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سخن استاندار



سخن استاندار
آسیبشناســیبرنامههــایپنجســالهتوســعهدرســطحملــیومنطقــهای،ازمنظــرمــدل،
روشوقابلیتهــایاجرایــیآنهــاونیــزمــروریبــرتجربــهســایرکشــورها،ســازمانمدیریــت
وبرنامهریــزیاســتانرابــهایــننتیجــهرهنمــونســاختکــهبایــددیــدگاهبرنامهریــزیســنتی
ــه ــهبرنام ــهتهی ــبتب ــننس ــارکتیونوی ــردمش ــابرویک ــاانتخ ــتهوب ــارگذاش ــعراکن وجام
عملیاتــیبــرایتوســعهاســتاناقــدامکــرد؛ازایــنروروشبرنامهریــزیهســتههایکلیــدی
ــب ــاجل ــدوب ــهش ــزیپذیرفت ــویبرنامهری ــوانالگ ــهعن ــودب ــدهب ــولمان ــونمغف ــهتاکن ک
ــای ــی،انجمنه ــادیواجتماع ــی،اقتص ــایمدن ــی،نهاده ــزعلم ــرمراک ــارکتفراگی مش
ــازمانهای ــتگاههاوس ــراندس ــانومدی ــی،کارشناس ــشخصوص ــاالنبخ ــی،فع تخصص
دولتــینســبتبــهتهیــهاولیــن»ســندتدبیــرتوســعهاســتان«مشــتملبــرمجموعــهاقدامــات،

ــدامشــد. ــدیاق ــرهســتهکلی ــله ــاوپروژههــایذی فعالیته
بــهدنبــالاجــرایموفقیتآمیــزســنداول،وبــابهرهگیــریازتجــارببــهدســتآمــده،از
ســال1397هماهنگیهــاواقدامــاتالزمبــرایتهیــهدومیــنســندتدبیــرتوســعهآغــازگردید.
اســتانداری ســمت در اینجانــب خدمتــی دوران و مأموریــت آغــاز خوشــبختانه
ــنســند ــد.دومی ــارنگردی ــهایمق ــنســندبرنام ــهوآمادهســازیای ــاتهی آذربایجانشــرقیب
ــده ــشدهن ــدیوپوش ــتهکلی ــر14هس ــتملب ــرقیمش ــتانآذربایجانش ــعهاس ــرتوس دبی
اصلیتریــنفرصتهــاوچالشهــایاســتاندرحوزههــایاجتماعــی،فرهنگــیواقتصــادی
ــالغ ــتاناب ــعهاس ــزیوتوس ــورایبرنامهری ــبدرش ــدتصوی ــیفراین ــسازط ــهپ ــتک اس
ــایمســئولآنصــادر ــیونهاده ــتگاههایاجرائ ــهدس ــهکلی ــاه1398ب ــیآنازتیرم اجرائ

ــت. ــدهاس گردی
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شایســتهاســتدســتگاههایاجرایــیوبخــشخصوصــی،اجــرایپروژههــایایــنســند
ــااســتفادهازظرفیــتتمــامبخشهــای ــدوب ــراردهن ــتبرنامههــایکاریخــودق رادراولوی
ــه ــنبرنام ــتانای ــوهدراس ــهق ــدگانس ــیلنماین ــریازپتانس ــیوبهرهگی ــیوخصوص دولت
ــوان ــهعن ــزب ــتاننی ــزیاس ــتوبرنامهری ــازمانمدیری ــد.ازس ــرادرآورن ــهاج ــیراب عملیات
ــندرادر ــرفتس ــمپیش ــایمنظ ــاردارمگزارشه ــندانتظ ــشس ــراوپای ــاماج ــهنظ دبیرخان

ــد. ــهومنعکــسنمای مقاطــعمناســبتهی
بــرخــودالزممیدانــمازهمــهافــرادوشــخصیتهایحقیقــیوحقوقــیمشــارکتکننده
ــای ــاالناقتصــادیواجتماعــی،نهاده ــژهفع ــهوی ــرتوســعهاســتان،ب ــهاســنادتدبی درتهی
مدنــیانجمنهــایتخصصــیوصنفــی،صاحبنظــرانوفرهیختــگاندانشــگاهی،مدیــران
وکارشناســاندولتــی،اعضــایشــورایبرنامهریــزیوتوســعهاســتان،اعضــایمحتــرم
کارگروههــایمختلــفاســتانیتشــکرنمایــم.همچنیــنمراتــبقدردانــیوســپاسخویــشرا
ازکارشناســانســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانونیــزتیــممجــریدانشــگاهتبریــزکــه
مســئولیتتهیــهایــنســندرابــرعهــدهداشــتنداعــالممــیدارم.امیــداســتبــایــاریخداونــد
متعــالوبــاجلــبمشــارکتهمــهاقشــارمــردموبهرهمنــدیازظرفیــتگرانقــدرســرمایههای
ــرقیدر ــتانآذربایجانش ــدافآن،اس ــقاه ــندوتحق ــنس ــرایای ــااج ــتانب ــیاس اجتماع

مســیرتوســعهوتعالــیقــرارگیــرد.

محمدرضا پور محمدی      
                   استاندار آذربایجان شرقی
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پیشگفتار نخستین
سند تدبیر توسعه
استان آذربایجان شرقی



پیشگفتار نخستین سند تدبیر توسعه استان آذربایجان شرقی
ــتهها ــزوخواس ــرج ــاتبش ــولحی ــوارهدرط ــعههم ــتتردرواژهتوس ــیمس ــومحقیق مفه
ــی ــونمادهائ ــتانون ــایباس ــت.تمدنه ــودهاس ــاب ــلوحکومته ــع،مل ــایجوام وآرزوه
هســتندکــهدرآنهــاتوســعهدرابعــادمختلــفاعــمازاقتصــادی،اجتماعــی،فرهنگــی
متجلــیشــدهاســت.طــیچندیــندهــهگذشــتهنیــز،دســتیابیبــهتوســعهبــهیکــیازآمــال
وآرمانهــایجوامــعدرحــالتوســعهبــدلشــدهاســت.ظهــورایــنآرمــانعمدتــًابــاانگیــزه
ــز ــدونی ــقرش ــادیازطری ــایاقتص ــاوظرفیته ــاالیتوانمندیه ــطحب ــهس ــتیابیب دس
انــواعبرخورداریهــاازقبیــلبهداشــت،ســواد،آبســالم،وغیــرهواحســاسرضایــتناشــی
ــه ــراینهــاتکمیــلشــکافبیــنجوامــعتوســعهیافت ــهاســت.عــالوهب ازآنهــاصــورتپذیرفت
ــط ــهتوس ــتک ــهاس ــنزمین ــمدرای ــایمه ــرازانگیزهه ــیدیگ ــزیک ــعهنی ــالتوس ودرح

پیگیــریمیشــود. برنامهریــزانوصاحبنظــرانعلمــی سیاســتمداران،
امــروزهتلقــیمــاازمفهــومتوســعه،فرآینــدیهمــهجانبــهاســتکــهدربطــنخــود،تجدیــد
ســازمانوســمتگیریمتفــاوتکلنظاماقتصــادی-اجتماعیرابههمراهدارد.توســعهبیش
ازآنکــهبــهبهبــوددرمیــزانتولیــدودرآمــدداللــتداشــتهباشــد،معطــوفبــهدگرگونیهــای
اداریوهمچنیــندیدگاههــایعمومــی و اجتماعــی نهــادی، اساســیدرســاختهای
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مــردماســتودربســیاریمــواردحتــیعــادات،رســوموعقایــدمــردمرانیــزدربــرمیگیــرد.
بــهرغــماینکــهازدیربــازدســتیابیبــههــدفمهــمومتعالــیتوســعهیافتگیمــوردتوجــه
غالــبکشــورهایدرحــالتوســعهقــرارگرفتــه،ولیبــهجزتعــدادقلیلــیازآنها،کهبــاگامهای
بلنــدتوانســتهانــدجهشهائــیدرتحقــقآنداشــتهباشــند،بقیــهکشــورهاهمچنــاندرزمــره
کشــورهایناموفــقدردســتیابیبــهایــنهــدفمهــمدســتهبندیمیشــوند.عــدمموفقیــت
بــهدالیــلمتعــددیازجملــهنبــودیــاکمبــودســرمایه،ناکافــیبــودنمنابــعانســانیوضعــف
شــدیددرمدیریــتتجهیــزوتخصیــصمنابــع)اعــمازمنابعانســانیومالی(،عــدمبهرهبرداری
مناســبازمنابــعکمیــابومحــدودموجــودوپائیــنبــودنســطحکیفیــتنهــادیبرمیگــردد.
زیــرابــرایدســتیابیبــهتوســعهعــالوهبــرتامیــنوتجهیــزســرمایهوتخصیــصآندرجریــان
رشــدوتوســعه،محیــطنرمافــزاریومغزافــزاریوکیفیــتنهــادیازقبیــلحاکمیــتقانــون،

مسئولیتپذیریوپاسخگوئی،شفافیتوکنترلفساد،ضرورتتاموتمامدارد.
ارزیابــیمحصــولفرآینــدتوســعهدرایراندرابعــاداقتصادی،اجتماعیوفرهنگیوزیســت
محیطــی،اســفبار،گزنــدهونگرانکننــدهاســت.طــیقریــببــههفتدهــهتجربــهبرنامهریزی
بــرایدســتیابیبــهتوســعه،عمــاًلفقــطرشــداقتصــادیمحقــقشــدهکهاینرشــدهمتناســب
چندانــیبــامنابــعطبیعــی،مالــی،اجتماعــیوانســانیکــهدرایــنمســیرصــرفشــدهنــدارد.
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بهطورکلــیدســتاوردهایتوســعهرامیتــواندردوحــوزهرفــاهوبرخــورداریونیــزتغییــر
درمناســباتوکیفیــتزندگــیواحســاسرضایــتازآندســتهبندینمــود.رفــاهوبرخــورداری
ازطریــقرشــداقتصــادیهماننــدافزایــشدرآمــدســرانه،دسترســیبــهامکانــاتوبرخــورداری
وارتقــایشــاخصهایســالمتونیــزشــاخصهایآموزشــیوبهطورکلــیافزایــشمصــرف
درســطوحوابعــادمختلــفحاصــلمیشــود.درحالــیکــهاحســاسرضایــتدرفرآینــدتوســعه
ازطریــقتحــوالتمثبــتدرمناســباتاجتماعــی،روابــطمتقابــلبیــنافــرادونهادهــا،نظــام

حقوقــیمناســبوعینیــتیافتــنحکمروائــیخــوبحاصــلمیشــود.
مالحظــهواقعیتهــایاقتصــادی،اجتماعــی،فرهنگــیوسیاســیایــرانامــروزحاکــیاز
ــهوتوجــه ــدیافزایشیافت ــهشــاخصهایبرخــورداریاقتصــادی،فیزیکــیوکالب آنســتک
ــول ــیوتح ــتزندگ ــدکیفی ــندربع ــتولیک ــودهاس ــهآنب ــوفب ــزمعط ــانی ــدهدولته عم
ــهکــهگفتــهشــد ــراهمانگون ــدادهاســت.زی درمناســبات،اتفــاقبایســتهوشایســتهایرخن
ــت ــارکتی،عدال ــاالریمش ــونآزادی،مردمس ــداریهمچ ــایپای ــامعیاره ــیب ــعهحقیق توس
ــتر ــعودربس ــتمناب ــویمدیری ــولالگ ــباتوتح ــرمناس ــاتغیی ــراهب ــرهم ــیفراگی اجتماع

ــود. ــقمیش ــوبمحق ــیخ حکمروائ
ــمندی ــاروارزش ــدادادی،سرش ــیخ ــعزیرزمین ــهازمناب ــران،ک ــدای ــورهاییمانن درکش
ــهعنــوانمهمتریــنعامــلعــدمدســتیابی ــدب برخوردارنــد،کمبــودســرمایهاصالتــًانمیتوان
بــههــدفتوســعهیافتگیاعــالمشــود.امــروزهبــهاثبــاترســیدهاســتکــهبــااعمــالمدیریــت
صحیــحواســتفادهدرســتازآنمنابــعبــهســهولتمیتــوانبــهمشــکلکمبــودمنابــعغلبــه
کــردولــیدرصــورتنبــودمدیریــتمناســبیــاوجــودضعــفدرآن،کمبــودمنابــعوســرمایه
حتــیدرکشــوریماننــدایــراننیــزمیتوانــدمسئلهســازوچالشآفریــنباشــد.چنانکــه
رونــدتوســعهایــراندریکصــدســالاخیــرنشــانگرعــدمتحقــقاهــدافتوســعهایمیباشــد.
ــز ــرآنونی ــردموث ــعوکارب ــع،مشــکلبســیجمناب ــودمناب ــشازمشــکلکمب ــشوپی بی
داشــتنالگــویمناســبتوســعهمطــرحاســت.الگــویتوســعهپایــداربــهدگرگونیســاختاریدر
ســبکزندگــیوحکمروائــیجوامــعجهــاننیــازداردکــهبــهعنــواناولویــتراهکارهایتوســعه
ایــراننیــزبــهآنتاکیــدمیشــود.کوشــشبــرایغلبــهبــرتوســعهنیافتگیکشــوربایــدهمــراه
بــاکاهــشفاصلــهبــادیگــرکشــورهاونیــزکاهــشعــدمتعادلهــایدرونکشــورباشــد.البتــه
حکمروائــیشایســتهاکســیرینیســتکــهچــارهتمامــیموانــعتوســعهنیافتگــیباشــد؛لیکــن
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فرآینــدیاســتکــهبرآینــدآنبســیجکارآیمنابــعونهادینهشــدنظرفیتســازیدراجتماعــات
اســتودرنتیجــهانتظــارمیرودرهگشــاینیلبهتوســعهشــود.)اطاعتوهمــکاران،1392(
ــده، ــرحش ــیمط ــایگوناگون ــران،نظریهه ــعهنیافتگیای ــلتوس ــوردعوام ــددرم هرچن
میتــوانبــامــروریگــذراایــنعوامــلرادرعوامــلطبیعــیواقلیمــی،عوامــلخارجــی،رفتــار
مدیریتــیدولــتونیــزخلقیــاتورفتــارمــردمدســتهبندینمــودکــهالبتــهایــنعوامــلهــم

باهــممرتبــطبــودهودرکنــشوواکنــشبــاهــمدیگــرقراردارنــد.
ــل ــوردعوام ــادرم ــودوی ــهنم ــادمداخل ــوانزی ــورنت ــیکش ــلطبیع ــوردعوام ــردرم اگ
ــوددارد. ــاروج ــتریناختی ــیبیش ــلداخل ــوردعوام ــد،درم ــادباش ــازی ــیمحدودیته خارج
فصــلمشــترکبســیاریازنظریــاتپیــشگفتــهتوســعه،درزمینــهعوامــلداخلــی،درناتوانــی
حرکــتحکومــتبــامــردمونهادینــهنشــدنظرفیتســازیاجتماعــیدرمســیرتاریــخکشــور
ــت ــهداشــتههایحکوم ــیب ــی،ســرمایهعظیم ــعمردم ــابســیجمناب ــهب ــیک اســت؛درحال
ــا ــوانرویاروئــیموفــقب افــزودهمیشــودواقتــداربرآمــدهازیکپارچگــیحکومــتومــردم،ت
عوامــلخارجــیومهــارعوامــلطبیعــیرافراهــممــیآوردکــهشــرطضــرورینیــلبــهتوســعه
اســت.حکمروائــیشایســته،برانگیزاننــدهمحیــطتوانمندســازیایــناقتــداربــرایچیرگــیبــر

ــکاران،1392( ــتوهم ــراناســت.)اطاع ــعهنیافتگیای توس
ــفتوســعهنشــانگر ــادمختل ــزدرابع مالحظــهشــاخصهایاســتانآذربایجانشــرقینی
وضعیتــیهماننــدســطحکلکشــوراســت.بررســیوواکاویعمیقتــرایــنشــاخصها
ــاد ــیدراقتص ــلتوجه ــتقاب ــتهموقعی ــتاندرگذش ــناس ــدای ــههرچن ــتک ــیازاینس حاک
ملــیداشــتهولــیبــهتدریــجنقــشپیرامونــیبــهخــودگرفتــهوازکریــدورتوســعهبــهحاشــیه
رانــدهشــدهاســت.بــهطــوریکــهدرفرآینــدصنعتــیشــدنوتولــدصنعــتدرکشــور،اســتان
آذربایجانشــرقییکــیازقطبهــایمهــمصنعتــیومحــلاســتقرارواحدهــایصنعتــیبزرگ
هماننــدماشینســازی،تراکتورســازیوپاالیشــگاهو...بــودکــهبــاآخریــنفنآوریهــایروزو
بــامشــارکتســرمایهگذارانخارجــیتاســیسشــدهبــود.همچنیــنعــالوهبــرآن،قرارگرفتــن
اســتانبــررویمســیرترانزیــتجــادهایوریلــی،اســتقرارگمرکهــایمهمــیچــونجلفــا،
ســهالنوتبریــزدرآنونزدیکــیبــهگمــرکبــازرگانظرفیــتبالفعــلرشــدوتوســعهاقتصادی
ــهعنــوانمرکزیــت ــزب ــرآننقــشفــرااســتانیتبری ــود.مضــافب ــهایــناســتانبخشــیدهب ب

ــت. ــهشــمارمیرف ــایآنب ــاوتوانمندیه ــزازجاذبهه ــننی ــرونوی ــاتبرت ــهخدم ارائ
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درعیــنحــالغالــببــودنکشــاورزیدیموســنتیدرســطحاســتانوبهویژهشــکلگیری
بخــشصنعــتبطــورمتمرکــزدرجــوارشــهرتبریــزوانتشــارمحــدودســرریزآنفقطدرحاشــیه
ــتاقتصــادیدرفضــای ــوازنفعالی ــادلونامت ــعنامتع ــبتوزی ــهموج ــهارومی ــیدریاچ غرب
اســتانوشــکلگیرینظامــیمتمرکــزگردیــدهاســت.بطوریکــه70درصــدجمعیــتو
فعالیــتاقتصــادیدر30درصــدپهنــهاســتاناســتقراریافتــهومناطــقشــرقیاســتاندچــار
فقــربــودهوجمعیــتآننیــزدرحــالمهاجــرتبــهمرکــزاســتانویــامرکــزکشــورمیباشــد.
ــخاســتانداشــتهکــهازیــک ــزریشــهدرتاری برخــیازعارضههــایاجتماعــیاســتاننی
ــن ــهدرهمی ــرانوروسک ــزای ــیونی ــاعثمان ــرانب ــایای ــوعجنگه ــهوق ــوانب ــومیت س
منطقــهواقــعشــدهونیــزازســویدیگــربــهپیشــتازیآندرحرکتهــایاجتماعــیوسیاســی
ــنفکرانو ــودروش ــیموج ــایارتباط ــراززمینهه ــممتاث ــهآنه ــفک ــعمختل ــوردرمقاط کش
ــی ــانیواجتماع ــایانس ــه،فض ــتک ــطدانس ــرفتهمرتب ــعپیش ــاجوام ــادیب ــاالناقتص فع
اســتانرادچــارپارادوکــسنمــودهاســت.مضــافبــرآنوجــودبرخــیســلیقههاوتنشهــای
ــیت ــهایحساس ــالبمقول ــسازانق ــهپ ــالهایاولی ــتاندرس ــیدراس ــیوسیاس اجتماع
برانگیــزشــدهوســببخــروجبخشــیازســرمایههایانســانیواقتصــادیاســتانگردیــدهوبــه
ــاشــکلگیری ســرمایههایاجتماعــیاســتاننیــزآســیبزدهاســت.بهطوریکــههمزمــانب
واســتقرارصنعــتونیــزتوســعهنقــشخدمــاتبرتــر،آذربایجــانشــرقیدرنــوارغربــیخــود
ــوجمهاجــرت ــدهاســت.م ــهایمواجــهگردی ــوازنمنطق ــادلوت ــاعــدمتع وســایرمناطــقب
ــی ــایدرون ــدنظرفیته ــدودش ــهمح ــرب ــانمنج ــانومتخصص ــرمایهگذاران،کارآفرین س
اقتصــادیاســتانودرنتیجــههمزمــانهــممهاجــرتدروناســتانیبــهســویتبریــزشــدت

یافتــهوهــممهاجــرتازاســتانبــهســایرمناطــقکشــورتشــدیدگردیــدهاســت.
رشــد نشــانگر اســتان در اجتماعــی و اقتصــادی شــاخصهای هرچنــد رو ایــن از
ابعــادی وافزایــشســطحبرخورداریهــایکالبــدیوفیزیکــیاســتولــیتوســعهدر
دیگــریعنــیتغییــرســبکزندگــیواصــالحنظــاممدیریــتومشــارکتپذیریســرمایه
اجتماعــیوفضــایکســبوکارنمــودزیــادینداشــتهاســت.مقایســهشــاخصهای
اقتصــادیهمچــوندرآمــدوتولیــدســرانهوبهــرهوریحاکــیازآنســتکــههرچنــددر
ــد ــهبتوان ــودهک ــدینب ــددرح ــنرون ــیای ــدهول ــعش ــیواق ــراتمثبت ــاخصهاتغیی ــنش ای
ــرت ــرمهاج ــالوهب ــذاع ــدول ــظکن ــتانهاحف ــایراس ــنس ــتانرادربی ــگاهاس ــهموجای س
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اســت. کــرده نــزول نیــز آن اقتصــادی جایــگاه اقتصــادی، و ســرمایههایانســانی
ــددهــهای ــدچن ــناســتان،فرآین ــاتامــلدرواقعیتهــایموجــودای ــوانب ــنرومیت ازای
برنامههــایتوســعهدرســطحکالنوملــیراحاکــیازبیراهــهرویآشــکاربشــمارآورد.
فرآینــدیکــهوضعیــتنامطلــوبآنرابــاعنایــتبــهنتایــجودســتاوردهایموجــوددرســطح

ــرارداد: ــوردمالحظــهق ــوانم اســتانمیت
از جمعیــت بیرویــه مهاجــرت نامتــوازن، و متمرکــز شهرنشــینی پدیــده بــروز
ــک ــای ــز)ب ــهرتبری ــژهدرکالنش ــینیبهوی ــیهنش ــدهحاش ــروزپدی ــهرها،ب ــهش ــتاهاب روس
چهــارمجمعیــتآن(،پاییــنبــودنمتوســطمیــزانرشــدتولیــدنســبتبــهمیانگیــن
کشــوری،تنــزلســهماقتصــاداســتانازکلکشــوروعــدمتوفیــقکافــیدرجــذب
زیرســاختی قابلیتهــای وجــود رغــم بــه خارجــی و داخلــی ســرمایهگذاریهای
ــت ــهمحرومی ــهایودرنتیج ــیومنطق ــوازنبخش ــدمت ــاورزی،ع ــیوکش ــی،بازرگان طبیع
غربــی، نیمــه شهرســتانهای بــه نســبت اســتان شــرقی شهرســتانهای افزونتــر
نــرخ بــودن پاییــن اســتان، توســعه کانونهــای و مرکــز میــان ارگانیــک پیونــد نبــود
ــوری، ــطکش ــهمتوس ــبتب ــادینس ــایاقتص ــیبخشه ــددرتمام ــلتولی ــرهوریعوام به
ــاتآمــوزش ــرازامکان ــهرغــمبرخــورداریافزونت ــانب ــرخمشــارکتاقتصــادیزن کاهــشن
عالــیو...نمونههــاونمودهایــیازســیمایواقعــیایــناســتاناســت.بــهطــوریکــهدرســال
1392اســتانآذربایجــانشــرقیبــهلحــاظشــاخصتوســعهانســانیرتبــه15وازنظــرفضــای
ــد ــزســطحبهــرهوریودرآم ــناســتانهاکســبکــردهاســتونی ــه21رابی کســبوکاررتب

ــرارداشتهاســت. ــرازمتوســطکشــوریق ــرانهآنپایینت س
ــت ــد،مدیری ــروامی ــتتدبی ــاناســتقراردول ــهاززم ــودک ــیب ــنوضعیت ــاچنی ــهب مواجه
ــف ــازوکارهایمختل ــنبررســیس ــاضم ــودت ــمنم ــتانآذربایجــانشــرقیرامصم ــیاس عال
ــردی ــد.رویک ــهنماین ــاذوارائ ــهایاتخ ــزیمنطق ــیرادربرنامهری ــردنوین ــزی،رویک برنامهری
کــهازیــکســومشــکالتبرنامهریــزیجامــعرانداشــتهوازســویدیگــر،عمدتــًامبتنــیبــر
ــای ــهبودجهه ــکاراب ــنات ــودهوکمتری ــعبخــشخصوصــیب ــتانومناب ــایاس توانمندیه
ــتلزم ــهای،مس ــزیمنطق ــدیدربرنامهری ــردجدی ــنرویک ــهچنی ــد.ارائ ــتهباش ــیداش عموم
ــه ــود.ازجمل ــنمشــارکتیب ــمنوی ــزیجامــعوانتخــابپارادای ــمســنتیبرنامهری ــرپارادای تغیی
ویژگیهــایبرجســتهایــنرویکــردمشــارکتجویــیومشــارکتپذیــریوبرنامهریــزیازپاییــن
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ــن ــرًااصلیتری ــا،منحص ــاوزیربخشه ــهبخشه ــههم ــنب ــایپرداخت ــود.بهج ــاالب ــهب ب
قابلیتهــاویــاتنگناهــادرمســیرتوســعهمدنظــرقــرارمیگیــرد.درواقــع،اســاسبرنامهریــزی
ــه ــزی،ب ــکالتدربرنامهری ــهمش ــلهم ــایح ــهج ــهب ــتک ــناس ــدیای ــتههایکلی هس
تشــخیصچنــدمشــکلعمــدهویــافرصــتجــدیازطریــقمشــارکتافــرادمتخصــصهــر

