان پیشبینی
• •حساسیت نتایج به سطح تفکیک
بــه هــر حــال بهدلیــل فراگیــر نبــودن نقــاط ضعــف یــاد شــده و نیــاز بــه آمــار و اطالعـــات
محــدود در ایــن مــدل ،میتــوان از شــاخص فــوق بــه عنــوان یــک متدولــوژی کاربــردی
مناســب بــرای ارزیابــی عملکــرد صادراتــی کشــورها در صــادرات یــک کاال یــا صنعــت خــاص
اســتفاده نمــود.
تکنیکهای کیفی

روشهــای کیفــی نیــز ،طیــف گســتردهای از تکنیکهــا را شــامل میشــود کــه در فرآینــد
تهیــه برنامههــای توســعه میتواننــد بــه کار گرفتــه شــوند .از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه
روشهــای مصاحبــه بــا خبــرگان ،طوفــان فکــری ،گروههــای متمرکــز و دلفــی ،برنامهریــزی
اســتراتژیک ( )SWOTو ســناریو اشــاره کــرد (فلیــک .)1387 ،در ادامــه بــه توضیــح اجمالــی
ایــن روشهــا پرداختــه شــده اســت.
گروههای متمرکز

یکــی از انعطافپذیرتریــن ،کارآمدتریــن و پرکاربردتریــن روشهــای کیفــی ،روش
گروههــای متمرکــز 1اســت .ایــن روش ســودمندی در تحقیقــات کیفــی اســت کــه در آن
بیــن افــراد محــدودی در مــورد موضــوع خــاص بحــث و گفتگــو میشــود و بــر اســاس آن،
اطالعاتــی در قالــب یافتههــا و نتایــج تحقیــق بدســت میآیــد .دادههــای کیفــی بــه دســت
آمــده از گروههــای متمرکــز زمانــی ارزشــمند اســت کــه توصیــف واضــح و روشــنی را ارائــه کنــد.
در واقــع ،گروههــای متمرکــز یــک روش محبــوب بــرای پــی بــردن بــه عقایــد و نگرشهاســت.
در واقــع هــدف گــروه متمرکــز ،تســهیل بحــث و ایجــاد فضــای مناســبی اســت کــه در
جریــان آن ،بســیاری از احساســات ،نگرشهــا و واکنشهــا نســبت بــه یــک موضــوع آشــکار
1- Focus Groups
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میشــود .بنابرایــن ،پژوهشهــای انجــام گرفتــه بــه روش گــروه متمرکــز تنهــا مصاحبــه بــا یــک
گــروه بــه وســیله تبــادل نظــر و پرســش و پاســخ بیــن مصاحبهگــر و مصاحبهشــونده نیســت.
اســتفاده از گروههــای متمرکــز بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه اعضــای گــروه دربــاره موضــوع
مــورد نظــر اطالعاتــی داشــته و توانایــی بیــان و بــروز دیدگاههــا ،احساســات و رفتارهــای خــود
را بــه صــورت کالمــی دارنــد .لیکــن آنهــا نیازمنــد یــک محقــق و شــرایط گروهــی هســتند تــا
ایــن اطالعــات را بــروز دهنــد .روش گروههــای متمرکــز در واقــع نظرســنجی نیســت بلکــه
مصاحبههــای کیفــی عمیقــی اســت کــه تعــداد افــراد محــدودی بــا دقــت انتخــاب میشــوند
ً
تــا بــه بحــث در مــورد یــک موضــوع نســبتا پیچیــده بپردازنــد و نتایــج و یافتههــای بدســت آمــده
از آن مبنــای تصمیمگیــری قــرار میگیــرد.
برخــاف جریــان یــک طرفــه اطالعــات در مصاحبــه یــک بــه یــک ،گــروه متمرکــز دادههــا
را از طریــق بحثهــای گروهــی تولیــد میکنــد .در گــروه متمرکــز ،محقــق شــرکتکنندگان
را تشــویق بــه گفتوگــو بــا یکدیگــر ،پرســیدن ســؤال ،تبــادل و اظهارنظــر راجــع بــه تجــارب
و نقطــه نظــرات یکدیگــر مینمایــد .بنابرایــن ،بایــد در نظــر داشــت کــه ویژگــی کلیــدی
گروههــای متمرکــز ،تشــویق فعالیتهــای گروهــی بیــن مشــارکتکنندگان اســت کــه در
نتیجــه آن اطالعاتــی حاصــل میشــود کــه بــا روشهــای دیگــر بــه دســت نمیآیــد .گــوش
کــردن بــه زوایــای مختلــف دیــد مــردم و مقایســه کــردن آنهــا گنجینـهای از اطالعــات اســت
ً
نــه صرفــا بــه خاطــر اینکــه آنهــا چــه میگوینــد ،بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه چــرا بــه ایــن شــیوه
فکــر میکننــد.
در بیشــتر نظرســنجیها ،نمونــ ه انتخــاب شــده ،تصادفــی اســت .ولــی در گروههــای
متمرکــز افــراد انتخــاب شــده بــرای نمونــه برنامهریــزی شــده میباشــند .ترکیــب گــروه متمرکــز
ً
معمــوال بــر اســاس همگنــی یــا تشــابه اعضــای گــروه اســت .آوردن افــراد بــا عالیــق یــا تجربــه
مشــترک بــا هــم باعــث میشــود ادامــه بحثهــای پربــار آســانتر شــود.
اغلــب پروژههــای تحقیقاتــی کــه از ایــن روش اســتفاده میکننــد ،توســط گروههایــی بــا
دیدگاههــای متفــاوت انجــام میشــود ،بــرای مثــال در یــک ســازمانی کــه بــرای تغییــر ســاختار
بــزرگ در حــال برنامهریــزی اســت .ایــن امــر میتوانــد توســط ســه گــروه متمرکــز جداگانــه:
اعضــای اتحادیــه ،اتحادیــه کارکنــان و مدیــران انجــام شــود .هــر یــک از ایــن ســه گــروه،
چش ـماندازهای بالقــوه متفاوتــی بــرای تغییــرات مربــوط بــه ســازمان خواهنــد داشــت .حــال
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اگــر اعضــای گروههــای مختلــف گردهــم آینــد مشــکالت زیــادی ایجــاد شــده و اداره جلســه
ممکــن اســت از کنتــرل خــارج شــود .لــذا بــه نظــر میرســد تشــکیل گروههــای متمرکــز
مختلــف بــرای هرکــدام از ایــن گروههــا نتایــج بهتــری را داشــته باشــد.
بــه طورکلــی ،گــروه متمرکــز بایســتی توســط «مجــری» مجربــی اداره شــود کــه در حفــظ
ـروه متمرکــز ،مجــری ممکــن
پویایــی گــروه ،مهــارت خوبــی داشــته باشــد .بســته بــه هــدف گـ ِ
اســت متخصــص در یــک موضــوع خــاص باشــد .کار اصلــی مجــری ایــن اســت کــه تمرکــز
بحثهــای گــروه را روی هــدف اصلــی حفــظ کنــد .چنیــن کاری نیازمنــد آن اســت کــه مجــری
جلســه ،توانایــی مدیریــت گروههــای مختلــف را داشــته باشــد .در مثــال قبلــی ،ممکــن اســت
بــرای گروههــای متمرکــز مختلــف (اعضــای اتحادیــه ،اعضــای کارکنــان و مدیــران) هــم
تغییــر ســواالت و هــم تغییــر ســبک مدیریــت جلســه ضــروری باشــد.
بهطورکلــی انــدازه مناســب بــرای شــرکتکنندگان گــروه متمرکــز بیــن  6تــا  12نفــر اســت.
ایــن تعــداد ،شــرکتکنندگان را تشــویق میکنــد تــا ایدههایشــان را بــه اشــتراک  بگذارنــد.
گروههــای بیــش از حــد کوچــک ،بــه آســانی تحــت ســلطه یــک یــا دو نفــر از اعضــای گــروه
قــرار گرفتــه و شکســت میخورنــد .گروههــای کمتــر از  4نفــر زمانــی ترجیــح داده میشــوند
کــه بیــن مشــارکتکنندگان دربــاره موضــوع اختــاف وجــود دارد یــا مشــارکتکنندگان تجــارب
زیــادی در رابطــه بــا موضــوع مــورد بحــث دارنــد (کروگــر   .)1988 ،
یــک گــروه خیلــی بــزرگ هــم فاقــد انســجام بــوده و منجــر بــه شکســت طــرف مکالمــات
میشــود یــا ممکــن اســت افــراد از منتظــر مانــدن بــرای نوبــه خــود در پاســخ دادن ناامیــد
شــوند و یــا مانــع مشــارکت افــراد شــود .اگــر افــراد را گــرد هــم آوردهایــد تــا آنهــا تجربــه خــود
را در بحــث بــه اشــتراک بگذارنــد ،هنگامــی کــه تعــداد افــراد گــروه خیلــی کــم باشــد نمیتــوان
اطالعــات جدیــدی نســبت بــه موضــوع بحــث را بــه دســت آورد .در مقابــل ،اگــر تعــداد زیــادی
از افــراد گــرد هــم جمــع شــوند بــه امیــد اینکــه ایدههــای هــر یــک از آنهــا باعــث پاســخ یــا
توضیحــی «بزرگتــر یــا خیلــی گســتردهتر» میشــود ،فکــر اشــتباهی اســت.
اســتفاده از هــر روش دارای معایــب و مزایایــی اســت .گروههــای متمرکــز نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســتند .روش انتخــاب مقیــد بــه بودجــه ،زمــان و دسترســی بــه منابــع میباشــد.
گــروه متمرکــز دارای نقــاط قــوت و ضعــف بســیار متفاوتــی هســتند .گروههــای متمرکــز در
ارائــه عمیــق دیدگاههــای کیفــی تعــداد افــراد نســبتا محــدود موفــق عمــل میکننــد در حالــی
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کــه نظرســنجی ،دادههــای کمــی را فراهــم میکنــد کــه میتوانــد بــه جمعیــت بزرگتــر تعمیــم
داده شــود .نظرســنجی ،فراوانیهــای رفتــار ،تفــاوت در نگرشهــا ،شــدت احساســات و ...
را اندازهگیــری میکنــد در حالــی کــه گروههــای متمرکــز نمیتواننــد آنهــا را اندازهگیــری
کننــد .بلکــه آنهــا طیــف وســیعی از اطالعــات مربــوط بــه موضــوع را جم ـعآوری میکننــد.
بهتریــن اطالعــات اغلــب از طریــق ترکیــب روشهــای گروههــای متمرکــز و نظرســنجی بــه
دســت میآیــد .نظرســنجیها میتواننــد اطالعــات کمــی دقیــق فراهــم کننــد؛ گروههــای
متمرکــز نیــز میتواننــد اطالعــات کیفــی را فراهــم کننــد کــه بــه عمــق مطلــب نفــوذ میکنــد.
در روشهــای کمــی یــا نظرســنجی ،هــدف کســب دیدگاههــای نمونـهای تصادفــی از افــراد
جامعــه بــرای تعمیــم نتایــج بــه کل جامعــه اســت .امــا در تحقیقــات کیفــی ،از نمونهگیــری
هــدفدار اســتفاده میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،هــدف انتخــاب مشــارکتکنندگانی اســت
کــه بیشــترین اطالعــات ممکــن در ارتبــاط بــا مســئله تحقیــق را ارایــه دهنــد و انتخــاب
شــرکتکنندگان تــا زمانــی ادامــه مییابــد کــه محقــق احســاس نمایــد اطالعــات کافــی بــه
دســت آورده اســت.
از جمله مزایای گروههای متمرکز عبارت است از:
• •طیــف گســتردهای از اطالعــات را میتــوان در مــدت زمــان نســبتا کوتاهــی جمـعآوری کرد.
• •مدیــر میتوانــد بــا افزایــش بحثهــا ،موضوعــات مرتبط امــا پیشبینی نشــده را کشــف کند.
• •گروههای متمرکز نیاز به تکنیکهای پیچیده نمونهگیری ندارند.
• •معایب گروههای متمرکز شامل:
• •نمونــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب نشــده و نماینــده جامعــه هــدف نیســت ،لــذا نتایــج
قابلیــت تعمیــم نــدارد.
• •کیفیت دادهها تحت تاثیر مهارت و انگیزه مدیر جلسه است.
• •رویکــرد گروههــای متمرکــز متفــاوت از تجزیــه و تحلیلهــای معمــول در نظرســنجیها
اســت .در نظرســنجیها ،تاکیــد بــر شــمارش و اندازهگیــری اســت در حالــی کــه در گــروه
متمرکــز کدگــذاری ،طبقهبنــدی و مرتبســازی دادههــا صــورت میگیــرد .تجزیــه و
ً
تحلیــل گــروه متمرکــز واقعــا کیفــی اســت .در ایــن روش ،بجــای شــمارش گزینههــای
پاســخ ،از کلمــات و رفتارهــای واقعــی شــرکتکنندگان بــرای پاســخ بــه ســواالت
استفاده میشود.
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تکنیک دلفی

تکنیــک دلفــی یکــی دیگــر از روشهــای کیفــی کســب دانــش گروهــی اســت و دارای
ســاختاری بــرای پیشبینــی و کمــک بــه تصمیمگیــری در جمــعآوری اطالعــات و اجمــاع
گروهــی اســت .رســیدن بــه اجمــاع گروهــی از طریــق یــک ســری از نظرســنجیهای دورهای
و تکــراری پرســشنامهای بــا حفــظ گمنامــی پاســخدهندگان و بازخــورد نتایــج نظــرات بــه
اعضــای پانــل اســت.
فرآینــد انجــام تکنیــک دلفــی بــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا خبــرگان و نخبــگان موضــوع
انتخــاب و مســاله بــرای آنهــا تشــریح میشــود .ســپس پرسشــنامهای کــه بــرای رســیدن بــه
اجمــاع گروهـــی طراحــی شـــده اســت ارســـال میگــردد .جهــت ارســال پرسشــنامه میتــوان
از ابزارهــای مختلــف مثــل نســخه چاپــی ،پســت الکترونیکــی و یــا اینترنــت برخــط اســتفاده
کــرد .پــس از آن نظــرات افــراد جم ـعآوری و جمعبنــدی شــده و نتایــج بــه تمــام اعضــا اعــام
میگــردد تــا از افــرادی کــه نظــرات متفاوتــی از متوســط جمــع داشــته باشــند بازخــورد گرفتــه
شــود .ایــن رفــت و برگشــت آنقــدر ادامــه پیــدا میکنــد کــه همگرایــی نظــرات افــراد اتفــاق
افتــد و اجمــاع خبــرگان حاصــل شــود.
برخی از مزایای استفاده از روش دلفی عبارتند از:
• •روشی ارزان ،عینی ،بدون تحدید و آسان برای شناسایی و فهمیدن موضوع است.
• •قابلیت استفاده در موضوعات مختلف را دارد.
• •قابلیت کاربرد در شرایط عدم وجود دادهها و شواهد تجربی را دارد.
• •در گروههایی که دارای اختالف نظر هستند میتوان اجماع نظر را به دست آورد.
• •کارشناسان در ارائه نکته نظرات خود آزاد بوده تحت فشار قرار ندارند.
• •در مواردی که پراکندگی جغرافیایی وجود دارد قابل استفاده است.
روش دلفــی بهرغــم قابلیتهــا و مزایایــی کــه دارد بــا محدودیتهایــی نیــز مواجــه اســت
کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از:
• •به تالش و کار زیادی نیاز دارد.
• •اجرای آن به دلیل تکرار دورهای مصاحبهها ،سیر آهسته داشته و وقتگیر است.
• •بــا توجــه بــه عــدم حضــور مســئول مربــوط در محــل پاســخ مشــارکتکنندگان ،ممکــن
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اســت افــراد تعهــد کمتــری در پاســخ دادن بــه ســواالت داشــته باشــند.
• •ریزش پانل متخصصین در دورههای بعدی نظرسنجی محتمل است.
• •بــه دلیــل تکــراری بــودن و طوالنــی بــودن فرآینــد نظرســنجی ،افــراد ممکــن اســت بــه
تدریــج از موضــوع خســته شــوند.
روش سناریو
«ســناریو» از نظــر لغــوی بــه معنــی طــرح کلــی وضعیــت طبیعــی و یــا مــورد انتظــار
میباشــد .امــا اگــر بخواهیــم ســناریو را تخصصیتــر تعریــف کنیــم میتــوان گفــت کــه ســناریو
توصیفــی از بدیلهــای موجــه اســت کــه بــه بخــش خاصــی از آینــده نظــر دارد.
امــروزه تعــداد انگشــت شــماری از مدیــران ســازمانها از عملکــرد خــود در محیطهــای
متالطــم و پــر از آشــفتگی راضــی هســتند .بایــد اذعــان کــرد کــه آینــده ثابــت و پایــدار نیســت
و پیــش بینیهــای قطعــی کــه فقــط بــر اســاس مطالعــه گذشــته و تاریــخ تهیــه میشــوند،
جوابگــوی نیازهــای رهبــران و مدیــران ارشــد هنــگام برنامهریــزی اســتراتژیک نیســت و
مشــکل اینجاســت کــه اکثــر پیشبینیهــا بــر ایــن مبنــا تهیــه میشــوند کــه آینــده بســیار
شــبیه زمــان حــال خواهــد بــود و دنیــای فــردا تفــاوت کمــی بــا دنیــای امــروز خواهــد داشــت.
روش برنامهریــزی برپایــه ســناریو بــرای پاســخگویی بــه چنیــن نیازهایــی پــا بــه میــدان
گذاشــته اســت .هــدف سناریوســازی ،گســترش تفکــر در مــورد آینــده و عریضتــر کــردن
طیــف آلترناتیوهایــی اســت کــه میتوانــد مــورد نظــر مــا باشــد .ســناریوها بــه مــامیآموزنــد کــه
دربــاره نامعلومیهــای آینــده بیندیشــیم و بتوانیــم گسس ـتهایی را کــه ممکــن اســت جهــان
مــا را دگرگــون ســازند ،شناســایی کنیــم .البتــه نامعلومــی در تفســیر مــا بدیــن معنــا نیســت کــه
نمیتوانیــم بدانیــم کــه آینــده چگونــه خواهــد شــد ،بلکــه نامعلومــی آن اســت کــه نمیدانیــم
را مســائل ،روندهــا ،تصمیمــات و حــوادث چگونــه آینــده را شــکل میبخشــند .نامعلومــی بــا
احتمــال نبایــد اشــتباه شــود .احتمــاالت یــک امــر کمــی اســت کــه بــا توجــه بــه رونــد گذشــته،
مــی تــوان آن را حــدس زد ،امــا نامعلومــی از جنــس دیگــری اســت .اگــر آینــده رونــد و یــا
جریانــی باشــد کــه مــا بــه آن رونــد آگاه نباشــیم میتوانیــم بگوییــم کــه بــا نامعلومــی مواجــه
هســتیم .همچنیــن مقصــود از تعریــف ســناریوها انتخــاب فقــط یــک آینــده مرجــح و آرزوی بــه
حقیقــت پیوســتن آن و یــا پیــدا کــردن محتملتریــن آینــده و ســعی در تطبیــق بــا آن نیســت،
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بلکــه قصــد اصلــی برنامهریــزی بــر پایــه ســناریو اتخــاذ تصمیمهایــی اســتراتژیک اســت کــه
بــرای همــه آیندههــای ممکــن بــه انــدازه کافــی خردمندانــه و پابرجــا باشــند.
انواع سناریوها

بــا نگاهــی ســاده بــه موقعیتهایــی کــه برنامهریــز در آینــده ممکــن اســت بــا آنهــا روبــرو
شــود ،میتــوان پنــچ نــوع ســناریوی متمایــز را شناســایی کــرد.
1 .1ســناریوی بــدون شــگفتی :روندهــای جــاری بــدون تغییــرات مهــم بــه مســیر عــادی خــود
ادامــه خواهنــد داد.
2 .2سناریوی خوش بینانه  :آینده «بهتر» از گذشته خواهد بود.
3 .3سناریوی بدبینانه :آینده «بدتر» از گذشته خواهد بود.
4 .4سناریوی فاجعه :وقوع «حوادث و بحرانهای غیرمنتظره» در آینده.
5 .5سناریوی معجزه :وقوع رویدادهای «بسیار خوب و باورنکردنی» در آینده.
فرآیند برنامهریزی بر پایه سناریو

هــدف برنامهریــزی بــر پایــه ســناریو کمــک بــه رهبــران و مدیــران بــرای تغییــر نگــرش
آنهــا نســبت بــه «واقعیاتهــای پنــداری» و نزدیــک کــردن هــر چــه بیشــتر دیــدگاه آنهــا بــه
«واقعیتهــای موجــود» و یــا «واقعیتهــای در حــال ظهــور» اســت .پیتــر شــوارتز در کتــاب
«هنــر دورنگــری» ،گامهــای برنامهریــزی بــر پایــه ســناریو را بــه شــرح زیــر توصیف کرده اســت:
گام اول :آشکارسازی تصمیم

برنامهریــز بایــد درک درســتی از انتخابهــای خــود داشــته و بدانــد کــه در آینــده نزدیــک و
در حــال تکویــن بایــد چــه موضوعــات مهمــی را در دســتورکار خــود قــرار دهــد .ایــن گام بــا طرح
پرسـشهای مناســب بــا توجــه بــه ارزشهــا ،چشــم انــداز ،اهــداف و ماموریــت انجــام میشــود.
در ایــن مرحلــه ســاختار ذهنــی موجــود آزمــوده شــده و مشــخص میشــود کــه آیــا ســاختار
ذهنــی رهبــران و مدیــران ،آنهــا را از بهتــر دیــدن آیندههــای متعــدد و مختلــف محــروم
کــرده اســت یــا نــه؟ ایــن مرحلــه همچنیــن شــامل شناســایی «عوامــل کلیــدی موفقیــت»
نیز میشود.
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گام دوم :بدست آوردن و جمع آوری اطالعات