حــوزهپرداختــهشــود.
تهیــهوتدویــنبرنامــه»ســندتدبیــرتوســعهاســتان«درچارچــوبنظــامبرنامهریــزی
مصــوبشــورایبرنامهریــزیوتوســعهاســتانتوســطچندیــنکارگــروهتخصصــیبــاتــالش
جــدیمشــاورانتدبیــرتوســعهمتشــکلازاعضــایهیــأتعلمــیدانشــکدهاقتصــاد،مدیریــت
ــایتخصصــی، ــبکارگروهه ــکیلوترکی ــت.درتش ــورتگرف ــزص ــگاهتبری ــیدانش وبازرگان
انجمنهــای نماینــدگان و دانشــگاهی صاحبنظــران مدنــی، نهادهــای و ســازمانها
تخصصــیوکارشناســاندســتگاههایدولتــیعضویــتوحضــورفعــالداشــتهاند.ضمنــًابــه
منظــورترســیمافــقتوســعهدرشهرســتانهایاســتان،ایــنســندبــرای20شهرســتانونیــز

منطقــهآزادتجــاری-صنعتــیارسنیــزتهیــهشــدهاســت.
حاصــلبیــشازیکســالتــالشعلمــیوعملــیدرفراهــمســازیچارچــوبمفهومــی
برنامهریــزیهســتههایکلیــدیونیــزتبییــنمــدلونحــوهدســتیابیبــههســتههایکلیــدی
واقــدامبــهشناســاییآنهــاوتهیــهبرنامــهعملیاتــیذیــلهــرهســته،درســهبخــشتنظیــم
شــدهکــهدرســهجلــدمنتشــرمیگــردد.امیــداســتبــافراهــمشــدنســازوکارهــاوبســترهای
مناســب،ایــنســندمهــمبتوانــدتحــرکقابــلتوجهــیرادرحیطههــایمختلــفاقتصــادی،
اجتماعــیوفرهنگــیشهرســتانهایاســتانبطــورمتــوازن،ایجــادنمــودهونقشــیاساســی
درتحقــقتوســعهواقعــیوپایــدارایفــاءنمایــد.خاطــرنشــانمیســازدبــهنظــرمیرســدهنــوز
ــژهدرعرصههــایفرهنگــیقــوامالزم ــهوی جامعیــتهســتههاوپوشــشموضوعــیآنهــاب
راپیــدانکــردهاســتکــهانشــاا...درویرایشهــایبعــدیتوجــهبیشــتریمعمــولخواهــدشــد.
دربخــشوجلــدنخســت،مبانــی،مفاهیــموروشهایــیکــهدرتهیــهوتدویــنایــنســند
مــورداســتفادهقــرارگرفتــه،تبییــنشــدهاســت.مطالــبمنــدرجدرایــنمجلــدازچهــارفصــل

تشــکیلشــدهاســت:
فصــلاولشــاملمــروریبــرادبیــاتموضوعــیبــهمنظــورارائــهتصویــرونگرشــیواحــد
ــیاز ــیوفرازهای ــماصل ــهمفاهی ــیب ــارهایاجمال ــشواش ــوردپژوه ــهموضــوعم ــبتب نس
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ادبیــاتبرنامهریــزیمیباشــد.درهمیــنراســتابرخــیازمفاهیــممرتبــطازجملــهاســتراتژی
ــیومنطقــهایونظامهــای ــزیمل ــدارومؤلفههــایآن،برنامهری رشــدوتوســعه،توســعهپای
ــیایــنفصــل،بــهمــروراجمالــی برنامهریــزیمــورداشــارهقــرارمیگیــرد.مباحــثپایان
ــزیآناختصــاصدارد. ــامبرنامهری ــینظ ــیبشناس ــرانوآس ــزیدرای ــهبرنامهری تاریخچ

برنامهریــزی،ســعیشــده پارادایمهــای و نظــری مبانــی عنــوان بــا دوم درفصــل
بــهبیــانکلیــاتبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیپرداختــهودرادامــهپارادایــم ابتــدا
مربــوطبــهبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیمــوردبحــثقــراربگیــرد.فصــلســومبــه
روشهــایبرنامهریــزیاختصــاصیافتــهاســتکــهطــیآنبــهتشــریحتکنیکهــای
برنامهریــزیکمــیوکیفــیوتمایــزوویژگیهــایآنهــاپرداختــهشــدهاســت.فصــلچهــارم
ــردازد. ــدیمیپ ــزیهســتههایکلی ــنبرنامهری ــهتشــریحروششناســیتدوی ــدنخســتب جل
درایــنفصــلبــهتبییــنروشتحلیــلســاختاری،روشتحلیــلچندبخشــی)MSA(وتحلیل

ــود. ــهمیش ــاری)MCA(پرداخت چندمعی
بخــشدومازایــنمجموعــهکــهدرجلــددومتنظیــمگردیــدهازســهفصــلتشــکیلشــده

اســتوتمامــابــه»ســندتدبیــرتوســعهاســتانآذربایجــانشــرقی«اختصــاصدارد.
ــالششــده ــهمیشــود،کــهطــیآنت ــهســیمایتوســعهاســتانپرداخت درفصــلاولب
تصویــریکلــیازنتایــجودســتاوردهاییکــهحاصــلچندیــندهــهاعمــالبرنامهریــزیجامــع
توســعهدرکشــورواســتانبــودهارائــهشــود.درهمیــنراســتا،پــسازبررســیشــاخصهای
برخــورداریدرعرصههــایاقتصــادی،زیربنایــیواجتماعــیوفرهنگــی،بــهپیامدهــایآنهــا
نیــزپرداخــتشــدهاســت.فصــلدومبــهمقــوالتفرابخشــیاختصــاصیافتــهاســت.مدیریــت
ــتبهــرهوریواشــتغال،معمــارینظــاماداری فضــایکســبوکاروســرمایهگذاری،مدیری
ــه ــومب ــلس ــد.فص ــلمیباش ــنفص ــثای ــهمباح ــتمحیطیازجمل ــتزیس ــنومدیری نوی
موضوعــاتبخشــیاختصــاصداردکــهشــاملبخشهــایآب،کشــاورزی،صنعــتومعــدن

وبازرگانــی،زیربنایــی،گردشــگری،ســالمت،اجتماعــیوفرهنگــیمیباشــد.
درفصــولدوموســوم،پــسازبررســیســیمایموجــودهــرعنــوان،بــهشناســایینقــاط
ــر ــدیه ــتههایکلی ــپسهس ــدهوس ــهش ــاپرداخت ــاوتهدیده ــفوفرصته ــوتوضع ق
موضــوعتعییــنوتبییــنگردیــدهاســت.بــرایهــرهســتهکلیــدیبراســاسچشــماندازوبــه
لحــاظوضعیــتموجــود،راهبردهــاواهــدافکیفــیوکمــیتعییــنگردیــدهوســپسمتناســب
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ــوطو ــایمرب ــیوپروژهه ــاتاجرای ــتاقدام ــیودرنهای ــداف،سیاســتهایاجرای ــاآناه ب
محــلتامیــناعتبــارآنهــاتعریــفومشــخصگردیــدهاســت.

جلــدســومایــنمجموعــهگــزارشکــهمشــتملبــربخشســوماســت،بهارائــه»ســندتدبیر
توســعهشهرســتانهایاســتان«اختصــاصیافتــهاســت.درایــنمجلــدبــرای20شهرســتان
ونیــز1جلــدمنطقــهآزادتجــاری-صنعتــیارس،برنامــهایبــاعنــوانســندتدبیــرتوســعههــر
شهرســتانبطــورجداگانــهتهیــهوتنظیــمگردیدهاســت.درســندهرشهرســتانابتدابــانگاهی
گــذرابــهموقعیــتجغرافیایــی،جمعیتــی،اشــتغال،وضعیــتاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــی
هــرشهرســتان،بــهبررســیوشــناختپتانســیلهاوامکانــات،موانــعوتنگناهایموجــودآنها
پرداختــهشــدهوبــادرنظــرگرفتــنمحدودیتهــایاعتباریموجودســعیشــدهاســتبرنامهای
متناســببــاظرفیتهــایهــرشهرســتانودرراســتایبرنامــههســتههایکلیــدیکــهبتوانــد
ــنگــردد. ــهوتدوی ــرد،تهی بخــشعمــدهایازفرصتهــاوقابلیتهــایشهرســتانرادربرگی
ــانســال92ومتعاقــبابــالغسیاســتهای خاطرنشــانمیســازدتهیــهایــنســندازپای
ــن ــدتدوی ــوارهدرفرآین ــدهوهم ــازگردی ــریآغ ــمرهب ــاممعظ ــطمق ــیتوس ــادمقاومت اقتص
ســند،آنسیاســتهایابالغــیمدنظــرتهیهکننــدگانبــودهاســت.نســخپیــشچــاپ
رئیــسجمهــوررونمایــی ایــنســنددردهــهفجــر1393توســطمعــاوناولمحتــرم
ــخه ــکنس ــت.این ــازگش ــال1394آغ ــدایس ــزازابت ــانی ــیبرنامهه ــاتاجرای ــدوعملی ش
نهایــیســندتدبیــرتوســعهاســتانآذربایجانشــرقیبــهزیــورطبــعآراســتهشــدهبــه
نهادهــای برنامهریــزی، و توســعه حــوزه اهالــی معرفــت، اصحــاب و اربــاب ســاحت
و دولتــی نهادهــای تحقیقاتــی، و علمــی مراکــز بخــشخصوصــی، فعــاالن و مدنــی
ــرار ــردمق ــادم ــیوآح ــکارعموم ــراف ــرضومنظ ــمودرمع ــرتقدی ــانام ــیومتولی عموم
میگیــرد.ســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانوظیفــهخــودمیدانــددراجــرایمنویــات
مقــاممعظــمرهبــریوعملیاتــینمــودنسیاســتهاوبرنامههــایاقتصــادمقاومتــی،اجــرای
ایــنســندرادرســرلوحهاقدامــاتخــودقــراردادهوعملکــردآنرابطــورمســتمرپایــشنمــوده

وبازخوردهــایالزمرادراجــرایهرچــهبهتــرآنارائــهنمایــد.
ازکلیــهذینفعــان،ذینفــوذانومتولیــانعرصــهتوســعهاســتانوهمــهدلســوزانیکــه
ــهدر ــامداق ــدانتظــارمــیرودب ــرانوآذربایجــاندارن ــانای ــروتوســعهمیهــنعزیزم دلدرگ
ــرای ــزرهنمودهــایالزمب ــنســند،نظــراتانتقــادی،پیشــنهادیخویــشونی یافتههــایای
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ــزیرادرحســناجــراوپایــشدقیــق ــتوبرنامهری ــهنمــودهوســازمانمدیری ارتقــایآنارائ
ــد. ــاآندرویراشهــایبعــدیکمــکنماین ــزارتق آنونی

ــرتوســعه ــنســندتدبی ــرشمســئولیتتدوی ــاینقــشوپذی ــمازایف ــانالزممیدان درپای
اســتانتوســطدانشــگاهتبریــزســپاسگذارینمــودهوازگــروهمشــاورانتدبیــرتوســعه
ــزمحمــدزادهودکتــراحمــداســدزاده ــرپروی ــور،دکت ــاندکتــرحســیناصغرپ متشــکلازآقای
بــهسرپرســتیمجــریمحتــرمطــرحجنــابآقــایدکتــرحســینپناهــیکــهتهیــهوتدویــن
ــودرااز ــپاسخ ــنس ــم.همچنی ــینمای ــکروقدردان ــتهاندتش ــدهداش ــهعه ــندراب ــنس ای
کلیــهنهادهــایمدنــی،اجتماعــی،فرهنگــیواقتصــادی،فعــاالنبخــشخصوصــی،
اعــالم عمومــی و دولتــی بخــش دســتگاههای و ســازمانها مدیــران و کارشناســان
مــیدارم.بیشــکهمــکارانوکارشناســانارجمنــدســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتان
بــهویــژهجنــابآقــایجلیــلصریحــیوســرکارخانــمحســنیهشــهنازیکــهبرحســبوظیفــه
ــرایارتقــایکیفــی ــنســندبازخوردهــایالزمراب ــانتدوی ومأموریتهــایســازمانیدرجری
ــشدر ــزنق ــدنی ــقنمودهان ــهطری ــوردارائ ــبم ــودهوحس ــهنم ــدانارائ ــیدنب ــابخش وغن
شــکلگیریوبــهســرانجامرســاندنایــنســندوبازخوانــیوآمــادهســازیآنبــرایچــاپو
نشــردارنــدکــهوظیفــهایجــابمیکنــدمراتــبقدردانــیخــودرااعــالمنمایــم.همچنیــنبایــد
ازنقــشبیبدیــلاســتاندارمحتــرمآذربایجانشــرقیجنــابآقــایدکتــراســماعیلجبــارزاده
کــهازنخســتینروزهــایطــرحایــدهایــنســندتــاپایــانمراحــلتدویــنونیــزمراحــلاجرایــی
وپایــشآنتــداومداشــتهســپاسگذاریویــژهداشــتهباشــم.حمایــتمســتمر،پشــتوانهجــدی
وعــزمجــزممدیریتــیایشــاندرایــنمســیرســتودنیوهمــوارهدلگــرمکننــدهعوامــلتدویــن

ــودهاســت. ایــنســندگرانســنگب

            داود بهبودی
رئیس سازمان مدیریت و  برنامه ریزی     

                استان آذربایجان شرقی
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پیشگفتار دومین سند تدبیر توسعه استان آذربایجان شرقی
ــت ــترسدرجه ــعدردس ــهازمناب ــتفادهبهین ــرایاس ــهایب گاهان ــالشآ ــزیت برنامهری
ــوان ــهطــورکلــیمیت تحقــقاهــدافتوســعهورفــعچالشهــاومســائلآنجامعــهاســت.ب
ــکل ــیش ــیواجتماع ــترتاریخ ــهدربس ــتک ــیاس ــاداجتماع ــکنه ــزیی ــت،برنامهری گف
ــه ــد.البت ــیمیکن ــودراط ــیخ ــدتکامل ــتر،رون ــزدرآنبس ــنآننی ــیوهتدوی ــردوش میگی
شــرطالزمبــرایتکاملــیبــودنســیرتطــوربرنامههــایتوســعهدرجامعــهآناســتکــهنهــاد
برنامهریــزی،ســازمانیادگیرنــدهبــودهوازحافظــهتاریخــیخوبــیبرخــودارباشــد.درسهــای
آموختــهشــدهراذخیــرهومســتندنمــودهودرفراینــدتدویــنبرنامههــاازآنبهــرهالزمراببــرد.
ــهدر ــنده ــیچندی ــزی،ط ــیوههایبرنامهری ــیازش ــوانیک ــهعن ــعب ــزیجام برنامهری
بســیاریازکشــورهایدرحــالتوســعهازجملــهکشــورمانایــرانبــرایتحقــقاهــدافتوســعه
ــات ــنالزام ــهتامی ــاک ــد.ازآنج ــهش ــهکارگرفت ــعهنیافتگی،ب ــائلتوس ــعچالشــهاومس ورف
ــرایآن ــهواج ــجتهی ــذانتای ــننیســتل ــدوروممک ــامق ــع،تقریب ــایجام ــهه ــقبرنام توفی
رضایتبخــشنبــود.نتیجــهاجــرایایــنبرنامههــا،بــروزوضعیتــینامتــوازندرداخــلکشــورو
افزایــششــکافبــاکشــورهایمرجــعبــودهاســت.وضعیــتپیــشگفتــهســازمانمدیریــتو
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برنامهریــزیاستانآذربایجانشــرقیرابــرآنداشــتتــاراهــینــودرپیــشگرفتــهوبــهتدویــن
ســندتدبیــرتوســعهاســتانبــارویکــردبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیاهتمــامنمایــد.واولیــن
ســندتدبیــرتوســعهاســتانبــامشــارکتنخبــگانوفعــاالناســتاندرســال1392ومقــارن
بــاابــالغسیاســتهایاقتصــادمقاومتــیتوســطمقــاممعظــمرهبــریآغــازوانجــامگردیــد.
درآســتانهاقــدامبــهتهیــهدومیــنســندتدبیــرتوســعه،ارزیابــیوپایــشنتایــجحاصــلاز
اجــرایســنداولالزموضــروریبــود.لــذادرمقاطــعپایانــیســالهای1396و1397نتایــج
حاصــلازاجــرایاولیــنســندتدبیــرتوســعهمــوردارزیابــیقــرارگرفــتتــاضمــنپایــشســند

نقــاطضعــفاحتمالــیآندردومیــنســندتدبیــرتوســعهرفــعگــردد.
ــازمان ــالشس ــد،ت ــانمیده ــینش ــتگاههایاجرائ ــالیدس ــایارس ــهگزارشه مطالع
مدیریــتوبرنامهریــزیاســتانبــرایبهرهبــرداریحداکثــریازظرفیــتوپتانســیلهای
اســتاندرمســیرتوســعهتاحــدودزیــادیمثمرثمــربــودهاســت،هرچنــدایــنگزارشهــاحــاوی
ــزمیباشــد. ــهســندنی ــیبرنام ــیوعملیات ــوراجرائ مســایلوتنگناهــایبســیارمهمــیدرام
ــفاقتصــادی،اجتماعــی، ــادمختل ــاوجــودمســایلوتنگناهــایموجــوددرهمــهابع ــیب ول
فرهنگــی،حقوقــیوغیــره،ســعیســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانبــرشــناختورفــع
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تنگناهــایموجــوددرجهــتتــداومبرنامهریــزیبــرمبنــایهســتههایکلیــدیاســتتــاعــدم
کامیابــینظــامبرنامهریــزیجامــعتوســعهکشــوردرمنطقــهجبــرانگــردد.

اطالعــاتبــهدســتآمــدهبــراســاسدادههــایارســالیدســتگاههایمســئولدر
خصــوصپیشــرفتفیزیکــیپــروژه/فعالیتهــاوبــالحــاظضرایــباهمیــتپــروژهوضریــب
اهمیــتهســتهکلیــدیمحاســبهگردیــد.پیشــرفتفیزیکــیاولیــنســندتدبیــردرپایــانســال
58،1396درصــدودرپایــانســال68/6،1397درصــدبــودهاســت.کــهدســتاوردیبــس
ــزیمحســوبمیشــود. ــوعبرنامهری ــثن ــهایازحی ــهمنطق ــنتجرب ــواناولی ــهعن ــمب مه
بــاایــنحــالدرفرآینــداجرائــینمــودنســندمســائلیپیــشآمــدکــهحاکــیازعملیاتــی
نشــدنبخشهایــیازآنبــود.بســیاریازآســیبهاومشــکالتمطــرحشــدهازســوی
مجریــانودســتگاههایاجرائــیبرنامــهحاکــیازآناســتکــهاگــرشــرایطوموقعیــتاســتان
درطــولتدویــنواجــرایبرنامــهدچــارتحــوالتغیرقابــلکنتــرلتوســطســازمانمدیریــتو
ــج ــرونتای ــلحصولت ــهقاب ــنشــدهبرنام ــًااهــدافتعیی ــد،یقین ــزیاســتاننمیگردی برنامهری

ــود. ــانترمیب ــنددرخش ــرایس اج
مطالعــهوجمعبنــدیعملکــرددســتگاههایمختلــفدرتمــامحوزههــایاجرائــیحــاوی
ــر ــندتدبی ــنس ــهاولی ــهمتوج ــتک ــیبهاییاس ــاآس ــاطب ــمندیدرارتب ــیارارزش ــکاتبس ن
توســعهمیباشــدکــهدرحوزههــایهدفگــذاری،سیاســتگذاریواجــراوپایــشمــورداشــاره

قــرارگرفتــهاســت.
آســیبهایاولیــنســندتدبیــرتوســعهدرحــوزههدفگــذاریرامیتــواندروجــودبرخــی
اهــدافمتعــارض،تکثــرتعــدادهســتهها،عــدمتوجــهکافــیبــهمحدودیتهــاوپتانســیلهای
اســتاندرپیشبینــیاهــداف،عــدمدقــتکافــیدرتعییــناهــدافکمــیهســتههابــهعنــوان
پیشــرانهایتوســعهوعــدمتناســببیــناهــدافوالزامــاتســاختاری،فرآینــدیوحقوقــی

دســتگاههایاجرائــیخالصــهکــرد.
درحــوزهسیاســتگذاری،نبــودانســجامویکپارچگــیبرنامههــاورعایــتنکــردنالزامــات
بینبخشــیوشــرایطمحیطــیبیرونــیوداخلــی،عــدمتوجــهکافــیدســتگاههایمجــریبــه
مشــارکتفعــاالناصلــیبخــشخصوصــیونهادهــایمدنــی،وتعــددهســتههایکلیــدی

ناشــیازفشــارهایمنطقــهایوصنفــیازجملــهآســیبهایســندبودهانــد.
درمقــاماجــرانیــزوجــودعوامــلبیرونــی)خــارجازکنتــرلنظــاممدیریــتاســتان(،عــدم
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ــام ــزمواهتم ــودع ــتانی،نب ــهایواس ــعهایمنطق ــایتوس ــزازبرنامهه ــرمرک ــتمؤث حمای
کافــیدســتگاههابــرایاجــرایبرنامــه،فقــداندیدگاههــایتوســعهایمیــانهمــهمدیــران
ــهآســیبهای ــیاســتانازجمل ــعمال ــهمحدودیتهــایمناب ــیب اســتان،وعــدمتوجــهکاف

ــرتوســعهاســتانمیباشــند. ــرایاولیــنســندتدبی اســتخراجشــدهب
همچنیــندراولیــنســنداســتان،برغــمآنکــهعملکــردســندمــوردارزیابــیقــرارمیگرفت،
امــافرآینــدنظــارتوارزیابــیمحــدودبــهپیشــرفتفیزیکــیبــدونتوجــهبــهمحدودیتهــای
ــیمشــخصو ــایزمان ــارتدربازهه ــدنظ ــودنفرآین ــتمرنب ــیومس ــی،دائم ــیومال اجرائ

بازدیدهــایمیدانــیناکافــیحکایــتدارد.
اکنــونســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانبــااســتفادهازتجــارباولیــنســندتدبیــر
توســعهاســتاناقــدامبــهتدویــندومیــنســندتدبیــرتوســعهنمــودهاســت.درایــنســندنیــز
ســعیشــدهاســتازهمــهتــوانکارشناســیدولتــیوغیردولتــیاســتانبهــرهگرفتــهشــودو

ــردد. ــعگ ــنســندرف ــبوآســیبهایاولی ــکانمعای حتیاالم
درتهیــهدومیــنســندتدبیرتوســعهســعیشــدهاســتســندازقالــبیــکبرنامــه
عملیاتــیواجرائــیصــرفخــارجنشــدهوازتکــراروظایــفذاتــیدســتگاههااجتنــابشــود.
و پیشبینــی شــفاف، بهصــورت منابــع و اقدامــات جهتگیریهــا، هدفگذاریهــا،
ــااســنادباالدســتیحفــظشــدهاســت.درنظــامپایــش ــاطبرنامــهب مشــخصشــدهاندوارتب
برنامــهنیــزدســتگاههایاجرایــیمکلــفبــهارائــهگــزارشاجــرایبرنامــه)بهصــورتدورهای(
بــهســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیشــدهاندوســازمانبازدیدهــایمیدانــیازعملیــات
اجرائــیوارائــهگــزارشبــهســازمانمرکــزی،دســتگاههاینظارتــیو...رادردســتورکارقــرار
دادهوهمچنیــندسترســیعمومــی،محافــلدانشــگاهیوتشــکلهایبخــشخصوصــیبــه

ــهشــدهاســت. ــیســنددرنظــامپایــشتعبی ــجعملکــردنهادهــایمتول نتای
ازجملــهتغییــراتســاختاریایجــادشــدهدردومیــنســندکاهــشقابــلمالحظــهتعــداد
هســتههایکلیــدیاز42هســتهکلیــدیبــه14هســتهکلیــدیبــهمنظــورتمرکــزبــر
چالشهــایکلیــدیوتحققپذیــریاجــرایهســتههایکلیــدیاســت.همزمــانبــاکاهــش
ــی- ــدیفرهنگ ــتههایکلی ــتهس ــراهمی ــند،ب ــنس ــدیدردومی ــتههایکلی ــدادهس تع

اجتماعــیتاکیــدبیشــتریصــورتگرفتــهاســت.
ــی ــشوارزیاب ــامپای ــکنظ ــیی ــنوطراح ــند،تدوی ــنس ــردومی ــمدیگ ــراتمه ازتغیی
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مناســببــاالگوگیــریوبومیســازینظــامپایــشوارزیابــیبرنامههــایتوســعهســازمانهای
بینالمللــیازجملــهبانــکجهانــی،OECD،ســازمانملــلونیــزالگوهــایمطرحــیچــون
ــهیل ــدفتس ــاه ــامانهایب ــهس ــنتهی ــد.همچنی ــزPMBOKمیباش CIPP،LOGICونی

ــای ــرویژگیه ــن،ازدیگ ــهصــورتآنالی ــتپروژههــایســندب ــنوضعی ــشورصــدآخری پای
دومیــنســندتدبیــرتوســعهمیباشــد.درایــنســامانهبــرایســطوحمختلــفمدیریتــیســند،
ــل ــلتعدی ــهوقاب ــریبرنام ــهاســت.وانعطافپذی ــیدرنظــرگرفت ــیمتفاوت داشــبوردمدیریت

بــودنآنمــوردتاکیــدقــرارگرفتــهاســت.
مجموعــهدومیــنســندتدبیــرتوســعهدرســهجلــدتهیــهوتنظیــمشــدهاســت.جلــداول
حــاویمبانــیومفاهیــموروشبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیونیــزتبییــننظــاماجــراو
پایــشاســت.گــزارشعملکــرداولیــنســندتدبیــرتوســعهوپیامدهــایناشــیازآندرجلــد
دومایــنســندآوردهشــدهاســت.جلــدســومنیــزبــهتبییــنهســتههایکلیــدیوفعالیتهــاو

اقدامــاتذیــلآنهــاپرداختــهشــدهاســت.
اینــکنســخهنهایــیدومیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانآذربایجانشــرقیبــهزیــورطبــع
ــزی، ــعهوبرنامهری ــوزهتوس ــیح ــت،اهال ــابواصحــابمعرف ــاحتارب ــهس ــدهب ــتهش آراس
نهادهــایمدنــیوفعــاالنبخــشخصوصــی،مراکــزعلمــیوتحقیقاتــی،نهادهــایدولتــی
ــرار ــردمق ــادم ــیوآح ــکارعموم ــراف ــرضومنظ ــمودرمع ــرتقدی ــانام ــیومتولی وعموم
میگیــرد.ســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانوظیفــهخــودمیدانــددراجــرایمنویــات
مقــاممعظــمرهبــریوعملیاتــینمــودنسیاســتهاوبرنامههــایاقتصــادمقاومتــی،اجــرای
ایــنســندرادرســرلوحهاقدامــاتخــودقــراردادهوعملکــردآنرابطــورمســتمرپایــشنمــوده

وبازخوردهــایالزمرادراجــرایهرچــهبهتــرآنارائــهنمایــد.
ازکلیــهذینفعــان،ذینفــوذانومتولیــانعرصــهتوســعهاســتانوهمــهدلســوزانیکــه
ــهدر ــامداق ــدانتظــارمــیرودب ــرانوآذربایجــاندارن ــانای ــروتوســعهمیهــنعزیزم دلدرگ
ــرای ــزرهنمودهــایالزمب ــنســند،نظــراتانتقــادی،پیشــنهادیخویــشونی یافتههــایای
ــزیرادرحســناجــراوپایــشدقیــق ــتوبرنامهری ــهنمــودهوســازمانمدیری ارتقــایآنارائ

ــد. ــدیکمــکنماین ــاآندرویراشهــایبع ــزارتق آنونی
ــرتوســعه ــنســندتدبی ــرشمســئولیتتدوی ــاینقــشوپذی ــمازایف ــانالزممیدان درپای
اســتانتوســطدانشــگاهتبریــزســپاسگذارینمــودهوازمجریــانطــرحدردانشــکدهاقتصــاد
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ــکرو ــتهاندتش ــدهداش ــهعه ــندراب ــنس ــنای ــهوتدوی ــهتهی ــزک ــگاهتبری ــتدانش ومدیری
ــی،اجتماعــی،فرهنگــی ــهنهادهــایمدن ــنســپاسخــودراازکلی ــم.همچنی ــینمای قدردان
ــرانســازمانهاودســتگاههای ــاالنبخــشخصوصــی،کارشناســانومدی واقتصــادی،فع
بخــشدولتــیوعمومــیاعــالممــیدارم.ازدبیــرانمحتــرمهســتههایکلیــدی،همــکاران
وکارشناســانارجمنــدســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانکــهبرحســبوظیفــهو
مأموریتهــایســازمانیدرجریــانتدویــندومیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانبازخوردهــای
ــز،در ــسنی ــنپ ــدوازای ــهنمودهان ــدانارائ ــیدنب ــابخش ــیوغن ــایکیف ــرایارتق الزمراب
مرحلــهاجــراوظیفــهپایــشآنرابــهعهــدهخواهنــدداشــت،مراتــبقدردانــیخــودرااعــالم
ــم.همچنیــننهایــتامتنــانخــودراازحمایتهــاوراهنماییهــایجنــابآقــای مینمای

ــرازمــیدارم. ــرماســتاناب ــرمحمدرضــاپورمحمــدیاســتاندارمحت دکت
امیــداســتبــافراهــمشــدنســازوکارهــاوبســترهایمناســب،ایــنســندمهــم
ــی ــیوفرهنگ ــادی،اجتماع ــفاقتص ــایمختل ــیرادرحیطهه ــلتوجه ــرکقاب ــدتح بتوان
ســطحاســتانبطــورمتــوازن،ایجــادنمــودهونقشــیاساســیدرتحقــقتوســعهواقعــی

وپایدارایفاءنماید.

            داود بهبودی
رئیس سازمان مدیریت و  برنامه ریزی     

                استان آذربایجان شرقی





برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی

جلد اول
برنامه ریزی هسته های کلیدی:
)مفاهیم، مبانی، روش ها و نظام مدیریت(

فصل اول
مروری بر ادبیات برنامه ریزی



مقدمه
ــک ــقاهــدافی ــرایتحق ــریب ــهوسیســتماتیکتصمیمگی گاهان ــدآ ــزی،فرآین برنامهری
ــرایپیشــرفتوتوفیــقدر کشــور،ســازمانونهــاداســت.ازایــنرو،نهادهــایبرنامهریــزیب
عرصــهرقابتهــایکشــاورزی،بازرگانــی،آموزشــی،صنعتــیو...نیازمنــدبرنامهریــزیهســتند.
ــه ــزب ــازمانهایبرنامهری ــهس ــدافعالی ــبرداه ــرایپیش ــزیب ــرورتبرنامهری ــتوض اهمی
حــدیاســتکــهازآن،بهعنــوانیــکابــزارتأثیرگــذارجهــتتحقــقاهــدافوتســریعفرآینــد
رشــدوتوســعهاقتصــادیواجتماعــیکشــورهایــادمیکننــد.مقایســهرونــدتدویــنواجــرای
ــن ــاکشــورهایدرحالتوســعهبیانگــرای ــزیاقتصــادیدرکشــورهایتوســعهیافتهب برنامهری
ــزیمنطقــیوبرخــوردارازرویکــردسیســتمی،پایههــایاقتصــادی امــرهســتکــهبرنامهری
ــادی ــکوفاییاقتص ــدوش ــهرش ــتحکمتروزمین ــشمس ــعهیافتهرابیشازپی ــورهایتوس کش
آنهــارادرقالــبرشــدمتــوازنفراهــمنمــودهاســت.بــههمیــندلیــل،برنامهریــزیبــهیکــی
ــرخرشــد ــهن ــرایرســیدنب ــرتوســعهیافتهب ازابزارهــایاصلــیدربرخــیازکشــورهایکمت
باالتــر،تغییــروکســباســتانداردهایزندگــی،ارتقــایســطحســالمتوبهداشــتعمومــی،

ــهزندگــیو...تبدیلشــدهاســت. افزایــشامیــدب
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بعــددیگــربرنامهریــزی،وتهیــهوتدویــنمنطقــیآن،برنامهریــزانمیباشــندکــه
رســیدن ثمــر بــه در مهمــی جایــگاه کنــش، و شــناخت بیــن میانجیگــران بهعنــوان
مطلوبهــادرفرآینــدبرنامهریــزیهــرجامعــهایدارنــد.ازبرنامهریــزیتعریــفوتعابیــر
ــترکآن، ــهمش ــهنقط ــدهک ــهش ــفارائ ــایمختل ــراننحلهه ــرصاحبنظ ــیازمنظ مختلف
ــهالگــوی ــرایرســیدنب ــزانوسیاســتگذارانجامعــهب ــهبرنامهری گاهان تــالشوکوشــشآ
مشــخصیازتوســعهاســتکــهتغییــراتبنیــادیواساســیدرابعــادمختلــفسیاســی،
اقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیجامعــهدرپــیداشــتهباشــد.درایــنتعبیــرازبرنامهریــزی،
ــدد ــهدرص ــزانجامع ــتوبرنامهری ــادینیس ــاالیاقتص ــدب ــرخرش ــاین ــطارتق ــدففق ه
ــقدخالــتدولــتومشــارکتبخشهــایمختلــفجامعــهتغییــراتاساســی هســتندازطری
درســاختارهایسیســتمهایسیاســی،اقتصــادی،اجتماعــی،فرهنگــیجامعــهایجــاد
نماینــد.دولتهــابــرایمتناســبنمــودناهــدافبرنامههــابــاارزشهــاوهنجارهــایجامعــه
ــای ــاومتده ــریروشه ــدبهکارگی ــعهای،نیازمن ــدافتوس ــبرداه ــرپیش ــذاریآنب وتأثیرگ
ــاط،همفکــریواتفاقنظــردر ــکانارتب ــقام ــنطری ــاازای ــزیهســتندت علمــیدربرنامهری

ــردد. ــمگ ــیفراه ــئولیناجرای ــزانومس ــوذان،برنامهری ــان،ذینف ــنذینفع بی
ــعه ــیتوس ــاتموضوع ــرادبی ــرب ــگاهمختص ــرورون ــام ــدهب ــنفصــلکوشــشش درای
ــه ــدک ــرشواح ــرونگ ــادتصوی ــورایج ــاتآنبهمنظ ــنادبی ــمبنیادی ــزی،مفاهی وبرنامهری
ــاواســتراتژیهای ــانوســپسجهــتترســیمتئوریه ــنفصــلهســتبی ــیای هــدفاصل
بــانظریــاترشــدوتوســعه برنامهریــزی،برخــیازســازههاومفاهیــمکلیــدیمرتبــط
اقتصــادی،توســعهمتــوازن،نظریــهقطــب،توســعهپایــداربیانشــدهاســت.درادامــهبــااشــاره
ــزیدر ــواوســاختاربرنامهری ــرماهیــت،محت ــیب ــزی،نقدهای ــهتاریخچــهبرنامهری ــیب اجمال

ــت. ــدهاس ــهش ــرانارائ ــزیدرای ــیبرنامهری ــبآسیبشناس ــراندرقال ای

استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی
درادبیــاتاقتصــادیوعلــوماجتماعــیبــهدفعــاتازواژههــایرشــدوتوســعهاقتصــادی
اســتفادهشــدهوبــرایــناســاستقســیمبندیهاییدربیــنکشــورهایجهــاندرقالــب
کشــورهایتوســعهیافتــه،درحالتوســعه،توســعهنیافتهودرحــالرشــدو...انجــامشــده
اســت.مــروریبــررونــدتعریــفمفهومــیازواژههــایفــوقنشــانگرایــنهســتکــهتعریــف
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واســتنباطیکــهدرحــالحاضــرازایــندواصطــالحمخصوصــًاازتوســعهمیشــود،کامــاًل
ــیپارادایمــیونظــری ــردرمبان ــلمیباشــد.تغیی ــایقب ــومدههه ــامفه ــرب ــاوتومغای متف

ــیداشــتهاســت. ــاوتازمعن ــدیدربرداشــتهایمتف ــوقنقــشکلی ــمف مفاهی
ــههــمهســت،کــهبعضــًابرداشــتهای ــکب ــدرنزدی ــیتوســعهورشــدآنق ــاطمعنای ارتب
متناقضــیازســنجههایمفاهیــمفــوقدربیــنافــرادجامعــهایجــادمینمایــد.تداخــل
معنایــیتوســعهورشــدایجــابمینمایــدکــهتعریفــیازمفاهیــمارائــهگــرددتــامرزبندیهــای
متعــددی تعاریــف توســعه از گــردد. مشــخص مفاهیــم ســنجش مدلهــای و تئــوری
ــع، ــتاقتصــادیجوام ــلوضعی ــیازقبی ــیآن،ســازههایمختلف ــهمفهوم ارائهشــدهودامن
میــزاننابرابــری،وضعیــتنیــرویانســانی،وضعیــتاجتماعــی،فرهنگــیوسیاســیجامعــه
کســفورد،توســعهبــهمعنــایرشــدتدریجــیدرجهــت رادربــرمیگیــرد.درلغتنامــهآ
پیشرفتهترشــدن،قدرتمندترشــدنوحتــیبزرگتــرشــدناســت.مطابــقایــنتعریــف،توســعه
ــاراهحلــیاســتدرجهــترفــعفشــارها ــرایایجــادتعادلــیتحققنیافتــهی کوششــیاســتب
ومشــکالتیکــهپیوســتهبیــنبخشهــایمختلــفزندگــیاجتماعــیوانســانیوجــوددارد.
تعریــفدیگــردرزمینــهتوســعه،تعریــفبروکفلیــدمیباشــد،ویمعتقــدهســتکــهتوســعه
ــری ــکاریونابراب ــر,بی ــرکاهــشفق ــدبرحســبپیشــرفتبهســویاهــدافرفاهــینظی رابای
ــی ــهتوســعهجریان ــواناســتنباطنمــودک ــوقمیت ــواردف ــالحــاظنمــودنم ــفنمــود.ب تعری
اســتکــهدرخــودتجدیــدســازمانوســمتگیریمتفــاوتکلنظــاماقتصادی-اجتماعــیرا
بــهدنبــالداردودگرگونیهــایبنیــادیرادرســاختهاینهــادی،اجتماعــی-اداری،باورهــا
ــیدوم ــگجهان ــدجن ــعهازبع ــومتوس ــد.مفه ــادمینمای ــردمایج ــیم ــایعموم ودیدگاهه
مطــرحومــوردتکامــلقــرارگرفــت.هــدفآن،کشــفچگونگــیبهبــودشــرایطکشــورهای
ــهاز ــتفادهبهین ــان،اس ــیانس ــرایطزندگ ــودش ــد.بهب ــوم(میباش ــانس ــاجه ــده)ی عقبمان
ــعانســانی ــیجوام ــایاصل ــخازدغدغهه ــوی،درطــولتاری ــادیومعن ــاتم ــعوامکان مناب

ــودهاســت. ــوراخــصب ــانبهط ــرانوحاکم ــران،صاحبنظ ــمومتفک ــوراع بهط
ــرن ــیق ــایپایان ــهدههه ــرهســتک ــنام ــرای ــعهبیانگ ــفتوس ــکلگیریتعری ــدش رون
بیســتم،تغییراتــیدرپارادایمهــایمکاتــبتوســعهایرخدادهکــهنقطــهشــروعآنازدهههــای
اولیــهقــرنبیســتموبهویــژهپــسازجنــگجهانــیدومبــودهاســت.باگذشــتبیــشازهفــت
دهــهازعمــرحاکمیــتگفتمــانتوســعه،مکاتــبمختلفــیدرزمینــهتوســعهتحــتعناویــن
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ــد ــدانمودن ــاتتوســعهپی ــیرادرنظری ــیجــایپای مکتــبنوســازی،وابســتگیونظــامجهان
ــیرادر ــی،نظریات ــادیوبعضــًاتعامل ــدتعارضــیازمفروضــاتبنی ــبدرفرآین ــنمکات ــهای ک
ــف ــازیدرتعری ــبنوس ــدارانمکت ــتا،طرف ــنراس ــد.درای ــهدادهان ــعهیافتگیارائ ــوردتوس م
توســعه،بــرگــذارجامعــهازســنتیبــهمــدرنتأکیــدوبــامتمرکــزنمــودنمطالعــاتتوســعهدر
ــهنظــریتکاملگرایــیوکارکردگرایــی،علــت کشــورهایتوســعهیافتهغربــیواســتفادهازپای
اصلــیتوســعهنیافتگیبرخــیکشــورهارابــانگرشــیدرونگــرابــرموانــعداخلــیآنهــاازقبیــل
ــدک،دولتهــایاســتبدادیو ــزهپیشــرفت،ســرمایهگذاریان فرهنــگســنتی،فقــدانانگی

ــد. ــدمینماین ــدو...تأکی ناکارآم
درتقابــلبــامکتــبفــوق،مکتــبوابســتگیدرآمریــکایالتینوبــهعنــوانعکسالعملی
ــن ــکایالتی ــرایآمری ــلب ــازمانمل ــیوناقتصــادیس ــه»کمیس ــهشکســتبرنام ــبتب نس
ــدگاه ــهازدی ــری،117:1378(ک ــیمظاه ــید)حبیب ــوررس ــهظه ــه1960ب )ِاکال(1«درده
کشــورهایتوســعهنیافتهبــهتوســعهمینگــرد.بــهتعبیــربلیــوماســتروم2وهتنــه3،ایــنمکتــب
بــاســلطهفکــریمکتــبآمریکایــینوســازیبــهمعارضــهبرمیخیــزد،وبــانگاهــی»برونگــرا«
نظریههــای»درونگرایانــه«مکتــبنوســازیرامــوردانتقــادقــرارداده،عامــلتوســعهنیافتگی
رادرروابــطاســتثمارگرایانهواســتعماریونیــزایجــادشــکافبیــنمرکــزوپیرامــونمــوردتوجــه
ــه ــطومناســباتناعادالن ــدکــهرواب ــنمکتــبفکــریمعتقدن ــرارمیدهــد.اندیشــمندانای ق
بینالمللــیباعــثعقبماندگــیوتوســعهنیافتگیکشــورهایپیرامونــیشــدهوبــهطــور
طبیعــیبــاقطــعویــاتضعیــفایــنروابــطومناسبات،کشــورهایتوســعهنیافتهگامهــایاولیــه

رادرمســیرتوســعهوپیشــرفتبــرخواهنــدداشــت.
نقدهــاوانتقادهــایواردهطرفــدارانمکتــبنوســازیومکتــبوابســتگیبــریکدیگــردر
عمــلنتوانســتنددیدگاههــایهمدیگــررابهعنــوانرقیــبازصحنــهخــارجنماینــد.همزیســتی
ــه ــریب ــرفک ــه1970راازنظ ــعه،ده ــاتتوس ــوزهمطالع ــدگاهدرح ــندودی ــزای تعارضآمی
ســالهاییپربــارتبدیــلنمــود.بــهطــوریکــهتــااواســطآن،نبــردایدئولوژیــکمیــانمکاتــب
نوســازیووابســتگیفروکــشکــردهوهیجــانمباحثــهبــرســرتوســعهجهانســومفرونشســته
وازجنبههــایایدئولوژیــکآنکاســتهشــد.درایــنمیــانگروهــیازمحققیــنبنیادگــراتحــت
1- U.N. Economic Commission For Latin America(ECLA)
2- Bliomstrom
3- Hettne
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سرپرســتیوالرشــتاین1دریافتــهبودنــدکــهدرچارچــوبدیــدگاهفکــریوابســتگینمیتــوانبــه
بســیاریازفعالیتهــایجدیــددراقتصــادجهانــیســرمایهداریدســتزد)حبیبــیمظاهــری،
211:1378(.ایــنمکتــببرخــالفنظریــهنوســازیکــهســطحتحلیــلخــودرابــرچگونگــی
رشــدوتوســعهکشــورهایپیشــرفتهاســتوارمیســاختوبهرغــمنظریــهوابســتگیکــهکانــون
توجــهخــودرابــرتوســعهنیافتگیکشــورهایپیرامــونمتمرکــزســاختهبــود،بــاتقســیمکشــورها
ــیعدر ــیاروس ــترهبس ــکگس ــودرای ــلخ ــدتحلی ــون،واح ــونوپیرام ــبهپیرام ــز،ش ــهمرک ب
ــهدو ــخاقتصــادســرمایهداریب ــاتقســیمتاری ــانب ــرارمیدهــد.آن ــیق چارچــوبنظــامجهان
دوره،ازقــرنشــانزدهمتــاســال1911میــالدیوبعــدازآن،فرآینــدتحــوالتاقتصــادجهانــی
رامــوردبررســیقــراردادهوبــرایــنامــرمعتقدنــدکــهبــاپویشهــایتاریخــینظــامجهانــی،
احتمــالارتقــاءازموقعیــتپیرامونــیبــهشــبهپیرامونــیوازشــبهپیرامونــیبــهمرکــزوبرعکس
وجــوددارد.بهعنوانمثــال،کشــورهاییچــونانگلســتان،ایاالتمتحــدهامریــکاوآلمــانکــه
زمانــیدرموقعیــتنیمــهپیرامونــیقرارگرفتــهبودنــد،توانســتهاندبــهموقعیــتکشــورهایمــادر
یــامرکــزانتقــالپیــداکننــد.همینطــورانتقــالبرخــیازکشــورهایپیرامونــیشــرقآســیابــه
ــانــزولرتبــهو موقعیتهــایباالتــروبرتــروکشــورهاییمثــلاســپانیا،پرتقــالوهلنــدکــهب
ــت ــدتحــوالتاقتصــادیاســت.درنهای ــنفرآین ــیازای ــرنمونههای ــگاهدردهههــایاخی جای
ــیایجــاد ــهدرنظــامجهان ــیک ــیازفرصتهای ــهبهرهجوی ــاوراســتک ــنب ــرای والرشــتاینب
میشــودوهمینطــورازطریــقدعــوتویــااعتمادبهنفــسامــکانارتقــاءوپیشــرفتازیــک

مرحلــهپایینتــربــهمرحلــهباالتــروجــوددارد)اطاعــتوهمــکاران.74:1392(.
مــرورادبیــاتتوســعهدیگــربیانگــرایــناســتکــهدرطــیدهههــایاخیــر،کشــورهای
ــا، ــودنارزشه ــالحــاظنم ــیواقتصــادیوی ــرایطاجتماع ــاش ــانمتناســبب ــفجه مختل
باورهــاوهنجارهــایجامعــه،ســاختارحکومتــیو...اســتراتژیهاییبــرایتوســعهاقتصــادی
ــل ــدکــهدرعمــلبهطــورواضــحقاب ــناســتراتژیهاهرچن ــد.ای ــیخــودطراحــینمودهان مل
دســتهبندیوتفکیــکنیســت،امــابهطورکلــیمیتــوانآنهــارادردودســتهزیــرقــرارداد:
اســتراتژیهایســنتی:ایــناســتراتژی،راهبردهــایمبتنــیبــرنظریههــایکالســیک،
نئوکالســیکوآراواندیشــههایکینزینهــا،نظریــهرشــدســولوـســوانونظریههــایجدیدتــر

مثــلنظریــهرشــددرونزارادربرمــیگیــرد.

1- Immanuel Wallerstein
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اســتراتژیهایمــدرن:ایــناســتراتژیشــامل،اســتراتژیپولــی،اســتراتژیاقتصــادبــاز،
اســتراتژیصنعتیشــدن،اســتراتژیانقــالبســبزواســتراتژیتوزیــعمیباشــد.