فرآینــد تدویــن ســناریو مســتلزم بدســت آوردن و جمــعآوری اطالعــات میباشــد .یــک
طــراح ســناریو بایــد بهصــورت همزمــان بــر روی موضوعــات کلیــدی و مهــم و نیــز رویدادهــای
غیرمنتظــره احتمالــی تمرکــز کنــد .یکــی از موضوعــات مهــم هنــگام جم ـعآوری اطالعــات
توجــه ویــژه بــه پیشــرفتهای علــم و فــنآوری و همــه رویدادهایــی اســت کــه باورهــا و
نظامهــای ارزشــی مــردم را در آینــده شــکل میدهنــد.
گام سوم :شناسایی نیروهای پیشران

ســومین فعالیــت هنــگام تدویــن ســناریوها ،جســتجوی «نیروهــای پیشــران «اســت کــه
ً
«عوامــل موفقیــت» را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد .شناســایی نیروهــای پیشــران لزومــا بایــد
بــه صــورت گروهــی انجــام شــود .نیروهــای پیشــران را میتــوان بــه مؤلفههــای اجتماعــی،
فرهنگــی ،فناورانــه ،سیاســی ،اقتصــادی و زیســت محیطــی تجزیــه کــرد .عمومــا نهادهــا
کنتــرل کمتــری بــر نیروهــای پیشــران دارنــد و تنهــا اهــرم موثــری کــه بــرای برخــورد بــا آنهــا
در اختیــاردارنــد ،شناســایی و فهــم تاثیــرات آنهاســت.
گام چهارم :آشکارسازی عناصر نسبتا معین

عناصــر نســبتا معیــن ،بــه زنجیــرهی رویدادهــای خــاص وابســته نیســتند و بــا آمارگیــری
قابــل تعییــن هســتند ماننــد میــزان جمعیــت باســواد.
گام پنجم :شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی

در هــر طرحــی ،عــدم قطعیتهــای بحرانــی مختلفــی وجــود دارنــد .ایــن عــدم قطعیتهــا
ً
اغلــب بــا عناصــر نســبتا معیــن رابطــه دارنــد .طــراح ســناریو بــا مــورد ســوال قــراردادن
ً
مفروضــات خــود دربــاره عناصــر نســبتا معیــن و پیگیــری زنجیــره روابــط میتوانــد برخــی عــدم
قطعیتهــای بحرانــی را شناســایی کنــد .بــه عنــوان مثــال صنعــت چــاپ و نشــر یــک کشــور
خــاص را در نظــر بگیریــد« .جمعیــت بــا ســواد» یــک عنصــر نســبتا معیــن میباشــد زیــرا بــه
زنجیــره رویدادهــای خــاص وابســته نیســت و میتــوان بــا آمارگیــری آن را تعییــن کــرد .ولــی
«فرهنــگ مطالعــه» یــک عــدم قطعیــت بحرانــی اســت کــه بــه موضوعــات گوناگونــی همچــون
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سیاســتهای فرهنگــی ،آموزشــی و اقتصــادی و دیگــر عوامــل بســتگی دارد .بنابرایــن
سیاســتهای کنونــی آمــوزش و پــرورش و دیگــر نهادهــای فرهنگــی میتوانــد بــازار آینــده
صنعــت چــاپ و نشــر را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
فرضهــای مختلــف دربــاره عــدم قطعیتهــای بحرانــی موجــب تدویــن ســناریوهای
مختلــف میشــود .یکــی از روشهــای شناســایی عــدم قطعیتهــای بحرانــی ،درجهبنــدی
عوامــل کلیــدی موفقیــت و نیروهــای پیشــران کلیــدی براســاس دو معیــار زیــر میباشــد:
• •درجه اهمیت این عوامل برای موفقیت در تصمیمهای شناسایی شده در گام اول
• •درجه نامعین بودن این عوامل
گام ششم :تدوین سناریوها

ً
براســاس فرضهــای مربــوط بــه عناصــر نســبتا معیــن و عــدم قطعیتهــای بحرانــی و
چگونگــی رفتــار نیروهــای پیشــران کلیــدی میتــوان ســناریوهای مختلفــی را تبییــن و تدویــن
کــرد .در واقــع ســه محــور مذکــور ،چارچوبــی مفهومــی بــرای اکتشــاف آیندههــای ممکــن
متعــدد فراهــم میآورنــد .هنــگام تدویــن ســناریوها بهتــر اســت از گروهــی افــراد کــه در
ســازمان ،مســئولیت تصمیمگیــری ندارنــد ،اســتفاده شــود .هــر یــک از اعضــای گــروه ،تحقیــق
خــود را انجــام داده و ســپس در جلســهای مشــترک بــه پرســشهایی همچــون مــوارد زیــر
پاسخ میدهند.
• •نیروهای پیشران کلیدی کدامها هستند؟
• •چه موضوعاتی نامشخص و مبهم هستند؟
• •چه آیندههایی غیرقابل اجتناب هستند؟
هــدف از ایــن کار ترســیم نمودارهــا و انتخابهــای مختلــف بــرای تصمیــم اصلــی اســت.
بایــد نمودارهایــی ترســیم کــرد کــه پویایــی موقعیتهــای مختلــف را بــه خوبــی نشــان داده و بــا
تصمیم مورد نظر ارتباط اثر بخشتری داشته باشد.
گام هفتم :تحلیل تصمیم

پــس از تدویــن ســناریوها بایــد بــه تصمیمهــای شناســایی شــده در گام اول بازگشــت .بایــد
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دیــد کــه عملکــرد هــر یــک از تصمیمهــا در هــر یــک از ســناریوها چطــور بــه نظــر میرســند؟
نقــاط ضعــف و آســیبپذیر آشــکار آنهــا کــدام اســت؟ آیــا تصمیمهــای اســتراتژیک در همــه
ســناریوها عملکــرد خوبــی دارنــد یــا فقــط در یــک یــا دو مــورد از آنهــا؟
گام هشتم :انتخاب شاخصهای راهنما

پــس از تدویــن ســناریوها و تحلیــل تصمیــم ،بایــد شــاخصهای راهنمــا بــرای پایــش
مســیرهای آینــده تهیــه شــوند .بــه کمــک ایــن شــاخصها میتــوان از ظهــور هــر یــک از
ســناریوها بهموقــع آگاه شــد.
مزایا و کاستیهای روش سناریو

روش ســناریو دارای مزیتهــای بســیاری اســت .از جملــه اینکــه دیــد برنامهریــزان را
نســبت بــه ابعــاد مختلــف موضــوع روشــن میســازد ،ســناریو از عهــده پیچیدگیهــا برآمــده و
بــه حــوادث کــه ماننــد نقــاط منفــردی هســتند ،معنــا میبخشــد.
روش ســناریو عــاوه بــر دارا بــودن مزیتهــای متعــدد دارای معایبــی نیــز هســت .از جملــه
ایــن معایــب و یــا نقــاط ضعــف ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت:
• •عدم قطعیت در نتیجهگیری و ندادن پاسخ واحد برای هر تصمیم
• •گرایــش بیــش از انــدازه بــه کلیــات و جامــع بــودن کــه باعــث میشــود قــدرت شــهودی
مدیــران بــرای پیــدا کــردن راه حــل کاهــش پیــدا کنــد.
• •کیفــی بــودن روشهــا و پاسـخهای ســناریوها و نیاز به متغیرهــای کمی برای انجام مقایســه
• •زمانبر و نیازمند بودن به برنامههایی مانند کارگاههای آموزشی
• •عــدم انتشــار تصمیمــات بــرای عمــوم در اکثــر شــرکتهای اســتفاده کننــده از روش
ســناریو (پنهــانکاری).
برنامهریزی استراتژیک ()SWOT
مکتــب مدیریــت وبرنامهریــزی اســتراتژیک شــامل یــک فرآینــد مفهومــی اســت کــه بــرای
اولیــن بــار در دهــه  1960توســط دانشــکده بازرگانــی دانشــگاه هــاروارد معرفی شــد .ایــن مکتب
بــر اســتفاده از روش تجزیــه و تحلیــل ( SWOT1قــوت ،ضعــف ،فرصــت ،تهدیــد) بــرای تطابــق
1- Strength - Weaknesses, Opportunities - Threats
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قابلیتهــای یــک بنــگاه بــا محیــط خــود تاکیــد دارد .چراکــه بــه کمــک ایــن روش میتــوان
اســتراتژیی را بــرای بنــگاه (ســازمان تصمیمگیرنــده) اســتخراج نمــود کــه بــر قابلیتهــای
بنــگاه تکیــه کــرده و بــا ترجیحــات و شــرایط مشــتریان و بــازار همخوانــی داشــته باشــد.
تکنیــک  SWOTچارچــوب و ســاختاری را بــرای انجــام بهتــر فعالیتهــای مختلــف
فراهــم میکنــد .در ایــن تکنیــک ســعی میشــود تــا عوامــل خارجــی موثــر بــر فعالیــت مــورد
نظــر در کنــار عوامــل داخلــی تاثیرگــذار شناســایی شــده و تحلیــل شــوند تــا از تجزیــه و تحلیــل
شــرایط داخلــی و خارجــی ،راهحــل مناســب و اســتراتژی بهتــر بــرای پیشــبرد اهــداف اتخــاذ
شــود .عوامــل داخلــی خــود بــه دو قســمت قوتهــا و ضعفهــا طبقهبنــدی میشــود.
قوتهــا ( )Strengthدر واقــع شایســتگیها و توانمندیهــای کلیــدی اســت کــه ســازمان
از آن برخــودار اســت و بایســتی آنهــا را شناســایی کــرده و از طریــق تقویــت و مطابقــت بــا
شــرایط محیطــی ،در جهــت موفقیــت مــورد نظــر بهــره گرفــت .ضعفهــا ( )Weaknessesنیــز
مــواردی اســت کــه ســازمان فاقــد آن اســت و یــا در مقایســه بــا ســایر رقبــا ،نمیتوانــد بــه نحــو
شایســتهای از آن اســتفاده نمایــد .ضعفهــا را نیــز بایــد شناســایی کــرده و بــا اقدامــات مناســب
آنهــا را پوشــش داده و رفــع کــرد  .
از تحلیــل عوامــل بیرونــی و محیطــی نیــز فرصتهــا و تهدیدهــا مشــخص میشــوند.
فرصتهــا ( )Opportunitiesموقعیتهایــی هســتند کــه وضعیــت اســتراتژیک (کشــور،
پیــشرو و
منطقــه ،ســازمان) را میتواننــد بهبــود بخشــند .شناســایی درســت فرصتهــای ِ
بهرهگیــری از آن ،آثــار مهمــی بــر توســعهیافتگی آنهــا خواهــد داشــت .تهدیدهــا ()Threats
نیــز شــامل موانــع اساســی اســت کــه در محیــط بیرونــی وجــود دارنــد .هــر تغییــری در محیــط
بیرونــی کــه فرآینــد توســعهیافتگی را خدشــهدار میکنــد و چالــش مهمــی را در ایــن مســیر
ایجــاد میکنــد میتوانــد یــک تهدیــد محســوب شــود و بهتریــن حالــت بــرای رفــع تهدیدهــا
تبدیــل آنهــا بــه فرصــت اســت .بعدهــا ایــن چارچــوب برنامهریــزی اســتراتژیک بــرای
برنامهریزیهــای توســعه اقتصــاد اعــم از ملــی ،بخشــی و منطقـهای نیــز مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .ایــن عالقمنــدی بــه برنامهریــزی اســتراتژیک در بخــش دولتــی بــه دو دلیــل
افزایــش یافــت:
• •اول اینکــه دولتمــردان و سیاســتگذاران بــا مشــکالت و چالشهــای زیــادی مواجــه
شــدند ،زیــرا محیــط فعالیــت آنهــا بــه طــور فزاینــدهای آشــفته و درهــم تنیــده بــوده و
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ســرعت تغییــر شــرایط افزایــش یافتــه اســت و تغییــرات غیرقابــل پیشبینــی شــده هــر
ســازمان بهطــور روزافــزون و چشــمگیری بــر ســازمانهای رقیــب تاثیرگــذار اســت.
• •دوم اینکــه ســازمانها از جملــه دولــت ،بهرغــم افزایــش مشــکالت مربــوط بــه کنتــرل
محیــط خــود ،بایســتی نســبت بــه عملکــرد ســازمان خــود بیشــتر پاســخگو باشــند .پــس بــه
مدیریــت تغییــرات نیازمندتــر شــدهاند.
در واقــع ،برنامهریــزی اســتراتژیک روش سیســتماتیکی اســت کــه بــه سیاســتگذاران
و تصمیمگیــران کمــک میکنــد تــا آینــده بهتــری را بــرای ســازمان خــود (کشــور ،بخــش،
منطقــه ،شــهر و بنــگاه) فراهــم کننــد .ایــن روش ،فرآینــد خالقان ـهای اســت کــه مهمتریــن
اقدامــات الزم را از نظــر نقــاط قــوت ،ضعفهــا ،فرصتهــا و تهدیدهــای توســعه شناســایی و
زمین ـهای بــرای انتخــاب اســتراتژی مناســب و نیــل بــه اهــداف فراهــم مینمایــد.
در بهکارگیــری مــدل  SWOTدر برنامهریــزی اســتراتژیک معمــوال  7اقــدام صــورت
میگیــرد کــه عبارتنــد از:
الف ـ بررسی دقیق فضای کلی سازمان
ب ـ تعیین موضوع و مساله
پ ـ تعیین بیانیه ماموریت یا اهداف کلی
ت ـ تحلیل درونی و بیرونی
ث ـ تدوین اهداف ،مقاصد و استراتژیها در قبال هر موضوع
ج ـ تدوین برنامه اجرایی و انجام اقدامات استراتژیک
چ ـ پایش ،به روز رسانی و بررسی دقیق
چنانچــه فرآینــد برنامهریــزی اســتراتژیک و تهیــه  SWOTبــرای منطقــه ،بــا مشــارکت
بخــش دولتــی و خصوصــی صــورت بگیــرد فرصــت خوبــی را بــرای توســعه پایــدار و رســیدن
بــه یــک گفتمــان واحــد از توســعه را فراهــم خواهــد نمــود .بــه کمــک ایــن مــدل میتــوان بــه
«چشــمانداز مشــترکی» رســید کــه شــانس موفقیــت و اثربخشــی آن را مضاعــف میکنــد.
نکتــه قابــل ذکــر دیگــر ایــن اســت کــه معمــوال در برنامهریــزی اســتراتژیک کارشناســان
روندهــا را پیشبینــی میکننــد .ایــن نظــرات کارشناســی یــا پیشبینیهــا ممکــن اســت
پیچیــده نباشــد ولــی بــه دلیــل کیفــی بــودن آنهــا برخــی مشــکالت و پیچیدگیهــا را در
تصمیمگیــری ایجــاد کنــد .از محدودیتهایــی کــه ایــن تکنیــک بــا آن مواجــه اســت میتــوان
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بــه ایــن مــورد اشــاره کــرد کــه تحلیلهــا بــه صــورت بخشــی و جزیــرهای بــوده و اســتراتژیها
در هــر حــوزه بــه صــورت جداگانــه اســتخراج میشــوند و روابــط و تعامــات بیــن حوزههــای
مختلــف بــه صــورت پویــا در نظــر گرفتــه نمیشــود.
بهرغــم ایــن ،در روشهــای کیفــی ماننــد  SWOTچنانچــه ایــرادات مربــوط کمرنــگ یــا
رفــع گــردد ،میتوانــد در جــای خــود ،بســیار مفیــد باشــد .بــه خصــوص اینکــه ،روشهــای
کمــی اغلــب گذشــتهنگر هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه در دنیــای امـــروز هــر روز شــاهد
تغییــر و تحــوالت جدیــدی هســتیم کــه در گذشــته ســابقه نداشــت ،اســتفاده از روشهــای
گذشــتهنگر از کارآمــدی الزم برخــوردار نخواهــد بــود .همچنیــن در برخــی مــوارد دادههــای
کمــی در دســترس نیســت .در چنیــن مواقعــی ،اســتفاده از ایــن روشهــای کیفــی ماننــد
 SWOTو ترکیــب آن بــا روشهــای گروههــای متمرکــز و دلفــی میتوانــد بســیار کارآمــد باشــد.
ارزیابی کلی تکنیکها و روشهایبرنامهریزی
روشهــای کمــی ،اغلــب ابزارهــای تحلیلــی بســیار قــوی هســتند کــه بــه کمــک آنهــا
میتــوان بــا اســتفاده از اطالعــات جمـعآوری شــده ،تحلیلــی را از وضعیــت موجــود ارائــه نمــود.
در اغلــب مــوارد ،آمارهــا بــه تنهایــی ،نمیتواننــد تفســیر خاصــی از حقایــق دنیــای واقعــی را
بیــان کننــد و الزم اســت تــا ایــن آمارهــا در قالــب یــک ســاختار و مــدل مشــخص ،تفســیر و
تحلیــل شــوند .مدلهــای کمــی ایــن کار را بــه شــکل ســازگار انجــام میدهنــد .همچنیــن در
بیشــتر تصمیمگیریهــا بــه پیشبینــی کمــی و عــددی نیــز نیــاز داریــم کــه روشهــای کم ـی
توانایــی انجــام ایــن کار را دارنــد ،هرچنــد پیشبینیهــا ممکــن اســت دقیــق نباشــند.
روشهــای کمــی اغلــب گذشــتهنگر بــوده و در آنهــا فــرض میشــود کــه آینــده مثــل
گذشــته و یــا ادامــه آن خواهــد بــود .در حالــی کــه میدانیــم در طــول تاریــخ همــواره اتفاقــات،
حــوادث و پدیدههایــی بــه وقــوع پیوســتهاند کــه قبــا ســابقه تاریخــی نداشــتند .بــه خاطــر
همیــن محدودیــت ،ایــن مدلهــا از پیشبینــی وقــوع بحرانهــا و رکودهــا عاجــز بودهانــد:
بــرای رســیدن بــه یــک تحلیــل قابــل قبــول از پدیدههــای دنیــای واقعــی و تهیــه یــک برنام ـه
کارآمــد بــر اســاس آن ،بــه دادههــای بــه هنــگام و دقیــق نیــاز اســت در حالــی کــه اغلــب
دادههــای در دســترس هیچکــدام از ایــن ویژگیهــا را ندارنــد  .ایــن مدلهــا ،بــه خصــوص
روشهــای آمــاری و رگرســیونی ،معمــوال کاشــف حقیقــت جدیــدی نیســتند .در واقــع انتظــار
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بــر اینســت کــه یافتههــای مدلهــای کمــی ،تاییدکننــدهی تحلیلــی باشــند کــه مــا از دنیــای
واقعــی داریــم و در صــورت مشــاهده خــاف آن ســعی میکنیــم مــدل را طــوری دســتکاری
ً
کنیــم کــه بــه نتایــج مــورد انتظــار خودمــان برســیم.مدلهــای کمــی معمــوال در فرآینــد تهیــه
و اجــرای برنامههــا ،از حداقــل مشــارکت برخــوردار هســتند و توجــه کافــی بــه خــرد جمعــی
و نظـــرات عمــوم کارشناســان ندارنــد .ایــن در حالــی اســـت اگــر عمــوم افــراد و کارشناســان،
مدیــران و تصمیمگیــران بــه یــک برنامـ ه توســعه اعتقــاد داشــته باشــند و بــر اســاس مشــارکت
حداکثــری کارشناســان ،نخبــگان ،ذینفعــان و ذینفــوذان تهیــه شــود شــانس موفقیــت آن
برنامــه بیشــتر خواهــد بــود  .همچنیــن مدلهــای کمــی ،اغلــب توســط تعــداد محــدودی
از کارشناســان مرکــز تهیــه و بــرای اجــرا در اختیــار واحدهــا و مناطــق مختلــف قــرار داده
میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه مناطــق و اســتانهای مختلــف از ویژگیهــای اجتماعــی،
فرهنگــی ،اقتصــادی و جغرافیایــی متنوعــی برخــوردار بــوده و دارای پتانســیلها ،چالشهــا
و اولویتهــای بســیار متفاوتــی هســتند و عــدم توجــه کافــی بــه ایــن مســاله ،اثربخــش بــودن
بکارگیــری ایــن نــوع برنامههــا را بــه حداقــل خــود میرســاند.
در مجمــوع ،بــه نظــر میرســد کــه بــه کارگیــری روشهــای کمــی بــا چالشهــای مهمــی
مواجــه بــوده و اســتفاده از آنهــا بــه عنــوان تنهــا ابــزار تهیـه برنامههــای توســعه ،از کارایــی و
اثربخشــی کافــی برخــوردار نباشــد  .
هــر روشــی کــه یافتههــای خــود  را مبتنــی بــر  دادههایــی کــه بــا شــیوههایی غیــر از
روشهــای آمــاری کســب شــدهاند ارائــه نمایــد ،روش تحقیــق کیفــی تلقــی میشــود .نتایــج
حاصــل از تحقیــق کیفــی قابــل تفســیر بــوده و میتوانــد بــرای افــراد گوناگــون ،معانــی متفاوتــی
داشــته باشــد .بعضــی محققــان دادههــا را از طریــق مصاحبــه یــا مشــاهده گــردآوری میکننــد.
ایــن فنــون معمــوال بــا روشهــای کیفــی قریــن هســتند .بــا ایــن حــال ،محققــان در نهایــت
دادههــا را بــه گون ـهای کدگــذاری میکننــد کــه بــه آنــان امــکان تجزیــه و تحلیــل آمــاری را
بدهــد (اســتراس و کوربیــن .)1385 ،روشهــای کیفــی نیــز در کنــار مزایایــی کــه دارنــد دارای
مشــکالتی نیــز هســتند.
در مقابــل ماهیــت ابتــکاری ،انعطافپذیــر و بــدون محدودیــت روشهــای کیفــی بــه
محقــق اجــازه میدهــد کــه در گــردآوری و تفســیر دادههــا  نتوانــد همــان دقتــی را کــه در
تحقیــق کمــی بــه کار میبــرد بهــره بگیــرد .گرچــه اســتفاده و بکارگیــری روشهــای کیفــی در
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مقابــل روشهــای کمــی بــه دلیــل اعتبــار و منطقــی بــودن آن اســت امــا بــا توجــه بــه اینکــه
ً
در روش کیفــی لزومــا ،نمونهگیــری بطــور تصادفــی صــورت  نمیگیــرد لــذا نتایــج حاصــل
از ایــن روش قابلیــت تعمیــم نداشــته و باعــث کاهــش تمایــل برخــی پژوهشــگران نســبت بــه
ً
بکارگیــری وســیع آن شــده اســت .در ایــن روش معمــوال گــردآوری ،تحلیــل و تفســیر دادههــا
بیــش از انــدازه زمانبــر اســت .همچنیــن مســئله گمنامــی و جلــب اعتمــاد هنــگام گزینــش
یافتههــا مشــکالتی را بوجــود م ـیآورد و نیزحضــور محقــق تأثیــر عمیقــی بــر نتایــج حاصــل از
مطالعــات میگــذارد.
ابعــاد و ویژگیهــای تحقیقــات کمــی و کیفــی بــر تمایــز بیــن ایــن دو رویکــرد داللــت دارد.
بررسـیهای کمــی مبتنــی بــر فرآیندهــای ادراکــی بــا خصیصــه فردگرائــی ،ایســتائی و انفعالــی
اســت کــه قابــل شکســته شــدن و تبدیــل بــه عناصــر جــزء هســتند و ایــن عناصــر بــه تنهائــی
و بــا فــرض ثبــات ســایر عوامــل قابــل بررســی هســتند .در حالــی کــه فرآیندهــای ادراکــی در
بررس ـیهای کیفــی ،اجتماعــی ،توســعهای و فعــال هســتند و مطالعــه ایــن فرآیندهــا زمانــی
مقــدور اســت کــه در ارتبــاط بــا همدیگــر مالحظــه شــوند.
ً
اساســا ماهیــت بررســیهای کیفــی ،عمقــی و اکتشــافی اســت و بــه همیــن لحــاظ از
روشهائــی هماننــد گروههــای متمرکــز اســتفاده میکنــد در حالیکــه بررســیهای کمــی
عینــی بــوده و بــه اندازهگیــری میپــردازد .همانطــور کــه اشــاره شــد ویژگیهــای ایــن دو
رویکــرد نشــان از تبایــن پارادایمهــای آنــان دارد و عمــا هیچکــدام نتوانســته الگــو و مــدل
کاملــی در حــوزهبرنامهریــزی تلقــی شــود .از ایــن رو دســت یابــی بــه مدلــی کــه بــه صــورت
ترکیبــی و ســازگار از هــر دو تکنیــک اســتفاده نمــوده و ضمــن پوشــش نارســاییهای همدیگــر،
نقطــه قوتهــای آن نیــز مضاعــف شــود ضــروری اســت .در فصــل آتــی ســعی خواهــد شــد
تکنیــک جدیــدی معرفــی شــود کــه بــرای بهکارگیــری در برنامهریــزی هســتههای کلیــدی
نیــز مناســب اســت.