ــهتوضیــحهســتکــههرچنــدهیــچکشــوریبهطــورمطلــقیکــیازاســتراتژیها الزمب
رادرتدویــنبرنامــهدرپیــشنگرفــت،امــادریــکدســتهبندیکلــی،اکثــرایــناســتراتژیها

دردوطیــفرشــدمتــوازنورشــدنامتــوازنجــایمیگیرنــد.
بــاهــدفشکســتنســدفقــردرکشــورهای  یــامتعــادل، دکتریــنرشــدمتــوازن
درحالتوســعه،بــهدنبــالایــنهســتکــهبــرایرهایــیازفقــروفالکــتبــاتوجــهبــه
وجــودصرفهجوییهــایخارجــیووابســتگیبیــنبخشهــایمختلــفاقتصــاد،بایــداز
ســرمایهگذاریمتقــارنوهمزمــاندرطرحهــایاقتصــادیواجتماعــیآغــازکــردتــااز
ــورت ــفص ــایمختل ــهدربخشه ــاک ــکازآنه ــهازهری ــایحاصل ــقدرآمده ــنطری ای
میگیــردبــاایجــادتقاضــابــرایتولیــداتســایربخشهــا،بتوانــدمحصــوالتآنهــاراجــذب
ــن ــرای ــوازنب ــهرشــدمت ــع،نظری ــردد.درواق ــاگ ــانموجــبرشــدوتحــرکبخشه وهمزم
فرضیــهاســتواراســتکــهبــرایرســیدنبــهتوســعهالزماســترشــددرهمــهبخشهــابهطــور
متناســبتحقــقیابــد.ازایــنرودرایــنرویکــردرشــدمتــوازنســرمایهگذاریدردامنــهوســیع
ــدات ــرایتولی ــایالزمب ــش،تقاض ــربخ ــاه ــودت ــعمیش ــریتوزی ــایمتنوعت ودرزمینهه
بخشهــایدیگــرراایجــادکــردهوســرانجامرونــقوافزایــشدرآمــدمحقــقشــود.مشــکل
ــت ــفاس ــایمختل ــتردهدربخشه ــرمایهگذاریگس ــهس ــازب ــرد،نی ــنرویک ــیدرای اساس
ــا ــنرویکــردعمــاًلب ــذاای ــابدرکشــورهایدرحالتوســعهاســت.ل ــیکمی کــهمعمــواًلعامل
ــسو ــتاینرودن،لوئی ــس،روزناش ــرنورک ــینظی ــد.اقتصاددانان ــهمیگردی ــتمواج شکس

ــوازنهســتند. ــداراناســتراتژیرشــدمت نلســونازطرف
اززمــانطــرحایــننظریــهتوســطنورکــس)1962(،ایــناســتراتژیهمــوارهبــاانتقــادات
ــنانتقــاداتوارد ــودهاســت(Kattel, 2009).مهمتری جــدیصاحبنظــرانتوســعهمواجــهب
بــرنظریــهرشــدمتــوازنایــناســتکــهکمبــودســرمایهعامــلاصلــیتــداومفقــروکاهــش
بازدهــیتولیــددربیشــترکشــورهایدرحالتوســعهاســتورشــدمتــوازنبــهچرخههــایباطــل
ــوازنســبب ــردنرشــدمت ــالک ــذادنب ــردد.ل ــددرکشــورهامنجــرمیگ ــروکاهــشدرآم فق
کاهــشســطحدرآمدهــاوتقاضــاشــدهوتأثیــرمنفــیبــرجریــانســرمایهگذاریخواهدداشــت.
ــد. ــرمایهگذاریمیانجام ــراقتصــادیوکاهــشس ــومفق ــرهش ــهدای ــتب ــنوضعی ــداومای ت
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ــیقــوی، ــعمال ــهدلیــلفقــدانمناب ــدکــهب ــنباورن ــرای ــهرشــدمتــوازنب منتقــداننظری
نیــرویانســانیمتخصــصکافــیوکمبــودامکانــاتومــواداولیــهالزم،امیــدیبــهموفقیــت
ــان ــهآن ــننظری ــلای ــذادرمقاب ــداردول ــناســتراتژیدرکشــورهایدرحالتوســعهوجــودن ای
بــد اســتراتژیرشــدنامتــوازنرابهعنــوانراهمناســببرونرفــتازشــرایطاقتصــادی
ــردکــه ــوازنازآنجــاریشــهمیگی ــدهرشــدنامت ــد.ای کشــورهایدرحالتوســعهتوصیــهمیکنن
بــهدلیــلکمبــودســرمایه،داراییهــاوفّنــاوری،بهجــایســرمایهگذاریدربخشهــای
ــن ــردد.ای ــزگ ــاصاقتصــادیمتمرک ــایخ ــرمایهگذاریدربخشه ــتس ــراس ــوع،بهت متن
ــوهو ــلپتانســیلهایبالق ــهدلی ــهب ــدبخشهــایمهــمواســتراتژیکباشــندک بخشهــابای
بالفعــلازمزیــتباالیــیبرخوردارنــدتــااثــراتتوســعهازطریــقپیوندهــایپیشــینوپســینبــه
مناطــقوبخشهــایدیگــرســرایتپیــداکنــد.بــرایــناســاس،بخــشپیــشروباعــثرشــد

ــردد. ــادمیگ ــراقتص ــایدیگ ــقبخشه ورون
درایــنراســتانظریــهدیگــریکــهمطــرحهســت،نظریههــایهیرشــمنومیــردالهســت.
ــروآنراقطــبرشــدمینامــد.در ــرعناصــریهســتندکــهپ نظریــاتآنهــابیشــترمتکــیب
ایــنرویکــرد،قطــبرشــدذیــلدکتریــنرشــدنامتــوازنقــرارمیگیــرد.نظریــهقطــبرشــدپویــا
بــردواثــرمتمرکــزواثــرانتشــاراســتواراســت.ایــننظریــهعمدتــًامتکــیبــرارتقــایکارایــی
اقتصــادیواســتفادهازصرفههــایناشــیازمقیــاساســت.برحســبایــننظریــه،میتــوان
ــی ــهصرفههــایتجمــع)کاهــشهزینههــایناشــیازعوامل ــقدســتیابیب توســعهراازطری
ــهبنــگاه،خارجــیولــینســبتبــهفضــایقطبــی،داخلــیهســتند(بــهدســت کــهنســبتب
آورد.درمراحــلآغازیــنشــکلگیریقطــب،هرچنــدفعالیتهــادرمرکــزقطــبمتمرکزشــده
وموجــبتشــدیدعــدمتعادلهــاوعدمتــوازنمیگــردد،ولــیطرفــدارانایــننظریــهبــرایــن
ــت ــارمثب ــیآنآث ــدوط ــرامیرس ــارف ــهانتش ــب،مرحل ــکلگیریقط ــدازش ــهبع ــدک باورن

ــیســرازیرمیشــود. ــهمحیطهــایپیرامون توســعهب
بهعبارتیدیگــر،شــکلگیرییــکقطــبهــرچنــدمیتوانــدبــهتوســعهمنطقــهایکمــک
کنــد،امــاپیامدهایــیازقبیــلتمرکــزامکانــاتدریــکناحیــهخــاص،مرکــزجــاذبجمعیــت،
ــتتوســعهوگســترش ــزرگودرنهای ــهشــهرهایب ــتاییب ــایروس ــوجمهاجرته تشــدیدم
حاشیهنشــینیدارد.درنهایــتطرفــداراننظریــهفــوقبــالحــاظنمــودنسلســلهمراتبو
تمرکــزبــرفضـــاومــکانخــاصمعتقدنــدکــهفرآینــدتوســعهازشــهرآغــازشــدهوپــسازطــی
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شــدنمرحلــهتمرکــز،اثــراتانتشــاریقطــببخــشروســتاییراتحــرکمیبخشــد.
انجــاممرحلــهانتشــار،مســتلزموجــودبســترمناســبانتقــالبــهنواحــیپیرامونــیازطریــق
ایجــادشــبکههایارتباطــیوزیربناهــاونیــززیرســاختهایقانونــی،اداریوفرهنگــی
ــر ــاتدیگ ــارپذیریازالزام ــرایانتش ــزب ــوننی ــیپیرام ــینواح ــرآمادگ ــرفدیگ ــت.ازط اس
آناســت.وجــودهرگونــهنارســاییوضعــفدرایــنمرحلــه،مرحلــهانتشــارودرنهایــتفرآینــد
توســعهوتحقــقنتایــجمثبــتنظریــهقطــبرابــامشــکلمواجــهخواهــدنمــودکــهپیامــدآن،

ــنروســتاوشــهرمیباشــد. ــژهبی ــیدرشــهرهاوبهوی ــششــکافطبقات افزای

مفهوم توسعه پایدار
توســعهپایــداریکــیازمفاهیــمجامــعتوســعهمیباشــد.ایــنواژهدرمفهــومگســتردهآنبــه
معنــیادارهوبهرهبــرداریصحیــحوکاراازمنابــعمالــی،نیــرویانســانیو...بــرایدســتیابی
ــاتفنــی،ســاختاروتشــکیالت ــابهکارگیــریامکان ــهالگــویمصــرفمطلــوباســتکــهب ب
ــرمیباشــد. ــدهبهطــوررضایتبخــش،امکانپذی ــروزوآین ــازنســلام ــعنی ــرایرف مناســبب
بنابرایــنبــالحــاظنمــودنمیــلفطــریبشــربــهزندگــیبهتــر،ایــنمقولــهیکــیازمحورهــای
مهــمدرشــکلگیریادبیــاتعلــماقتصــادوعلــوماجتماعــیدرقــروناخیــربــهشــمارمــیرود
کــهبهویــژهبعــدازجنــگجهانــیدوموآشــکارشــدنشــکافبیــنجوامــعنمــودبیشــتریپیــدا
کــرد.ازایــنروابتــدانظریههــاومدلهــایرشــداقتصــادیدرصــددتبییــنآنوفائــقآمــدن
بــرایــنشــکافشــدندکــهدرنهایــتالگوهایــیهماننــدرشــدشــتابانوافزایــشســریعتولیــد
ناخالــصداخلــیودرآمــدســرانهدرایــنبســترظهــورکردنــد.تجــاربعملــیوشــواهدعینــی
نشــاندادکــهالگوهــایرشــد،وافــیبــهمقصــودنبــودهوضمــنگســترشحجــماقتصــادو
افزایــشســطحتولیــدومصــرف،بــهزندگــیبهتــروارتقــایکیفــیآندرقالــبمفهــومتوســعه

کمــکچندانــیننمــودهاســت.
ــهرشــداقتصــادیرافراهــمودردهــه1990 ــهتحــولوتکامــلنظری ــننقصــانزمین ای
ایــناصطــالحدربرنامــهتوســعهســازمانملــل(UNDP)بــاقــراردادنایــناصــلکــهانســان
ــودآورد. ــهوج ــعهب ــایتوس ــعهاســت،جنبشــیرادرنظریهه ــورتوس ــممح ــلوه ــمعام ه
ــاســاختنشــاخص ــاســنب ــیهمچــونمحبــوبالحــق،آمارتی ــنراســتا،صاحبنظران درای
کشــورهایجهــانرابــارویکــردجدیــدیرتبهبنــدیکردنــدکــهرتبهبندیهــایبانــک
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ــهطــی ــدیدانســتهک ــزارش،توســعهانســانیرارون ــنگ ــرارداد.ای ــیراتحتالشــعاعق جهان
ــکان ــتیوام ــاتندرس ــراهب ــیهم ــیطوالن ــهواززندگ ــرافزایشیافت ــرادبش ــاتاف آنامکان
ــوردار ــتبرخ ــیالزماس ــبزندگ ــطحمناس ــدآوردنس ــرایپدی ــهب ــیک ــهدانش ــتیابیب دس
میشــوند.ایــنرویکــردبــاتأثیــرشــگرفبــررویدیدگاههــاتوانســتنیــازحکمروائــیخــوببــه

برنامهریــزیرابــهعنــواناصــلاجتنابناپذیــرتوســعهپایــدارمعرفــیکنــد.
ــهفنآوریهــای ــقشــگفتانگیزانســاندردســتیابیب ــیوتوفی ــیشــدنونوگرای صنعت
پیشــرفته،امــکانتولیــدانبــوهکاالهــایارزانراپدیــدآورد،امــااینتحــول،توأمباایجــادهزینه
ســنگینمصــرفگســتردهمنابــعطبیعــیوآلودهشــدنمحیطزیســتبــودهاســت.بهطوریکه،
ــتزیســتمحیطی، ــهظرفی ــعموجــودوعــدمتوجــهب ــهازمناب ــربهین ــلاســتفادهغی ــهدلی ب
حتــیتــداومتوســعهدرجوامــعتوســعهیافتهنیــزمــوردتردیــدقــرارگرفــت.لــذاانجــامامــوری
درزمینــٔهتحــولوپایــداریتــرازبومشــناختیومحیطزیســتطبیعــی،ضــرورتیافــت.
درســال1999ســازمانجهانــیتوســعهومحیطزیســتدرتعریفــیاعــالمنمودتوســعهای
پایــداراســتکــهبتوانــدنیازهــاینســلکنونــیرابــدونتخریــبوتضعیــفتــواننســلهای
ــانتوســعه ــندرگفتم ــد.بنابرای ــنکن ــانتأمی ــرآوردهســاختننیازمندیهــایآن ــرایب ــیب آت

ــرد. ــرارمیگی ــیمدنظــرق ــیونســلهایآت ــدار،خوشــبختینســلکنون پای
توســعهپایــداربــهدلیــلبرخــورداریازرویکــردسیســتمیدارایمؤلفههــایمتعــدد

میباشــدکــهســهمؤلفــهآنبــهشــرحزیــرازاهمیــتزیــادیبرخــورداراســت.
1 مؤلفهاولبرمحوربودنانساندرفرآیندتوسعهتأکیددارد..
2 مؤلفــهدومبــهنقــشمحــوریشــهریاریخــوبوبــهعبارتــیحکمروائــیخــوب1درفرآینــد.

توســعهتأکیــددارد.
3 مؤلفهسومفراگیرومتعادلبودنابعادتوسعهراموردتأکیدقرارمیدهد..

بررســیرونــدشــکلگیریتوســعهپایــداربیانگــرایــنامــرهســتکــهمفهــوماولیــه
ــش ــرایکاه ــرالزمب ــاذتدابی ــتمحیطی،اتخ ــتزیس ــایکیفی ــرارتق ــوفب ــداری؛معط پای
تخریــبزیســتگاههایطبیعــیوبرداشــتبهینــهازمنابــعتجدیــدناپذیــربــود.امــادر
ــاد ــوانابع ــزبهعن ــیواقتصــادینی ــاداجتماع ــایابع ــاوویژگیه ــرجنبهه ــالهایاخی س
جدیــدبــهمفهــومپایــداریاضافــهشــدهاســت؛وآنچــهدراواخــرقــرنبیســتمارائــهشــد،یــک

1 -Good Governance
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مــدلســهجانبهســنتیازپایــداریبــودکــهاغلــببهصــورتهندســیبــاســهدایــرهمتقاطــع
کــهشــاملمحیطزیســتوابعــاداجتماعــیواقتصــادیهســتکــهســطحمشــترکآنهــا

ــداراســت)شــکل1-1(. نمایانگــرتوســعهپای

شکل 1 - 1 مدل سه جانبه توسعه پایدار

درمــدلســهبعدیتوســعهپایــدار،پایــداریاقتصــادیبــهمعنــیاســتفادهکاراوبهینــهاز
منابــعومدیریــتمناســبآنهــابــرایبرخــوردارینســلحاضــرونســلهایآینــدهبــارعایــت
ــق عدالــتبیــننســلیاســت.افزایــشبهــرهوریعوامــلتولیــد،ایجــادارزشافــزودهازطری
فنآوریهــاینویــن،گســترشاقتصــاددانشبنیــان،توســعهبازارهــایمالــیوهدایــت
پساندازهــابــهســمتســرمایهگذاریهایمولــدونیــزتعامــلســازندهبــادنیــایخــارج
ــگاهشایســتهدراقتصــادجهانــیبخشــیازملزومــات بهمنظــورتوســعهتجــارتوکســبجای
ــانی، ــرویانس ــاینی ــهوتقاض ــوزهعرض ــنح ــیرود.درای ــمارم ــهش ــادیب ــداریاقتص پای
اشــتغالوبیــکارینیــزموردتوجــهقــرارمیگیــرد.همچنیــنامــورزیربنایــیشــاملتأسیســات
انــرژی،آب،ارتباطــات،عمــرانشــهریوروســتاییازجملــهمقولههایــیاســتکــهدرپایــداری

ــهمیشــود. ــاپرداخت ــهآنه اقتصــادیب
پایــداریاجتماعــیوفرهنگــیبــهمعنــیکنتــرلمــردمبــرسرنوشــتخویــشدرجریــان
ــات ــتوخدم ــالمتوبهداش ــراد،س ــاهاف ــیرف ــدهتعال ــهبیانکنن ــنمؤلف ــت.ای ــعهاس توس
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آموزشــی،توســعهوتقویــتفرهنگهــایمختلـــفوبرابـــریفرصتهــایاجتماعــیو
فرهنگــیمبتنــیبــراخــالق،عقالنیــتوهویتمذهبــی،ملیوفرهنگــیوانســجاماجتماعی
اســت.الزمــهپایــداریاجتماعــیوفرهنگــیایجــادامنیــت،اعتمــادوانســجاماجتماعــیدر
ــداری ــرایهمــهشــهرونداناســت.پای ــاب ــریفرصته ــاهاجتماعــیوبراب ــنرف ــارتضمی کن
اجتماعــیبــهتقویــتاخــالقوعقالنیــتدرجامعــه،رســیدگیبــهوضعیــتمعیشــتمــردم،
ــان ســالمت)بهداشــت،درمــانوامنیــتغذایــی(،تأمیــناجتماعــی،آمــوزشوورزشجوان
ــیو ــی،خانوادگ ــی،اجتماع ــمازسیاس ــالقاع ــااخ ــزارتق ــینی ــورفرهنگ ــددارد.درام تأکی
شــهروندی،همچنیــنترویــجعقالنیــتبــهمعنــیتدبیــرواعتــدال،نقدپذیــریوعلــمبــاوری،
ــود. ــهمیش ــرگرفت ــیدرنظ ــیوزبان ــی،مل ــتدین ــتهوی ــدانکاری،تقوی ــری،وج آیندهنگ
پایــداریزیســتمحیطیبــهمعنــیحفــظتعــادلدرفرآیندهــایاساســیزیســتمحیطهای
انســانیوطبیعــیاســتکــهمحیــطرابــرایزندگــینســلحاضــرونســلهایآینــده
ــع، ــتازمرات ــیاعــمازآب،خــاک،هــواوصیان ــد.حفــظســرمایههایطبیع فراهــممینمای
جنگلهــا،رودهــاوتاالبهــاومراقبــتازگونههــایگیاهــیوجانــوری،مدیریــتمنابــعآب
ــاورزی، ــی،مخــازنســدها،آبکش ــایزیرزمین ــا،آبه ــایســطحی،تاالبه ــمازآبه اع
آبصنعتــیوآبشــربونیــزمدیریــتمنابــعخــاکازقبیــلجنــسخــاک،کودهــای
ــلپوشــشگیاهــی،گونههــای ــوعزیســتیازقبی ــتتن ــنمدیری شــیمیاییوســموم،همچنی
جانــوری،زیســتگاههاومعــادننیــزازمســائلمهــممربــوطبــهزیســتمحیططبیعــی
ــی، ــهری،خانگ ــاتش ــوا)ارتباط ــته ــتکیفی ــزمدیری ــانینی ــتمحیطانس ــت.درزیس اس
تجــاری،صنعتــی،فیزیوگرافیــک،جــویوســینوپتیک(مطــرحاســت.کیفیــتآبشــهرهاو
روســتاها،جلوگیــریازآلودگــیصوتــیاعــمازمتحــرکوثابــت،کنتــرلآلودگــیبصــریدر
ساختوســازهایشــهری،مدیریــتپســماندها)خانگــی،صنعتــی،کشــاورزی،بیمارســتانو
ــداری ــزاهمیــتدرحیطــهپای فاضــالبخانگــیوصنعتــی(،بازیافــتنیــزازمقولههــایحائ

زیســتمحیطیاســت.
ــع ــوبدرواق ــیخ ــهحکمروائ ــودک ــتنباطنم ــواناس ــدهمیت ــانش ــواردبی ــاسم ــراس ب
بســترمدیریــتتوســعهپایــداراســتونقــشمحــوریدرهدایــتفرآینــدتوســعهایفــامیکنــد.
ایــنمؤلفــهبیانکننــدهکنتــرلمــردمبــرسرنوشــتخــوددرجریــانتوســعهمبتنــیبــر
ــتو ــرعقالنی ــیب ــامبتن ــریفرصته ــیوبراب ــاهاجتماع ــجامورف ــادوانس ــت،اعتم امنی
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ــت ــهحکوم ــیدارد.بهطوریک ــایاساس ــتتفاوته ــاواژهحکوم ــهب ــتک ــداریاس قانونم
ــرای ــرراتواج ــذاریووضــعمق ــدرتقانونگ ــهق ــرادیاســتک ــازمانهاواف ــهس مجموع
ــه ــتک ــاتاس ــرایتصمیم ــیوهاج ــازیوش ــوهتصمیمس ــینح ــیحکمروائ ــاراداردول آنه
ــهاقتــدارحکومــتمنجــرمیشــود(UNESCAP  2012).قــرارگرفتــنحکمروائــیخــوب ب
ــی ــفازواژهحکمروای ــرحتعاری ــرایط ــهراب ــدارزمین ــعهپای ــتتوس ــترومدیری ــوانبس بهعن
خــوبفراهــمنمــودهاســت.بــااصــلقــراردادنایــنتعریــفکــهحکمروایــیخــوب،
مجموعــهایازروشهــایفــردی،نهــادی،عمومــیوخصوصــیاســتکــهامــورمشــترک
ــامتنــوعراهمســازمیکنــد مــردمراادارهکــردهوتوســطفرآینــدیپیوســته،منافــعمتضــادی
(Commission in Global Governance, 1995).بانــکتوســعهآســیایی1،حکمروائــی

ــرای ــعاجتماعــیواقتصــادیب ــدکــهتوســطدولــتدرمدیریــتمناب خــوبراروشــیمیدان
توســعهبــهکارمــیرود.ازســویدیگــردردیــدگاهبرنامــهتوســعهســازمانملــل2،حکمروائــی
ــرایمدیریــتعمومــی خــوبعبــارتاســتازاعمــالقــدرتاقتصــادی،سیاســیواداریب
کشــوروشــاملســازوکارها،فرآیندهــاونهادهایــیاســتکــهشــهروندانوگروههــاازطریــق
ــودرا ــداتخ ــال،تعه ــودرااعم ــیخ ــوققانون ــرده،حق ــانک ــودرابهروشــنیبی ــعخ آنمناف
ــیخــوبسیســتم ــهطوریکــه:»حکمروائ ــرآوردهوتفاوتهایشــانراهمراســتامیکننــد.ب بـ
پیچیــدهایازتعامــالتبیــنســاختارها،ســنتها،کارکردهــا)مســئولیتها(وفرآیندهــا
)عملکردهــا(اســتکــهبهوســیلهســهارزشکلیــدیپاســخگویی،شــفافیتومشــارکت

.(UNDP, 1997)»شــناختهمیشــود
اتخــاذرویکــردوبینــشسیســتمیدرتئوریهــایمرتبــطبــاتوســعهپایــداربهطــورعــامو
درابعــادآنبهطــورخــاصبیانگــرایــنامــرهســتکــهبیــنابعــادزیســتمحیطی،اجتماعــی
ــتجانشــینی ــده-بســتانوقابلی ــارابطــهب ــلوی ــشمتقاب ــشوکن واقتصــادیرابطــهکن
ــانداد ــدارینش ــثپای ــبمثل ــهبعدیودرقال ــایس ــوانآنرادرفض ــهمیت ــودداردک وج
کــهبیانگــرفعلوانفعــالوامــکانجابجایــیوجانشــینیبیــنمقادیــرســهمؤلفــهاقتصــادی،

ــکل2-1(. ــد)ش ــیمیباش ــتمحیطیواجتماع زیس

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

بررســیوتحلیــلابعــادتوســعهپایــداردرقالــبمــدل)شــکل1-2(بیانگــرایــنموضــوع
ــاختار ــاس ــبب ــدمتناس ــرچن ــفه ــورهایمختل ــادرکش ــرمؤلفهه ــدموتأخ ــهتق ــتک هس
ــدنقــش ــیمیتوان ــنمؤلفههــازمان ــاای ــد،ام ــرمییاب ــیتغیی اجتماعــی،اقتصــادیوحکومت
مهمــیدرایجــادپایــداریوتــداومتوســعهایفــانمایــدکــهرابطــهمتقابــلوسیســتمیداشــته
ــمایند، ــهنـ ــالیغلب ــیومـ ــایپول ــربحرانه ــاب ــناســتدولته ــهممک ــند.بهطوریک باش
امــااگـــرحکومــتمناســبیمبتنــیبــراعتمــادمتقابــلمــردمودولــتنباشــد،اگــربــهمـــقابله
جــدیبــافســادنپردازنــد،اگــرسیســتمقضایــیمناســبیبــرایحمایــتازحقــوقبشــر،حقوق
مالکیت،حقــوققراردادهــاوچارچــوبمناســبیبــرایحقــوقورشکســتگی،سیســتممالیاتــی
وسیســتممـــالیونیــزقـــوانینمناســبورفتــارشــفافنداشــتهباشــندفرآینــدتوســعهدچــار
آشــوبهایبنیــادیشــدهودوامنخواهــدآورد.دربعــدمؤلفــهاجتماعــینیــزمیتــوانبــاذکــر
بیانــیازسیســتمقضایــیکشــورهاورابطــهآنبــاتوســعهپایــداربیــاننمــودکــهدرشــرایطی
کــهقضــاتفاســدباشــندقوانیــنچـــهکاربــردیمیتواننــدداشــتهباشــند،وقتــیچارچــوبو
اســتانداردشــفافیبــرایســرمایهگذاریوجــودنداشــتهباشــدیــاحقــوققراردادهــاوســـیستم
مـــالیاتیقـــابلپیشبینیوعادالنهوجودنداشــتهباشــد.ســرمایهگذاریخـــارجیچـــهســودی
خواهــدداشــت،اگــربــرایمقابلــهبــابیــکارینظــامتأمیــناجتماعــیوجــودنداشــتهنباشــد
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ونیــزمقــرراتمناســببــرایمـــقابلهبـــاانـــحصاروجــودنداشــتهباشــدخصوصیســازیباشــد
.(World Bank, 2008)ــردینخواهــدداشــت کارب

برنامه ریزی ملی و منطقه ای 
اهــداف از مجموعــهای یــا یــک بــه دســتیابی ابزارهــای از یکــی برنامهریــزی
گاهانــه،هدفمنــد پیشبینیشــدهاســت.درادبیــاتاقتصــادیواجتماعــی،هرگونــهتــالشآ
ــور ــرآرت ــهتعبی ــود.ب ــدهمیش ــزینامی ــعه،برنامهری ــهتوس ــلب ــریعدرنی ــرایتس وارادیب
ــان ــازماندهیجری ــتوس ــههدای ــام،بهمنزل ــومع ــادیدرمفه ــزیاقتص ــس1برنامهری لوئی
ــرادوواحدهــایمختلــفوبنگاههــایاقتصــادیاجــزاینظــام ــداســت-کــهدرآناف تولی
برنامهریــزیتلقــیشــد-کــهبهمنظــوراســتفادهبهینــهازمنابــعکمیــابوحداکثرســازیرفــاه
اجتماعــیانجــاممیگیــرد.بــهعبــارتدیگــر،برنامهریــزیعبــارتازپویــش،هدایــتعقالیــی
ســازوکارتصمیمگیــریدرامــورتوسعـــهاقتصـــادیواجتماعـــیدربلندمـــدت،میانمــدتو
ــیهمچــون ــهدرآنمفاهیم ــعاســتک ــیازمناب ــرداریمنطق ــهمنظــوربهرهب ــدتب کوتاهم
گاهانــهبــودنمجموعــهاقدامــاتوهماهنگــیفعالیتهــامســتتراســت هدفمنــدی،ارادیوآ
کــهدراکثــرمــواردایــنوظایــفبــرعهــدهدولــتوســازمانهایمتولــیبرنامهریــزیاســت.
ــی ــلاساس ــزیاص ــهبرنامهری ــودک ــتنباطنم ــواناس ــدهمیت ــانش ــواردبی ــاسم براس
ــام ــفانج ــطوحمختل ــددرس ــهمیتوان ــتک ــههس ــتگذارانجامع ــدافسیاس ــبرداه پیش
ــودن ــالحــاظنم ــواوب ــتومحت ــراســاسماهی ــدب ــزیمیتوان ــهبرنامهری ــرد.بهطوریک گی
ســاختارکشــورشــامل)ملــی،بخشــی،چندبخشــیومنطقــهای(،افــقزمانــی)کوتاهمــدت،
میانمــدتوبلندمــدت(،الــزام)ارشــادیواجبــاری(و...تقســیمبندیگــردد.درایــنقســمت
ــالحــاظنمــودناهــدافپژوهــش،بیشــتربرنامهریــزیملــیومنطقــهایمدنظــرمیباشــد ب