برنامهعملیاتیاقتصادمقاومتی
جلد اول
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مقدمه

1

عــدم انطبــاق کامــل تکنیکهــای کمــی و کیفــی متعــارف بــا الگوهــای مــورد نیــاز بــرای
تهیــه یــک برنامــه مناســب اقتصــادی و اجتماعــی و در یــک کالم برنامههــای توســعه،
موضوعــی قابــل تأمــل اســت .تکنیــک مــورد نظــر بایســتی دارای تــوان آیندهنگــری و قــدرت
پیــش بینــی ،قــادر بــه کشــف حقیقــت و نیــز متکــی بــه آراء و نظــرات صاحبنظــران و مشــارکت
آحــاد ذینفعــان بــوده و نیــز یافتههــای آن قابلیــت تعمیــم داشــته و در بــازه زمانــی محــدود
و بــا هزینــه پاییــن قابــل دســتیابی باشــد .از ایــن رو در ایــن فصــل درصــدد هســتیم روش
و تکنیــک ترکیبــی معرفــی کنیــم کــه بتوانــد ایــن خواســتهها را تأمیــن نمایــد .مطالــب ایــن
فصــل بــا بحــث دربــاره ضــرورت بکارگیــری تکنیــک جدیــد آغــاز شــده و در ادامــه ضمــن ورود
بــه حــوزه روش تحلیــل چندبخشــی ،پایههــای نظــری آن تبییــن میشــود .در ادامــه روش
تحلیــل ســاختاری و تحلیلهــای چنــد معیــاری مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت و اســتفاده از
ایــن روشهــا بــرای برنامهریــزی و انتخــاب راهبردهــای توســعه ملــی و منطقـهای و شناســائی
هســتههای کلیــدی تبییــن خواهــد شــد.
 -1مطالب این فصل بر اساس مباحث منبع ز یر تنظیم شده است:

Stimson, Robert J. (2006), «Regional Economic Development (Analysis and Planning Strategy)»,
Springer Berlin Heidelberg, New York.
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ضرورت بهکارگیری تکنیک جدید
برخــی صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد کــه ترکیــب و تلفیــق خالقانــه روشهــای کمــی و
کیفــی میتوانــد مزایــای زیــادی داشــته باشــد .از جملــه ایــن مزایــا میتــوان بــه جلــب اعتبــار
متقابــل در بررســی پدیدههــای اجتماعــی اشــاره نمــود کــه از ایــن طریــق میتــوان تصویــر
کاملــی از تمامــی ابعــاد کمــی و کیفــی پدیــده مــورد بررســی بــه دســت آورد .همچنیــن هــر
قــدر کــه یــک بررســی بــه صــورت کیفــی انجــامشــود میتــوان براســاس یافتههــای آن بــا
ّ
کمــی ســازی مفاهیــم اساســی ،حمایتهــای کمــی نیــز بــرای آن کســب نمــود .حتــی اســتفاده
همزمــان از روشهــای کمــی و کیفــی میتوانــد جامعیــت یافتههــا در اســتنباط و تولیــد دانــش
را افزایــش دهــد .بــا ایــن حــال تلفیــق روشهــای کمــی و کیفــی بــه عنــوان یــک امــر تکنیکــی
و بــا توجــه بــه ضعــف و قــوت هریــک از آنهــا انجــام میشــود.
همانطــور کــه در فصــل گذشــته اشــاره شــد کاربــرد روشهــای کمــی بــا اســتفاده از
دادههــای ثانویــه در تحلیلهــای ملــی و منطق ـهای میتوانــد بــه درک بهتــر عملکــرد اقتصــاد
ملــی و منطق ـهای در طــول زمــان و وابســتگی متقابــل بیــن بخشهــای اقتصــاد کمــک کنــد
ی توســعه باشــد .لــذا هرچنــد  روشهــای کمــی
و میتوانــد مبنایــی بــرای برنامهریزیهــا 
ابزارهــای مفیــد و مناســبی هســتند ،امــا محدودیتهایــی در زمینــه پیشبینــی دقیــق آینــده
دارنــد (مینتزبــرگ .)1994 ،1روشهــای کیفــی نیــز میتواننــد در توضیــح علــل وقــوع یــا عــدم
وقــوع توســعه اقتصــادی و اجتماعــی در یــک منطقــه کمــک کــرده و منجــر بــه اســتفاده بهتــر
از منابــع و امکانــات اقتصــادی منطقــه بــرای آینــده شــوند .شــایان ذکــر اســت هرچنــد کــه
ْ
روشهــای کیفــی عمدتــا بــر پایــه تجربــه و خــرد جمعــی ،دانــش و قضــاوت فعــاالن در اقتصــاد
منطق ـهای بنــا میشــود ولــی تحلیلهــای کیفــی بــه تنهایــی کافــی نیســتند و در کنــار آنهــا
بســیاری از مواقــع بــرای تصمیمگیــری نیــاز بــه تحلیلهــای کمــی نیــز وجــود دارد.
بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت ،مســالهای کــه در تحلیلهــای اقتصــاد منطقـهای و برنامهریــزی
ش جدیــدی را معرفــی کــرد
راهبــردی بــا آن مواجــه هســتیم ایــن اســت کــه آیــا میتــوان رو 
کــه تکنیکهــای تحلیلــی کمــی و کیفــی را ترکیــب کــرده و بــا بهرهمنــدی از مزایــای هــر
دو رویکــرد ،دیــدگاه بهتــر و کاملتــری را از عوامــل ایجادکننــده و حفظکننــده توســعه پایــدار
منطقــه بدســت آورد .همچنیــن بتوانــد بــه ارزیابــی بهتــر چالشهایــی کــه منطقــ ه بــا آن
1- Mintzberg
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مواجــه بــوده و در اتخــاذ اســتراتژیهای توســعه منطقــهای و سیاســتگذاری مؤثــر اســت،
کمک نماید.
اکثــر ابزارهایــی کــه در برنامهریــزی توســعه اقتصــادی منطقــهای بــه کار میرونــد،
براســاس شناســایی مزیــت رقابتــی اقتصــاد منطقــه بــه صــورت یــک واحــد کالن ،بــدون در
نظــر گرفتــن تعامــات داخلــی آن عمــل میکننــد و بــر بخشهــای خاصــی از صنعــت و
یــا بنگاههــای بــزرگ تاکیــد میکننــد بــدون آنکــه ارتباطــات آنهــا بــا واحدهــای دیگــر در
نظــر گرفتــه شــود .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اقتصــاد هــر منطق ـهای شــامل مجموع ـهای
از شــبکههای بــه هــم پیوســته و عوامــل و جریانــات چنــد بخشــی اســت کــه برخــی از آنهــا
بســیار خــاص بــوده و نقــش کلیــدی در تعریــف ســاختار و شــکلدهی آینــده جامعــه دارنــد.
هرچنــد تکنیــک داده  -ســتانده ،یکــی از ابزارهــای خوبــی اســت کــه تحلیلگــران اقتصــاد
منطقــهای میتواننــد از آن بــرای درک بهتــر روابــط بیــن بخشهــای اقتصــاد یــک منطقــه
اســتفاده کننــد؛ ولــی بایــد توجــه داشــت کــه جریانــات بیــن بخشــی بــه تنهایــی و لزومــا بطــور
مســتقیم عمــل نمیکنــد بلکــه عوامــل و جریانــات دیگــری خــارج از چارچــوب جــدول داده
 ســتانده وجــود دارنــد کــه عامــل مهمــی در رقابتپذیــری منطقــه بــه حســاب میآینــد .درواقــع ،مجموع ـهای از عوامــل پیچیــده ،ســاختاری و نهــادی وجــود دارنــد کــه ســبب مزیــت
رقابتــی بنگاههــا ،بخشهــای صنعتــی و خوش ـههای یــک منطقــه میشــوند کــه در تکنیــک
داده  -ســتانده در نظــر گرفتــه نمیشــوند.
نظریــه اقتصــاد پایــه و تحقیقــات مربــوط نیــز بیانگــر آن اســت کــه اغلــب تعــداد محــدودی
از بخشهــا و بنگاههــا در تعییــن ســاختار اقتصــادی و فرآینــد توســعه اقتصــاد منطقــهای
نقــش محــوری دارنــد (ریچاردســون .)1973 ،1بیشــتر ایــن بخشهــا شــامل شــبکهها یــا
خوشــهها هســتند (کــوک 2و همــکاران )1994 ،و بــه عنــوان بخشهــای کلیــدی اقتصــاد
منطقــهای محســوب میشــوند و شــبکههای تامیــن و توزیــع و همچنیــن زیرســاختهای
اصلــی اقتصــاد از قــرار گرفتــن آنهــا در فضــای رقابتــی حمایــت کــرده و ســبب توســعه و
ارتقــای جایــگاه آنهــا میشــوند .البتــه ممکــن اســت عناصــر رقابتــی کــه از بنگاههــا حمایـت  
و خوشــههای صنعتــی را توســعه و بهبــود میبخشــند بیــن بخشهــای صنعتــی متفــاوت
1- Richardson
2- Cook
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باشــند؛ همچنیــن ایــن عوامــل در بیــن مناطــق نیــز تــا حــدی متفــاوت هســتند .بنابرایــن ،بــرای
حداکثــر کــردن ظرفیــت توســعه اقتصــادی یــک منطقــه الزم اســت بدانیــم کــه چــه عواملــی
در چــه بخشهایــی منجــر بــه مزیــت رقابتــی میشــوند؛ نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا چیســت؛
و ارتباطــات و وابســتگی درونــی ایــن عوامــل در حمایــت از توســعه یــک صنعــت و یــا خوشــه
صنعتــی چگونــه اســت (آکــر.)1998 ،1
ط بــه جهانیشــدن و رقابتیتــر شــدن محیــط
در عصــر حاضــر ،تغییــرات ســریع مربــو 
کس ـب وکار ســبب شــده اســت ســطح نااطمینانــی بــه طــور فزاینــدهای رشــد کنــد و نــه تنهــا
بنگاههــا و شــرکتها ،بلکــه در ســطح مناطــق نیــز شــاهد تغییــرات و نوســانات عمیقــی در
مزیــت رقابتــی باشــیم .لــذا الزم اســت ابزارهــای دقیقتــری بــرای ارزیابــی چالــش منطقـهای
طراحــی و تکویــن شــود .بــرای ایــن منظــور ،نیازمنــد روشهــای تحلیلــی هســتیم کــه بتوانــد
هــم ویژگیهــای بخشهــا یــا خوشـههای مختلــف را ســنجش کــرده و آنهــا را باهــم مقایســه
کنــد و هــم ارتباطــات و تعامــات بیــن آنهــا را در نظــر بگیــرد .روشــی ماننــد تحلیلهــای چنــد
بخشــی ( 2)MSAکــه توســط رابرتــز و استیمســن )1998( 3پیشــنهاد شــد ه اســت ،میتواننــد
ایــن کار را انجــام دهنــد.
در ایــن فصــل درصــدد هســتیم روش  MSAرا بــه عنــوان روش و ابــزاری بــرای رفــع ایــن
چالشهــا معرفــی کنیــم .ایــن بحــث بهطــور خــاص میتوانــد راهنمــا و دســتورالعملی بــرای
ی توســعه منطق ـهای براســاس
متولیــان برنامهریــزی منطق ـهای بــرای دســتیابی بــه اســتراتژ 
یــک روششناســی علمــی و ملحــوظ نمــودن رقابــت منــدی منطق ـهای و عوامــل نااطمینانــی
منطقـهای ارائــه نمایــد.
روش تحلیل چند بخشی
 MSAابــزار و روش ترکیبــی و تعمیمیافتـهای از روشهــای کمــی و کیفــی اســت کــه هــم
در جوامــع توســعه یافتــه هــم در حــال توســعه کاربــرد دارد .یکــی از کاربردهــای مهــم MSA
انتخــاب اســتراتژیهای خوشــه محــور یــا هســتههای کلیــدی بــرای توســعه اقتصــادی یــک
منطقــه اســت.
1- Aacker
2- Multi Sector Analysis
3- Roberts and Stimson
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پایه نظری تحلیلهای چند بخشی ()MSA
رابرتــز و استیمســون ( )1998در ابتــدا  MSAرا بــه عنــوان ابــزار کیفــی بــرای کمــک بــه
ســنجش میــزان رقابتــی بــودن عواملــی کــه منجــر بــه توســعه مناطــق میشــوند ،پیشــنهاد
کردنــد .تکنیــک  MSAبــرای اولیــن بــار در مناطقــی از اســترالیا کــه دارای رشــد ســریع بودنــد
بــکار گرفتــه شــد .هــدف از طراحــی و معرفــی ایــن تکنیــک ،فراهــم نمودن یــک پشــتوانه علمی
بــرای اســتراتژی توســعه اقتصــادی تهیــه شــده بــرای منطقــه بــود .این اســتراتژی که در اواســط
دهــه  1990تدویــن شــد بــه دنبــال آن بــود کــه ســرمایهگذاریهای الزم بــر روی مزیتهــای
رقابتــی صــورت گیــرد و مخاطراتــی را کــه منطقــه در آن زمــان بــا آنهــا مواجــه بــود یــا احتمــال
داشــت در آینــده بــا آن روب ـهرو شــود در نظــر بگیــرد (رابرتــز .)2003 ،ایــن کار اولیــه ،امــکان
گســترش آتــی آن را بــرای تحلیــل عملکــرد منطقــه و نیــزبرنامهریــزی توســعه فراهــم کــرد.
یکــی از مباحثــی کــه مبانــی  MSAرا تشــکیل میدهــد SWOT ،چنــد بخشــی اســت کــه
تکامــل یافتــه  SWOTمتعــارف و کالســیک اســت .در  SWOTمتعــارف ،هریــک از بخشهــا
بــه صــورت مجــزا و جزیــرهای مــورد بررســی قــرار میگیــرد و تعامــات بیــن بخشــی و تاثیــر و
تاثــر بیــن آنهــا چنــدان مــورد توجــه قــرار نمیگیــرد و ایــن ســبب میشــود برخــی بخشهــا
کــه از مزیتهــای منطقــه محســوب شــده و مــی توانــد نقــش هســته توســعه را ایفــا کنــد و بــه
نوبــه خــود ســبب توانمنــدی و افزایــش قــدرت رقابــت منطقــه شــده اســت ،کنــار گذاشــته شــود.
در حالــی کــه در  SWOTچنــد بخشــی ،ایــن تعامــات بــه خوبــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
ایــن روش از عوامــل خــرد بســیاری کــه در بخشهــای مختلــف میتوانــد باعــث ارتقــای
رقابتپذیــری در ســایر بخشهــا شــود و در رویکــرد ســنتی نادیــده گرفتــه شــده یــا حــذف
میشــوند ،بهــره میگیــرد.
در روش  SWOTچنــد بخشــی بایســتی مجموعـهای از معیارهــای ارزیابــی)C1 … Cm( 1
انتخــاب شــوند تــا در تحلیــل ارزیابــی متقاطــع بخشهــای مختلــف ( )S1 … Snبرحســب
اجــزای چهارگانــه ( SWOTقــوت ،ضعــف ،فرصــت و تهدیــد) مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
بــا مقایســه نتایــج هــر بخــش ،عناصــر مهمــی از نقــاط قــوت ،ضعــف ،فرصــت و تهدیــد کــه
میتوانــد عملکــرد و موفقیــت منطقــهای را تحــت تاثیــر قــرار دهــد ،شناســایی میشــوند.
اســتراتژیهای مناســب را میتــوان بــرای رفــع عوامــل منفــی و تقویــت عوامــل مثبــت ،بــرای
1- Evaluation criteria
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هــر بخــش تبییــن کــرد .ولیکــن روش  SWOTچندبخشــی نیــز بــه ایــن صــورت کــه توصیــف
شــد بســیار زمانبــر بــوده و نمیتــوان آن را بهراحتــی بـهکار گرفــت .تجزیــه و تحلیــل ســاختاری
(گــودت  )1991بــر بســیاری از مشــکالت ایــده  SWOTچندبخشــی فایــق آمــده اســت.
ماتریس امتیازدهی معیارها و شناسایی بخشها
بــرای بهدســت آوردن شــکل اولیــه  MSAمیتــوان از یــک یــا مجموع ـهای از شــاخصها
اســتفاده کــرد کــه بتوانــد بخشهــای مختلــف را بــر اســاس طیــف وســیعی از معیارهــا،
مقایســه کنــد .ایــن شــاخصها را میتــوان از طریــق معیارهــای ارزیابــی عملکــرد بخشهــا
بــرای ســنجش میــزان رقابتپذیــری بیــن آنهــا بــه دســت آورد .امتیــاز معیارهــای مختلــف
ارزیابــی بــرای هریــک از بخشهــا میتوانــد بــه صــورت ماتریســی هماننــد ماتریــس ()1-4
نمایــش دادهشــود .در واقــع یکــی از ابزارهــای اصلــی  MSAکــه بــرای ســنجش و تشــخیص
معیارهــا و تشــخیص بخشهــا وجــود دارد ماتریــس اســت .در ایــن ماتریــس ســتونها نشــانگر
بخشهــا و سطـــرها نشــانگر معیــار اســت .تعــداد بخشهــا بســتگی بــه ســطح تفصیــل مــورد
نظــر دارد .چنانچــه تعــداد آنهــا بــا بخشهــای  I-Oبرابــر باشــد امــکان مقایســه نتایــج نیــز
فراهــم میشــود .مزیــت نمایــش ماتریســی ایــن اســت کــه مبنــای مشــترکی را بــرای مقایســه
اهمیــت عواملــی کــه منجــر بــه رقابــت و توســعه بیــن منطق ـهای میشــود را فراهــم میکنــد.
همچنیــن ایــن ماتریــس میتوانــد شــاخصی را بــرای ســنجش میــزان رقابتــی بــودن بخشهــا
در یــک منطقــه ارائــه کنــد .در ایــن ماتریـــس اهمیــت بخشهــا را میتــوان بــا مقایســه جمــع
ســتونها مالحظــه نمــود و همچنیــن جمــع ســطرها نیــز نشــانگر اهمیــت معیارهــا خواهــد
بــود .همچنیــن ایــن ماتریــس قابلیــت دارد کــه عوامــل مخاطرهآمیــز و نیــز بخشهــای
چالشــی یــک منطقــه را نیــز نشــان دهــد.
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ماتریس ( )1-4ماتریس امتیازدهی معیارها و بخشها
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الزم بــه ذکــر اســت کــه روشهــای تحلیلــی چنــد متغیــره ماننــد تحلیــل عاملــی و تحلیــل
ســاختاری نیــز میتواننــد در دادههــای ایــن ماتریــس بــه کار رونــد تــا ابعــاد آن را اســتخراج و
عواملــی کــه منجــر بــه رقابتــی شــدن اقتصــاد منطقــه میشــوند را شناســایی کنــد.
تحلیل ساختاری

در ســالهای اخیــر ،تکنیــک  MSAارائــه شــده توســط رابرتــز و استیمســن ( )1998از
دو طریــق ،نظریــه ماتریــس داده -ســتانده و تحلیــل ســاختاری تکمیــل شــد .تحلیلهــای
ســاختاری بــه پــردازش مجموعــه دادههــای کیفــی مرتبــط بــوده و تحلیلگــران را قــادر
میســازند تــا سیســتم را بــا اســتفاده از ماتریســی توصیــف کننــد کــه تمامــی اجــزای آن را
بــه هــم وصــل میکنــد .ایــن روش شناســایی و تحلیـــل روابـــط بیــن متغیرهــای اصلــی را
امکانپذیــر میســازد .منظــور از متغیرهــا ،مؤلفــه هایــی هســتند کــه ســاختار سیســتم مــورد
بررســی را تشــکیل میدهنــد .گــودت )1991( 1چارچــوب تحلیــل ســاختاری را اینگونــه
توصیــف میکنــد:
«هــر سیســتم شــامل مجموعـهای از اجــزای مرتبــط بــه هــم بــوده و ســاختار سیســتم نیــز
1- Godet
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بیانگــر شــبکه ارتباطــات بیــن اجــزای آن اســت .در واقــع ،ســاختار سیســتم چارچوبــی بــرای
فهــم نحــوه تعامــل اجــزا ،تحــوالت و تکامــل سیســتم بــوده و تــداوم آن سیســتم را نشــان
میدهــد .هــدف تحلیــل ســاختاری ،شناســایی ســاختار رابطــه بیــن متغیرهــای کیفــی اســت
کــه ویژگیهــای اصلــی سیســتم مــورد مطالعــه را مشــخص میکننــد».
روش تحلیــل ســاختاری بهدنبــال مشــخصکردن متغیرهــای کلیــدی (آشــکار یــا پنهــان)
بــه منظــور دریافــت نظــرات و تشــویق مشــارکت کننــدگان و ذینفعــان در مــورد جوانــب و
رفتارهــای پیچیــده و غیــر قابــل پیــش بینــی یــک سیســتم اســت .ایــن روش ابــزاری اســت
بــرای پیونــد عقایــد و تفکــرات کــه از طریــق ماتریــس ارتبــاط تمامــی متغیرهــای سیســتم ،بــه
توصیــف و شناســایی سیســتم میپــردازد .توانایــی ایــن مــدل در شناســایی روابــط بیــن متغیرهــا
و در نهایــت شناســایی متغیرهــای کلیــدی موثــر در تکامــل سیســتم اســت .روش تحلیــل
ســاختاری در مطالعــه کیفــی سیســتمهایی کــه دارای تغییــرات شــدیدی هســتند کاربــرد دارد.
  بطــور کلــی تحلیــل ســاختاری در ســه مرحلــه انجــام میشــود :مرحلــه اول :اســتخراج
متغیرهــا یــا عوامــل کــه ایــن مرحلــه بــه نــدرت ســاختار رســمی و اســتانداردی دارد ،امــا بــه
منظــو ر ادامــه رونــد پــردازش الزامــی اســت .مرحلــه دوم :تعییــن روابــط بیــن متغیرهــا اســت
آنچــه در ایــن مرحلــه مهــم اســت بههــم پیونــد دادن متغیرهــا و عوامــل و توصیف شــبکه ارتباط
بیــن آنهــا اســت .مرحلــه ســوم :شناســایی متغیرهــای کلیــدی اســت .مرحلــه اول معمــوال از
طــرق تکنیــک پایــش محیطــی صــورت میگیــرد کــه خــود دارای روشهــای متعــددی اســت
و هنــوز روش اســتاندارد و رســمیتیافته یگانـهای بــرای انجــام آن وجــود نــدارد و بنابــه محیــط
و موضــوع مــورد مطالعــه میتــوان از روشهــای متناســب اســتفاده کــرد .بعــد از مشــخص
کــردن عناصــر سیســتم تعییــن شــبکه روابــط بیــن متغیرهــا و شناســایی ســاختار سیســتم از ایــن
طریــق ،انجــام میپذیــرد .در آغــاز ایــن مرحلــه معمــوال متناســب بــا محیــط و موضــوع مــورد
مطالعــه دســتهبندیهای متعــددی از عوامــل سیســتم صــورت میگیــرد و متغیرهــا در ایــن
دســتهبندیها قــرار میگیرنــد .ایــن دســتهبندیها میتوانــد بــا توجــه بــه ســطح جغرافیایــی
و یــا ابعــاد مختلــف موضــوع ،در ســطوح مختلــف انجــام گیــرد .در مرحلــه بعــد ماتریــس تحلیــل
ســاختاری تشــکیل میشــود و عناصــر سیســتم در آن جایگزیــن میشــوند و بــا توجــه بــه
قوانیــن تکنیــک تحلیــل اثــر متقابــل بــه روابــط دودوئــی عناصــر امتیــاز داده میشــود.
از جملــه تکنیکهــای انجــام تحلیلهــای ســاختاری میتــوان بــه ماتریــس ضرایــب
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فزاینــده تاثیــر متقابــل بــه منظــور طبقهبنــدی ( 1)MIMMACو ماتریــس همکاریهــا و
تقابلهــا ،تاکتیکهــا ،اهــداف و توصیههــا ( 2 )MACTORاشــاره کــرد )(Godet ,2006
 MIMMACبــرای ارزیابــی و بررســی ارتبــاط بیــن عناصــر تشــکیل دهنــده یــک ماتریــس
بــه کار مــیرود .در ایــن روش ،بایــد ســطر و ســتونهای ماتریــس باهــم برابــر باشــند.3
 MACTORتحلیــل ســاختاری دیگــری اســت کــه بــرای ارزیابــی همگرایــی و واگرایــی
متغیرهــا بیــن دو مجموعــه از معیارهــا بــه کار مــیرود .4تحلیــل ســاختاری در تحلیلهــای
منطق ـهای نیــز مزیتهــای متعــددی دارد کــه از جملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
• •تحریک تفکر در مورد چگونگی کارکرد سیستمهای اقتصادی
• •استفاده از ارزیابی انتخابهای استراتژیک و برنامهریزی سناریوها
• •کمک به بحث و مشارکت در تعیین گزینههای خاص توسعه اقتصادی
بهطــور عملــی ،تحلیل ســاختاری در دو مورد زیر مورد اســتفاده و بهرهبــرداری قرار میگیرد:
1 .1شناسایی متغیرهای کلیدی
2 .2پیشبینی آینده
در ماتریــس تحلیــل ســاختاری (ماتریــس  )2-4میتــوان تاثیــرات چندیــن متغیــر درونــزا و
برونــزا بــر یــک عامــل (هماننــد اشــتغال ،تولیــد ،رفــاه و توســعه و  )...را بــا اســتفاده از ابزارهــای
کیفــی بررســی نمــود ،و میــزان تاثیــر را میتــوان در یــک طیــف از خیلــی قــوی تــا خیلــی
ضعیــف بــا روشهــای دلفــی یــا گروههــای متمرکــز ســنجید و در داخــل ماتریــس جایگــذاری
نمــود .بدیهــی اســت از طریــق تکرارهــای درون روش دلفــی میتــوان بــه ســمت اجمــاع میــل
کــرد و متغیرهــای دارای بیشــترین تاثیــر را برگزیــد.
یکــی از مباحــث مهــم روششــناختی  ،MSAنحــوه وزن دادن بــه معیارهایــی اســت کــه
بــرای ارزیابــی قوتهــا و چالشهــای منطقــه اســتفاده میشــوند .همــه عواملــی کــه توســط
ایــن تکنیــک اندازهگیــری میشــوند وزن یکســانی در بیــن بخشهــا ندارنــد و در اغلــب
مــوارد ،بیــن بخشهــا تفاوتهــای چشــمگیری در اهمیــت ایــن عوامــل وجــود دارد .بــرای
مثــال ،اهمیــت تحقیــق و توســعه ) (R&Dدر توســعه و تقویــت اقتصــاد منطق ـهای بــه طــور
1- Cross-impact Matrix-Multiplication Applied to Classification
2- Matrix Alliance and Conflicts, Tactics, Objectives and Recommendations
3- The matrix must have the same vertical and horizontal variables

 -4برای مطالعه بیشتر در خصوص این تکنیکها ،به گودت ( )1991مراجعه شود.
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قابــل مالحظ ـهای بیــن مناطــق و بخشهــای صنعتــی متفــاوت بــوده و بســتگی بــه ماهیــت
اقتصــاد و مراتــب توســعه یافتگــی آن دارد .بــه عبــارت دیگــر در  ،MSAبــرای در نظــر گرفتــن
اهمیــت نســبی معیارهــا و لحــاظ کــردن ارزشهــای مختلــف ،بــه هــر کــدام از ایــن عوامــل
و معیارهــا وزن داده میشــود .بــرای وزندهــی میتــوان از کمــی نمــودن نتایــج حاصــل از
روشهایــی هماننــد طیــف لیکــرت اســتفاده نمــود .بــرای بدســت آوردن میانگیــن وزنــی ،ابتــدا
وزن هــر معیــار را در ضرایــب منــدرج در ســطر مربــوط ضــرب کــرده و میانگیــن مقادیــر مــوزون
را بــرای ارزیابــی هــر بخــش بدســت آورد .بــا ایــن روش میتــوان شــدت چولگــی را از بیــن
میبــرد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه  nباشــد ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ   n×nﺑﺪﺳﺖ مــی
آیــد( .زاﻟﯽ)1388 ،
ماتریس ( )2-4ماتریس تحلیل ساختاری برای
ارزیابی تاثیر مقابل متغیرهای درونزا و برونزا
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ماتریــس بدســت آمــده را میتــوان بــا نمــودار متناظــر آن نیــز نمایــش داد کــه در آن نمــودار
جهــت تاثیرگــذاری هــر متغیــر بــر دیگــری توســط «پیکانهــا» و میــزان تاثیرگــذاری بــه صــورت
عــددی ،در بــاالی پیــکان نمایــش داده میشــود .در نهایــت براســاس توپولــوژی متغیرهــا ایــن
نرمافــزار قــادر اســت ،عوامــل کلیــدی را اســتخراج و آنهــا را رتبــه بنــدی کنــد ).(Godet,1991
چهارچــوب تحلیــل نمــودار و ســاختار تحلیــل خروجــی مــدل تحلیــل اثــر متقابــل ،روابــط بیــن
متغیرهــا را نشــان میدهــد کــه نرمافــزار  MicMacقابلیــت تبدیــل روابــط بــه اشــکال و
نمودارهــای ویــژه را دارا بــوده و بــا امکانــات خــود تحلیــل آســان روابــط و ســاختار سیســتم را
امــکان پذیــر میســازد .بهطــور کلــی ماتریسهــا و نمودارهــای خروجــی نرمافــزار دو نوعان ـد:
• •ماتریــس اثــرات مســتقیم متغیرهــا ( 1)MDIو نمودارهــای مرتبــط بــا آن و ماتریــس روابــط
غیــر مســتقیم بیــن متغیرهــا و  ( 2)MIIنمودارهــای مربوطــه.
• •درصورتــی کــه در ماتریــس اولیــه ،روابــط بالقــوه بیــن متغیرهــا نیــز مشــخص شــده باشــد،
نــرم افــزار ماتریــس روابــط بالقــوه مســتقیم بیــن متغیرهــا ( 3)MPDIو نیــز ماتریــس روابــط
بالقــوه غیرمســتقیم بیــن متغیرهــا ( 4)MPIIرا دراختیــار قــرار مــی دهــد.
تحلیــل نتایــج و بررســی تاثیــر متغیرهــا بــا در نظــر گرفتــن تعــداد گروههــای ارتباطــی در
ماتریــس تشــکیل شــده ،قابــل ســنجش اســت .متغیــری کــه بــر تعــداد محــدودی از متغیرهــا
اثــر مســتقیم دارد ،تاثیرگــذاری اندکــی نیــز در کل سیســتم دارد .بــه ایــن ترتیــب تاثیرپذیــری
مســتقیم یــک متغیــر را نیــز میتــوان بــا در نظــر گرفتــن ســتون مربــوط در ماتریــس ،بررســی
نمــود .بنابــر ایــن مجمــوع عددهــای هرســطر ،نشــاندهنده تاثیرگــذاری متغیــر مربوطــه و
مجمــوع عددهــای هــر ســتون ،نشــاندهنده تاثیرپذیــری متغیــر مربوطــه اســت ،پــس کلیــه
متغیرهــا و محیــط در برگیرنــده آنهــا را میتــوان بــا نمایــش آنهــا در یــک نمــودار مفهومــی
تاثیرگــذاری تاثیرپذیــری نشــان داد (زالــی.)1388 ،
موقعیــت متغیرهــا در نمــودار بیانگــر وضعیــت آنهــا در سیســتم و نقــش آنهــا در پویایــی
و تحــوالت سیســتم در آینــده اســت و بطــور کلــی در چهــار دســته طبقهبنــدی میشــوند:
متغیرهــای تاثیرگــذار :ایــن متغیرهــا بیشــتر تاثیرگــذار بــوده و کــم تــر تاثیــر پذیــر میباشــند
1- Matrix of Direct Influences
2- Matrix of Indirect Influences
3- Matrix of Potential Direct Influences
4- Matrix of Potential Indirect Influences
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بنابرایــن سیســتم بیشــتر بــه ایــن متغیرهــا بســتگی دارد .متغیرهــای تاثیرگــذار ،بحرانیتریــن
مؤلفههــا میباشــند ،زیــرا تغییــرات سیســتم وابســته بــه آنهــا اســت و میــزان کنتــرل بــر
ایــن متغیرهــا بســیار مهــم اسـت .از طــرف دیگــر ،ایــن متغیرهــا متغیرهــای ورودی محســوب
میشــوند .در میــان ایــن متغیرهــا ،عمومــا متغیرهــای محیطــی دیــده میشــوند ،کــه بــه
شــدت بــر سیســتم تاثیــر میگذارنــد.
نمودار تاثیرگذاری  -تاثیرپذیری ()Godet, 2006

متغیرهایوابسته
(خروجی)

متغیرهایمستقل

(ریسک و هدف)

تاثیرپذیری

متغیرهای دو وجهی

متغیرهایتاثیرگذار
(ورودی)

(قابل حذف)

تاثیرگذاری

متغیرهــای تاثیــر گــذار دو وجهــی :ایــن متغیرهــا ،همزمــان بهصــورت بســیار تاثیرپذیــر
و بســیار تاثیرگــذار ،عمــل مینماینــد .طبیعــت ایــن متغیرهــا بــا عــدم پایــداری آمیختــه اســت،
زیــرا هــر عمــل و تغییــری بــر روی آنهــا ،واکنــش و تغییــری بــر دیگــر متغیرهــا را بهدنبــال
دارد .ایــن گونــه نتایــج و واکنشهــا یــک اثــر بومرنگــی بــه همــراه دارد کــه در نهایــت باعــث
«میرایــی» یــا «تشــدید» اثــر و عالمــت اولیــه میشــوند .ایــن متغیرهــا بــه دو دســته تقســیم
میشــوند :متغیرهــای «ریســک» کــه ظرفیــت بســیار باالیــی جهــت تبدیــل شــدن بــه بازیگــران
کلیــدی سیســتم را دارا هســتند و متغیرهــای «هــدف» کــه بیــش از آنکــه تاثیرگــذار باشــند،
تاثیرپذیرنــد و آنهــا را میتــوان بــا قطعیــت قابــل قبولــی ،بــه عنــوان نتایــج تکامــل سیســتم
شناســایی نمــود کــه نشــانگر «اهــداف ممکــن» هســتند.
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مســتقل (از ســایر متغیرهــای سیســتم تاثیرنپذیرفتــه و بــر آنهــا تاثیــر هــم ندارنــد) ،نــوع
ســوم و چهــارم متغیرهــا هســتند.
تحلیــل پویایــی سیســتم هــا ،پیچیدگــی آنهــا در جهــان معاصــر و شــناخت متغیرهــای
موثــر در آینــده را میتــوان از مهمتریــن بخشهــای مطالعــات آینــده پژوهــی دانســت.
روش تحلیــل ســاختاری ،روشــی اســت کــه بــرای تحلیــل روابــط بیــن متغیرهــا خصوصــا در
سیســتمهای گســترده و دارای ابعــاد متعــدد بــکار م ـیرود .پتانســیل ایــن روش در اســتفاده
از دادههــای کیفــی در کنــار دادههــای کمــی ،ســبب شــده کــه ایــن روش در زمــره روشهــای
پرکاربــرد در آینــده پژوهــی شــود.
تحلیلهای چند معیاری

1

زمانــی کــه اهــداف چندگانــه نمیتواننــد توســط یــک معیــار واحــد هماننــد ارزش پولــی
اندازهگیــری شـــوند ،تحلیلهــای چنــد معیــاری ( )MCAگزینــه دیگــری را در اختیــار
سیاســتگذاران قــرار میدهــد MCA .ابــزاری اســت کــه بــا اســتفاده از معیارهــای مــورد
نظــر بــه تصمیمگیــری بهینــه کمــک میکنــد .نیجکامــپ و همــکاران ( )1990جهــت
ارزیابــی برنامهریــزی مبتنــی بــر ســناریو  بــرای پروژههــای بــزرگ زیربنایــی از  MCAاســتفاده
کردنــد .در ایــن مطالعــه ،گزینههــای مختلــف از طریــق وزندهــی معیارهــای مختلــف در
چارچــوب  MCAارزیابــی شــدند .یکــی از ســادهترین شــکلهای  MCAتحلیــل ماتریــس
دســتاوردها ( )GAMAاســت .روش  MCAبــه صــورت گســترده در فرآیندهــای مربــوط بــه
تصمیمســازی در خصــوص مســائل مختلــف زیس ـتمحیطی و همچنیــن برنامهریــزی حمــل
و نقــل اســتفاده شــده اســت (موناســینگ .)1994 ،در حالتهــای پیشــرفتهتر MCA ،شــامل
برنامهریزیهــای خطــی پیچیــده اســت .موناســینگ ( )1994اســتدالل میکنــد کــه MCA
مهمتریــن اهــداف و ویژگیهــا را مشــخص کــرده ،گزینههــای نامرتبــط را حــذف و زمینــه
الزم را بــرای شــفافیت و تمرکــز بیشــتر در فرآینــد نهایــی انتخــاب را فراهــم میکنــد و در عیــن
حــال ،بــرای تصمیمگیرنــدگان انتخابهــای انعطافپذیرتــری را ممکــن میســازد.
وزندهــی بــا روشهــای مختلــف بــه متغیرهــا ســبب تغییــرات چشــمگیری در نتایــج
میشــود .همچنیــن از ایــرادات مطــرح ،پیچیدگــی ریاضیــات مــورد نیــاز بــرای فراهمســازی
1- Multi Criteria Analysis
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شــرایطی اســت کــه فرآینــد مدلســازی پویاییهــا را هــم در بــر داشــته باشــد .بهرغــم ایــن
کاســتیهای جزئــی MCA ،ابــزار بســیار مفیــدی بــرای کمک بــه تصمیمگیــری در تحلیلهای
اقتصــادی بــوده و یکــی از بســترهای الزم را بــرای ارائــه تحلیلهــای  MSAفراهــم مـیآورد.
شــکل زیــر ماتریــس اصلــی مــورد اســتفاده در  MCAرا نشــان میدهــد.
شــدت ارتباط
بیــن هــر گزینــه و هــر معیــار انــدازه میگیــرد کــه بایســتی مقادیــر آن بــرای تمامــی
درایههــای ( )i,jدر ماتریــس ( )3-4تکمیــل شــود .بــرای بدســت آوردن امتیــاز هــر یــک از
گزینههــا بایســتی مقادیــر
مربــوط بــه ســطر مــورد نظــر بــه صــورت افقی جمع بســته شــود.