ــهمیشــود. ــهشــرحآنپرداخت ــهاختصــارب کــهب
برنامهریــزیملــی،دربرگیرنــدهاهــدافوراهبردهــایتحقــقرفــاهودســتیابیبــهزنـــدگی
ــراز ــزیفرات ــوعبرنامهری ــنن ــت.ای ــفاس ــیمختل ــایزمان ــوردردورهه ــردمکشـ ــرم بهت
ــاذ ــاوسیاســتهایاتخ ــیاســت.راهبرده ــیومحل ــهای،جزئ ــزیبخشــی،منطق برنامهری
شــدهدرایــنبرنامــه،بــدونالــزامبــهرعایــتویژگیهــاوالزامــاتمنطقــهایاســتودرواقــع

1- Arthur Louis
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ــت. ــیاس ــعهمل ــایتوس ــحوافقه ــا،مصال ــخیصاولویته ــارتش معی
ــن ــرایانتخــاببهتری ــمب ــالشوکوششــیمنســجمومنظ ــهای،ت ــزیمنطق برنامهری
روشازبیــنروشهــابــرایرســیدنبــهاهــدافخــاصدرســطحیــکمنطقــهاســت.
ــاهــدفمشــارکتدادنمــردم ــدیاســتکــهب ــهایفرآین ــزیمنطق بهعبارتدیگــر،برنامهری
ومناطــقدربرنامهریــزیازپاییــنبــهبــاالبــالحــاظنمــودنویژگیهــایمنطقــهایدر
چارچــوببرنامههــایکالنملــیصــورتمیگیــرد.بــهطــوریکــهایــنبرنامهریــزیدر
ــاو ــرقابلیته ــاتکیهب ــردوب ــیانجــاممیگی ــهایمل راســتایسیاســتهایتوســعهیمنطق
مزیتهــایخــودونیــزاختیــاراتمدیریتــیفرآینــدتحقــقتوســعهدرمنطقــهراتســریعمیکنــد.
ازطــرفدیگــر،مجموعــهایازاهــدافوروشهــاکــهضامــنرشــدوتوســعهمنطقــهای
اســت،محتــوایاصلــیوذاتــیبرنامهریــزیمنطقــهایراتشــکیلمیدهــدکــهایــنمجموعــه
ــد. ــزومهمدیگرن ــد،الزمومل ــیدارن ــایمل ــابرنامهه ــویهب ــهرابطــهدوس ــنک ــرای ــالوهب ع
بنابرایــن،برنامهریــزیمنطقــهاینشــانگرابعــادفضایــیبرنامههــایملــیاســتکــهاز
ــددر ــر،مناطــقبای سیاســتکلــیوآمایشــیملــیتاثیــرخواهــدپذیرفــتودرســطوحپایینت
چارچــوبرهنمودهــایطــرحآمایــشســرزمین،ازاســتقاللفکــریوعملــیبرخــورداربــوده
ــای ــیبرنامهه ــهطراح ــدامب ــااق ــاومزیته ــا،قابلیته ــاستوانمندیه ــراس ــدب ــابتوان ت
ــی، ــشعموم ــمازبخ ــیاع ــهایومحل ــایمنطق ــطنهاده ــرایآنتوس ــزاج ــقونی مناط

ــد. ــردمنمای ــارکتهایم خصوصــیومش
ــرارداد. ــرق ــدمدنظ ــیرابای ــهای،اصــولوویژگیهای ــهمنطق ــنبرنام ــیوتدوی درطراح
اولیــناصــلایــنهســتکــهمنطقــهبایــددارایمفهــومســازمانیمشــخصیباشــدتــابتوانــد
موضــوعبرنامهریــزیراعینیــتدهــد.درواقــعشــکلگیریبرنامهریــزیمنطقــهایمســتلزم
ــیدرچارچــوبسیاســت ــوانموضوعــیقانون ــهعن ــناســتکــهســازماندهیمنطقــهایب ای
ــی ــعهمل ــانتوس ــیازجری ــهتمرکززدای ــردد.ازآنجاک ــهگ ــیپذیرفت ــتمل ــیوحاکمی عموم
ــع ــعمناب ــریدرتوزی ــشنابراب ــزکاه ــیونی ــازمانفضای ــهایوس ــادلمنطق ــهتع ــهب وتوج
مالــیدارایابعــادمدیریتــیونظــاماداریدرســطحملــیاســت،لــذااتخــاذرویکــردتوســعه
ــاراتو ــضاختی ــعوتفوی ــی،توزی ــطحمل ــیدرس ــرشمدیریت ــرنگ ــتلزمتغیی ــهایمس منطق
تحــولدرپارادیمهــایحکمروائــیاســتکــهمیتوانــددرچارچــوبارتقــایکیفیــتنهــادیو

شــهریاریخــوبونیــلبــهتوســعهپایــدارمدنظــرقــرارگیــرد.
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ــزیمنطقــهای، ــزیمنطقــهایایــنهســتکــهنهــادبرنامهری دومیــناصــلدربرنامهری
بایــدقــدرتبهکارگیــریوتــوانمدیریــتســایرنهادهــارابــرایاجــرایبرنامههــایمنطقــهای
داراباشــد.درایــنراســتا،مناطــقبیشــترازدوجنبــهدرونــیوبرونــی،ســازماندهیمیشــوند.
ــذب ــرایج ــاب ــایرمنطقهه ــاس ــتب ــددررقاب ــهبای ــی،منطق ــدبرون ــهدربع ــبک ــنترتی بدی
ــادی، ــیاقتص ــاسکارای ــی،براس ــددرون ــدودربع ــدامنمای ــعهاق ــایتوس ــعوفعالیته مناب
ــانشــده ــد.براســاسمــواردبی ــننمای ــننواحــیتدوی ــریبی ــرایکاهــشنابراب برنامههــایب
ــاتو ــتارتباط ــشتقوی ــو،نق ــهایازیکس ــزیمنطق ــهبرنامهری ــتک ــهگرف ــواننتیج میت
تعامــالتاقتصــادی-اجتماعــی،توســعهیشــبکههایارتباطــیبیــنمناطــقوایجــاد
ــعفرصتهــایاشــتغالرابرعهــدهداردوازســویدیگــر،هدایــت تحــرکدرجمعیــتوتوزی
جریانهــایجمعیتــیواشــتغال،تقویــتقابلیــتبهرهگیــریازمنابــعدربلندمــدتازطریــق
ایجــادرقابــتموثــروتعــادلوتــوازنبــامناطــقهمجــوارکــهمتناســببــاسیاســتهایملــی
ــدارهمســوییهایالزم ــادرراســتایمؤلفههــایتوســعهپای ــدت ــاینقــشمینمای اســت،ایف
راداشــتهباشــد.بنابرایــنمبنــاواســاستوســعهمنطقــهایبــالحــاظمؤلفههــایتوســعهپایــدار
ــرســهاصــل،تحقــقعینــیوتقویــتبعــداقتصــادی،توســعهبرابریهــاورفــاهونیــز ــدب بای
اعتــالیارزشهــایانســانیوزیســتمحیطیاســتوارانجــامگیــردونهادســازی،ســازماندهی
ــرد.همچنیــن ــهاهــداففــوقصــورتگی ــددرراســتایرســیدنب ــزبای ــارنی وتفویــضاختی
جهتگیریهــایتوســعهمنطقــهایکــهشــاملســطوحعمــودی،جهانــی،ملــی،منطقــهای
ومحلــیهســتبایــدرابطــهنظاممنــدوعمــودیبــاهــمداشــتهباشــندتــابتواننــددرســطح
ــی ــطحمل ــعه،درس ــهتوس ــکاریدرزمین ــیوهم ــیهماهنگ ــهایبینالملل ــیومنطق جهان
ــعه ــهایتوس ــطحمنطق ــب،درس ــیمناس ــازمانفضای ــهایوس ــایمنطق ــشتفاوته کاه
ناحیهایومحلیودرســطحمحلینیزتوســعهمنابعوتوســعهاجتماعیرادربرداشــتهباشــد.

تاریخچه برنامه ریزی در ایران
برنامه ریزی در دوره قبل از انقالب اسالمی

ــرانمطــرحشــد. ــونرســمیای ــزیدرمت ــاردرســال1316واژهبرنامهری ــنب ــرایاولی ب
دراوایــلایــنســالهیــأتدهنفــرهایبــهنــامشــورایعالــیاقتصــادبــهریاســترئیسالــوزرا
ــد.تثبیــت ــمبرنامــهتوســعهاقتصــادیکشــورتشــکیلگردی ــهمنظــورتنظی )نخســتوزیر(،ب
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نرخهــاوارزشپــول،تشــویقتولیــدات،بررســیامــورمالــیوفنــیکارخانجــاتوبنگاههــای
دولتــی،پیشبینــیالزمبــرایتقویــتوتکثیــرجمعیــتوتربیــتنیــرویکارمهمتریــنوظایــف
ــای ــورفعالیته ــیکش ــایعمران ــیدوموفعالیته ــگجهان ــروزجن ــهب ــودک ــوراب ــنش ای
ایــنشــورامتوقــفنمــود.دردورانجنــگجهانــیدومنیروهــایمتفقیــنبــرایتامیــن
ــد.درنتیجــه ــرانفروختن ــیای ــکمل ــهبان ــادیطــالوارزب ــرزی ــال،مقادی ــهری ــودب ــازخ نی
ــی ــکمل ــررســیدومقامــاتبان ــجبراب ــهپن ــیب ــکمل ــرهطــالیبان ــجســالذخی درطــیپن
پیشــنهادکردنــدکــهازاندوختــهطــالوارزخارجــیبــرایتوســعهیاقتصــادیکشــوراســتفاده
ــرد ــیکشــورک ــهعمران ــسبرنام ــهپیشنوی ــورتهی ــیرامام ــتهیأت ــب،دول ــد.بدینترتی نماین
درپیشنویــسبرنامــههفتســالهاول،نیــازشــدیدبــهاصالحــاتاداریکــهبــدونآن
ــه ــرارگرفت ــدق ــحوتاکی ــوردتصری ــزباشــد،م ــینمیتوانســتموفقیتآمی فعالیتهــایعمران
بــود.درمردادمــاهســال1325ایــنهیــأت،طــیفرآینــدبررســیبرنامــه،توانایــیمالــیدولــت
رابــرایاجــرایبرنامــهکافــیندانســتهوتوصیــهنمــودکــهبــرایتامیــنقســمتیازاعتبــارات
ــرایطرحهــای ــورفقــطب ــد.ازآنجاکــهبانــکمزب مــوردنیــازازبانــکجهانــیواماخــذنمای
ــمشــده ــیتنظی ــهصــورتکل ــرانب ــهای ــسبرنام مشــخصوامپرداخــتمینمــودوپیشنوی
بــود،لــذابــهمنظــورتامیــننظــراتبانــک،ازیــکموسســهآمریکایــیبــهنــامشــرکتموریســن
نودســندعــوتشــدتــاطرحهــارادرچارچوبــیکــهمــوردقبــولبانــکهســت،تهیــهنمایــد.
شــرکتمزبــور،برنامــهایتحــتعنــوانبرنامــهتوســعهوعمــرانایــران،درمردادمــاه1326بــه
دولــتارائــهکــرد.درنهایــتبرنامــهپیشــنهادیدولــت،بهمــنمــاه1327بــهتصویــبمجلــس
ــاآغــازنهضــتملــیکــردنصنعــتنفــتایــرانوتحریــمهمهجانبــه شــورایملــیرســید.ب
ــژهتحریــمنفتــیوکاهــششــدیددرآمدهــا،اجــرایبرنامــهعمرانــی7ســالهاول ــرانبهوی ای
پــسازدوســالمتوقــفگردیــد.برنامــهعمرانــیدوم)1341ـ1334(پــساز28مــرداد1332
ودرپــیصــدورمجــددنفــتوبهوجــودآمــدنامــکانمالــیبــاهمــاناهــدافبرنامــهاولدر
ــه ــکبرنام ــًای ــهاولصرف ــدبرنام ــزهمانن ــهنی ــنبرنام ــبرســید.ای اســفندماه1334بهتصوی
کالبــدیدرســطحمجموعــهایازطرحهــاوپروژههــابــود.بــرایاجــرایایــنبرنامــهدولــت

25میلیــاردریــالوامازمنابــعداخلــیوخارجــیدریافــتنمــود.
برنامــهســومعمرانــیکشــور)1346-1341(،اولیــنبرنامــهجامعــیبــودکــهبــرای
مــدت5ســالتنظیــمشــد.درایــنبرنامــهســازمانبرنامــهموظــفشــدهبــودبــهجــزاجــرای
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ــی ــیمســئولوموسســاتعموم ــاودســتگاههایدولت ــدهوزارتخانهه ــهبهعه ــیک طرحهای
ــا،دســتگاههایمناســبیتحــتنظــریکــی ــرایاجــرایســایرطرحه ــود،ب ــهب وعامالمنفع
ازوزارتخانههــایــاســازمانبرنامــهایجــادکنــد.دربرنامــهســومنــرخرشــدمتوســطســاالنه،6
درصــدلحــاظشــدهبــود.رشــدبخشهــایتولیــدی،کشــاورزیوصنعــتدردرجــهاولقــرار
داشــت.البتــهبخشهــایجدیــدیهماننــدســاختمانوارتباطــاتومخابــراتنیــزازاهــداف
مــوردانتظــاربرنامــهســومبــود.گرچــهبودجــهبخــشصنعــتدربرنامــهبــاالنبــودامــاازنظــر
ــمشــد. ــرانفراه ــیشــدنای ــهصنعت ــا،زمین ــرایطرحه ــاوچگونگــیاج ــتهزینهه ماهی
ــدی ــرتولی ــورغی ــیدرام ــاصــرفحــدودنیمــیازهزینههــایعمران ــهب ــنبرنام درطــولای
زیرســاختهاوفضــایالزمبــرایرشــدســرمایهداریوافزایــشســودســرمایههایداخلــیو

خارجــیبــرایتحقــقتوســعهاقتصــادیفراهــمشــد.
ــمشــده ــهســومتنظی ــهبرنام ــی)1351ـ1347(،درراســتایوادام ــارمعمران ــهچه برنام
ــرخ ــندورهن ــیمیشــود.درای ــنبرنامههــایتوســعهتلق ــهیکــیازموفقتری ــنبرنام ــود.ای ب
رشــددربخــشکشــاورزیبــه5/4درصــد،بخــشصنعــتومعــدنبــه14/7درصــد،بخــش
خدمــاتبــه13/1درصــد،نفــتبــه14/5درصــدوهزینههــایمصرفــیبــه11درصــدرســید.
درایــنبرنامــهبــهدنبــالادامــهســرمایهگذاریهایســریعبخــشدولتــیوخصوصــی،رشــد
اقتصــادیســاالنهکشــورتــاحــدود10درصــدافزایــشیافــتورشــدســطحقیمتهــا،بجــز
ســال1348،ازحــدود2درصــدتجــاوزنکــرد.توجــهدولــتدرآن،معطــوفبــهســرمایهگذاری
درصنایــعســرمایهبــرماننــدذوبآهــن،ذوبآلومینیــوموماشینســازیبــود.مجتمــع
ذوبآهــنوصنایــعپتروشــیمی،کــهمقدمــاتآندردورهبرنامــهســومفراهــمشــدهبــود،در
ــزار ــاتتأســیس250ه ــهموجب ــنبرنام ــیدند.ای ــرداریرس ــهبهرهب ــهمرحل ــارمب ــهچه برنام
واحــدصنعتــیکــه24درصــدآنراواحدهــایبــزرگصنعتــیتشــکیلمــیداد،فراهــمکــرد.
ــدازی ــمان ــاچش ــال1351ب ــنس ــی)1356-1352(،در22بهم ــمعمران ــهپنج برنام
ــشســهمدرتجــارت ــروتوافزای ــرث ــععادالنهت ــیوتوزی ــرایرشــداجتماع ــدهب امیدوارکنن
ــز ــهدرمراک ــازمانبرنام ــزیس ــتقلبرنامهری ــرمس ــکیلدفات ــد.تش ــبش ــی،تصوی بینالملل
ــودهاســت.در ــهب ــزیازرویکردهــایآنبرنام ــجشــیوهغیرمتمرکــزبرنامهری اســتانهاوتروی
ایــنســالهاافزایــشناگهانــیقیمــتنفــتدربازارهــایجهانــیوســرازیرشــدندالرهــای
ــر ــدبراب ــناندیشــههایکارشناســیوسیاســیشــد.شــوکچن ــروزتضــادبی ــی،ســببب نفت
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ــارم ــقچه ــهموف ــهبرنام ــهســنجیدهایشــدک ــرایبرنام ــعاج ــی،مان ــاینفت شــدندرآمده
تنظیــمشــدهبــود.درواقــعبرنامــهپنجــمبــا2ســناریویکامــاًلمتفــاوتدربرابــردولــتقــرار
ــردنآن ــرهک ــتوذخی ــازادنف ــایم ــتابزدهدرآمده ــردش ــهک ــابازهزین ــکاجتن ــت،ی گرف
بــرایســرمایهگذاریدرقالــببرنامههــایمــدونوســناریویدیگــرخرجتراشــیبــرایهمــه
ــناریویدومو ــابس ــود.انتخ ــانیب ــادیوانس ــایاقتص ــودظرفیته ــمنب ــهرغ ــاب درآمده
تجدیدنظــرفرمایشــیبرنامــهپنجــم،افزایــشحجــممالــیبرنامــهبــهچنــدبرابــرمجمــوعحجم
مالــیچهــاربرنامــهپیشــین،ســببخفگــیاقتصــادنوپــاونتایــجناخواســتهآنشــد.کمبودهــا
ومحدودیتهــایجــدیدرزمینــهزیرســاختهایمناســبماننــدراه،راهآهــن،بنــادر،و
انبارهــا؛کمبــودمصالــحســاختمانیمثــلآهــنوســیمان؛کمبــودماشــینآالتوتجهیــزات
صنعتــیوســاختمانیوازآنمهمتــر،کمبــودبســیارشــدیدســرمایهانســانیبــرایطراحــی،
ــوان ــد.دشــواریهایعن ــهگردی ــعتحقــقکامــلاهــدافبرنام ــرداریمان ــیبهرهب اجــراوحت
شــدهبــهمعنــیشکســتاجــرایبرنامــهپنجــمنبــود،بلکــهدر3ســالاولبرنامــه،رشــدتولیــد
ناخالــصداخلــیبــدوننفــتبــهقیمتهــایثابــتبــهترتیــببــه16/7،16/6و18/6درصــد
رســید؛کــههــرچنــدبــارشــدپیشبینــیشــدهدربرنامــهیعنــی25/9درصــدفاصلــهداشــت،
ــص ــدناخال ــالب،متوســطرشــدتولی ــسازانق ــود.دربررســیهایپ ــارشــدکمــیهــمنب ام
داخلــی5ســالبرنامــهپنجــمبــدوننفــت15درصــدوبــانفــت8/3درصــدبرآوردهشــدهاســت.
برنامــهششــم:تجربــهعــدمتوفیــقکامــلبرنامــهپنجــمبعــدازتجدیــدنظــر،ســببشــد
کــهبرنامهریــزانبــارویکــردکارشناســیقویتــروحتــیبــانیــتجبــراناشــتباهها،بــه
ــالحــاظ اســتقبالتدویــنبرنامــهششــمرفتنــد.درایــنفضــابرنامــهششــم)1361ـ1357(ب
کــردنبرنامــهآمایــشســرزمینتهیــهگردیــد،کــهبــاوقــوعانقــالباســالمیدرســال1357و
التهابهــایبعــدازپیــروزیمتوقــفشــدوبــهاجــرادرنیامــد.بــرحســبشــواهدومســتندات،
ایــنبرنامــهبــااتــکابــهتجــاربوپشــتوانهبرنامههــایاولتــاپنجــم،کاملتریــنبرنامــهتوســعه
شــناختهشــدهاســتکــهفرصــتاجــراپیــدانکــرد.ازســویدیگــرایــنمالحظــهرانیــزنبایــد
ــر ــجپختهت ــهتدری ــاازنظــرکارشناســیوعلمــیب ــرچــهبرنامهه ــه،اگ ازنظــردورداشــتک
ــهطــورمتناســب،ظرفیــت ــیومدیریتــیکشــورب ــهاجرای ــابدن ــهمیشــد،ام ــرتهی وکارآمدت
پذیــرشتحــوالتوتغییــراتراپیــدانکردوکشــورنتوانســتدرطــول30ســال)1357ـ1327(
ــد،پاســخگووزیرســاختهایاساســیشــود. ــط،قانونمن صاحــبفرهنــگســازمانیمنضب
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برنامه ریزی در دوره بعد از انقالب اسالمی
ســازمانبرنامــهوبودجــهپــسازپیــروزیانقــالباســالمی،ازلحــاظکارشناســیوتجــارب
ــود.درآن ــیبرخــوردارب ــهایازتوانمندیهــایبســیارخوب ــیومنطق ــعمل ــزیجام برنامهری
ــه ــودک ــنب ــیوشــیفتهخدمــت،انتظــارای ــرانانقالب ــلوجــودمدی ــهدلی مقطــعتاریخــی،ب
ــه ــنبرنام ــتفادهدرتدوی ــتاس ــهکار،نهای ــادهب ــیآم ــیوتخصص ــایکارشناس ازظرفیته
ــابــازمینــهمناســبمشــارکتمردمــی،عــزمووحــدتملــی،توســعه توســعهصــورتگیــردت
همــهجانبــهاقتصــادیواجتماعــیدرکشــوربــاشــتاببیشــترانجــامگیــرد.امــادرعمــلبــه
دلیــلعــدمآشــناییبرخــیمدیــرانبــاادبیــاتعلمــیتوســعه،عــدماعتقــادبــهدســتاوردهای
برنامهریــزی،تلقــینمــودننهــادبرنامهریــزیبــهعنــواننمــادوابســتگیبــهغــربســببشــد
تــاکوشــشهایبیدریــغکارشناســانودســتاندرکارانبرنامهریــزیدرســالهای1358
ــه ــیتدویــنشــد،امــاب ــنتوفیــقنباشــد.درســالهــایبعــدهرچنــدبرنامههای و1359قری
تصویــببــهمجلــسشــورایاســالمینرســید.بــهعنــواننمونــه،برنامــه5ســالهکــهبــرای
دوره1366ـ1362تهیــهودرشــهریور1361بــهتصویــبشــورایاقتصــادودرتیرمــاه1362
بــهتصویــبهیــأتدولــترســیدهبــود،هرگــزبــهتصویــبمجلــسشــورایاســالمینرســید.
ــت ــیبیس ــیـفرهنگ ــعهاقتصــادیـاجتماع ــیتوس ــتهایکل ــدافوسیاس ــهاه الیح
ســالهجمهــوریاســالمیایــران)1381ـ1361(والیحــهاصالحــیبرنامــهپنــجســالهاولو
ــاکام ــهتالشهــاین ــزازجمل ــراننی الیحــهاهــدافواســتراتژیهایجمهــوریاســالمیای
درعرصــهبرنامهریــزیبــود.بدیــنترتیــبمشــکالتومســائلمتنــوعبعــدازانقــالبوجنــگ
تحمیلــیعــراق،ســببشــدتــاشــرایطالزمبــرایتوجــهبــهبرنامهریــزیوادامــهفعالیتهــای
ــانجنــگ ــاپای ــزیتوســعهت توســعهاجتماعــیـاقتصــادیفراهــمنشــود.درنتیجــهبرنامهری
ــای ــزچالشه ــعهونی ــایتوس ــودیبرنامهه ــالوج ــاد.خ ــقافت ــهتعوی ــارب ــیبهاجب تحمیل
مربــوطبــهدورانانقــالبوجنــگتحمیلــیموجــبگردیــدنــرخرشــداقتصــادیکشــورطــی
ــرخرشــد ــادرنظــرگرفتــنافزایــشن ــدکــهب ــهحــدود4/8ـتتــزلیاب ــا1367ب دوره1357ت

جمعیــتبــهشــدتســببکاهــشدرآمــدســرانهگردیــد.
برنامــهاولتوســعهجمهــوریاســالمیایــران)1372ـ1368(،درآبــان1367بــاعنــوان
ــرانازســوی ــوریاســالمیای ــیوفرهنگــیجمه ــهکالنتوســعهاقتصــادی،اجتماع برنام
وزارتبرنامــهوبودجــهدرپنــجفصــلتهیــهوبــهشــورایاقتصــادپیشــنهادشــدودرنهایــت
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ســندبرنامــهاولتوســعهدراواخــرســال1368بــهتصویــبمجلسرســید.ســرانجامپــسازده
ســالچالــشوکشــمکشبیــنموافقــانومخالفــانبرنامهریــزی،بــهویــژهبعــدازسپریشــدن
دوران8ســالهجنــگتحمیلــی،دولــتبــاهــدفبازســازیاقتصــادیپــسازجنــگبــهطراحی
ــددولــت واجــرایبرنامههــایتوســعهمبــادرتورزیــد.محورهــایاصلــیسیاســتهایجدی
آزادســازیوتعدیــلاقتصــادی،تامیــنرشــدتولیــدورفــعموانــعتوســعهتجــارتبینالمللــی،
ایجــادتعــادلدرقیمتهــاینســبی،گســترشصــادراتغیرنفتــیورهایــیازاقتصــادتــک
محصولــیبــود.رشــداقتصــادیدرســهســالاولبرنامــه13/6،5/5و12/5درصــدبــود،
ــن ــتبهطــوریکــهمیانگی ــه4/7و1/8درصــدکاهــشیاف ــهب ــیدردوســالآخــربرنام ول