ماتریس ( )3-4ماتریس مورد استفاده در MCA

باالتریــن امتیــاز بدســت آمــده بــا توجــه بــه تعریــف معیــار مــورد نظــر میتوانــد بهتریــن یــا
بدتریــن گزینــه باشــد .شــایان ذکــر اســت کــه وزندهــی یکســان بــه تمامــی معیارهــا ،صحیــح
بــه نظــر نمیرســد .جهــت اعمــال اهمیــت معیارهــای مختلــف ،وزن بــرای هــر یــک از
معیارهــا در نظــر گرفتــه میشــود .امتیــاز وزنــی هــر یــک از گزینههــا بــر اســاس مقادیــر
بــه صــورت زیــر محاســبه میشــود:
 iگزینه
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ایــن روش عــام بــه صــورت گســترده بــرای ارزیابــی چشــماندازها و تصمیمســازی در
زمینههــای مختلــف بــه کار گرفتــه میشــود .کاربردهــای پیشــرفته  ،MCAبــه ویــژه زمانــی کــه
معیارهــا بــه صــورت طیــف باشــد ،از لحــاظ ریاضــی  پیچیــده میشــود .روشهــای بهینهیابــی
مســتلزم آن اســت کــه بهتریــن طیــف از ترکیبات مختلــف گزینههای ارزیابی شــده تعیین شــود.
چنیــن روشهایــی میتواننــد در اقتصــاد منطق ـهای بــرای ارزیابــی میــزان رقابتپذیــری
بخشهــای موجــود در منطقــه بــه کار گرفتــه شــوند .اگــر عوامــل رقابتپذیــری ( )iبــه صــورت
ســطری لیســت شــده باشــند ) (i=1 …. nو بخشهــا ( )jبــه صــورت ســتونی قــرار گرفتــه
باشــند ) (j=1 …mمقادیــر     بــه دســت خواهنــدآمــد.
نشــان از قــوت یــا ضعــف
روابــط بیــن دو مجموعــه از متغیرهایــی اســت کــه در حــال ارزیابیانــد .اگــر مقادیــر
از
طریــق مجمــوع  jهــا بــه دســت آمــده باشــد ،قــوت عوامــل رقابتــی مختلــف قابــل شناســایی
خواهــد بــود .در صورتــی کــه iهــا جمــع شــده باشــند ،بخشهــای بــا عوامــل رقابتــی قویتــر
شناســایی خواهنــد شــد .ماتریــس  ،MCAتصویــری از رابطــه بیــن بخشهــا و ویژگیهــای
رقابتــی را فراهــم میکنــد .ایــن روش ماتریســی پایههــای  MSAرا شــکل میدهــد.
استفاده از  MSAبرایبرنامهریزی و انتخاب راهبرد توسعه منطقهای
چارچوب برنامهریزی راهبرد

 MSAمیتوانــد در فرآینــد شــکلگیری راهبــرد توســعه اقتصــادی منطق ـ ه نقــش مهمــی
را ایفــا نمایــد و قــادر اســت بــا دو هــدف ذیــل بــرای شناســایی ابعــاد کارکردهــای منطق ـهای و
قابلیتهــای توســعه بــکار رود.
1 .1هــدف  MSAشناســایی و ارزیابــی عواملــی اســت کــه منجــر بــه توانمندســازی اقتصــادی
منطق ـ ه میشــود ،بــه بیــان دیگــر MSA ،ســعی دارد ظرفیتهــا و توانمندیهــای اصلــی
و زیرســاختهای راهبــردی منطقــه را شناســایی کــرده و از آنهــا در جهــت توســعهی
منطقــه بهرهبــرداری کنــد .همچنیــن بــا مشــخص کــردن عوامــل ایجادکننــده چالــش،
بــه مدیریــت موثــر آنهــا بپــردازد .نقــش اســتراتژی ایــن اســت کــه بــا اســـتفاده از منابــع
ظرفیتهــا و توانمدنیهــای اصلــی و زیرســاختهای اســتراتژیک ،بــه تقویــت مزیتهــا
و فرآینــد توســعه کمــک کنــد( .هامــل و پراهالــد.)1993 ،1
1- Hamel and Prahalad
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2 .2هــدف دوم شناســایی فرصتهــا و بازارهــای جدیــد بــرای توســعه اقتصــاد منطقــه اســت.
ایــن هــدف شــامل توســعه ظرفیتهــای تجــارت یــا توســعه فعالیتهــای بیــن بخشــی
اســت .همچنیــن از روش  MSAمیتــوان بــه منظــور ارزیابــی توانمندیهــا و قابلیــت
توســعه منطق ـ ه بــرای انتخــاب اســتراتژی ،اســتفاده کــرد.
خاطرنشــان میســازد بهکارگیــری  MSAمعمــوال مســتلزم اســتفاده از تکنیکهــای کیفــی
اســت کــه شــامل نظرســنجی از خبــرگان ،گروههــای متمرکــز و دلفــی جهــت ارزیابــی کیفــی
عملکــرد بخشهــا و ارزیابــی چالشهــا اســت .بهطــور کلــی و بــه اجمــال اشــاره میشــود کــه
ایــن روش قابلیــت پرداختــن بــه مؤلفههــای رقابتمنــدی و چالشهــای منطقــهای ،هماننــد
توانمندیهــای کلیــدی ،زیرســاختهای اســتراتژیک ،مدیریــت ریســکها و مخاطــرات
درونــی و برونــی ،شناســایی فرصتهــای بالقــوه توســعه فعالیتهــای بیــن بخشــی ،شناســایی
فرصتهــای بالقــوه تجــاری و ...را دارد.
خالصه و جمعبندی
همانطــور کــه اشــاره شــد یکــی از مؤثرتریــن ابزارهایــی کــه میتوانــد بــرای برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد روش تحلیــل چنــد بخشــی ( )MSAنــام دارد.
ش ســعی میشــود محدودیتــی کــه تحلیــل  SWOTکالســیک و حتــی SWOT
در ایــن رو 
چندبخشــی دارد رفــع شــود بــه ایــن معنــی کــه حوزههــای مختلــف بــه صــورت جداگانــه
و جزیــرهای تحلیــل نشــوند .بلکــه تعامــات و روابــط بیــن حوزههــای مختلــف نیــز در
انتخابهــای هســتههای کلیــدی لحــاظ شــوند و ایــن نکتــه از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار
اســت .چــرا کــه هســتههای کلیــدی بایســتی بــه عنــوان پیشــران عمــل کننــد و مــواردی بایــد
بــه عنــوان هســتههای کلیــدی انتخــاب شــوند کــه تعامــات گستـــردهتری بــا ســایر حوزههــا
داشــته باشــند تــا بــا انتخــاب آنهــا بــه عنــوان هســتههای کلیــدی ،ســایر بخشهــا و مناطــق
و حوزههــا را نیــز بــه دنبــال خــود بکشــند .لــذا یکــی از نــکات مهــم انتخــاب هســتههای
کلیــدی داشــتن همیــن تعامــات گســترده بــا ســایر حوزههــا و بخشهــا میباشــد .بــر ایــن
اســاس ،بــرای اولویتبنــدی هســتهها ،بررســی میــزان تعامــات و روابــط بیــن بخشهــا و در
نتیجــه میــزان اثــرات ســرریز ،یکــی از معیارهــای ارزیابــی هســتهها میباشــد.
نکتــه مهــم دیگــر در انتخــاب هســتههای کلیــدی آن اســت کــه مــواردی کــه بــه عنــوان
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اولویتهــای اول پیشــرانهای توســعه منطقــه در نظــر گرفتــه میشــوند بایســتی میــزان
تحقــق اهــداف توســعه پایــدار را بیشــتر تضمیــن کننــد .لــذا هســتههای کلیــدی بایســتی بــر
اســاس یــک ســری معیارهایــی ارزیابــی شــوند کــه میــزان تحقــق اهــداف توســعه پایــدار  همانند
اشــتغالزایی ،ســازگاری بــا محیــط زیســت ،عدالــت اجتماعــی و امنیــت را ســنجش میکننــد.
در مجمــوع ،در روش تحلیــل چنــد بخشــی ( )MSAســعی میشــود تــا ابتــدا بــر اســاس
تحلیــل   SWOTهســتههای کلیــدی اولیــه شناســایی شــوند .ســپس هســتههای مــورد نظــر بــر
اســاس روابــط بینبخشــی و معیارهــای چندگانــه مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد .لــذا میتــوان گفــت
کــه روش مناســب بــرای برنامهریــزی هســتههای کلیــدی  SWOTچندبخشــی -چندمعیــاره
اســت کــه در فرآینــد تهیــه میتــوان از گروههــای متمرکــز یــا دلفــی اســتفاده بیشــتری کــرد.
شــایان ذکــر اســت کــه تحلیلهــای کیفــی بــه دلیــل اینکــه بــه تنهایــی نمیتواننــد
در عمــل مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد مگــر آنکــه بتوانیــم یافتههــای آن را کمیســازی
کنیــم .لــذا در روش تحلیــل چنــد بخشــی ( )MSAهنــگام اولویتبنــدی هســتههای
شناســایی شــده ،امتیازدهــی هســتهها بــر اســاس معیارهــا و روابــط متغیرهــا بــر اســاس
مقیاسهای کمی صورت میگیرد تا نتایج روشن و دقیق از یافتهها بهدست آید  .
همچنیــن از ویژگیهــا و قابلیتهــای روش تحلیــل چنــد بخشــی ( )MSAآن اســت کــه
مباحثــی ماننــد آیندهپژوهــی ( )Future Studyو تحلیــل چالــش را نیــز میتــوان در شناســایی
هســتههای کلیــدی لحــاظ کــرد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه جــدول  SWOTدر گروههــای
متمرکــز تکمیــل میشــود ایــن روش میتوانــد حداکثــر مشــارکت نخبــگان را دربــر داشــته باشــد
و هســتههای کلیــدی را بــر اســاس خــرد جمعــی و مشــارکت نخبــگان جامعــه اســتخراج نمایــد.
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مقدمه

برنامههــای توســعه میتواننــد نقــش مهمــی را در پیشــرفت جوامــع داشــته باشــند
بهطوریکــه یکــی از الزامــات توســعه را برنامهریــزی منســجم ،هدفمنــد و پایــدار ذکــر
کردهانــد و فــارغ از مشــکالت سیاســی ،اجتماعــی و نیــز تغییــر دولتهــا  ،ابــزار پرقدرتــی
بــرای مدیریــت بهینــه جامعــه محســوب میشــوند  .
در نظــام برنامهریــزی ،عــاوه بــر نحــوه اجــرای برنامــه ،نظــارت و ارزیابــی نیــز از اهمیــت
بســیار زیــادی در میــزان تحقــق اهــداف مــورد انتظــار برخــوردار اســت .زیــرا از یکســو
اطالعــات الزم را از طریــق یــک فرآینــد بازخــوردی کارآمــد فراهــم م ـیآورد تــا مدیریــت را در
انتخــاب ابــزار و روشهــای اجــرای برنامــه توانمنــد ســازد و از ســوی دیگــر ضعفهــای اجرایــی
برنامــه را آشــکار میکنــد و مشــکالتی را کــه در مرحلــه برنامهریــزی پیشبینینشــده اســت،
میشناســاند و بــه یافتــن راهحلهــای آنهــا یــاری میرســاند.
ایــران در میــان کشــورهای درحالتوســعه ازجملــه کشــورهایی اســت کــه ســابقه دیرینــه
در تدویــن و اجــرای برنامههــای میانمــدت دارد .امــا بهرغــم ایــن مهــم ،غالــب اهــداف ایــن
ً
برنامههــا محقــق نشــده اســت و عمــا زمینــه تحــرک و پویایــی اجتماعــی را فراهــم نیــاورده
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اســت .عــدم تحقــق اهــداف برنامههــای توســعه ،ریشــه در عوامــل متعــددی دارد کــه در اینجــا
بــه همــه آنهــا پرداخــت نمیشــود ولــی ضعــف ســاختاری برنامهریزیهــای توســعه بهویــژه
در حــوزه ضمانــت اجرایــی و عــدم وجــود پیشنیازهــای نهــادی بــرای نظــارت و کنتــرل ،یکــی
از عوامــل مهمــی اســت کــه در همــه برنامههــای توســعه مغفــول بــوده و کمتــر موردتوجــه
قرارگرفتــه اســت.
امــروزه بــا گســتردهتر شــدن وســعت حــوزه عملکــرد «نهادهــا و ســازمانها» و پیچیدهتــر
شــدن فعالیتهــای آنهــا ،روشهــای پایــش و نظــارت نیــز از حساســیت و پیچیدگــی بیشــتری
برخــوردار هســت .لــذا بــه نظــر میرســد بــرای تحقــق اهــداف برنامههــای تدوینشــده و
موفقیــت اجــرای آن ،طراحــی و اجــرای یــک سیســتم پایــش و ارزیابــی مناســب ،ضرورتــی
اجتنابناپذیــر اســت.
بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق ،قبــل از شــروع اجــرای هــر برنام ـهای و یــا انجــام هرگونــه
فعالیتــی ،بایســتی چارچــوب پایــش و ارزیابــی آن تدویــن شــود تــا مشــخص شــود کــه در اجــرای
برنامــه دنبــال چــه موضــوع و هدفــی هســتیم و بــه چــه ســؤاالتی میخواهیم پاســخ دهیــم .این
کار کمــک میکنــد تــا مجریــان برنامــه بداننــد بــرای نظــارت بــر اجــرای برنامــه ،چــه دادههــا و
اطالعاتــی را جم ـعآوری خواهنــد کــرد و چگونــه اطالعــات جمعآوریشــده را تجزیهوتحلیــل
خواهنــد کــرد و بــرای بهبــود برنامــه چــه مطالــب و نتایجــی را منتشــر خواهنــد کــرد.
در ایــن بخــش از ســند تدبیــر توســعه اســتان ســعی شــده اســت تــا ســاختار پایــش و نحــوه
اجــرای آن تبییــن شــود .بــرای ایــن منظــور بعــد از مقدمــه ،ابتــدا اصطالحــات و عبارتهــای
کلیــدی تعریــف خواهنــد شــد .ســپس چارچــوب نظــری سیســتم پایــش ارائــه میشــود .در
ادامــه نحــوه پایــش ســند تدبیــر توســعه اســتان بــر اســاس کاربســت مدلهــای بیانشــده در
مبانــی نظــری تبییــن خواهــد شــد .همچنیــن ســاختار اجــرا و تبییــن نظامنامــه اجرایــی ســند،
موضــوع پایانبخــش مباحــث خواهــد بــود.
تعاریف و اصطالحات
اصطالحات و واژههای بهکاررفته در این قسمت دارای مفاهیم و معانی زیر هستند.
سند :دومین سند تدبیر توسعه استان؛
هسته کلیدی :هستههای کلیدی دومین سند تدبیر توسعه استان؛
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پروژه :کوچکترین واحد تحلیل سند؛
شورا :شورای برنامهریزی و توسعه استان؛
ستاد :ستاد راهبری ،هماهنگی و نظارت عالی سند؛
کارگروه :کارگروههای تخصصی ذیل شورای برنامهریزی و توسعه استان؛
1 .1اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری
2 .2زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری ،آمایش سرزمین و محیطزیست
3 .3اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده
4 .4آموزش ،پژوهش ،فنآوری و نوآوری
دبیرخانــه :دبیرخانــه دائمــی اجــرا و پایــش ســند تدبیــر توســعه اســتان (ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی اســتان)؛
دستگاه مسئول :دستگاههای اجرایی مسئول اجرای یک یا چند پروژه سند تدبیر توسعه استان؛
دستگاه/واحد همکار :دستگاههای اجرایی ،نهادهای مدنی و بخش خصوصی؛
مجــری یــا ســرمایهگذار پــروژه :مجــری یــا ســرمایهگذار تعیینشــده توســط دســتگاه
اجرایــی مســئول بــرای اجــرای پروژههــای ســند؛
پایــش :جمــعآوری سیســتماتیک و مــداوم اطالعــات مربــوط بــه «منابــع ،نهادههــا،
مشــوقها» و نیــز اقدامــات صــورت گرفتــه و پیشــرفت کار هــر یــک از پروژههــای هســتههای
کلیــدی ســند و ســنجش و ارزیابــی میــزان تحقــق اهــداف پیشبینیشــده بــر اســاس
شــاخصهای تعریفشــده در ســند؛
مبانی نظری پایش
تبییــن دقیــق مبانــی نظــری و مفاهیــم سیســتم پایــش و ارزیابــی برنامــه ،مســتلزم معرفــی
مــدل و چارچــوب مفهومــی بهنــام «مــدل الجیــک» ( )Logic Modelاســت .لــذا ابتــدا بــه
معرفــی ایــن مــدل پرداخــت میشــود .ســپس بنیانهــای نظــری الگــوی پایــش و ارزیابــی  
 CIPPکــه فــرم بســط یافت ـهای از مدلهــای  Logicاســت معرفــی خواهــد شــد و در ادامــه
مفهــوم پایــش و ارزیابــی تبییــن خواهــد شــد و در پایــان ،بنیانهــای نظــری الگــوی پایــش و
ارزیابــی  CIPPمعرفــی خواهــد شــد.
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مدل الجیک ()Logic Model
مدلهــای الجیــک  ،Logicچارچوبــی مفهومــی بــرای تبییــن زنجیــره مؤلفههــای یــک
ِّ
برنامــه اســت کــه در آن زنجیــره علــی و نتایــج حاصــل از اقدامــات در فرآینــد برنامهریــزی بیــان
میگــردد .مــدل  Logicدارای پشــتوانه تئوریــک قــوی و مشــاهدات تجربــی متعــددی اســت
و اغلــب ایــن گــروه از مدلهــا در اشــکال مختلــف بــه طــور شــماتیک نشــان داده میشــوند.
ایــن مدلهــا توســط برنامهریــزان ،مدیــران و ارزیابــان در عرصههــا و موضوعــات مختلــف
قابلاســتفاده اســت؛ فلــذا ضمــن مشــترک بــودن چارچــوب اصلــی آن ،حســب مــورد ،جزئیــات
تفصیلــی آن در اشــکال گوناگــون ترســیم و تبییــن میشــود .چارچــوب اولیــه و اجمالــی آن در
شــکل  1-5نشــان دادهشــده اســت.

دریافت نتیجه

انتخاب و انجام فعل

شکل  :1-5چارچوبی مفهومی مدلهای الجیک ()Logic

در اغلــب مطالعــات بهطــور متعــارف در قالــب شــکل  2-5نشــان داده میشــود کــه
مؤلفههــای جریــان برنامهریــزی را بهصــورت زنجیــروار و منطقــی بیــان میکنــد .ایــن زنجیــره
شــامل  5مؤلفــه :منابــع و نهادههــا ،اقدامــات و فرآیندهــا ،نتایــج کوتاهمــدت ،پیامدهــای
میانمــدت و دســتاوردها و آثــار بلندمــدت اســت کــه بهصــورت کلــی در شــکل  2-5نشــان
دادهشــده اســت.

شکل  :2-5چارچوب تفصیلی مدل الجیک
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بهطور اجمالی مؤلفههای پنجگانه را میتوان به شرح زیر معرفی و تعریف نمود:
«1 .1منابــع و نهادههــا» شــامل کلیــه منابــع انســانی و طبیعــی ،ســرمایههای فیزیکــی
و مالــی اســت کــه در اختیــار نهــاد برنامهریــز قــرار دارد تــا بتوانــد اقدامــات الزم را در
برنامــه انجــام دهــد .گاهــی اوقــات ایــن بخــش را ورودی یــا درونــدا د نیــز مینامنــد.
بهعنوانمثــال اگــر یــک برنامــه آموزشــی را در نظــر بگیریــم ،مــدرس ،دانشــجویان
یــا یادگیرنــدگان ،کالس آموزشــی ،میکــرو پروژکتــور ،تختــه ســفید ،کتــاب و
لوازمالتحریــر موردنیــاز و  ...منابــع و نهادههــای موردنیــاز بــرای ایــن برنامــ ه آموزشــی
خواهد بود.
«2 .2فعالیتهــا و فرآیندهــا» ،مجموعــه اقداماتــی اســت کــه در طــول برنامــه بــا اســتفاده از
منابــع قابلدســترس و از طریــق فرآینــد و ترتیبــات مشــخصی انجــام میشــود .فعالیتهــا
و فرایندهــا ،ممکــن اســت بــر اســاس رویههــا صــورت گیــرد .رویههــا ،ترتیبــات ســازمانی
هســتند کــه شــامل مراحــل انجــام هــر نــوع اقدامــی اســت .فلــذا ایــن گــروه مشــتمل بــر
فرآیندهــا ،ابزارهــا ،رویدادهــا ،مدیریــت ،تکنولــوژی و اقدامــات بــوده و بخش اصلــی اجرای
برنامــه را شــکل میدهنــد .بهعنوانمثــال در بحــث آمــوزش ،برگــزاری کالسهــای
آموزشــی ،برگــزاری آزمــون و  ...را میتــوان بهعنــوان فعالیتهــای ایــن برنامــه
در نظر گرفت.
«3 .3خروجــی »Output :همــان برونــداد و محصــوالت مســتقیم فعالیتهــای برنامــه اســت.
درواقــع بــه نتایــج عملیاتــی و کوتاهمــدت خروجــی برنامــه گفتــه میشــود .در بحــث
برنامههــای آموزشــی ،مطالــب و مباحــث یــاد گرفتــهشــده و نیــز مــدرک قبولــی دریافــت
شــده از جملــه خروجیهــای اولیــه اجــرای ایــن برنامــه آموزشــی محســوب میشــوند.
«4 .4پیامدهــا ،»Outcome :شــامل تغییــرات و پیامدهــای میانمــدت ناشــی از اجــرای برنامــه
اســت .در بحــث برنامــه آموزشــی ،تغییــر نگــرش فــرد آموزشدیــده و افزایــش توانمنــدی فرد
در فعالیتهــای خــود ،میتوانــد بهعنــوان پیامــد میانمــدت برنامــه آموزشــی لحــاظ شــود.
«5 .5دســتاورد »Impact :شــامل اثــرات بلندمــدت اقدامــات صــورت گرفتــه و اجــرای برنامــه
اســت .در مثــال برنامــه آموزشــی ،تغییــر رفتــار فــرد آموزشدیــده و بهبــود عملکــرد آن
ی فــرد ،میتوانــد دســتاورد اجــرای برنامــه آموزشــی ،در نظــر
در فعالیتهــا و امــور زندگــ 
گرفتــه شــود.
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مفهوم پایش و ارزیابی
در لغتنامــه دهخــدا بــرای «پایــش» معانــی مختلفــی ازجملــه «نگریســتن ،پــاس داشــتن،
چشــم برنداشــتن ،در نظــر داشــتن» ذکرشــده اســت .درواقــع پایــش بــه معنــی نظــارت بــوده
و منظــور از آن هشــیاری از وضعیــت یــک پدیــده از راه مشــاهده دگرگونیهایــی اســت کــه
ممکــن اســت بــا گــذر زمــان در آن پدیــده رخ دهــد .بــه بیانــی دیگــر ،پایــش نــگاه تــوأم بــا
تأمــل ،مراقبــت در اجــرا یــا انجــام کار ،تحــت نظــر و دیدهبانــی داشــتن کاری اســت.
در اینجــا معنــای تخصصــی پایــش معــادل انگلیســی  Monitoringدر نظــر گرفتهشــده
اســت کــه بــه جم ـعآوری و بررســی سیســتماتیک و مــداوم اطالعــات و معلومــات مربــوط بــه
اقدامــات صــورت گرفتــه و پیشــرفت کار هــر یــک از هســتههای کلیــدی ســند تدبیــر توســعه
(اقدامــات و پروژههــا) میپــردازد.
در لغتنامــه دهخــدا «ارزیابــی» بــه معنــی «عمــل یافتــن ارزش هــر چیــز» آمــده اســت.
درواقــع ارزیابــی ،ســنجش موشــکافان ه و عمیقتــری اســت کــه توســط ســازمانی غیــر از
دســتگاه مجــری در خصــوص حصــول پیامدهــای موردنظــر ( )Outcomeاز خروجــی اقدامــات
و پروژههــای خاتمــه یافتــه یــا در حــال انجــام صــورت میگیــرد .در اینجــا منظــور از ارزیابــی،
معــادل تخصصــی  Evaluationدر انگلیســی در نظــر گرفتهشــده و بــه معنــای ســنجش
میــزان تحقــق اهــداف پیشبینیشــده بــر اســاس شــاخصهای تعریفشــده در ســند تدبیــر
توســعه اســتان اســت.
هرچنــد دو عبــارت پایــش ( )Monitoningو ارزیابــی ( )Evaluationازنظــر مفهومــی بــه
هــم نزدیــک بــوده و اغلــب متــرادف هــم اســتفاده میشــوند ولــی میتــوان بیــن آنهــا تمایــزی
قائــل شــد .بــر اســاس تعریــف ارائهشــده ،پایــش بــه معنــی نظــارت بــر اجــرای برنامــه بــوده
و در آن درجــه انطبــاق فعالیتهــا بــا معیارهــای از پیــش تعیینشــده ســنجیده میشــود و
بهتــر اســت دارای ویژگیهــای جامــع ،پویــا ،گویــا و مؤثــر باشــد .جامــع باشــد یعنــی اینکــه
تمامــی جوانــب امــر را بســنجد .منظــور از پویــا بــودن نیــز مســتمر بــودن سیســتم پایــش
اســت .همچنیــن اقدامــات صــورت گرفتــه در پایــش بایــد بــا تعریــف عملیاتــی شــاخصهای
اختصاصــی و مناســب بــرای ســنجش عملکــرد ،گویــا باشــد .مؤثــر بــودن پایــش بــه ایــن معنــی
اســت کــه اطالعــات و نتایــج حاصــل از پایــش بایــد بهطــور دقیــق تحلیلشــده و علتهایــی
کــه موجــب تقویــت یــا تضعیــف برنامــه شــده اســت و نیــز فرصتهایــی کــه وجــود داشــته و
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ً
تهدیدهایــی کــه در کمیــن برنامــه بــوده مشــخص گــردد .پایــش معمــوال شــامل نظــارت بــر ســه
عنصــر اول مــدل الجیــک ( )Logic Modelیعنــی منابــع و فعالیتهــا و محصــول (یــا اثــرات
کوتاهمــدت) میشــود.
ارزیابی
دستاورد