رشــداقتصــادیبرنامــهبــه7/4درصــدرســید.
برنامــهدومتوســعهجمهــوریاســالمیایــران)1374ـ1378(بــایــکســالوقفــه
ــدان ــتچن ــاختاروماهی ــرس ــهازنظ ــنبرنام ــد.ای ــرادرآم ــهاج ــال1374ب ــبوازس تصوی
ــود. ــازیب ــادیوخصوصیس ــازیاقتص ــرآزادس ــیب ــتومبتن ــاوتنداش ــهاولتف ــابرنام ب
ــیو ــایفرهنگ ــتارزشه ــی،تقوی ــتاجتماع ــهعدال ــتیابیب ــهدس ــیبرنام ــایاصل محوره
ــنهــدفبرنامــه، ــااصلیتری ــود.رشــداقتصــادیی ــینظــاماداریب ــیوافزایــشکارای انقالب
ــه3/2درصــدرســید.ایــنبرنامــهدرحیــن ــودکــهدرعمــلب 5/1درصــدپیشبینــیشــدهب
اجــرابــاکاهــشدرآمدهــایارزی،سررســیدبدهیهــایخارجــیکوتاهمــدتمربــوطبــه
ــرخارزو ــازین ــیدریکسانس ــهاول،ناکام ــیدورانبرنام ــرمایهگذاریخارج ــایس طرحه
بــامــوجســنگینتــورممواجــهشــدهودرعمــلبــاانحــرافازرویکــردآزادســازیاقتصــادیبــه

ــرد. ــداک ــوقپی ــتاقتصــادیس ــویسیاســتهایتثبی س
ــه ــن1379ب ــران)1383ـ1379(درفروری ــالمیای ــوریاس ــعهجمه ــومتوس ــهس برنام
ــاایــننگــرشکــهتوســعهفرآینــدی تصویــبمجلــسشــورایاســالمیرســید.ایــنبرنامــهب
ــن ــتآناســتتدوی ــودمســتمرســطحزندگــیوکیفی ــدوجهــیاســتکــهمتضمــنبهب چن
شــد.ازایــنروعــالوهبــرافزایــشدرآمــدســرانه،مقوالتــیهمچــونبهبــودکیفیــتآمــوزش
ــرای ــرهارزیب ــابذخی ــیسحس ــتوتاس ــطزیس ــتازمحی ــیوحفاظ ــالمت،فقرزدای وس
ــه ــنبرنام ــزادرای ــوکهایبرون ــیازش ــاتناش ــشضرب ــیوکاه ــاینفت ــتدرآمده مدیری
مــوردتوجــهقــرارگرفــت.همچنیــنتاکیــدبــرآزادیهــایقانونــی،ارتقــایامنیــتاجتماعــی،
گســترشمشــارکتمــردمواصالحــاتســاختاریدرنظــاماداریونهادســازیازســایر
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محورهــایمــوردتاکیــددرایــنبرنامــهبــود.هــدفکمــیایــنبرنامــهرشــداقتصــادی6درصــد
بــودکــهعمــال5/4آنمحقــقشــد.عملکــردشــاخصهایکمــیدرایــنبرنامــهدرمقایســه
ــد ــهاز6درص ــویک ــهنح ــودب ــوردارب ــریبرخ ــتموفقت ــین،ازوضعی ــایپیش ــابرنامهه ب
ــورم ــرخت ــا14/1درصــدازن ــورمب ــدوت ــقگردی ــده5/4درصــدمحق ــذاریش ــدهدفگ رش
ــتدرســطح1/6 ــدجمعی ــرخرش ــنن ــود.همچنی ــرب ــده)15/9درصــد(کمت ــیش پیشبین

درصــدتثبیــتشــد.
برنامــهچهــارمتوســعه)1388ـ1384(درشــرایطیتهیــهشــدکــهبــهرغــمتوفیــقنســبی
ــیو ــاددرون ــیدرابع ــایاساس ــاچالشه ــوزب ــورهن ــاکش ــههدفه ــلب ــومدرنی ــهس برنام
ــه ــاودشــواریهایاقتصــادی،اجتماعــیوســاختاریب ــنچالشه ــود.ای ــیمواجــهب بیرون
گونــهایبــودکــهنــهفقــطمخالفــانبرنامهریــزیبــههــوادارانبرنامهریــزیتوســعهپیوســتند،
بلکــهجملگــیبــرآنشــدندکــهفقــطبرنامهریــزیمیانمــدتپنجســالهکافــینیســتودرپــی
ــنبرنامــهدریــکفرآینــد ــد.ای برنامهریــزیبلندمــدتوطرحریــزیاســتراتژیتوســعهبرآمدن
ــی ــتهایکل ــام،سیاس ــینظ ــتهایکل ــاله،سیاس ــداز20س ــمان ــاملچش ــطحیش 5س
برنامــه،تهیــهاســنادویــژه)فرابخشــی(،اســنادتوســعهبخشــیواســتانیبــهتصویــبرســید.
برنامــهچهــارمتوســعهدرقالــبترســیمچشــماندازآینــدهدرافــقبلندمــدتوبــاسرمشــق
ــهمنظــوراصــالح ــی«،ب ــردجهان ــیورویک ــرمحــوردانای ــیب ــداراقتصــادیمبتن »رشــدپای
ســاختارهاوفرآیندهــایجامعــهتهیــهوتدویــنشــدهبــود.درواقــعایــنبرنامــهبرخــالفبرنامــه
ســومکــهاصــالحســاختارکشــوررابــارویکــردداخلــیمدنظــرقــراردادهبــود،اصــالحســاختار
رابــارویکــردجهانــیمدنظــرقــراردادهبــود.ایــنبرنامــهبــهعنــواننخســتینگامدررســیدن
بــهاهــدافتعییــنشــدهدرچشــماندازبیســتســالهدرازمــدتکشــوربهگونــهایتدویــنشــد
ــنشــاخصهایاقتصــادیهســتند ــهازمهمتری ــورمراک ــرخت ــکاریون ــرخبی ــدن ــهبتوان ک
بــهعــددتــکرقمــیتبدیــلنمایــد.یکــیدیگــرازاهــدافتعییــنشــدهدرایــنبرنامــه،ارتقــای
ــرایتحقــق ــازب ــود.رشــداقتصــادیمــوردنی ــهمیــزان3/5درصــدب بهــرهورینیــرویکارب
اهــدافتعییــنشــدهحــدود8درصــدبــرآوردشــدهبــودکــهبخشــیازآنمیبایســتیازطریــق

ــااصــالحمدیریــتاقتصــادیکشــوربهدســتمیآمــد. ارتقــایبهــرهوریوب
برنامــهفــوق،اولیــنبرنامــهپنجســالهمبتنــیبــرچشــمانداز20ســالهبــودولــیبــارویکار
آمــدندولــتنهــمدرســال1384واعــالمعــدماعتقــادوالتــزامآنبــهقانــونبرنامــهچهــارم،
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درعمــلایــنبرنامــهدرابتــدایراهاجــرامتوقــفشــد.درواقــعدردورهپنجســالهیآن
ــدونبرنامــهیتوســعهادارهشــدومتاســفانهســاختارهاونظامهــای )1388ـ1384(کشــورب
ــوان ــی،دی ــازمانبازرس ــالمی،س ــورایاس ــسش ــهمجل ــنازجمل ــرایقوانی ــراج ــارتب نظ
محاســباتو...نیــزدولــتراملــزمبــهبازگشــتواجــرایبرنامــهننمودنــد.لــذابهرغــماینکــه
درآمدهــاینفتــیکشــورناشــیازافزایــشقیمــتآندربازارهــایجهانــیبــهشــدتافزایــش
یافتــهبــود،اهــدافکالنبرنامــهازقبیــلرشــداقتصــادی،اشــتغال،تــورمورشــدبهــرهوری
ــه)1386( ــهدومدورهبرنام ــژهازنیم ــهبوی ــیبرنام ــاازپیشبین ــکافآنه ــدوش ــقنش محق

بیــشازپیــشآشــکارگشــت.
ــت« ــاعدال ــوأمب ــرفتت ــعار»پیش ــاش ــعهاقتصــادی)1394ـ1390(ب ــهپنجــمتوس برنام
ــگاه ــهجای ــیچــون»دســتیابیب ــاعناوین ــهپنجــم،6محــورب طراحــیشــد.درالیحــهبرنام
ترســیمشــدهبــرایکشــوردرســندچشــمانداز20ســالهدرمنطقــه«،»ایجــادفضــای
»جلــب رهبــری«، معظــم مقــام ابالغــی سیاســتهای کامــل تحقــق بــرای مناســب
ــش ــی«و»جه ــادیواجتماع ــایاقتص ــردنحوزهه ــیک ــردمومردم ــارکتم ــتردهمش گس
بلنــداقتصــادیواجتماعــی«ذکــرشــدهاســت.رویکردهــایاصلــیبرنامــهپنجــمتوســعهدر
بخــشاقتصــادی،افزایــشنقشآفرینــیبخــشخصوصــیدراقتصــادملــی،افزایــشســهم
بخــشتعــاونواجــرایسیاســتهایانگیزشــیوحمایتــیدولــتازبخشهــایغیردولتــی
اســت.همچنیــنتحقــقرشــدمســتمروپرشــتاباقتصــادیبــهمیــزانحداقــل8درصــدنــرخ
رشــدســالیانهتولیــدناخالــصداخلــیازدیگــراهــدافبرنامــهبــود.ایــنبرنامــهنیــزدرعمــل
ــق ــدمتحق ــتهایوع ــههس ــیازمناقش ــادیناش ــایاقتص ــنتحریمه ــدتیافت ــتش بهعل
منابــعپیــشبینــیشــدهحاصــلازنفــت،نتوانســتموفقیــتچندانــیدرتحقــقاهدافداشــته
باشــد.بطــوریکــهدرســالهایمیانــیبرنامــهنــرخرشــداقتصــادیکشــوربــهدامنــهمنفــی

فــروافتــادوتجربــهنــاکامدیگــریبــهتجــارببرنامهریــزیدرکشــورافــزود.
برنامــهششــمتوســعهاقتصــادیواجتماعــی)1399-1395(،ســومینبرنامــهایاســت
کــهدرراســتایتحقــقاهــدافســندچشــماندازبیســتســالهجمهــوریاســالمیایــرانتهیــه
شــدهاســت.رویکــردایــنبرنامــهبــردومحــور»کنتــرلتــورموانضبــاطمالــی«و»حرکــتبــه
ســمترونــقاقتصــادی«مــیباشــد.درطــرفعرضــهاقتصــادســعیشــدهاســتبــاکاهــش
ــتوارداتوایجــادتحــرکدر ــد،کاهــشنااطمینانیهــا،مدیری ــاریتولی ــعاداریواعتب موان
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ــای ــشفعالیته ــهافزای ــیب ــایصادرات ــژهبخشه ــهوی ــادیب ــفاقتص ــایمختل بخشه
اقتصــادیکمــکگــردد.همچنیــندرطــرفتقاضــایاقتصــاددولــتبــااعمــالسیاســتهایی
ــه ــرمایهگذاریب ــایس ــشانگیزهه ــیوافزای ــتمصــرفدولت ــیومدیری ــاطمال ــرانضب نظی

افزایــشتولیــدکمــکنمایــد.
سیاســتهایکلــیبرنامــهششــمتوســعهبــرپایــهمحورهــایســهگانــه»اقتصــاد
ــی«و ــازیفرهنگ ــیومقاومس ــنآوری«و»تعال ــموف ــهعل ــتازیدرعرص ــی«،»پیش مقاومت
ــمشــدهاســت. ــیوخارجــیتنظی ــهداخل ــوددرصحن ــایموج ــنواقعیته ــادرنظــرگرفت ب
توجــهبــهموضوعــاتخــاصراهبــردی،مکانمحــور،بخشــیوفرابخشــیوکالن،دســتیابی
ــتســاختار ــودفضــایکســبوکار،تقوی ــهرشــداقتصــادیمتوســطســاالنه8درصــد،بهب ب
رقابتــیبازارهــا،مشــارکتوبهرهگیــریمناســبازظرفیــتنهادهــایعمومــیغیردولتــیبــا
ایفــاینقــشملــیوفراملــیآنهــادرتحقــقاقتصــادمقاومتــی،توســعهپیوندهــایاقتصــادی
وتجــاریمتقابــلوشــبکهایکشــوربــاکشــورهایمنطقــهآســیایجنــوبغربــیوجهــان،
تبدیــلشــدنبــهقطــبتجــاریوترانزیتــیمنطقــه،گســترشوتعمیــقنظــامجامــعتامیــن
ــاری ــایتج ــریفعالیته ــشخطرپذی ــرمایهگذاریوکاه ــعهس ــایآن،توس ــیوابزاره مال
ــداف ــهاه ــیازجمل ــاممال ــفافیتوســالمتنظ ــاءش ــرارتق ــدب ــاتاکی ــورب واقتصــادیکش

ــند. ــعهمیباش ــهششــمتوس ــونبرنام ــعهایقان توس

آسیب شناسی نظام برنامه ریزی در ایران
ــنهســت ــرای ــتهبیانگ ــراندرطــی65ســالگذش ــزیای ــرتاریخچــهبرنامهری ــروریب م
ــلازانقــالب ــیقب ــارتجدیدنظــردربرنامــهپنجــمعمران کــهاگــراشــتباهبدفرجــاموفاجعهب
ــه ــیبرنام ــدتکامل ــهرون ــزیتوســعهدرادام ــدبرنامهری ــودوفرآین ــهب اســالمیصــورتنگرفت
ــابرنامــهششــمادامــهمییافــت،بهاحتمالقــویاقتصــادایــرانمیتوانســت ســوموچهــارمت
بــاوجــودفرهنــگخودمــداریوناکارآمدیهــایبوروکراســی،بهتدریــجمســیرتکامــل
ــدتکاملــیشــناخت ــداروآمایــشســرزمینراطــیکنــد.رون بهســویبرنامهریــزیتوســعهپای
ــوم ــهس ــتانیازبرنام ــهایواس ــی،منطق ــایمل ــمبرنامهه ــاوتنظی ــهراهحله ــا،ارائ تنگناه
ــودن ــلحاکــمب ــهدلی ــدازانقــالباســالمیب ــود.بع ــدهب ــاحــدودیامیدوارکنن ــاششــم،ت ت
ــاًل ــی،عم ــگتحمیل ــیوجن ــایخارج ــی،تحریمه ــایسیاس ــاوتگروهه ــایمتف رویکرده
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ــارکــودوتعطیلــی ــادهســالتأخیــرانجــامگرفــتکــهایــندورهبیشــترب برنامهریــزیملــیب
ــای ــرتصمیمگیریه ــوارهب ــیهم ــایسیاس ــزتصمیمگیریه ــسازآننی ــود.پ ــادفب مص

اقتصــادیوفنــیغلبــهداشــتهاســت.
ارزیابــیتطبیقــیونقــدعلمــیعملکــرد11برنامــهتوســعهپیــشوبعــدازانقــالب،میتواند
تصویــریشــفافازکاســتیهایتوســعهرانشــاندهــد.بخشــیازموانــعتوســعهیافتگیایــران
بــهبیاطالعــیازمفاهیــمتوســعهوبخــشدیگــرآنبهســاختاراجتماعــی،فرهنگــیوتاریخی
جامعــهمربــوطمیشــود.توســعهیافتگیمحصــولخردجمعــی،کارگروهــی،همگرایــیو
تفاهــممیــاندولــتپاســخگوبــامــردم،نهادهــایمدنــیوبخــشخصوصــیاســت.بنابرایــن
ــمندانو ــان،اندیش ــانکارشناس ــیمی ــریومدن ــجامفک ــیوانس ــههماهنگ ــیک ــازمان ت
نخبــگانجامعــهتحقــقنیابــد،موتــورتوســعهدرجامعــه-بــهدلیــلاینکــه،توســعهمحصــول
تفکــرسیســتماتیک،انضبــاطجمعــیوقاعدهمنــدبــودنجامعــهاســت-روشــننخواهــدشــد.
بــرایتحقــقتوســعهدرجامعــهبایــدشــرایطوبســتریفراهــمگــرددتــافرآینــدتوســعهدرآن
آغــازگــردد.درایــنراســتا،اواًلســاختاراجتماعــی،فرهنگــیواقتصــادیبــرایتحقــقاهداف
ــم ــونحاک ــیوقان ــداجتماع ــهدرآننظــم،قواع ــدک ــاختاریباش ــدس ــوب،بای ــعهمطل توس
ــوس ــراتملم ــمواث ــامفاهی ــردمب ــنم ــهذه ــند؛دوماینک وعناصــرمســئولپاســخگوباش
ــی، ــیوتخصص ــایصنف ــی،انجمنه ــایمردم ــهنهاده ــوماینک ــرددوس ــناگ ــعهآش توس
دادهشــوند. توســعهمشــارکت برنامهریــزی در دانشــگاهیان و نخبــگان،صاحبنظــران
بــاتوجــهبــهســابقهبرنامهریــزیاقتصــادیرســمیومــدوندرایــران،درکنــارکامیابیهــا
ــواناز ــته،میت ــودداش ــتهوج ــایگذش ــرایبرنامهه ــیواج ــهدرطراح ــتهاییک وشکس
دســتاوردهایآنهــابهعنــوانتجربــهارزشــمندبــرایطراحــیوتدویــنبرنامــهباهــدفکاهش
زیانهــایاجتماعــیوارتقــایجنبههــایمثبــتاســتفادهنمــودکــهایــنامــرمســتلزمانجــام
تحقیــقپیرامــونآسیبشناســیدرارتبــاطبــابرنامههــایتوســعهایهســت.درایــنراســتا،
ــاگــردآورینظــراتنخبــگانوکارشناســان مرکــزپژوهشهــایمجلــسشــورایاســالمیب
ــریروش ــابهکارگی ــی،ب ــعهقبل ــایتوس ــرایبرنامهه ــنواج ــرتدوی ــانام ــعهومجری توس
ــعهرا ــایتوس ــیبرنامهه ــیبهایاساس ــاموآس ــایحضــوریانج ــهایومصاحبهه کتابخان
درچهــارمحــورکلــیزیــرجمعبنــدینمــودهاســتکــهبــهعنــوانپایــانبخــشایــنفصــل

ــهاختصــاربیــانمیگــردد)منجــمزادهوهمــکاران،1388(: ب
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ــًا ــیبهاعمدت ــاوآس ــهضعفه ــزی:اینگون ــای برنامه ری ــت پیش نیازه ــدم رعای ع
ناشــیازعــدمتوجــهکافــیبــهشــرایطحاکــمبــرمحیــطبرنامهریــزیدرمراحــلتدویــنواجــرا
بــودهاســت.ایــنشــرایطشــاملعواملیچــونفقدانفهممشــترکدرســطحمفاهیمتوســعه،
ــتیهاو ــاموکاس ــترس،ابه ــگامودردس ــههن ــع،ب ــایجام ــاتوآماره ــوداطالع ــدموج ع
ناهماهنگیهــایقانونــیســاختارسیاســیـاجتماعــیکشــوردرخصــوصبرنامهریــزیاســت.
مشــکالت و نواقــص فرآینــد برنامه ریــزی:شــاملضعفهایــیاســتکــهدرجریــان
ــتفاده ــدماس ــهع ــوانب ــهمیت ــودداردازآنجمل ــعهوج ــایتوس ــنبرنامهه ــیوتدوی طراح
ازمشــارکتذینفعــانوعــدمحصــولاجمــاعوتوافــقدربرنامههــایتوســعه،مداخلــه
دیدگاههــایغیرکارشناســی،اشــکاالتمرتبــطبــازمانبنــدیفرآینــدبرنامهریــزی،آســیبهای
ناشــیازتقــدموتأخرهــایزمانــیغیرمنطقــیدرفرآینــدتدویــنبرنامــه،نــگاهبودجــهایبــه
برنامــهدردســتگاههاوبخشهــا،نگــرشمقطعــیوعــدماســتمراربرنامهریــزی،عــدم
اســتفادهازترکیــبکارشناســیمناســببرنامهریــزیوتمرکزگرایــیدربرنامهریــزیاشــارهکــرد.
محتــوای برنامه هــا:ابهــامدرنحــوهارتبــاطاســنادباالدســتیوبرنامههــایمیانمــدت،
عــدمتــوازنبیــنهزینــهومطلوبیتهــاینیــلبــههــدف،جامعیــتبرنامههــاوعــدم
اولویتگــذاریصحیــحدراهــدافبرنامــه،کلــیوتفســیربرداربــودنبرخــیمــوادوتفصیلــی
ــح ــیصحی ــیومعلول ــودنافراطــیبرخــیدیگــر،عــدموجــودالگــویروشــنورابطــهعل ب
ــاو ــااطمینانیه ــهن ــهب ــدمتوج ــرایطوع ــنش ــرگرفت ــاتدرنظ ــه،باثب ــزایبرنام ــاناج می
عــدم وعملیاتــی، اجرایــی پروگرامهــای وجــود عــدم آینــده، در احتمالــی ســناریوهای
همخوانــیبــابرنامههــایتوســعهقبلــی،بلندپروازانــهبــودناهــدافبرنامــه،فقــدانپیونــدبیــن
بودجــهســالیانهبــابرنامههــایمصــوب،دولتــیزدگــیدربرنامــه،عــدمتوجــهبــهبرنامهریــزی
ــفدســتگاهها،عــدم ــاشــرحوظای ــادبرنامههــایتوســعهب ــیومنطقــهای،تداخــلمف فضای
همســوییویکپارچگــیبرنامــهبخشهــادرمســیرنیــلبــهاهــدافملــیوغلبــهرویکردهــای
کمــیوتکنیکهــایاقتصادســنجیبــرتحلیلهــایسیاســتیازجملــهایــراداتمربــوطبــه

محتــوایبرنامههــامیباشــد.
حــوزه اجــرا:درایــنبعــدمیتــوان،ســرعتوگســتردگیتحــوالتسیاســیـاقتصــادی
ــتجهــتاجــرای ــر،ضعــفاداریدول ــتباالت ــااولوی درکشــور،وجــودبرنامههــایدیگــرب
ــا، ــهگزارشه ــوهارائ ــاتدرنح ــی،ابهام ــازوکارهاینظارت ــفس ــترده،ضع ــایگس برنامهه
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ــاناز ــحمجری ــدمدرکصحی ــی،ع ــایاجرای ــررونده ــاب ــزارشعملکرده ــودنگ ــرب بیتأثی
مفــادقانــون،انگیــزهپاییــنمجریــانبــرایاجــرایقانــون،تداخــلتقویــمزمانــیبرنامههــابــا
تقویــمسیاســیکشــور،عــدمتوجــهبــهبســترهایاجتماعــیالزمبــرایاجــرایقوانیــن،عــدم
انتخــابصحیــحمجــری،فقــدانمعیارهــایمشــخصبــرایانتخــابموضوعــاتسیاســتی،
فقــدانارتبــاطمنطقــیبیــنجــداولکمــیومحتــوایبرنامههــاوفقــدانابزارهــایسیاســتی

ــرد. ــادب ــااهــدافراازضعفهــایبرنامــهی متناســبب



برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی

جلد اول
برنامه ریزی هسته های کلیدی:
)مفاهیم، مبانی، روش ها و نظام مدیریت(

فصل دوم
مبانی نظری و پارادایم های برنامه ریزی



مقدمه1
ــش ــی،افزای ــکافطبقات ــهای،ش ــیومنطق ــادیمحل ــیواقتص ــایاجتماع نابرابریه
اســتاندارهای از برخــورداری در ناهماهنگیهــایفضایــی زیســتمحیطی، آالیندههــای
ــع ــصوتوزی ــتدرتخصی ــفمدیری ــیوضع ــعطبیع ــرمناب ــشذخای ــکاری،کاه ــی،بی زندگ
نامناســبمنابــع،پاییــنبــودنســطحمشــارکتمــردمدرتصمیمگیریهــایتوســعهای
ــت. ــودهاس ــادنم ــورهاایج ــزیکش ــامبرنامهری ــراینظ ــادیب ــایبنی ــوارهچالشه و...هم
ــهایو ــنامــر،عــدمتعادلهــایناحی ــرای ــنپیامــداجتماعــیواقتصــادیگریزناپذی مهمتری
ــاالازمناطــقمحــروموتوســعهنیافته ــایب ــانرخه ــیب ــایغیرطبیع ــهای،مهاجرته منطق
ــادیدر ــیواقتص ــعهاجتماع ــردرتوس ــانیمؤث ــرویانس ــشنی ــوردار،کاه ــقبرخ ــهمناط ب
مناطــقمحــروم،کاهــشســهمارزشافــزودهبخــشکشــاورزیازفعالیتهــایعمــده
اجتماعــی، آســیبهای افزایــش حاشیهنشــینی، بیــکاری، نــرخ افزایــش اقتصــادی،
افزایــشآالیندههــایزیســتمحیطی،کاهــشتــوانوظرفیــتمشــارکتهایمحلــیدر