پایش
پیامد

خروجی

فرآیند/فعالیت

منابع/نهادهها

شکل  :3-5ارتباط پایش و ارزیابی سند تدبیر توسعه استان

ً
ایــن در حالــی اســت کــه در «ارزیابــی» معمــوال بــه دنبــال بررســی تحقــق اهــداف بــا اجــرای
برنامههــا در عمــل هســتیم .بنابرایــن در ارزیابــی برنامههــا ،بیشــتر دســتاوردها و پیامدهــای
اجــرای برنامــه و  تأثیــر نهائــی آن در جامعــه موردمطالعــه قــرار میگیــرد (شــکل  .)3-5البتــه
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن مرزبنــدی در بســیاری از متــون داخلــی و خارجــی دقیــق نبــوده و
هرکــدام از آنهــا بهجــای دیگــری بــه کار گرفتهشــده اســت .فلــذا بــرای ســادگی اســتفاده
از واژگان ،ارزیابــی و پایــش در ایــن متــن متــرادف هــم اســتفادهشــده اســت و در ســند از
اصطــاح پایــش اســتفاده میکنیــم.
فرآیند برنامهریزی ،اجرا و پایش
بــرای درک بهتــر مفهــوم پایــش بهتــر اســت جایــگاه آن ،در فرآینــد برنامهریــزی
مشــخص شــود .الزمــه اطمینــان از تحقــق اهــداف برنامههــای توســعه ،کنتــرل عناصــر
و اجــزای اصلــی فرآینــد اجــرای برنامههــا اســت .بــرای ایــن منظــور در دومیــن ســند
تدبیــر توســعه اســتان ،ابتــدا بایســتی وضعیــت موجــود تحلیلشــده و نقــاط قــوت،
فرصتهــا ،قابلیتهــا و توانمندیهــا ،تهدیدهــا ،چالشهــای منطقــه و اســتان
شناســایی شــوند .ســپس شــاخصها و معیارهــای مهــم تعییــن هســتههای کلیــدی
مشــخص شــده و بــه کمــک آنهــا ،هســتههای کلیــدی اســتان اســتخراج شــوند.
در ادامــه ،اهــداف مشــخصی بــرای برنامــه تعییــن میشــود (کــه در برنامهریــزی
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هســتههای کلیــدی ،ایــن اهــداف میتوانــد بــه تفکیــک هــر هســته کلیــدی باشــد) .ســپس
معیارهایــی بــرای ســنجش تحقــق ایــن اهــداف معرفــی کــرده و مقادیــر مطلــوب آن تعییــن
شــود .بعــد از اجــرای برنامــه ،بــا مقایســه مقادیــر واقعــی معیارهــا و مقادیــر مطلــوب آنهــا
(تحلیــل شــکاف) میتــوان میــزان تحقــق اهــداف را محاســبه نمــود .بــرای کســب موفقیــت
بیشــتر ،میــزان انحــراف از اهــداف برنامــه بایــد بهصــورت نظاممنــد و مســتمر موردســنجش
قرارگرفتــه و اقدامــات اصالحــی طــوری انجــام شــود کــه از تخصیــص بهینــه منابــع جهــت
دســتیابی بــه اهــداف برنامــه اطمینــان حاصــل شــود .برنامهریــزی زمانــی مفیــد خواهــد بــود کــه
بــر اســاس ارزیابــی واقعگرایانــه باشــد .بهبیاندیگــر ،تدویــن برنامــه بایــد مبتنــی بــر فرصتهــا،
توانمندیهــا ،چالشهــا ،تنگناهــا و ضعفهــا باشــد .فرآینــد برنامهریــزی و پایــش ســند در
شــکل ( )4-5ترســیمشــده اســت.

شکل  :4-5فرآیند برنامهریزی ،اجرا و پایش سند تدبیر توسعه استان
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از منظــر دیگــر فرآینــد برنامهریــزی بــه ســه قســمت عمــده« :طراحــی و تدویــن»« ،مدیریت
و اجــرا» و «پایــش و ارزیابــی» تفکیکپذیــر و قابــل ســطحبندی اســت .هرچنــد مدلهــای
الجیــک در گــروه مدلهــای پایــش و ارزیابــی قــرار ندارنــد ولیکــن میتــوان در چارچــوب
ادبیــات مدلهــای  Logicدر هــر ســه ســطح ،مؤلفههــای پنجگانــه جریــان برنامهریــزی را
نیــز بهطــور متناظــر تعریــف نمــود .بهطوریکــه در ســطح طراحــی و تدویــن ایــن مؤلفههــا
را میتــوان بــه ترتیــب منــدرج در شــکل  5-5میتــوان نشــان داد کــه شــامل تمامــی اجــزاء
مــدل الجیــک خواهــد بــود.

شکل  :5-5فرآیند «طراحی و تدوین» برنامهریزی و عناصر پنجگانه مدل الجیک

دومین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی

181

در ســطح «مدیریــت و اجــرای برنامــه» نیــز مؤلفههــای پنجگانــه مــدل  Logicرا میتــوان
بــه ترتیــب در «تخصیــص منابــع و نهادههــا»« ،اجــرای فرآیندهــا و انجــام اقدامــات»،
«دســتیابی بــه نتایــج عملیاتــی و کوتاهمــدت»« ،پیامدهــا و نتایــج میانمــدت» و «دســتاوردها
و آثــار بلندمــدت» تبییــن نمــود .مؤلفههــای ایــن ســطح را میتــوان در شــکل  6-5نشــان داد
کــه مشــتمل بــر دو قســمت عمــده اجــرای برنامــه (شــامل «تخصیــص منابــع و نهادههــا»،
«اجــرای فرآیندهــا و انجــام اقدامــات») و حصــول نتایــج (شــامل «دســتیابی بــه نتایــج عملیاتــی
و کوتاهمــدت»« ،پیامدهــا و نتایــج میانمــدت» و «دســتاوردها و آثــار بلندمــدت») هســت.

شکل  :6-5تناظر فرایند مدیریت و اجرای برنامه و عناصر پنجگانه مدل الجیک
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ســطح ســوم کــه از آن بــا عنــوان «پایــش و ارزیابــی» یــاد شــد یکــی از ارکان مهــم نظــام
برنامهریــزی اســت کــه اغلــب مغفــول مانــده اســت .بــا اســتفاده از ادبیــات مــدل ، Logic
ســطح «پایــش و ارزیابــی» را نیــز میتــوان در قالــب  5مؤلفــه تبییــن نمــود .بهطوریکــه طــی
آن،هــم حــوزه اجــرای برنامــه (شــامل «تخصیــص منابــع و نهادههــا»« ،اجــرای فرآیندهــا و
انجــام اقدامــات») مــورد «پایــش و مانیتورینــگ» قــرار میگیــرد و هــم حــوزه «حصــول نتایــج»
(شــامل «دســتیابی بــه نتایــج عملیاتــی و کوتاهمــدت»« ،پیامدهــا و نتایــج میانمــدت» و
«دســتاوردها و آثــار بلندمــدت») مــورد «ارزیابــی» قــرار میگیــرد.
بــا ایــن رویکــرد در پایــش ،میــزان تحقــق نتایــج مــورد انتظــار اعــم از کوتاهمــدت،
میانمــدت و بلندمــدت مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد و بازخوردهــای الزم بــرای بازبینــی
فرایندهــا و اقدامــات و نیــز بازتگــری در تخصیــص منابــع و نهادههــا بــرای حصــول اطمینــان
از تقــق نتایــج ارائــه میشــود .شــکل  7-5مؤلفههــای ســطح پایــش را نشــان میدهــد.
یکــی از نــکات مهــم و کاربــردی ایــن مدلهــا ،بهرهگیــری از آنهــا در تبییــن الگــوی
مداخلــه اســت کــه در آینــده بــه آن اشــاره خواهــد شــد.
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شکل  :7-5تناظر فرآیند «پایش و ارزیابی» برنامهریزی و عناصر پنجگانه مدل الجیک
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موضــوع مهــم دیگــری کــه در اینجــا بایــد بــه آن اشــاره نمــود تناظــر مؤلفههــای پنجگانــه
مــدل  Logicدر ســه ســطح «طراحــی و تدویــن»« ،مدیریــت و اجــرا» و «پایــش و ارزیابــی»
اســت کــه بهصــورت شــماتیک در شــکل  8-5ترسیمشــده اســت .بهطوریکــه اهــداف کلــی
در مرحلــه طراحــی ،متناظــر بــا دســتاوردهای بلندمــدت و در مرحلــه اجــرا و پایــش نیــز متناظــر
بــا ارزیابــی میــزان تحقــق اهــداف در قالــب دستاوردهاســت.

شکل  :8-5تناظر عناصر پنجگانه مدل الجیک با «تدوین برنامه»« ،اجرای برنامه» و «پایش و ارزیابی»
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نگــرش سیســتمی میتوانــد رویکــرد جامعــی بــرای ارزیابــی و کنتــرل عناصــر برنامــه ارائــه
دهــد .در  «نگــرش سیســتمی بــه برنامههــای توســعه» ،کارکــرد درونــی هــر جــزء بایســتی در
ارتبــاط بــا ســایر اجــزاء تعریــف شــود و بهینــه شــدن هــر جــزء در ارتبــاط بــا کل سیســتم مــورد
توجــه قــرار گیــرد .در ایــن رویکــرد ،سیاس ـتها و برنامههــا بایــد بــا یکدیگــر ســازگار بــوده و
اســتفاده بهینــه از منابــع و امکانــات را تضمیــن کنــد .بــا ایــن توضیحــات یــک سیســتم پایــش
کارآمــد ،بایســتی دارای ویژگیهــای زیــر باشــد؛
• •توان احساس و درک محیط خود و جذب اطالعات از آن را دارا باشد.
• •قادر به برقراری ارتباط بین این اطالعات و عملیات خود باشد.
• •توان آگاهی از انحراف ایجادشده را داشته باشد.
• •توانایی اجرای عملیات اصالحی برای رفع مشکالت را دارا باشد.
هرگاه این چهاراصل در سیســتم پایش برقرار شــوند رابطه بین سیســتم و محیط ایجادشده و
سیســتم خودســازمانیافته 1میشــود و در مقابــل وقایع ،نوعی هوشــمندی از خود بــروز میدهد.
بنیانهای نظری الگویCIPP 2

هرچنــد در مباحــث پیشــین تناظــر مؤلفههــای پنجگانــه را در ســه ســطح «تدویــن و
طراحــی»« ،مدیریــت و اجــرا» و «پایــش و ارزیابــی» تبییــن کردیــم ولــی همانطــور کــه اشــاره
شــد حــوزه «پایــش و ارزیابــی» در ادبیــات مدلهــای الجیــک پررنــگ نیســت .بااینحــال ادبیات
ً
مشــابهی وجــود دارد کــه اساســا بهعنــوان مدلهــای «پایــش و ارزیابــی» شناختهشــدهاند.
بررســی مدلهــای مختلــف پایــش و ارزیابــی نشــان میدهــد کــه هرکــدام از آنهــا واجــد
تواناییهــا و محدودیتهایــی در ارزیابــی تحقــق اهــداف و برنامههــا میباشــند .در ایــن زمینــه
اســتافل بیــم 3و همــکاران (در دهـه  60میــادی) بــر اســاس تجــارب حاصــل از ارزیابیهــای
انجامشــده و تحلیــل منطقــی شــیوههای کالســیک استفادهشــده ،ضمــن اشــاره بــه امــکان
اســتفاده از روشهــای مختلــف قبلــی ،آنهــا را بــرای انجــام ارزیابــی ،جامــع و کافــی ندانســته
و مــدل جامعــی در قالــب الگــوی ارزیابــی  CIPPپیشــنهاد دادهانــد.
1 - Self-Organized
2 - Context, Input, Process and Product: CIPP
3 - Stufflebeam, Daniel
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نکتــه قابلتوجــه آن اســت کــه در ایــن «الگــوی ارزیابــی» ،هــدف اصلــی بهبــود عملکــرد
برنامــه اســت نــه اثبــات صحــت برنامــه .ایــن رویکــرد ســبب میشــود کــه پایــش و ارزیابــی
مــدل ،بــه کمــک ایــن الگــو ،موجــب اثربخشــی بیشــتر برنامــه گــردد .درمجمــوع میتــوان
الگــوی  CIPPرا بــرای اهــداف زیــر بــکار گرفــت؛
• •کمک به رشد و پیشرفت برنامهها بهجای اثبات برنامه
• •ایجاد و تهیه اطالعات مفید برای شقوق مختلف تصمیمات
• •کمک به ذینفعان برای قضاوت در خصوص شاخصهای مختلف عملکرد برنامه
• •کمک به رشد و بهبود سیاستها و خطمشیهای برنامهها.
تمایــز عمــده مــدل  CIPPبــا مــدل  Logicعــاوه بــر تمرکــز آن بــر روی پایــش و ارزیابــی،
توجــه جــدی بــه مؤلفــه جدیــدی اســت کــه در مدلهــای  Logicمغفــول مانــده اســت .ایــن
مقولــه مهــم «بســتر و محیــط» 1تهیــه و اجــرای برنامــه اســت کــه در مباحــث آتــی بــدان
پرداخــت خواهــد شــد .بــا ایــن تعبیــر میتــوان مدلهــای  CIPPرا حالــت تعمیمیافتــه و بســط
یافتــه مدلهــای  Logicدانســت .چنانچــه بــرای تســهیل و سادهســازی تطبیــق الگوهــا ،ســه
مؤلفــه حــوزه نتایــج در مدلهــای  Logicرا بــا یــک عنــوان بیــان کنیــم مــدل  CIPPمشــتمل
ً
بــر  4مؤلفــه خواهــد بــود .اساســا ،مــدل  CIPPشــامل ارزیابــی سیســتماتیک و اصولــی از بســتر
(محیــط) ،نهادههــا ،فرآینــد و نتایــج اســت و ایــن چهــار نــوع ارزیابــی ،بــه دنبــال پاســخ دادن
بــه چهــار ســؤال اصلــی اســت؛
• •عناصر محیطی چه شرایط و بستری را برای اجرای برنامه فراهم کرده است؟
• • مجریان برنامه چه امکانات و منابعی را توانستند تأمین کنند؟
• •آیا اقدامات و فعالیتهای تعریفشده در برنامه بهدرستی و در زمان مناسب انجامشده است؟
• •آیا برنامه توانسته است به اهداف خود برسد؟
درواقــع الگــوی ارزیابــی  ،CIPPارزیابــی را در  4بخــش ارائــه میکنــد کــه عنــوان آن
از حــرف اول کلمــات بســتر یــا زمینــه ( )contextمنابــع یــا نهادههــا ( ،)inputفرآیندهــا یــا
اقدامــات ( )processو محصــول یــا خروجــی ( )productبهدســتآمده اســت.
1- Context
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جدول  :1-5وجوه کلی تشکیلدهنده الگوی ارزیابی CIPP
کلمات مخفف

عنوان اصلی

مفاهیم متناظر

C

context

بستر ،زمینه ،موقعیت ،قوانین ،محیط و فضای کلی

I

input

ورودی ،درونداد ،منابع و نهاده

P

process

فرآیند ،طرح ،فعالیت و اقدام

P

product

خروجی ،برونداد ،فرآورده ،محصول ،نتیجه و اثر ،پیامد و دستاورد

شکل زیر چهارچوب کلی این مدل را تشریح مینماید:

شکل  :9-5چارچوب کلی مدل ارزیابی CIPP
در ادامــه ســعی شــده اســت بــه تبییــن مفاهیــم هرکــدام از عناصــر اصلــی مــدل CIPP

یعنــی «بســتر و محیــط»« ،نهــاده و منابــع»« ،فرآینــد و اقــدام» و «محصــول» پرداختــه شــود.
منظــور از بســتر مجموعــه الزامــات ،مســائل ،داراییهــا و فرصتهایــی اســت کــه
بهعنــوان شــرایط و پویاییهــای برنامــه محســوب میشــود .بهطورکلــی میتــوان «بســتر و
محیــط عمومــی برنامــه» را مجموعــه عوامــل مؤثــر بــر اجــرای برنامــه تلقــی کــرد کــه از کنتــرل
مســتقیم مجریــان برنامــه خــارج اســت ولــی بــر عملکــرد برنامــه تأثیرگــذار اســت.
اگــر ایــن عوامــل و شــرایط  ،باعــث اجــرای بهتــر برنامــه شــود «فرصــت» خوانــده میشــود.
چنانچــه شــرایط مانعــی بــرای اجــرای برنامــه باشــد «تهدیــد» نامیــده میشــود.
یکـی از چارچوبهـای کلـی کـه میتـوان بـرای تبیین بسـتر و محیـط عمومی برنامـه به کار
گرفت ،الگوی  PESTELاسـت که میتواند سـاختاری را برای شناسایی فرصتها و تهدیدهای
اجـرای برنامـه بـه مـا ارائـه کنـد .در ایـن الگـو عوامـل زمینهای شـامل ابعـاد مختلف زیر اسـت  .
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• •عوامل سیاسی ()P: Political
• •عوامل اقتصادی ()E: Economical
• •عوامل اجتماعی ()S: Social
• •عوامل تکنولوژیک ()T: Technological
• •عوامل زیستمحیطی ()E: Environmental
• •عوامل قانونی ()L: Legal
ارزیابــی «بســتر یــا محیــط» بــه بررســی الزامــات محیطــی ،مشــکالت ،داراییهــا و تمامــی
فرصتهــا بهعنــوان شــرایط و پویاییهــای برنامــه میپــردازد .بــر اســاس مــدل ،CIPP
متولیــان امــر برنامهریــزی بــرای تدویــن و اجــرای برنامــه بایــد از ارزیابــی محیــط شــروع کننــد
تــا اهــداف برنامههــا و اولویتهــا ،متناســب بــا نیازهــا و مشــکالت تعریــف شــود.
هــر برنامـهای متناســب با ســطح خود (بنــگاه ،صنعت ،بخــش و کالن) و گســتره جغرافیایی
(محلــی ،منطقـهای و ملــی) بایــد واقعیتهــای محیطــی و بســتر حرکــت خــود را مدنظــر قــرار
دهــد و تصویــر مناســبی از آن داشــته باشــد  و ســپس راهبــرد خویــش را بــر اســاس همیــن
تحلیــل دنبــال کنــد .بنــا بــه ایــن مهــم ،اثربخشــی ،مســتلزم آگاهــی و تعامــل مؤثــر بــا عوامــل
محیطــی اســت .ایــن امــر نهادهــای نظارتــی فعــال و بــروزی را میطلبــد کــه در ارتبــاط مســتمر
بــا محیــط ،بــه ارائــه گــزارش جهــت تائیــد و یــا بازنگــری بپــردازد .کوشــش بــرای دیــدن کل،
اصــل ادعایــی اســت کــه روشهــای سیســتمی در برخــورد بــا مســائل بــرای خــود قائل هســتند.
ازای ـنرو بــا تکیهبــر نگــرش سیســتمی ،کلیــه ارتباطــات بیــن اجــزاء را نیــز بایــد مــورد توجــه
قــرار داد .بدینســان شــناخت کاملتــری از موضوعــات و سیســتمهای محیطــی در دســترس
مجریــان برنامــه قــرار گرفتــه و در موقعیــت شناختهشــدهای وظایــف مشــخص میشــود.
ارزیابــی «نهادههــا و منابــع» بــه بررســی اســتراتژی برنامــه ،الزامــات ،پیشنیازهــا،
مشــوقها ،تعــداد کارکنــان و بودجــه موردنیــاز جهــت دســتیابی بــه اهــداف میپــردازد .ارزیابــی
ایــن مؤلفــه در شناســایی و ارزیابــی مســیرهای انتخابــی جهــت رســیدن بــه اهــداف ،ممکــن
اســت بهصــورت مقایسـهای یــا غیــر مقایسـهای انجــام گیــرد .بــر اســاس مــدل  CIPPمتولیــان
برنامهریــزی میتواننــد از طریــق دســتیابی بــه نتایــج ارزیابــی نهادههــا ،بــه تحقــق برنامــه
کمــک نماینــد .پیشــنهادهای تأمیــن مالــی موفقیتآمیــز بدهنــد ،بــه تخصیــص بهینــه منابــع
اقــدام نماینــد ،زمانبنــدی انجــام کارهــا را پیشــنهاد دهنــد و در نهایــت بــه دیگــران بــرای
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قضــاوت در مــورد تناســب برنامههــا و منابــع آن کمــک کننــد.
ارزیابــی «فرآینــد و اقدامــات» بــه کنتــرل ،جمـعآوری شــواهد ،بررســی و گــزارش مالحظات
برنامههــا میپــردازد .ایــن ارزیابــی یــک بازخــوردی را از طریــق مالحظــات برنامــه و ســایر
گزارشهــا فراهــم میکنــد .ارزیابــی فرآینــد بــه کارکنــان کمــک میکنــد تــا فعالیتهــا را
بهصــورت کارا پیــش ببرنــد ،الزامــات مرتبــط بــا برنامــه را شناســایی نماینــد ،برنامههــای خــود
را تنظیــم نماینــد تــا کیفیــت برنامــه و تحویــل بهموقــع خدمــات را تضمیــن کننــد.
ارزیابــی «خروجــی و نتایــج» بــه شناســایی و بررســی دســتاوردهای پیشبینیشــده و یــا
پیشبینینشــده ،کوتاهمــدت و/یــا بلندمــدت میپــردازد .ایــن ارزیابیهــا بازخــوردی را در
طــی اجــرای برنامــه بــه دســت میدهنــد کــه بــر اســاس آن میــزان تحقــق اهــداف برنامــه
را نشــان میدهــد .ارزیابــی فرآینــد بهطــور مســتمر بــه متولیــان برنامــه جهــت دســتیابی
بــه اهــداف مهــم بــا یــک هزینــه قابلقبــول ،کمــک میکنــد .در انتهــای برنامــه ،ارزیابــی
«خروجــی و نتایــج» بــه شناســایی و بررســی تمامــی دســتاوردهای برنامــه -پیشبینیشــده و
یــا پیشبینینشــده ،مثبــت و یــا منفــی -میپــردازد .ســؤاالت کلیــدی شــامل:
• •آیا برنامه به اهدافش دست یافته است؟
• •آیا برنامه بهصورت موفقیتآمیز توانسته به حل مشکالت و تأمین نیازها بپردازد؟
• •دستاوردهای پیشبینینشده -مثبت و یا منفی -کدامها هستند؟
• •در چــه ســطحی ،دســتاوردهای برنامــه ارزشــی بیــش از هزینههــای صــورت گرفتــه را بــه
ارمغــان آورده اســت؟
هــدف اصلــی ارزیابــی «خروجــی و نتایــج» ،کمــک بــه متولیــان برنامــه در تمرکــز بــر
دســتیابی بــه اهــداف و شناســایی ناکارآمدیهــا در طــول پیشــرفت برنامــه بــه ســمت موفقیــت
اســت .درنهایــت بــه آنهایــی کــه مســئول برنامــه هســتند توصیــه میشــود از ارزیابیهــا جهــت
شناســایی ،بررســی و گــزارش دســتاوردهای برنامــه اســتفاده نماینــد .بــر اســاس مــدل ،CIPP
هــدف مهـ ِـم دیگـ ِـر ارزیابــی «خروجــی و نتایــج» ،کمــک بــه مدیــران برنامــه ،تأمینکننــدگان
مالــی و اعضــای هیئــت اجرایــی در دســتیابی و اســتفاده از شــواهد صحیــح و کافــی بــرای
قضــاوت در مــورد ایــن اســت کــه آیــا دســتاوردهای یــک برنامــه ،منافعــی بیــش از هزینههــای
صــورت گرفتــه را بــه همــراه داشــته اســت یــا نــه.
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کاربست مدل در پایش سند
برنامهریــزی بــا رویکــرد هســتههای کلیــدی ،ضمــن کالن نگــری بــه بهرهگیــری از
اصلیتریــن فرصتهــا و مزیتهــا و نیــز رفــع مهمتریــن چالشهــا و تهدیدهــا تأکیــد دارد و
لــذا از تهیــه برنامــه جامــع بــرای تمامــی موضوعــات پرهیــز میکنــد ولیکــن پــس از شناســایی
و تعییــن هســتهها بــه تهیــه برنامــه عملیاتــی آنهــا و مشــخص نمــودن پروژههــا و اقدامــات
اساســی ذیــل آنهــا میپــردازد .لــذا مؤلفههــای معطــوف بــه مدلهــای الجیــک و ســیپ
در ســطح هســتهها تبییــن شــده و قابــل پایــش خواهنــد بــود و چنانچــه مــدل را بهصــورت
خطــی ترســیم کنیــم میتــوان مؤلفههــا را بهصــورت شــکل  10-5مالحظــه نمــود و بــرای
اینکــه مرحلــه پایــش بهصــورت صحیــح قابــل انجــام باشــد بایــد در ذیــل هــر واحــد برنام ـهای
(ماننــد هســته یــا اقدامــات اساســی ذیــل آن بتــوان مراتــب اهــداف (کلــی ،کمــی و عملیاتــی)
و انعــکاس آن را بهصــورت متناظــر در نتایــج (کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت) مالحظــه
نمــود .تحقــق اهــداف و تجلــی عینــی آنهــا مســتلزم تخصیــص منابــع ،نهادههــا و انجــام
اقدامــات در جریــان فرآیندهــا اســت کــه البتــه همــه اینهــا در محیــط و بســتری انجــام
میگیــرد کــه میتوانــد تســهیلگر یــا محدودیــت زا باشــد.
بنابرایــن نظــام برنامهریــزی در مرحلــه پایــش ،مســئول تطبیــق اقدامــات ،فرآیندهــا،
تخصیــص منابــع و نهادههــا انجــام شــده بــا آنچــه کــه در برنامــه لحــاظ شــده اســت میباشــد.
همچنیــن در مرحلــه ارزیابــی ،مســئول تطبیــق نتایــج کوتاهمــدت بــا اهــداف عملیاتــی ،نتایــج
میانمــدت بــا اهــداف کمــی و درنهایــت نتایــج بلندمــدت بــا اهــداف کلــی اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه گزارشهــای تهیــه شــده در پایــش و ارزیابی برنامــه ،بــرای جلوگیری
از انحــراف اقدامــات ،فرآیندهــا ،تخصیــص منابــع و نهادههــا در مرحلــه اجــرا ،صــورت میگیرد.
همچنیــن پایــش و ارزیابــی برنامــه میتوانــد بازخــورد الزم را در خصــوص تغییــر شــرایط
محیطــی بــرای بهرهگیــری از فرصتهــای جدیــد یــا رفــع موانــع بازدارنــده جدیــد ارائــه کنــد.
چنانچــه برنامــه تنظیمشــده بهطــور دقیــق و کامــل اجــرا شــود و نتایــج مــورد انتظــار در
مقاطــع کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت حاصــل نشــود بایــد جریــان منطقــی تناســب
مؤلفهه ـای مــدل الجیــک و ســیپ را مــورد تأمــل و تردیــد قــرارداد و از طریــق بازخوردهــای
دریافتــی ،در اهــداف یــا عملیــات و منابــع ،بازنگــری نمــود تــا تطابــق اهــداف و نتایــج حاصــل
شــود .همچنیــن چنانچــه وضعیــت فعلــی شــاخصهای نتایــج در یــک جامعــه مــورد رضایــت
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نباشــد بایــد بــا بهرهگیــری از ادبیاتــی کــه تاکنــون تبییــن شــده ،نســبت بــه طراحــی الگــوی
مداخلــه اقــدام نمــود و از ایــن طریــق یــا در مراتــب اهــداف و یــا در حــوزه منابــع ،نهادههــا،
فرآیندهــا و اقدامــات تجدیدنظــر کــرد و از طریــق پایــش مــداوم ،دســتیابی بــه تصویــر مطلــوب
اجتماعــی را پیگیــری نمــود.
کاربست مدل  CIPPبرای ارزیابی برنامههای سند تدبیر توسعه
مــدل ارزیابــی  CIPPیــک الگــوی جامعــی اســت کــه نــگاه سیســتمی بــه اجــرای
برنامههــای تدوینشــده دارد .در ادامــه بــه تبییــن نحــوه کاربــرد ایــن مــدل بــرای پایــش و
ارزیابــی ســند تدبیــر توســعه پرداختــه میشــود.

شکل  10-5تناظر اجزاء مدل  CIPPو سند تدبیر توسعه استان

منشور پروژه
کوچکتریــن واحــد تحلیــل و ارزیابــی در ایــن ســند ،پــروژه بــوده و در پایــش مــورد توجــه و
تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت .لــذا بــرای پایــش برنامــه ،قبــل از هــر اقدامــی بایســتی منشــور
پــروژه و مشــخصات و اطالعــات آن بــه طــور دقیــق تعییــن شــود.
بــر اســاس راهنمــای PMBOK 1منشــور پــروژه ،ســندی اســت کــه بــه صــورت رســمی
انجــام یــک پــروژه را معیــن کــرده و دالیــل اجــرای آن را مشــخص میکنــد .منشــور پــروژه
1 - Project Management Body of Knowledge
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اهــداف ،موجودیــت و محــدوده آن را ابــاغ کــرده و بــه پــروژه موجودیــت و اعتبــار میبخشــد.
منشــور پــروژه بایــد جامــع و مانــع باشــد و در اختیــار کلیــه ذینفعــان قــرار گیــرد تــا اجمــاع در
خصــوص پــروژه حاصــل شــود و شــامل مــوارد ذیــل اســت.
 -1معرفی کلی پروژه:

توصیــف مختصــری از پــروژه کــه میتوانــد شــامل اطالعــات کلــی از شــرح مختصــر
پــروژه ،هــدف پــروژه و هــم چنیــن ضــرورت و حجــم عملیــات پــروژه باشــد.
 -2پیش نیازها و الزامات پروژه:

در ایــن قســمت ،پیــش نیازهــای انجــام پــروژه بیــان میشــود .در واقــع ،شــرایط و الزاماتــی
کــه بــرای رســیدن بــه هــدف پــروژه بایســتی تامیــن شــود ،مشــخص میشــود و شــامل
مشــوقها ،حمایتهــا ،مجوزهــا ،قوانیــن و زیرســاختها و بســتر اجــرای پــروژه اســت.
 -3دستگاه مسئول پروژه:

دســتگاههای اجرایــی اســتان کــه مســئولیت اجــرای پــروژه را بــر اســاس ابــاغ رســمی
اســتاندار بــر عهــده دارنــد.
 -4مجری پروژه:

مجــری پــروژه شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی اســت کــه مســئول اجــرا و هماهنگــی پــروژه
بــوده و پیگیــر تامیــن مالــی ،بودجهریــزی ،تامیــن نیــروی انســانی و تصمیمهــای فنــی اســت  .
 -5زمانبندی پروژه:

سال شروع و خاتمه پروژه میباشد  .
 -6اعتبار پروژه:

برآوردی کالن از کل بودجه پروژه میباشد که به تفکیک سال و محل تامین آن مشخص میشود.
 -7محل اجرای پروژه:

محــدوده جغرافیایــی کــه پــروژه در آن گســتره اجــرا میشــود .ســاختار منشــور پروژههــای
ســند در فــرم شــماره  1مشــخص شــده اســت.
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فرم شماره  : 1منشور پروژههای سند تدبیر توسعه
عنوان پروژه       :
			
عنوان هسته کلیدی:
مجری پروژه       :
			
دستگاه مسئول پروژه:
ردیف

1

عنوان

توضیحات

معرفی پروژه :شامل
 -شرح کلی پروژه: -هدف از اجرای پروژه: -ضرورت اجرای پروژه:- -حجم عملیات ( با واحد):

2

پیش نیازها و الزامات :شامل
 -مشوقها -حمایتها -مجوزها -قوانین- -زیرساختها و بستر اجرای پروژه

3

زمانبندی:
 -سال شروع- -سال خاتمه پروژه

4

   اعتبار مورد نیاز پروژه (میلیارد ریال)

5

   محل اجرای پروژه

* این فرم برای هر پروژه جداگانه تکمیل شود.

فرآیندها /اقدامات ( )Processو حجم عملیات پروژهها
این بخش ناظر بر بررسی چگونگی اجرای برنامه خواهد بود .برای این منظور ،بر اساس چارچوب
نظری   ،PMBOKاقدامات اساسی هریک از هستههای کلیدی سند به پروژه  و فعالیت تقسیم شده
است و برای هریک از مراحل ،زمان شروع و زمان خاتمه طراحی شده است .همچنین پیش بینی
حجم عملیات برای هر یک از مراحل (ریزپروژهها و فعالیتها) در فرم شماره  2دیده شده است.
شــایان ذکــر اســت کــه جهــت اســتخراج میــزان پیشــرفت پــروژه ،بــرای هریــک از مراحــل
یــک ضریــب اهمیــت در نظــر گرفتــه اســت  .
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فرم شماره  : 2زمانبندی مراحل اجرایی پروژه*
عنوان پروژه       :

			
عنوان هسته کلیدی:
ردیف

مالحظات

پیشبینی
پیش بینی
پیش بینی
عملکرد 6
ضریب
عنوان مرحله
زمان زمان حجم واحد
اهمیت ماهه اول سال عملیات تا پایان عملیات تا پایان عملیات تا پایان
(ریز پروژه
شروع پایان عملیات عملیات
(درصد) **  ***1398سال  ***1398سال  ***1399سال ***1400
و فعالیتها)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جمع کل پروژه

100

.............. ..............
درصد
درصد

..............
درصد

..............
درصد

* این فرم برای هر پروژه جداگانه تکمیل شود.
** ضریب اهمیت هر مرحله :با توجه به اهمیت هر مرحله از کل عملیات پروژه درج شود.
*** واحــد عملیــات ســتونهای مربــوط بــه عملکــرد  6ماهــه و پیشبینیهــای عملیــات در ســالهای مختلــف ،بــر اســاس نظــرات
کارشناسی و نوع (ریزپروژه و فعالیت) درج شود.

منابع /نهادهها ()Input
ایــن معیــار بــر «منابــع ورودی» متمرکــز اســت .منظــور از «منابــع ورودی» همــان عوامــل
تولیــد و نهادههــای تولیــدی اســت کــه در فرآینــد اجــرای هریــک از هســتههای کلیــدی ســند
برنامــه ب ـهکار گرفتــه میشــود .عوامــل تولیــد شــامل نیــروی انســانی ،زمیــن ،آب ،ســرمایه،
انــرژی ،ف ـنآوری ،مدیریــت و زیرســاختها اســت(فرم شــماره  .)2بــر اســاس مــدل ،CIPP
بــرای ارزیابــی برنامــه بایســتی میــزان تامیــن و تحقــق ایــن نهادههــا مــورد بررســی قــرار گیــرد
تــا عوامــل تحقــق و یــا عــدم تحقــق برنامــه شناســایی شــود .در ایــن ســند ،بــا توجــه بــه اهمیــت
اعتبــارات تحققیافتــه از محلهــای مختلــف دولتــی و بخــش خصوصــی ،فــرم پایــش تامیــن

دومین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی

195

مالــی بــه عنــوان یکــی از نهادههــای تولیــد در قالــب فــرم شــماره  4طراحــی شــده اســت و
دســتگاههای مســئول بایســتی گــزارش عملکــرد پایــش تامیــن مالــی هســته مربــوط خــود را
بــه تفکیــک هــر یــک از اقدامــات شناســایی شــده بــر اســاس ایــن فــرم ،در دورههــای زمانــی
مشــخص (س ـهماهه) بــه دبیرخانــه ارائــه کننــد  .
فرم شماره  :3نهادهها و منابع ،مشوقها ،حمایتها ،الزامات و نیازهای اجرای
پروژه*
عنوان پروژه       :
			
عنوان هسته کلیدی:
ردیف عنوان منابع و حمایتها** مقادیر کمی مورد نیاز واحد مقادیر کمی مورد نیاز

توضیحات

1
2
3
4
5
6
7
* این فرم برای هر پروژه جداگانه تکمیل شود.
** در ایــن فــرم منابــع و نهادههــا (شــامل منابــع انــرژی ،تکنولــوژی ،زمیــن ،نیــروی انســانی) ،مشــوقها ،حمایتهــا ،الزامــات مــورد
نیــاز هــر پــروژه بــه جــزء منبــع مالــی ذکــر خواهــد شــد.
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فرم شماره  :4منابع مالی مورد نیاز پروژهها (* )Input
نام هسته کلیدی    :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جمع

ردیف

اعتبار مورد نیاز تا پایان سال **1400
اعتبار مورد نیاز تا پایان سال **1399
اعتبار مورد نیاز تا پایان سال **1398
کل
اعتبارات
اعتبارات
اعتبارات
مورد نیاز
عنوان دستگاه دستگاههای اعتبارات
اعتبارات دولتی
اعتبارات دولتی
اعتبارات دولتی
خصوصی
خصوصی
خصوصی
جمع
جمع
مورد نیاز
همکار
پروژه مسئول
جمع سالهای
استانی ملی داخلی خصوصی سایر
استانی ملی داخلی خصوصی سایر
استانی ملی داخلی خصوصی سایر
پروژه
آتی

اعتبار*

*  این فرم برای هر هســته جداگانه تکمیل شــود و اطالعات هر یک از پروژههای ذیل هر هســته به ترتیب در یکی از ســطرها درجگردد  .
** اعتبارات مورد نیاز در سالهای مختلف تجمعی نبوده و ارقام اعتبارات بر حسب میلیارد ریال ذکر گردد.
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خروجی/محصول ()Product
هــدف از تدویــن و اجــرای ســند ،اهدافــی اســت کــه بــه دنبــال تحقــق آن هســتیم .لــذا
بــه عبارتــی میتــوان گفــت کــه مهمتریــن معیــار ســنجش عملکــرد مجریــان برنامــه ،میــزان
تحقــق اهــداف آن اســت .در ایــن بخــش ،میــزان تحقــق اهــداف کلــی ســند مــورد بررســی و
ارزیابــی قــرار میگیــرد .در هــر هســته کلیــدی ،مقادیــر کمــی ســاالنه مشــخص وجــود خواهــد
داشــت و میــزان حصــول آنهــا ســاالنه مــورد پایــش قــرار خواهــد گرفــت (فــرم شــماره  5پایــش
و ارزیابــی ســند) .در ایــن بخــش ضمــن محاســبه میــزان تحقــق ســاالنه اهــداف پیشبینــی
شــده ،دالیــل موفقیــت و عــدم موفقیــت توضیــح داده شــود.
بــا توجــه بــه مالحظــات فــوق ،مــدل مفهومــی ارتبــاط ایــن عناصــر مــدل ارزیابــی   CIPPبــا
برنامههــای تدویــن شــده ســند تدبیــر توســعه بــه شــرح زیــر ارائــه شــده اســت  :
فرم شماره  :5پیش بینی تحقق اهداف هسته کلیدی (*)Product/ result
نام هسته کلیدی     :
ردیف

1

ضریب اهمیت وضعیت فعلی پیشبینی هدف کمی پیشبینی هدف کمی پیشبینی هدف کمی
واحد
هدف هدف
تا پایان 1400
تا پایان سال  1398تا پایان سال1399
هدف کمی
کلی کمی اندازهگیری هدف کمی**

-1
الف-2 -
-3

2

-1
ب-

-2
-3
-1

3

ج-

-2
-3

…..
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*  این فرم توسط دبیران هستهها با همکاری دستگاههای اجرایی تکمیل میشود.
**ضریب اهمیت هدف کمی بر حسب اهمیت و نقش هر هدف کمی از کل هسته درج میگردد.
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ســند تدبیــر توســعه اســتان ،برنامــهای اســت کــه بــر اســاس یــک روش مشــارکتی
حداکثــری تدویــن شــده اســت و بــا توجــه بــه تعامالتــی کــه در حیــن تدویــن برنامــه بــا
دســتگاههای مختلــف تصمیمســاز و تصمیمگیــر ،نهادهــای مردمــی و نخبــگان دانشــگاهی
صــورت گرفتــه اســت ،برنامــه و هســتههای کلیــدی اســتخراج شــده از مقبولیــت اجتماعــی–
اداری باالیــی برخــوردار میباشــد .بــا وجــود ایــن ،عوامــل بیرونــی مختلفــی میتوانــد بــر
میــزان موفقیــت اجــرای برنامــه و دســتاوردهای برنامــه تاثیرگــذار باشــد .تاثیــر ایــن عوامــل را
میتــوان در چهارچــوب نظــری الگــوی  PESTELمــورد بررســی قــرار داد .در واقــع در ارزیابــی
اجــرای برنامههــای ایــن ســند برنامــه بایســتی شــرایط بیرونــی آن را نظــر گرفــت و تاثیــر
عواملــی ماننــد وضعیــت رونــق و رکــود اقتصــادی ،درآمدهــای دولتــی ،تعامــات بینالمللــی،
بحرانهــای جهانــی و منطق ـهای ،تحریمهــا ،ســرمایه اجتماعــی اســتان ،قوانیــن و مقــررات
بخــش خصوصــی ،فضــای کســب و کار اســتان و کشــور ،ســاختار نهــادی و مدیریتــی ،ســطح
دسترســی بــه تکنولــوژی ،مســائل زیسـتمحیطی و تــوان اکولوژیکــی منطقــه را تحلیــل نمــود.
فرم شماره  :6بستر و محیط عمومی ()Context
			