هســت. توســعهای تصمیمگیریهــای

1-ضمــنســپاسوامتنــانازمولفــانمحتــرم،درتهیــهمطالــبایــنفصــلازمباحــثارزشــمندمنبــعزیــراســتفادهشــدهاســت:
گــه کتــاب:نظریــهبرنامهریــزی:دیدگاههــایســنتیوجدیــد)1392(،پرویــزاجاللــی،مجتبــیرفیعیــانوعلــیعســگری،نشــرآ
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ــیو ــرداصالح ــارویک ــهب ــعدرجامع ــعمناب ــادیوتوزی ــایاقتص ــادتعادله ــرایایج ب
کاهــشنابرابریهــایاقتصــادیبــاهــدفشــکلدادنفضاهــایمناســبوهمگــون،
ــت. ــرارگرف ــهق ــشموردتوج ــابیشازپی ــندولته ــهآندربی ــهب ــزیوتوج ــثبرنامهری بح
و ازمســائل بــرایعبــور بیســتم قــرن اوایــل از اکثــرکشــورهایجهــان بهطوریکــه
ــر ــهمالکیــتدولــتب مشــکالتفــوقوهمچنیــنکاهــشنابســامانیهایاقتصــادیازجمل
منابــعتولیــد،بحــرانناشــیازرکــودعمیــقدرنظــامبــازار،نابســامانیوتخریــبزیربناهــای
اقتصــادیبــهدلیــلجنگهــاوبالیــایطبیعــی،توســعهنیافتگیواقتصــادســنتیمتکــیبــر
ــاو ــد.تالشه ــزیاقتصــادیواجتماعــیگردی ــادیازبرنامهری ــی،اســتقبالزی ــعطبیع مناب
ــی، ــدداقتصــادی،اجتماع ــایمتع ــورازبحرانه ــثعب ــدباع ــاهرچن کوشــشهایدولته
زیســتیومدیریتــیگردیــد،امــادرعمــلناکامیهایــینیــزدرپــیداشــت.ناکامــیاولایــنبود
کــهایــنبرنامههــانتوانســتنددرعمــلشــکوفاییورفــاهاقتصــادیوکاهــششــکافطبقاتــی
رابــرایهمــهملتهــافراهــمنمایــدودوماینکــهدردهههــایپایانــی)بهویــژهدودهــه
ــای ــهدردههه ــتدراقتصــادک ــزیاقتصــادیوحضــوردول ــرنبیســتم(برنامهری ــیق پایان
میانــیقــرنبیســتممحبوبیــتگســتردهایکســبکــردهبــود،مــوردتردیــدونقــدقــرارگرفــت.
ــدداشــتنداز ــازار،شــکوتردی ــرب ــیب ــیاقتصــادمبتن ــهدرتوانای ــندورهکشــورهاییک درای
قافلــهتولیــد،انباشــتثــروتوتوســعهجامانــدهوضریــباهمیــتآنهــادرمعــادالتاقتصــاد
ــدودکشــورهایی ــزمع ــهکشــورهابهج ــندوران،هم ــت.درای ــیبهســرعتکاهــشیاف جهان
کــهدرآنهــامالکیــتدولتــیمبتنــیبــرمنابــعتولیــدبــودهومیــزانمداخلــهدولــتدراقتصــاد

ــد. ــزیمتمرکــزاقتصــادیرارهــاکردن ــود،ســازوکاربرنامهری بیشــترب
بــاتوجــهبــهمــواردبیانشــدهمیتــواناســتداللنمــودکــهکارآیــیواثربخشــیمکانیســم
برنامهریــزیجامــعبــرایهدایــتومدیریــتاقتصــادملــی،توســعهنواحــیومناطــقبــهپایــان
رســیدهاســت؛بنابرایــندراتخــاذرویکــرداصالحــیودســتیابیبــهیــکاقتصــادملــیپویــاو
ــهاصــالحدانشهــا، ــدب ــدار،بای افزایــشرفــاهورضایــتملــیودرقالــبمفهــومتوســعهپای
نگرشهــا،عملکردهــاوتغییــرپارادایمهــایمربــوطبــهبرنامهریــزیپرداخــت.درایــن
راســتا،هرچنــدبرخــیازپارادایمهــااساســًابــهدلیــلگرایــشبــهمبانــیپارادایمــیتفســیری،
تحقــقاهــدافبرنامههــارانفــینمــودهوبــربدیهــیبــودنشــکافاهــدافوعملکردهــاتأکیــد
ــابــرغیرخطــیبــودنروابــطمتغیرهــایاجتماعــیواقتصــادیتصریــحوتاکیــد مینماینــدت
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ــر ــنام ــد.ای ــننماین ــاراتبیی ــاوواکنشه ــقکنشه ــیدقی ــکانپیشبین ــدمام ــدوع نماین
چالشهــاینظــریمتعــددیرادرزمینــهمعرفتشناســی،هستیشناســیوروششناســیدر
ــن ــهای ــهنظــرمیرســدک ــزیفراهــمنمــودهاســت.ب ــناندیشــمنداننظامهــایبرنامهری بی
موانــعبــاتحلیــلوکالبدشــکافیالگوهــایمتعــددبرنامهریــزیازلحــاظپارادایمیــکوارائــه
الگــویتحلیلــیپارادایمــیدرقالــب»ســاخت«،»الگــو«و»فرآینــد«تبییــنشــدهمیتــوانبــه
پــارهایازنقدهــاپاســخصریــحارائــهنمــود.درایــنصــورتمیتــوان،ازطرفــیبــهمشــارکت
نظــریوتوســعهمرزهــایدانــشنظــامبرنامهریــزیوازطــرفدیگــر،بــهمشــارکتعلمــیو
تحلیلگــرادربســترتحقیقــاتصــورتگرفتــهدرقالــبتصویرگــریپارادایمیــکدســتیافت.

بدیــنترتیــبدرایــنفصــلســعیشــدهابتــداچارچــوبمفهومــیپارادایــممعرفــیشــده
ســپسبــهاجمــالپارادایمهــایاثباتــی،تفســیریوانتقــادیپرداختــهمیشــودآنــگاه
ــای ــوالتپارادایمه ــیرتح ــهس ــت،ب ــه،نخس ــنمجموع ــیای ــدفاصل ــقه ــورتحق بهمنظ
ــزی ــدی،برنامهری ــزیکالب ــه:برنامهری ــایســهگان ــه؛ســپس،پارادایمه ــزیپرداخت برنامهری
جامــعوبرنامهریــزیمشــارکتیمعرفــیمیشــوند.بعــدازآن،درراســتایفهــممناســبســیر
منطقــیمطالــبودرتقابــلبــانظامهــایبرنامهریــزیکالســیک،واکاویمفهومــی،مبانــی
وروششناســی معرفتشناســی،هستیشناســی مبانــی نظــری، بنیانهــای پارادایمــی،
در مطرحشــده حوزههــای انتهــا، در و شــده ارائــه کلیــدی هســتههای برنامهریــزی
ــو« ــاختار«،»الگ ــل»س ــهعام ــلس ــیودرتعام ــهپارادایم ــبنقش ــی،درقال ــایقبل بخشه
ــدی ــزیهســتههایکلی ــاالگــویپارادایمــیبرنامهری ــرکشــیدهشــدهت ــهتصوی ــد«ب و»فرآین

تبییــنگــردد.

جایگاه و چارچوب مفهومی پارادایم
پارادایــمامــروزهبــهمعنــایجهانبینــی،چارچــوبونظریــهکلــیاســتکــهانســانراجــع
بــهقلمرویــیازهســتیداردوبــاتوجــهبــهآنچارچــوببــهتفحــصوبررســیجزئیــاتدرون
آنقلمــرومیپــردازد)زرشــناس،77:1383(.تومــاسکوهــن1درخصــوصمفهــومپارادایــم
آنرابــهدســتاوردهایعلمــیپذیرفتهشــدهایکــهبــرایمدتــیبهوســیلهمحققــانآنحــوزه،
بهعنــوانمدلــیبــرایحــلمســائلرشــتهمزبــوربــهکارگرفتــهمیشــوندتعبیــرکــردهاســت

1- Thomas Kuhn
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ــک ــهاعضــایی ــزیهســتک ــمآنچی ــدهوی،پارادای ــراســاسای ــی،43:1385(.ب )معین
جامعــهعلمــیباهــموهرکــدامبهتنهایــیدرآنســهیمهســتندومجموعــهایازمفروضــات،
ــر ــد.ب ــهمیدهن ــهارائ ــایجامع ــاهدهواقعیته ــرایمش ــاتراب ــاوتجربی ــم،ارزشه مفاهی
ــماصطــالحفراگیــریاســتکــههمــهپذیرفتههــایکارگــزاران ــدهکوهــن،پارادای اســاسای
ــرایحــل ــدکــهدانشــمندانب ــیفراهــممینمای ــردوچارچوب یکرشــتهعلمــیرادربرمیگی
ــا مســائلعلمــیدرآنمحــدودهاســتداللکننــد.کوهــنمعتقــداســتپارادایــمیــکعلــمت
مدتهــایطوالنــیتغییــرنمیکنــدودانشــمنداندرچارچــوبمفهومــیآنســرگرمکار
علمــیخویــشهســتند؛امــادرطــیزمــاندیــریــازودبحــرانعــدمموفقیــتدربرنامههــاو
سیاســتهابــهوجــودمیآیــدکــهپارادایــمحاکــمرادرهــممیشــکندوپــسازمدتــیپارادایــم
جدیــدیظهــورمیکنــدودورهایجدیــدازعلــمآغــازمیشــود)کوهــن،37:1369(.از
ــمت ــهس ــًاب ــملزوم ــیعل ــلتدریج ــهتکام ــودک ــتنباطنم ــواناس ــدهمیت ــثبیانش مباح
حقیقــتنیســت،بلکــهدســتخوشتحولــیاســتکــهاوآنراتغییــرپارادایــمنامیــد؛بنابرایــن
ــات ــایمفروض ــرمبن ــیب ــیمبندیپارادایم ــفوتقس ــایمختل ــیازرویکرده ــنپارادایم تبیی
هستیشناســی،معرفتشناســیوروششناســیبــرایتبییــنجایــگاهپارادایمــیدرمطالعــات

علــومانســانیازاهمیــتاساســیبرخــورداراســت.
ــادی ــایبنی ــاوپیشفرضه ــهایازباوره ــمرامجموع ــوانپارادای ــهمیت ــورخالص بهط
تصــورنمــودکــهراهنمــایکنــشافــراددرزندگــیشــخصیوعلمــیقــرارمیگیــرد.ایــنباورها
یــاپیشفرضهــادرســهرکــناصلــیهــرپارادایــم،یعنــیهستیشناســی،شناختشناســیو
ــااتــکابــهایــنمجموعــهباورهــاو روششناســیمتجلــیمیشــود.بهعبارتدیگــر،پارادایــمب

ــرپاســخمیدهــد: ــهســهســؤالاصلــیزی پیشفرضهــاب
1.ماهیتشناختنییادانستنی1چیست؟)هستیشناسی(

2.ماهیترابطهبینپژوهشگروشناختنیچیست؟)معرفتشناسی(
3.چگونهپژوهشگربایدشناختنیرابشناسد؟)روششناسی(.

و مدیریــت حــوزه در و اعــم بهطــور انســانی علــوم در پارادایــم بــه نــگاه ایــن بــا
برنامهریــزیبهطــوراخــصطبقهبندیهــایمختلفــیازپارادایــمدرقالــباثباتگرایــی،
ــهشــرحآنهــاپرداختــهمیشــود. تفســیرگراییوانتقــادیانجامشــدهاســتکــهبهاختصــارب

1- Object
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پارادایم اثباتی
ــی ــومطبیع ــهروشهــایعل ــتعلمــیازغیرعلمــی،ب ــکمعرف ــیدرتفکی ــماثبات پارادای
بهعنــوانابزارهــایکســبمعرفــتعلمــیاصــراردارد.بــراســاسروششناســیایــنپارادایــم،
ــی ــایعلم ــتفادهازروشه ــرد،اس ــرارمیگی ــهق ــوانپای ــیبهعن ــتعلم ــنمعرف آنچــهدرای
مبتنــیبــرمشــاهدهاســت.درایــنپارادایــممعرفــتعلمــیکــهبهصــورتقیــاسوبــااســتفاده
ازروشهــایعلمــیحاصــلمیشــود،ســعیدرتبییــنعلمــیهمــهپدیدههــاازجملــهعلــوم
ــاتعلمــی ــی،تحقیق ــیدارد.ازنظــراثباتگرای ــنجهان ــراســاسقوانی انســانیواجتماعــیب
ابــزاریبــرایمطالعــهوشناســاییوقایــعاجتماعــیازطریــقارتبــاطدرونــیآنوقایــعاســت
وازطریــقتحقیقــاتتجربــی،میتــوانقوانیــنعلــیعــامراکشــف،تبییــنوعرضــهنمــود.
ــرایــناســاس،چگونگــیکارکــردپدیدههــادرجهــانتبییــنوامــکانکنتــرلوپیشبینــی ب

ــرد،98-99:1386(. ــود)داناییف ــممیش ــافراه آنه

پارادایم تفسیری
درایــنپارادایــممعرفــتوشــناختازدنیــایاجتماعــیبــراســاستوانایــیافــراد
ــم ــمدرپارادای ــدفعل ــودهاســت.ه ــرانکســبنم ــهازدیگ ــهایهســتک ــرتجرب ــیب مبتن
ــینیســتبلکــه ــطعلــیومعلول ــی،نمایــشرواب ــماثبات تفســیریبرخــالفمفروضــاتپارادای
ــد ــهطــرقمختلــفتفســیرمیکنن ــاراب ــهوچــرامــردم،دنی ــناســتکــهچگون ــالای ــهدنب ب
ــدل ــهم ــدک ــیمعتقدن ــدروششناس ــمدربع ــنپارادای ــدارانای ــان،53:1390(.طرف )ایم
ــی ــتاجتماع ــونواقعی ــتفادهنیســتچ ــلاس ــیقاب ــایاجتماع ــهای-قیاســیدردنی فرضی
ــمدر ــردموآنه ــیلهم ــیبهوس ــتاجتماع ــراواقعی ــود،زی ــفش ــهکش ــدک ــرنمیمان منتظ
زندگــیروزمــرهخلــقمیشــود.بــههمیــندلیــلطرفــدارانپارادایــمتفســیرگراییمعتقدنــدکــه
علــمبــهمعنــایاثباتــی،قــادربــهتوضیــحاســاسوبنیــانزندگــیاجتماعــیانســانهانیســت.
آنچــهازنظــرآنــاناهمیــتدارد،درکزندگــیروزانــهمــردمعــادیاســتکــهبــراســاسشــعور
انســانعامیانــههدایــتمیشــود.کــهدرآن،سیســتممعانــیوجــودداردکــهکنــشمتقابــل
اجتماعــیمــردمراهدایــتمیکنــد.ازدیــدآنــانشــعورعامیانــهمیتوانــدمبنــایشــناختاز
جامعــهوزندگــیقــرارگیــرد.ازایــنرو،پارادایــمتفســیریمتکــیبــررویکــرداســتقرایی1اســت

1- Inductive
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کــهبــهدنبــالکشــفبیــانســمبلیکیــاتوصیــفمــواردخــاصاســت.دررویکــردتفســیری،
ــم ــافه ــاتدرکی ــدفتحقیق ــهه ــدبلک ــتقیمندارن ــزاریمس ــیارزشاب ــاتاجتماع تحقیق
زندگــیاجتماعــیوکشــفمعنــایاجتماعــیاســتکــهمــردمبــهزندگــیخویــشمیدهنــد

)داناییفــرد،99-100:1386(.

پارادایم انتقادی
گاهــیکاذبمیپنــدارد.شــعورعامیانــهبــرظاهــر ایــنپارادایــمشــعورعامیانــهرانوعــیآ
ــن ــهاســت،درحالیکــهواقعیــتدرپشــتای واقعیــتتأکیــدداردکــهمصنوعــیوفریــبگون
ــه، ــااســتفادهازنظری ــدب ــدگاهانتقــادی،معرفتــیکــهبتوان وضعیــتپنهانشــدهاســت.دردی
ازحــدظاهــربــهعمــقرجــوعنمایــد،معرفتــیعلمــیاســت.رویکــردانتقــادیضمــنانتقــاد
بــهمعانــیذهنــیکنشــگران،ســعیدرمطالعــهرفتــارکنشــگراندرزمینــهاجتماعــیو
تاریخــیدارد؛بنابرایــنتفســیربهتنهایــیکافــینیســت،چــونبایــددرنظــرداشــتکــهدنیــای
ــرد. ــهشــکلمیگی ــرجامع ــبب ــادیغال ــایم ــیبهصــورتســمبلیکدروضعیته اجتماع
ــرد ــودنوازرویک ــبیب ــیونس ــال،ذهن ــتانفع ــهعل ــیریب ــردتفس ــدگاهازرویک ــندی درای
ــن ــودودرنظــرنگرفت ــهوضــعموج ــنتحــوالت،توجی ــتدرنظــرنگرفت ــهعل ــیب اثباتگرای
ــوب،انتقــادمیشــود ــهوضــعمطل ــرایرســیدنب ــروضعیــتموجــودب نقــشانســاندرتغیی
)رضوانــی،125:1388(.ایــنرویکــرددرصــدداســتالیههــایقابــلمشــاهدهســطحیرابــا
بکارگیــرینظریــهمناســبوانتقــادیکنــارزدهتــابتوانــدبحرانهــاوتضادهــاوتعارضهــای
عمیــقرادرســاختارهایپنهــانمشــاهدهکنــدوازایــنطریــقعــالوهبــرتوصیــفواقعیــت،

ــد. ــازکنن ــدب ــمجدی ــادیوشــکلگیریپارادای ــرایانتقــالبنی راهراب

پارادایم های برنامه ریزی و تحوالت آن
ــزیمــدرندرآغــازقــرنبیســتممحصــولتحــوالتاجتماعــی- ــدارشــدنبرنامهری پدی
اقتصــادیوسیاســی-فرهنگــیجهــانبــود.تحــوالتایــنقــرنهــمباعــثپیدایــشنظریــه
ــر ــًاتاثی ــدهاســتوطبیعت ــهتحــولدراقتصــادوسیاســتانجامی ــمب ــزیشــدهوه برنامهری
ــی ــوالتم ــنتح ــنای ــت.ازمهمتری ــتهاس ــزگذاش ــزینی ــتنباطازبرنامهری ــراس ــودراب خ
تــوانبــهنیــازبــهبازســازیخســارتهایجنــگجهانــیاول،موفقیتهــاینســبیحکومــت
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ــیســرمایهداریوضــرورت کمونیســتیشــوروی،بحــراناقتصــادی1929درجهــانصنعت
ــیدوم ــندرجنــگجهان ــیوژاپ ــهدولتهــادراقتصــاد،فروپاشــیاقتصادهــایاروپای مداخل
وطــرحمارشــالواصــلچهــارترومــنونیــزاســتقاللکشــورهایمســتعمرهواشــتیاقآنــان

بــرایپیشــرفتوصنعتــیشــدناشــارهنمــود.
ــن ــیای ــاناصل ــودوقهرم ــاپخــششــدهب ــهج ــزیهم ــببرنامهری ــیت ــنفضای درچنی
ــهدر ــدک ــزیبودن ــازمانهایبرنامهری ــاس ــاودروندولته ــزدولته ــدارنی ــشپرطرف نمای
همــهجوامــعتاســیسمیشــدند.بطــوریکــهبســیاریازدولتهــایاروپایــیبــرایپیشــرفت
ــجســالهاقتصــادیو ــبواجــرایبرنامههــایتوســعهپن ــتوتصوی ــهدول ــهمداخل ســریعترب
برنامهریــزیشــهریوروســتایی)درآغــازعمدتــًاکالبــدی(وانــواعبرنامههــایکاربــریزمیــن
تــندادنــد.کشــورهایبلــوکشــوروینیــزبرنامههــایاقتصــادیوفضایــیمفصــلداشــتند
واقتصــادخــودرابراســاسبرنامــهمدیریــتمیکردنــد.کشــورهایدرحــالتوســعهنیــزازتــب
عمومــیبرنامهریــزیدرامــاننماندنــدوهــمدولتهــایمدعــیانقالبیگــریکــهبــهبلــوک
شــرقنزدیــکشــدهبودنــدوهــمدولتهــایبیطــرفیــامتحــدغــرببــهاســتقبالاســتقرار

نظــامبرنامهریــزیوتهیــهبرنامــهرفتنــد.
بحــراننفتــیپــسازجنــگخاورمیانــه،جنــگویتنــاموشکســتآمریــکا،ونیــزپیــروزی
ــه ــیک ــنبحرانهای ــوانعمدهتری ــهعن ــانب ــوداقتصــادیجه ــرانورک ــالباســالمیای انق
ــای ــهدرنگرشه ــیک ــارتحوالت ــد،درکن ــراردادن ــرق ــتتاثی ــربراتح ــانغ ــادجه اقتص
اقتصاددانــاننســبتبــهتوســعهپیــشآمــد،ســببتمایــلبــهکاهــشنقــشدولــتوســپردن
تخصیــصمنابــعوکارتوســعهاقتصــادیواجتماعــیبــهبــازارگردیــد.درقالــببرنامــههــاو
ــر ــیوفراگی ــهعموم ــهتوصی ــلاقتصــادیواصــالحســاختارب بســتههایپیشــنهادی،تعدی
ــًاهمــه ــهعنــوانشــرطپرداخــتوامســازمانهایتخصصــیجهانــیتبدیــلشــدوتقریب وب

کشــورهایجهــانراتحــتتاثیــرقــرارداد.
کوشــشدرجهــتکاهــشنقــشدولــتطبیعتــًابرنامهریــزیراتحــتتاثیــرقــرارداد.ایــن
دیــدگاهبــاحملــهبــهدولــتوبرنامهریــزی،قراردادهــایاجتماعــیمیــانحکومــت،کنشگران
ــه ــودب ــدهب ــتهش ــیبس ــورهایصنعت ــاهدرکش ــترف ــهدردورهدول ــهروندانراک ــازاروش ب
کنــاریگذاشــت.درایــندیــدگاهآنچــهبــرایرشــدوتوســعهمهــمشــمردهمیشــد،قانــون
ومقــرراتوبرنامهریــزیوسیاســتگذاریوســاختارنهــادیوســازمانینبــودبلکــهتشــویق
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ســرمایهدارانونــوآورانبــهســرمایهگذاریوخلــقثــروتبــود.درچنیــنفضایــیبرنامهریــزی
ضرورتــینداشــت.ســازمانهایبرنامهریــزیمیبایســتتعطیــلمیشــدندوبــهجــای
ــزیفرآینــدیبروکراتیــکتفســیر ــدوبرنامهری ــهوجــودمیآمدن ــیب آنهــاشــرکتهایعمران
ــزانمخالفــتمیشــد. ــابرنامهری ــیاقتصــادمیشــودوب ــعبهــرهوریوکارآی میشــدکــهمان
مجمــوعتحــوالتپیشگفتــهمنجــربــهتغییراتــیدرمفهــومبرنامهریــزیورویکــردیکــه
بــهایــنپدیــدهوجــودداشــتشــدهاســت.اختالفهــایعمیقــیکــهبــرســرنقــشدولــتو
بــازاردرتوســعهاقتصــادیـاجتماعــیهمــوارهمطــرحبــود،انــدکانــدکدرآغــازقــرنبیســت
ویکــمبــهنوعــیهمگرایــیووفــاقمیانجامــد.اســتداللایــندیــدگاهنویــنچنیــناســت:
ــهشکســت ــت«هــردوب ــطدول ــازار«و»فق ــطب ــهسیاســت»فق ــهنشــاندادهاســتک تجرب
ــازارو انجامیدهانــد.پــسبهتــراســتبــهجــایایــنکــهیکــیرابــردیگــریترجیــحدهیــمب
دولــترابــاهــمترکیــبکنیــم.درایــنصــورتهــریــکمحدودیتهــایدیگــریراجبــران
خواهــدکــرد.تجربــهجهانــینشــانمیدهــدکــهســازماندهیکامــلاقتصــادتوســطدولــت

نتایــجقابــلقبولــیبــرایتوســعهنداشــتهاســت.
بــهلحــاظنظــری،ســؤالهایمتعــددیدرزمینــهچگونگــیســیرتحــولتفکــرواندیشــه
برنامهریــزیمطــرحمیباشــد؛امــادراینمیاننهســؤالکلیــدیازبطننظریههــاوتئوریهای
ــای ــدجنبهه ــامیتوان ــهآنه ــهپاســخب ــهارائ ــودک ــرطــرحمیش ــرحزی ــهش ــزیب برنامهری
پنهــانموضــوعراشــفافوراهرابــرایترســیمروشهــایبرنامهریــزیمناســبترفراهــمنماید.

رویکردبهبرنامه)ماهیتبرنامهچیست؟(•
رویکردبهبرنامهریزی)ماهیتفعالیتبرنامهریزیچست؟(•
رویکردبهبرنامهریز)نقشووظیفهبرنامهریزچهچیزاستوچهکارمیکند؟(•
رویکــردبــهآمــاجبرنامهریــزی)چــهچیــزیبرنامهریــزیمیشــود؟وچــهبرنامــهای•

تهیهمیشود؟(
رویکردبهدامنهبرنامهریزی)برنامهریزیچهموضوعاتیراشاملمیشود؟(•
رویکردبهفرآیندبرنامه)اصلیترینگامهادرفرآیندتهیهبرنامهکداماست؟(•
رویکردبهروششناسیبرنامهریزی)روشاصلیتهیهبرنامهکداماست؟(•
رویکــردبــهســطحبرنامــه)برنامهریــزیدرچــهســطحیانجــاممیشــودوســطوح•

ــد؟( ــمدارن ــیباه ــهارتباط ــونچ گوناگ
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رویکردبهفرآینداجرا)چهبرداشتیازاجرایبرنامهوجوددارد؟(•
ــنهســت ــزیبیانگــرای بررســیســنجههاومفروضــاتنظریههــاوتئوریهــایبرنامهری
ــد ــدمیباش ــیونق ــلبررس ــدهقاب ــؤالبیانش ــهس ــبن ــادرقال ــینظریهه ــاختارکل ــهس ک
ــخن ــزیس ــچگاهازچی ــاهی ــهنظریهه ــتک ــوانگف ــلمیت ــندلی ــههمی ــکل2-1(.ب )ش
ــًاهــمدرمــورد ــهلزوم ــد.والبت ــهگنجان ــوانآنرادریکــیازطبقــاتنهگان ــدکــهنت نگفتهان
ــادو ــایزی ــابههاوتمایزه ــوارهتش ــههم ــتک ــیاس ــتهاند.بدیه ــرنداش ــهنظ ــهمؤلف ــرُن ه
ــااصــل مهمــیبیــنتئوریهــاوطرفــدارانآنوجــودداشــتهولیکــندرجمعبنــدیتقــدمب
ــاایــننــگاهیــکنقطــهشــروعودومــرززمانــیاصلــیوجــودداردکــه تشــابهبــودهاســت.ب
ــهعناصــر وجــهغالــبنظریههــادراینســووآنســویآنهــاحاکــیازنگاههــایمتفــاوتب

ــد. ــکمیباش ــمقابلتفکی ــدگاهازه ــهدی ــنروس ــتوازای ــزیاس برنامهری

شکل 2 ـ 1 مدل پارادایم برنامه ریزی

ــهنیمــهدومدهــه1960میــالدیربــطدادکــه ــوانب اولیــنمــرزرابهطــورتقریبــیمیت
بــدونشــک،حــوادثوجنبــشدانشــجویی-کارگــریپاریــسدرســال1968درشــکلگیری
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آننقــشاساســیداشــتهوایــنرخــدادتأثیــرشــگرفیبــراندیشــهوتفکــراکثــرنظریهپــردازان
علــوماجتماعــیگذاشــت.دومیــنمــرزســالهایآغازیــندهــه1980میــالدیاســت،ســالی
کــهنــومحافظــهکاراندرانگلســتانوآمریــکابــهقــدرترســیدندوسیاســتهایدولتهــای
ــالب ــت،انق ــراننف ــام،بح ــگویتن ــه1970)جن ــایده ــهبحرانه ــشب ــیدرواکن صنعت

ایــران،رکــوداقتصــادی(دچــاردگرگونــیشــد.
ــًانتیجــهتکامــلتدریجــیتوســعهوپیامدهــای ــاندیدگاههــاونظریههــالزوم شــکافمی
علمــینیســت،بلکــهدســتاوردتغییراتــیاســتکــهدرزمینههــایاجتماعــیواقتصــادیبــه
ــودهاســت ــیب ــایاجتماع ــرادوگروهه ــردراندیشــهاف ــدآنایجــادتغیی ــوعپیوســتهپیام وق
وزمینــهرابــرایتحــولفکــریونظــریدردیدگاههــاوشــکلگیریدیدگاههــاینویــن
ــرایچالشهــای ــهراب ــزیزمین ــببرنامهری ــاومکات ــاننظریهه ــردربنی ــود.تغیی فراهــمنم
پارادایمــیدرنظامهــایبرنامهریــزیگشــودوازطریــقگرایشهــایمختلــففکــریتوســعه
وگســترشیافــت.جــدول2-1تغییــراتوتحــوالتزمانــیشــکلگیریپارادایمهــایبرنامــه
ــن ــهتبیی ــهب ــهدرادام ــد.ک ــانمیده ــزینش ــایبرنامهری ــکلگیرینظریهه ــاش ــوأمب رات

هرکــدامآنهــاپرداختــهخواهــدشــد.