عنوان هسته کلیدی:
ردیف

عنوان مؤلفه

1

سیاسی ()P

2

اقتصادی ()E

3

اجتماعی()S

4

تکنولوژیک()T

5

زیستمحیطی()E

6

قوانین و مقررات (**)L

7

سایر

عنوان پروژه       :
توضیحات

* این فرم برای هر پروژه جداگانه تکمیل شود.
** شامل احکام و قوانین برنامه ششم توسعه ،اسناد باالدست و فضای کسب و کار و مقررات
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نظامنامه پایش و مدیریت اجرایی دومین سند تدبیرتوسعه استان
یکــی از مهمتریــن بخشهــای هــر ســند و برنامــه ،نحــوه اجــراء و پایــش آن اســت .ســند
تدبیــر توســعه اســتان آذربایجانشــرقی نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت .بدیــن منظــور در ایــن
بخــش بــه تبییــن ســاختار اجــرا و پایــش ســند تدبیــر توســعه و جایــگاه آن در نظــام برنامهریــزی
اســتان پرداختــه میشــود.
بــه منظــور اجــرای مطلــوب و مفیــد برنامههــای ســند تدبیــر توســعه اســتان ،بایســتی
ســازوکار مدیریتــی مناســبی تعبیــه شــود کــه بــا اســتفاده از تفکــر سیســتمی در درون آن و ایجــاد
رابطــه از بــاال بــه پاییــن و بالعکــس بــا اعطــای اختیــارات و تمرکززدایــی و شناســایی ظرفیــت
بالقــوه و موجــود در ســطح اســتان ،نظــام ســند تدبیــر توســعه اســتان را یکپارچــه ســاخته و
راهبــری آن را بــا ایجــاد هماهنگــی الزم بیــن دســتگاههای اجرایــی و افــراد و نهادهــای
ذیربــط بــه درســتی انجــام دهــد.
  در ایــن راســتا الزم اســت یــک ســازوکار اجرایــی بــرای تعییــن رونــد برنامهریــزی و کنتــرل
شــاخصهای اساســی و اصــاح فرآینــد برنامههــا تعییــن شــود .ایــن نظــام الزم اســت
ســازماندهی مســتقل و مرتبــط بــا شــورای برنامهریــزی اســتان و ســازمانهای اجرایــی ذیربــط
داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه عنــوان سیســتم ،رونــد توســعه و جهتگیریهــای برنامههــای
پیشــنهادی هســتههای کلیــدی ســند را مدیریــت نمایــد و گزارشهــای الزم را بــه صــورت
دورهای بــه شــورای برنامهریــزی اســتان ارائــه نمایــد و بــا توجــه بــه شــتاب برنامهریــزی و
ضــرورت دسترســی بــه اطالعــات جامــع و موثــر در اجــرای برنامــه ،نظــام تعریف شــده ،بایســتی
بــه شــکل یــک پایــگاه اطالعاتــی شــبکهای بیــن ســازمانهای موثــر و مســئول هســتههای
کلیــدی ،طراحــی و شــاخصهای الزم بــرای ارزیابــی بــه تصویــب شــورای برنامهریــزی اســتان
رســیده و بــرای ارزیابــی برنامــه ،دورههــای زمانــی مشــخصی ارائــه شــود.
ساختار اجرا و پایش سند
ســاختار تشــکیالت ســازمان اجرا و پایش دومین ســند تدبیر توســعه به شــکل ذیل میباشد.
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شکل  : 11-5ساختاراجرا و پایش دومین سند تدبیر توسعه استان

وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان
بــر اســاس اســناد و قوانیــن باالدســت نظــام اداری کشــور ،شــورای برنامهریــزی و توســعه
اســتان بــه عنــوان باالتریــن نهــاد سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و توســعه اســتانها میباشــد.
تصویــب و نظــارت عالــی بــر اجــرای صحیــح دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان بــه عنــوان یک
برنامــه میانمــدت از وظایــف شــورا بــوده و بــه عنــوان یکــی از اســناد مهــم توســعه اســتان،
بایــد بــه صــورت هماهنــگ و همافــزا بــا برنامههــای کالن ملــی و اســتانی بویــژه آمایــش
ســرزمین عمــل کنــد .لــذا ،ایــن شــورا باالتریــن مرجــع تصمیمگیــری و ناظــر عالــی در مــورد
دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان اســت کــه مهمتریــن وظایــف آن بــه شــرح زیــر میباشــد.
• •تصویــب پروژههــای هســتههای کلیــدی و برنامههــای اجرایــی دومیــن ســند تدبیــر
توســعه اســتان
• •تصویب نظام نامه اجرا و پایش سند
• •تصویب مشوقهای پیشنهادی ستاد جهت اجرای پروژهها
• •نظارت عالی بر روند اجرای پروژهها
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• •تفویض اختیارات و مسئولیتهای الزم به ستاد جهت راهبری ،اجرا و پایش سند
• •اتخــاذ تصمیــم بــرای رفع موانع و مشــکالت طرح شــده از ســوی ســتاد در اجرا و پایش ســند
وظایف ستاد:

ســتاد راهبــری ســند بــر اســاس اختیــارات و مســئولیتهایی کــه شــورای برنامهریــزی و
توســعه اســتان در خصــوص اجــرا و پایــش ســند محــول کــرده اســت مســئولیت راهبــری ســند
را بــر عهــده داشــته و وظایــف زیــر را بــا اعضــای پیشــنهادی ذیــل بــر عهــده دارد.
• •ایجــاد هماهنگــی و تعامــل بیــن دســتگاهها ،قــوا ،ســازمانهای مرکــزی و وزارتخانههــا و
مجمــع نماینــدگان اســتان در راســتای تســهیل و رفــع موانــع
• •پایش و نظارت اجرای سند
• •پیشنهاد مشوقها جهت تسهیل اجرای پروژهها
اعضای ستاد :

•
•
•

•
•
•
•
•

•استاندار (رئیس)
•رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبیر)
•معاونین استانداری :
 -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری -معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری -معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری•رئیس مجمع نمایندگان استان
•مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
•رئیس اتاق بازرگانی استان
•رئیس خانه صنعت و معدن استان
•دبیر مجمع تعامل توسعه استان
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وظایف دبیرخانه:

•
•

•طراحی و استقرار سیستم پایش و ابالغ آن به دستگاههای مسئول
•طراحــی فرمهــای تدویــن برنامههــای اجرایــی ،دســتورالعملها و نظامنامههــای ســند
و ابــاغ آنهــا
•ابــاغ پروژههــا و برنامههــای هســتههای کلیــدی ســند به دســتگاههای مســئول بــرای اجرا
•مستندسازی ،اطالعرسانی و تشکیل جلسات
•تهیه و طراحی سامانه پایش و رصد سند
•دریافت گزارش عملکرد از دستگاههای مسئول و سامانه پس از تصویب در شورا
•ایجاد تعامل بین دستگاههای اجرایی ،دبیران هستهها ،کارگروهها ،ستاد و شورا
•ارائه گزارش دبیر ستاد از پیشرفت و موانع اجرای پروژههای سند در ستاد
•برگزاری نشستها و کارگاههای آموزشی در راستای سند
•بازدید از پیشرفت پروژههای سند

•
•

ی کلیدی
•تدوین برنامههای اجرایی و عملیاتی پروژههای هستهها 
•احصــاء مشــوقها و حمایتهــای قانونــی از پروژههــای هســتههای کلیــدی و بــه
تصویــب رســاندن آنهــا در مراجــع مربــوط
•اطــاع رســانی و اعــام عمومــی در خصــوص پروژههــا و فعالیتهــای مصــوب هســتهها،
بــه متقاضیــان و ســرمایهگذاران
•اهتمــام در جــذب و تامیــن مالــی پروژههــا ،حمایــت از ســرمایهگذاری و جلــب مشــارکت
خیریــن ،ســازمانهای مــردم نهــاد و نهادهــای مدنــی  و انجــام تشــریفات قانونــی موردنیــاز
و انعقــاد قرادادهــای الزم در صــورت نیــاز
•ایجاد هماهنگیهای الزم مابین دسـتگاههای همکار ،سـرمایه گذاران و نهادهای ذیربط
•نظــارت و ارزیابــی بــر عملکــرد مجریــان و ســرمایه گــذاران پروژههــای هســته کلیــدی
مربــوط  براســاس زمــان بنــدی مصــوب در ســند
•رفع موانع و مشکالت اجرایی احتمالی و گزارش به دبیرخانه
•بررســی اطالعــات درج شــده توســط مجــری پــروژه در خصــوص مشــخصات پــروژه و
گــزارش پیشــرفت آن در ســامانه ســند و تاییــد آن بــرای ارســال بــه ســتاد و دبیرخانــه

•
•
•
•
•
•
•
•

وظایف دستگاه:

•
•

•
•
•
•
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وظایف سرمایهگذار/مجری

• • اجرای پروژه /فعالیت در چارچوب برنامه مصوب سند
• •ارائه گزارش عملکرد دورهای به دستگاههای اجرایی/یا دبیرخانه سند
• •درج اطالعات مربوط به مشخصات پروژه و گزارش پیشرفت آن در سامانه سند
فرآیند گزارشدهی پیشرفت پروژه
جدول  :2-5فرآیند گزارشدهی پیشرفت پروژه
ردیف /مرحله

مسئول گزارش

شرح وظیفه/عملکرد

مقطع

1

مجری

گزارش پیشرفت پروژه و درج در سامانه پایش

ماهانه

2

دستگاه مسئول

بررسی و تایید گزارش در سامانه و ارسال به دبیرخانه

ماهانه

5

دبیرخانه

اخذ گزارش دستگاهها و تلفیق آنها و ارائه به ستاد

ماهانه

6

ستاد راهبری

بررسی نهایی پیشرفت پروژهها و اعالم نظر نهایی

ماهانه

8

شورا

تائید و تصویب نهایی  

سه ماهه
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جدول  :3-5تناظر هستههای کلیدی سند تدبیر توسعه استان با کارگروههای تخصصی ذیل
شورای برنامهریزی و توسعه استان
ردیف

عنوان هسته کلیدی

1

مدیریت فضای کسب و کار

2

جذب و مدیریت منابع مالی

3

تدوین و اجرای نظام بهرهبرداری مناسب از منابع در
بخش کشاورزی

4

تکمیل شبکه و زنجیره ارزش در بخش صنایع و معادن

5

توسعه تجارت و خدمات بازرگانی

6

ایجاد اکوسیستم خالقیت و نوآوری

7

ارتقای سرمایه اجتماعی

8

ساماندهی و توانمندسازی اجتماعی

9

تقویت هویت فرهنگی

10

توسعه اقتصاد فرهنگ و خدمات دیجیتالی

11

توسعه گردشگری

12

توسعه زیرساخت اطالعات و ارتباطات

13

توسعه زیرساختهای کالبدی

14

مدیریت پایدار زیست محیطی

عنوان کارگروه تخصصی

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری

کارگروه آموزش،پژوهش،فنآوری و نوآوری

کارگروه اجتماعی  ،فرهنگی  ،سالمت  ،زنان و خانواده

کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایر ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست
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جمعبندی
ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه ســابقه دیرینــه در تدویــن و اجــرای برنامههــای
میانمــدت دارد امــا بــا وجــود ایــن نتوانســته اســت فرآینــد توســعه را بــا ســرعت مناســبی طــی
کــرده و بــه اهــداف برنامههــای خــود برســد .بــی شــک یکــی از دالیــل عــدم تحقــق اهــداف
برنامههــای توســعه ،نبــود یــک سیســتم پایــش و ارزیابــی مناســب اســت و علیرغــم اهمیــت
زیــادی کــه نظــارت و ارزیابــی برنامــه در رســیدن بــه اهــداف خــود دارد بررســی برنامههــای
توســعه کشــور حاکــی از آن اســت کــه متولیــان امــر برنامهریــزی از ایــن مهــم غفلــت کردنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه تهیــه و تدویــن نظــام پایــش و ارزیابــی و مدیریــت اجرایــی مناســب،
میتوانســت تضمینــی بــرای اجرایــی شــدن برنامههــای تدویــن شــده باشــد.
بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا بــه تبییــن مفاهیــم و چارچــوب نظــری پایــش و ارزیابــی در
برنامههــای توســعه پرداختــه شــد .بــر اســاس ایــن مبانــی نظــری ،پایــش و ارزیابــی یکــی از
عناصــر اصلــی فرآینــد برنامهریــزی محســوب میشــود کــه بعــد از تدویــن برنامــه بــر نحــوه
اجــرای آن متمرکــز میشــود و ســعی میکنــد بــا اســتفاده از شــاخصهای عملکــردی
برنامــه ،وضعیــت اجــرای برنامههــا را در حیــن اجــرای برنامــه و یــا بعــد از اجــرای برنامــه،
بررســی و ارزیابــی کنــد و بــه کمــک تحلیــل شــکاف و میــزان موفقیــت تحقــق اهــداف برنامــه،
برنامههــای اصالحــی خــود را پیشــنهاد دهــد.
مــدل الجیــک یکــی از الگوهایــی اســت کــه بــه کمــک آن میتــوان یــک نظــام پایــش و
ارزیابــی مناســبی تدویــن کــرد .ایــن مــدل یــک نگــرش فرآینــدی بــه نحــوه تدویــن و اجــرای
برنامــه دارد .ایــن مــدل دو قســمت عمــده دارد .در قســمت اول «منابــع ،نهادهــا ،عوامــل
تولیــد» و نیــز «اقدامــات ،فرآیندهــا ،فعالیتهــا و کارهایــی» کــه بــرای برنامهریــزی الزم اســت
مشــخص میشــود در قســمت دوم نتایــج مــورد انتظــار برنامــه بــه تفکیــک اثــرات کوتاهمــدت،
میانمــدت و بلندمــدت مشــخص میگــردد  .
پایههــای اصلــی سیســتم پایــش و ارزیابــی طراحــی شــده بــرای ســند تدبیــر توســعه ،بــر
الگــوی ارزیابــی ســیپ ( )CIPPبنــا شــده اســت .مــدل ارزیابــی ســیپ ( )CIPPدارای چهــار
مؤلفــه اصلــی میباشــد :اولیــن مؤلفــه مربــوط بــه «بســتر یــا محیطــی» اســت کــه در آن برنامــه
تدویــن و اجــرا میشــود .شــرایط رونــق و رکــود اقتصــادی ،تعامــات بینالمللــی ،وضعیــت
زیســتمحیطی ،ویژگیهــای اجتماعــی و فرهنگــی و قوانیــن و مقــررات از جملــه عوامــل
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محیطــی اســت کــه بــر تمامــی شــئونات فرآینــد برنامهریــزی تأثیرگــذار میباشــد.
دومیــن مؤلفـ ه مــدل ســیپ «منابــع و نهادههایــی» اســت کــه در فرآینــد برنامهریــزی مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .در تدویــن برنامــه مشــخص میشــود کــه بــرای اجــرای برنامــه چــه
الزاماتــی بایــد فراهم شــود و نیروی کار ،ســرمایه و منابــع مالی مورد نیاز برنامه ،کدامها هســتند.
ســومین مؤلفــه ایــن مــدل «اقدامــات و فرآیندهایــی» اســت کــه بــرای اجرایــی شــدن
برنامههــا انجــام میشــود .در نهایــت آخریــن مؤلفــه مــدل ســیپ «خروجــی و نتایجــی» اســت
کــه مــورد انتظــار متولیــان امــر برنامــه اســت.
شـایان ذکر اسـت که برای داشـتن یک نظام پایش و ارزیابی جامع ،بایسـتی همه مؤلفههای
ایـن مـدل مـورد بررسـی و تحلیل قـرار گیرند؛ تـا دالیل موفقیت و عدم موفقیت مشـخص شـود.
همانطــور کــه ذکــر شــد بــرای طراحــی نظــام پایــش و ارزیابــی ســند تدبیــر توســعه اســتان،
مــدل مفهومــی ســیپ مبنــای کار قــرار گرفــت و بــرای مشــخص کــردن جزئیــات پایــش ســند،
الگوهــای ارزیابــی و پایــش «بانــک جهانــی»« ،ســازمان ملــل»« ،ســازمان همکاریهــای
اقتصــادی و توســعه ( »)OECDو نیــز چارچــوب نظــری مدیریــت پــروژه  PMBOKمــورد
اســتفاده قــرار گرفــت .حاصــل ایــن کار طراحــی فرمهــای شــماره  ۱تــا  6ارائــه شــده در ایــن
فصــل بــود کــه بــرای پایــش و ارزیابــی ســند تدبیــر توســعه اســتان طراحــی شــده اســت.
فــرم شــماره «،۱منشــور پروژههــای ســند» را مشــخص میکنــد .در هــر هســته کلیــدی
چندیــن اقدامــات اساســی وجــود دارد و هــر اقــدام شــامل چندیــن پــروژه میباشــد .در واقــع
پــروژه کوچکتریــن واحــد تحلیــل و ارزیابــی ســند تدبیــر توســعه میباشــد .منشــور پــروژه
اطالعــات و مشــخصات اصلــی پروژههــا را تعییــن میکنــد و شــامل معرفــی کلــی پــروژه ،
پیشنیازهــا و الزامــات ،مدیــر پــروژه ،زمانبنــدی اجرایــی و بودجــه پــروژه میباشــد.
فرم شـماره  ،2جدول زمانبندی مراحل اجرایی پروژه را مورد بررسـی و تحلیل قرار میدهد.
فــرم شــماره  3بــه تحلیــل نهادههــا و منابــع ،مشــوقها ،حمایتهــا ،الزامــات و نیازهــای
اجــرای پــروژه میپــردازد.
فــرم شــماره  ،4بــه پایــش منابــع مالــی پروژههــای میپــردازد؛ اصلیتریــن منبــع مــورد
نظــر در ایــن قســمت اعتبــارات بخــش خصوصــی و دولتــی اســت کــه تحقــق و عــدم تحقــق آن
مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
فرم شماره  ،۵تحقق و عدم تحقق «اهداف» هستههای کلیدی را رصد میکند.
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فــرم شــماره  ،6چهارچوبــی را بــرای تحلیــل «محیــط عمومــی» اجــرای برنامــه ارائــه
میکنــد .در ایــن قســمت عوامــل سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،تکنولوژیکــی ،زیســت
محیطــی و قانونــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و مناســب بــودن شــرایط محیطــی مــورد
بررســی و تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت.
شــایان ذکــر اســت دبیرخانــه موظــف شــده اســت جهــت تســهیل پایــش و رصــد اجــرای
ســند ســامانهای را طراحــی کنــد تــا امــکان گزارشگیــری آنالیــن از آخریــن وضعیــت پیشــرفت
ســند ،هســتههای کلیــدی و پروژههــا توســط ســطوح مختلــف مدیریتــی فراهــم گــردد.
در انتهــای ایــن فصــل نظامنامــه اجرایــی ســند تدبیــر توســعه توضیــح داده شــده اســت
و در آن شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان بــه عنــوان باالتریــن نهــاد سیاســتگذاری
و برنامهریــزی ســند تدبیــر توســعه اســتان ،در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــرای اجــرا و پایــش
ســند یــک دبیرخانــه دائمــی مســتقر در ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان در نظــر گرفتــه
شــده اســت کــه مســئولیت پایــش و ارزیابــی اجــرای ســند را بــر عهــده داشــته و ضمــن راهبــری
اجــرای آن ،گزارشــات دورهای منظمــی را تهیــه و در اختیــار ســتاد راهبــری ســند و شــورای
برنامهریــزی و توســعه اســتان قــرار میدهــد.

برنامهعملیاتیاقتصادمقاومتی
جلد اول

برنامهریزی هستههایکلیدی:

(مفاهیم ،مبانی ،روشها و نظام مدیریت)
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•«آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﺎزی» ،رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮیز1386زاﻟﯽ ،ﻧﺎدر.
•ایمــان ،محمدتقــی« ،)1390( .مبانــی پارادایمــی روشهــای تحقیــق کمــی و کیفــی در علوم انســانی» ،پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه،
چــاپ اول ،قم.
•بانویــی ،علــی اصغــر (« ،)1380نقــش روش حســابداری لئونتیــف بــه عنــوان پــل ارتباطــی دیدگاههــای رشــد محــور و انســان
محــور» ،فصلنامــه پژوهشهــای اقتصــادی ،دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی .شــماره  ،9صــص .89-126
•تابــش ،احمــد« ،اندیشــه توســعه و برنامهریــزی در ایــران و چگونگــی تشــکیل ســازمان برنامــه» ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
کشــور ،معاونــت امــور اداری ،مالــی و منابــع انســانی ،مرکــز مــدارک علمــی ،مــوزه و انتشــارات.1383 ،
•توفیــق ،فیــروز« ،برنامهریــزی در ایــران و چشـمانداز آینــده آن» ،موسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامهریــزی،1385 ،
چاپ اول.
•خالصــی ،امیــر ،فرهــادی کیــا ،علیرضــا« ،آسیبشناســی برنامههــای توســعه اول تــا چهــارم بعــد از انقــاب اســامی» ،معاونــت
نظــارت راهبــردی ،دفتــر نظــارت برنامــه ،آذر .1388
•رﺑﺎﻧﯽ ،ﻃﺎﻫﺎ« ،روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﻬﺮی» .مجموعــه مقــاالت
اولیــن همایــش ملــی اینــده پژوهــی ۱۳۹۱
•زالی ،نادر (« ،)1392آینده نگاری راهبردی در برنامهریزی و توسعه منطقهای» ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
•سوری ،علی (« ،)1384تحلیل داده -ستانده» ،انتشارات نور علم.
•صباغ کرمانی ،مجید (« ،)1380اقتصاد منطقهای؛ تئوری و مدلها» ،انتشارات سمت.
•عســگری ،منوچهــر (« ،)1383مــدل تعــادل عمومــی کاربــردی ایــران» ،فصلنامــه پژوهشهــای اقتصــادی ایــران ،ســال ششــم،
شــماره  ،15صفحــات .11-52
•عظیمی ،حسین ،اقتصاد ایران« :توسعه ،برنامهریزی ،سیاست و فرهنگ» ،نشر نی.1391 ،
•عظیمــی ،حســین« ،رســالت و وظایــف در ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی و موسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و
برنامهریــزی» ،موسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامهریــزی.1381/8/22 ،
•رﺑﺎﻧﯽ ،ﻃﺎﻫﺎ (« ،)1391ﮐﺎرﺑﺮد روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ وﺗﻔﮑﺮ راﻫﺒﺮدی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﻪ)» ،ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
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دومین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی

 «برنامهریــزی توســعه پایــدار شــهری بــا رویکــرد برنامهریــزی هســتههای کلیــدی (پیشــنهادی، وحیــد، ماجــد، وحیــد،•محمــودی
.72-43:)64(21 ;1391  راهبــرد پاییــز،»)بــرای برنامهریــزی توســعه پایــدار شــهری تهــران
 «شناســایی و تعییــن اقدامــات اولویــت دار برای گســترش مشــاغل نویــن در بخشهای،)1385(  حســین، نــادر و اصغرپــور،•مهــرگان
. ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان مرکزی،»مختلــف اســتان مرکــزی
.) انتشارات دانشگاه امام حسین (ع. ترجمه تیمور محمدی،» «اقتصادسنجی.)1374( . ری سی، و فیر. ام،•هاشم پسران
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