جدول 2-1 شکل گیری پارادایم ها و نظریه های برنامه ریزی
برنامه ریزی مشارکتیبرنامه ریزی جامعبرنامه ریزی بخشی یا کالبدی

1960–19201980–19602007–1980
1945–19201960–19451968–19601980–19681990–19802007-1990

اثباتگرایی
نظریهبرنامهریزیِخردگرا

اثباتگرایی
نظریهبرنامهریزیسیستمی

پسااثباتگرایی،
نظریهبرنامهریزیارتباطی

نظریهبرنامهریزیپراگماتیستی

ــم، ــنپارادای ــیای ــدی(:درمبان ــا کالب ــی ی ــزی بخش ــم اول )برنامه ری ــف. پارادای ال
برنامــهماهیتــیتکنوکراتیــکداردوتولیــدوبازتولیــدبرنامــهمتکــیبــررویکــرداثباتــیو
برداشــتذهنــیمحققــانوکارشناســاناســت.درایــنرویکــردبرنامهریــزدررأسامــورقــرار
ــیرا ــی،گزینههــایبرنامههــایاحتمال ــااســتفادهازروششناســیپارادایمــیاثبات ــهب داردک
ــهو ــردازد.تکی ــورمیپ ــالحام ــهاص ــاب ــتهاورخداده ــلسیاس ــاتحلی ــدوب ــفمیکن تعری
تمرکــزایــنبرنامهریــزیمبتنــیبــراقتصــادملــی،تحلیــلکالبــدیســکونتگاههایشــهری
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ــاط ــادیدرارتب ــیوبنی ــایاساس ــزی،برنامهریزیه ــوعبرنامهری ــنن ــت.درای ــتاییاس روس
بــابخشهــایاجتماعــی،فرهنگــی،زیســتمحیطیانجــامنمیگیــردیــااینکــهمــورد
بیتوجهــیقــرارمیگیــرد؛قلمــروومحــدودهبرنامههــا،اقتصــادملــی)ملــی(وکالبــدشــهرها

ــی(اســت. وروســتاها)محل
درپارادایــمفــوق،دولتهــامســئولبرنامهریــزیهســتندکــهایــنبرنامهریــزیدر
ــزکشــوروبعضــًادرمناطــقواســتانهامســتقر ــواًلدرمرک ــهمعم ــزیک ــایبرنامهری نهاده
هســت،انجــاممیگیــرد.درایــننظــامبرنامهریــزیهرچنــدکــهبرنامهریــزیدامنــهوســیعی
ــتهای ــت.سیاس ــادیاس ــایاقتص ــافعالیته ــاطب ــًادرارتب ــاعمدت ــرد،ام ــرمیگی رادرب
تشــویقیوتنبیهــیدرســطحمّلــیتکلیــففعالیتهــایاقتصــادیاصلــیراروشــنمیکننــد.
ــاکارکردهــایمنفــردتأکیــدطرحهــاومطالعــاتمتعــددی ــهب ــزیشــهری،ناحی دربرنامهری
درقالــبطرحهــایجامــعوتفصیلــیشــهرینقــشانعطافناپذیــریرادرنظــامبرنامهریــزی
ــًامربــوط ایفــامینمایــد.شــکلگیریآغازیــنایــننظــامبرنامهریــزیازلحــاظتاریخــیعمدت
ــای ــگوپیامده ــاجن ــاب ــندورهدولته ــهدرای ــدک ــا1945میباش ــالهای1929ت ــهس ب
ــق ــازیمناط ــیازآنوضــرورتبازس ــایناش ــگوپیامده ــتند.جن ــرهس ــیازآندرگی ناش
جنگــی،عواملــیبودنــدکــهبــهشــکلگیرینوعــیاقتصــادمختلــطدربســیاریازکشــورهای
جهــانازجملــهکشــورهایاروپایــیکــهدرگیــرجنــگشــدهبودنــد،کمــکنمــود.بعــدازاتمــام
جنــگجهانــیدوم،عوامــلمتعــددبینالمللــینیــزازقبیــلرهایــیکشــورهاازبنــداســتثمار،
توســعهورونــقتجــارت،کســبوکارمنطقــهایوقــارهایزمینــهرابــرایگرایــشدولتهــابــه
برنامهریــزیفراهــمنمــودکــهایــندورهعمدتــًافاصلــهســالهایمیــاندهــه1940تــانیمــه
ــد. ــادمیکنن ــزیی ــیبرنامهری ــواندورانطالی ــهازآنبهعن ــردک ــرمیگی دهــه1960رادرب

ــزیقابلمشــاهدهاســت: ــوعســبکبرنامهری ــندوراندون درای
•:(Project by Project Planning) منفــک پروژههــای بــر متکــی برنامهریــزی

توســعهنیافته و درحالتوســعه کشــورهای در عمدتــًا کــه برنامهریــزی ایــن در
مشــاهدهمیشــود،دولتهــابــهدلیــلروشــنبــودنمســائلومشــکالت،اقــدام
کمــک بــا پروژههــا تعییــن مینماینــد. برنامهریــزی ســازمانهای تأســیس بــه
نهادهــاوســازمانهایدولتــیانجــاممیگیــردکــهدرنهایــتبرخــیازپروژههــای
ــازماندهیو... ــیوس ــاتمدیریت ــرویمتخصــص،امکان ــی،نی ــعمال ــهمناب ــهب ــاتوج ب
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بــرایاجــراانتخــابمیشــوند.درایــننــوعبرنامهریــزیبــهدلیــلمشــخصبــودن
اهــدافپروژههــا،برنامهریــزانمعمــواًلبــهاهــدافخــودمیرســند.بهعنوانمثــال،
میباشــند. نــوع ایــن از انقــالب از قبــل در ایــران دومعمرانــی و اول برنامههــای

•:)Integrated Public Investment(برنامهریزیتلفیقشدهسرمایهگذاریبخشعمومی
بـاتوسـعهدانـشوتجربـهبرنامهریـزی،دولتهـاسـعیمینماینـدبـاتقویـتامکانـاتو
لحـاظسیسـتمی بـه مختلـف پروژههـای بیـن رابطـهای و تعـادل برنامهریـزی سیسـتم
افزایـش جامعـه در برنامهریـزی اثربخشـی و همافزایـی طریـق ایـن از تـا کننـد برقـرار
بـودن مشـخص دلیـل بـه قبلـی، برنامـه بهماننـد نیـز برنامهریـزی نـوع ایـن یابـد.
برنامههـا،اهـدافمحقـقمیشـود.برنامـهعمرانـیدومایـرانتـاحـدودیدرایـنراسـتا

انجامگرفتهاست.

ــهازبســیاری ــماینک ــمعلیرغ ــنپارادای ــع(:ای ــزی جام ــم دوم )برنامه ری ب. پارادای
ــر ــایکدیگ ــزب ــینی ــایاساس ــاتفاوته ــادیدارد،ام ــابهاتبنی ــماولتش ــاپارادای ــاتب جه
ــهدر ــمن ــندوپارادای ــنای ــایبنیادی ــد.تفاوته ــزیدارن ــایبرنامهری ــاودامنهه درقلمروه
ــه ــیازتوســعهنهفت ــهوبرداشــتمفهوم ــهبیشــتردردامن ــزی،بلک ــهبرنامهری ــگاهب ــیوهن ش
ــدهو ــیش ــادیتلق ــریاقتص ــعهام ــزی،توس ــدایبرنامهری ــهدرابت ــورتک ــت.بدینص اس
ــیازتوســعهدر ــاباقتصــادیداشــت.دربرداشــتمفهوم ــگولع ــابیشــتررن برنامهریزیه
بیــنآحــادجامعــهچنیــنتلقــیمیشــدکــهتوســعه-کــهدرآغــازمتــرادفبــارشــداقتصــادی
پنداشــتهمیشــد-بــاانباشــتســرمایهحاصــلمیشــودکــهخــودمحصــولترکیــبعوامــل
تولیــداســت.شــاخصتوســعهاقتصــادیدرجامعــهدرقالــبمتغیرهــایدرآمــدملــیوســرانه
ــاشــاخصهایکمــی محاســبهمیگــردد.برداشــتکمــیازمفهــومتوســعهومحاســبهآنب
ــیازقبیــلافزایــشنابرابریهــا،تضــادمیــانفقیــروغنــی،شــکاف مفهــومرشــد،پیامدهای
طبقاتــی،دسترســینابرابــربــهفرصتهــایاقتصــادیواجتماعــیرابــهدنبــالداشــت.ایــن
امــردربــروزپیامدهــایفضایــیومکانــینیــزتأثیرگــذاربــودهاســت.دربعــدفضایــینابرابــری
هرچنــدکــهعمدتــًاشــکافطبقاتــیرادربــرمیگرفــتامــاایــننابرابریهــابیشــتردرقالــب

ــت. ــرارمیگرف ــدلق ــثوج ــونموردبح ــزوپیرام ــعهنیافتگیمرک ــعهیافتگیوتوس توس
ــم ــیمعرفتشناســی،هستیشناســیوروششناســیپارادای ــاالهــامازمبان ــندورهب درای
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ــاطــرحمفهــوم ــرارگرفــت.ب ــزانق ــریموردتوجــهبرنامهری ــتوبراب ــمعدال ــادی،مفاهی انتق
ــوزش، ــکن،آم ــامس ــاطب ــادرارتب ــلنیازه ــلحداق ــیازقبی ــی،موضوعات ــتاجتماع عدال
ــای ــنراســتا،نابرابریه ــد.درای ــرحش ــیمط ــاهاجتماع ــهورف ــالمت،تغذی ــت،س بهداش
منطقهای،تضادشــهروروســتا،مهاجرتهایوســیعازروســتاهابهشــهرها،توســعهگســترش
ســکونتگاههایغیررســمی،خالــیازســکنهشــدنروســتاهاکاهــشســهمبخــشکشــاورزی
درتولیــداتملــیهمــوارهبــهمحورهــاومباحــثکلیــدینظــامبرنامهریــزیمبدلگردیــد.روش
ــهای ــزیمنطق ــربرنامهری ــیب ــًامبتن ــزی،عمدت ــامبرنامهری ــننظ ــا،درای ــرایبرنامهه واج
بــودهکــهدولــتمرکــزیمســئولبرنامهریــزیبــودهواکثــرًاطرحهایــیاتخــاذواجــرامیشــد
کــهتوســعهاقتصــادیمناطــقرابــهدنبــالداشــتهونابرابریهــایمناطــقراکاهــشدهــد.
چالــشدیگــریکــهدردهــه1960بیشــترمــوردتوجــهبرنامهریــزانقــرارگرفــت،مشــکل
توزیــعنامناســبجمعیــتوپیامدهــایآنبــود.ایــنتوزیــعنامناســبکــهاغلــبنشــأتگرفتهو
پیامــدرشــداقتصــادیمناطــقتوســعهنیافتههســت،بهنوبــهخــودپیامدهــایزیســتمحیطی
متعــددیبــرمنابــعوســرزمینگذاشــت.درایــندورههرچنــدکــهدرآغــازآمــاجبرنامهریــزی
ــود، ــاظمینم ــیلح ــیوغیرفضای ــیانتزاع ــوانموجودات ــایاقتصــادیبهعن ــطبخشه فق
امــابــاظهــوربرنامهریــزیاجتماعــی،گروههــایمحــرومجامعــه،مهاجریــنروســتاییو
ضــرورتتوجــهبــهمســائلومشــکالتآنهــاموردتوجــهبرنامهریــزانقــرارگرفــت.ضــرورت
ــیو ــایمل ــوع(دربرنامهریزیه ــیومصن ــططبیع ــردم)محی ــیم ــطزندگ ــهمحی ــهب توج
منطقــهایســببشــدکــهمفهــومنوینــیبــهنــامفضــاومــکاندرادبیــاتبرنامهریــزیدرقالب
آمایــشفضــایملــیمــوردتوجــهبرنامهریــزانقــرارتــاابعــادپیچیــدهمحیطهــایانســانیرا
درابعــاداقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیبــارویکــردتوســعهپایــدارمــوردمداقــهقــراردهنــد.
تفــاوتدیگــرایــنبرنامهریــزیبــابرنامهریــزیقبلیایــنبودکــهدراینمرحلــههرچندروند
برنامهریــزیازبــاالبــهپاییــنبــودامــانظــامبرنامهریــزیبیشــترمتکــیبــرنظامهــایفضایــی
یــاآمایشــی)انســان،محیــطوفعالیــت(بــودوبرنامــهتوســطدولــتمرکــزیوِخــردکارشناســی
تــوأمبــاتحلیــلسیاســتهاوانتخــاببهتریــنبســتههایسیاســتیانجــاممیگرفــت.ســطح
برنامهریــزیهرچنــدکــهبــااولویــتوجهتدهــیملــیبــود؛ولــیبرنامهریــزیمنطقــهایبــا
رویکــردزیرسیســتمهایسیســتماقتصــادملــیدرقالــبتحلیــلقوتهــا،ضعفهــا،فرصتها
وتهدیدهــانیــزجایگاهــیدرنظــامبرنامهریــزیپیــدانمــودهاســت.درایــندورهتمرکــزقــدرت



77دومینسندتدبیرتوسعهاستانآذربایجانشرقی

درســازمانبرنامهریــزیمبتنــیبــرتمرکــزغیرمتراکــموواگــذاریوظایــفدولــتبــهبخــش
خصــوصموردتوجــهقــرارگرفــت.بهطوریکــهدردهــه1970همــراهباسیاســتاصالحــات
ــد. ــذارگردی ــتواگ ــتانیدول ــایاس ــهواحده ــزیب ــتمرک ــاراتدول ــیازاختی اداری،بخش
تحــوالتفــوقرانمیتــوانبــدونتوجــهبــهپیشــرفتهاییکــهدرکارنظریــهوروش
برنامهریــزیدردهههــای1950و1960بــهوقــوعپیوســتهبــود،بدرســتیفهمیــد.از
کشــورهایسوسیالیســتیکــهبگذریــم،نظریــهحاکــمبــربرنامهریــزیدربقیــهجهــان
ــزیرابطــه ــروبرنامهری ــیورشــدســیبرنتیک،کامپیوت ــانپیدای ــود.می ــراب نظریههــایخردگ
ــم ــتمها،کمک ــهسیس ــینظری ــیبرنتیکوپیدای ــدس ــارش ــت.ب ــلتشــخیصاس ــنیقاب روش
ــم ــت.رشــدعل ــهسیســتمیتحــولیاف ــهنظری ــیب ــزیازخردگرای چارچــوبنظــریبرنامهری
ــه ــترشدامن ــیگس ــمزمان ــود.ه ــشدادهب ــازیراافزای ــیمدلس ــیتوانای ــایکم وروشه
ــرایکنتــرلمتغیرهــایگوناگــوندرون ــیمتخصصــانب ــزیوافزایــشتوانای آمــاجبرنامهری
زیرسیســتمهایمتعــددومرتبــطبــانظــاماجتماعــیازطریــقمدلســازیوپیشبینــی
تغییــراتازطریــقدســتکاریدرمتغیرهــایدرونسیســتمهاوشبیهســازفرصتهــای
ــف ــادمختل ــعباشــدوابع ــهمیتوانســتجام ــذارد.برنام ــزانگ ــاربرنامهری ــیرادراختی فراوان

ــرد. ــربگی ــیرادرب ــیاجتماع زندگ
ــرای ــنامــکانراب پیشــرفتهایروشهــایمدلســازیوطراحــیسیســتمهاظاهــرًاای
برنامهریــزفراهــمآوردهبــودکــهدرســازمانبرنامهریــزیبنشــیندوبــااتــکابــهدادههایــیکــه
ــعاقتصــادیـ ــزیجام ــونماشــینبرنامهری ــودوطراحــیسیســتمهایگوناگ ــردهب جمــعک

اجتماعــیاشرابــهراهبینــدازدوجامعــهرابــهجلــوببــرد.
ــای ــمدان ــازه ــداد.اوب ــرن ــزراتغیی ــگاهبرنامهری ــدجای ــمجدی ــهپارادای ــتک ــحاس واض
ـ اقتصــادی برنامــهسیســتمهای آمــاج ابزارهــایدقیقتــر، بــا بــار ایــن امــا بــود کل
ــامل ــاآمایشــی)ش ــیی ــتمهایفضای ــهسیس ــودب ــلخ ــتکام ــهدرحال ــدک ــیبودن اجتماع
ســهزیرسیســتمانســان،محیــطوفعالیــت(تبدیــلمیشــدند.حــاالبرنامــهدرخدمــت
هدایــتاجتماعــیبــودکــهتوســطدولــتوِخــردکارشناســیوبــاتحلیــلسیاســتهاو
برنامهریــزی ســطح لحــاظ از میرفــت. پیــش سیاســتی بســتههای بهتریــن انتخــاب
هنــوزهــمســطحملــیحــرفاولرامــیزد؛ولــیبرنامهریــزیمنطقــهای،چــهازنــوع
ــرسیســتمهایسیســتم ــوانزی ــهعن ــاراب ــفمنطقهه ــهوظای ــهایک سیاســتگذاریمنطق
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اقتصــادملــیتعییــنمیکــردوچــهازنــوعبرنامهریــزیبــراییــکمنطقــهبراســاس
فرصتهــاوتهدیدهایــیکــهدرمقابــلتوســعهاشوجــودداشــت،اهمیــتپیــداکــردهبودنــد.
ازلحــاظنظــامیــاســازمانبرنامهریــزیایــنپارادایــمبــایــکنظــاماداریمتمرکــز
غیرتراکــموواســپاریوظایــفدولــتســازگاریبســیارزیــادیداشــت.دردهــه1970کــهایــن
ــت ــاراتدول ــااصالحــاتاداریکــهبخشــیازاختی ــودب ــبهمــراهب ــبشــداغل ــدگاهغال دی
مرکــزیرابــهواحدهــایاســتانیدولــتواگــذارمیکــرد.ایــنتحــولدرتعــدادبســیارزیــادی
ــل ــدرالنهادهــایغیرمتمرکــزخــودراازقب ــهحکومتهــایف ــاد.البت ــاقافت ازدولتهــااتف
داشــتندولــیاساســًاایــننگــرشبــهبرنامهریــزیبــهنوعــیتمرکــزتکنوکراتیــکبــاورداشــت.
مبانــیعلمــیوفنــیبرنامههــایتوســعهایوتخصصــیمیبایســتبــهطــورمتمرکــزتوســط
ســازمانبســیارمتخصــصبرنامهریــزیکــهازروشهــایکمــیبهــرهمیجســتتهیــه
ــی ــمجای ــاه ــرایآنه ــد،ب ــنکنن ــتندتعیی ــرمیتوانس ــطوحپایینت ــاتراس ــد.جزئی میش

ــیکــههســتهتصمیمســازمرکــزیفراهــممــیآورد. ــبچارچوب ــادرقال ــود،ام ب
ــزی ــهبرنامهری ــلاولی ــتدرمراح ــلموفقی ــهدلی ــورهاب ــدکش ــارهش ــهاش ــورک همانط
ــاریو ــوانآم ــه،تخصــص،ت ــدتجرب ــزیمانن ــاتبرنامهری ــتامکان ــهتقوی توســعه،نســبتب
ــوعاول ــترشن ــاگس ــودهوب ــدامنم ــیاق ــاتجهان ــتفادهازتجربی ــلآنواس ــهوتحلی تجزی
ــک ــعازی ــوند.درواق ــعمیش ــهجام ــیبرنام ــزی،یعن ــهدومبرنامهری ــزیواردمرحل برنامهری
منظــربرنامهریــزیجامــعنوعــیگســترشخطــیبرنامههــایقبلــیاســت.برنامهریــزی
ــهنیــروی ــکا،نیــازب ــهاطالعــاتجامــعتفصیلــی،بههنــگاموقابلات ــرنیــازب جامــععــالوهب
انســانیوســیع،بافــتفرهنگــیمنســجم،تجــاربســازماندهیمؤثــروشــرایطثباتســنجی
دارد.برنامهریــزیجامــعبــهدلیــلگســتردگیووســعتایــننــوعبرنامهریــزیوعــدمکنتــرلو
مدیریــتآنبــهبرنامهریــزیکالنگرایــشپیــدامیکنــدکــهمعمــواًلازتعــدادبســیارمحــدودی
متخصصیــنخــاصمدلســازیاقتصــادیبهــرهگرفتــهمیشــود.لــذابرنامهریــزیقابلفهــم
بــرایعمــوموحتــیبســیاریازمســئولیننخواهــدبــود.برنامهریــزیجامــعمســئولیتپذیری
ــهدر ــئولینبرنام ــیدرمس ــدیدبیانگیزگ ــرتش ــالوهب ــوعع ــنموض ــدوای ــشمیده راکاه
ــیدرسیســتماداری ــهکاهــشکارآی ــه(،ب ــقاهــدافبرنام ــف)درجهــتتحق ســطوحمختل
نیــزمیانجامــد.بــرهمیــناســاسبرنامهریــزیجامــعتوســعه،درعمــلنــوآوریوخالقیــت
راحــذفواقتصــادرادولتــیوبازدهــیرامحــدودنمــودهودرنهایــتمانــعتوســعهمیشــود.
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ــکا، ــیوبههنــگاموقابلات ــهاطالعــاتجامــع،تفصیل ــزیجامــعدسترســیب دربرنامهری
ــورداشــاره ــاویژگیهــایم ــی،ب ــندادههــایتفصیل ــاًلچنی ــهعم ضــروریاســت،درحالیک
دردســترسنیســت.ایــننــوعبرنامــهبــهمنابــععظیــممالــیوفیزیکــینیــازداردکــهاغلــب
ــی ــیونظارت ــاماجرای ــع،بهنظ ــزیجام ــت.برنامهری ــهاس ــدیمواج ــشج ــاچال ــنآنب تأمی
ــن ــدارد.ای ــهشــرایطموجــود،عمــاًلوجــودن ــاتوجــهب ــداســتکــهب کارآمــدوچابــکنیازمن
روشبــهظرفیــتبــاالینظــاممهندســیوپیمانــکاریمجهــزبــهآخریــنفنآوریهــامتکــی
ــت ــارمحدودی ــرادچ ــاناج ــیوزم ــرکیف ــاراازنظ ــرایبرنامهه ــدانآن،اج ــهفق ــتک اس
ــرایتدویــنواجــرا ــهزمــانطوالنــیوهزینــهبیشــتریب میکنــد.برنامهریــزیجامــعنیــازب
ــعتوســعه ــنبرنامههــایجام ــدهایکــهدرطراحــیوتدوی ــهمشــکالتعدی ــاتوجــهب دارد.ب
وجــودداردوبــهلحــاظموانــعاجرایــیبرنامــه،اغلــببرنامههــایجامــععمــاًلبــهســندهای

ــوند. ــلمیش ــیتبدی سیاســیوتبلیغ
ــرتمامــی ــیاســتکــهدرآنب ــکبرنامــهعمومــیوکل ــزیجامــعی ــیبرنامهری بهطورکل
جزئیــاتتصریــحشــدهوتمــامبخشهــاوحوزههــایاقتصــادیواجتماعــیبــایــکاهمیــت
ودرقالــبیــکسیســتمجامــعوســازمانیافتهمدنظــرقــرارمیگیرنــد)وحیــدمحمــودی،بــه
ــهفعالیتهــایاقتصــادی- ــزیکلی ــوعبرنامهری ــنن نقــلازGish and Gosh, 1991(.درای
اجتماعــیدرنظــرگرفتــهشــدهوبــرایتمامــیبخشهــا،زیربخشهادرســـطوحوحوزههـــای
مختلــفهدفگــذاریوبرنامهریــزیمیشــود.بهطورمعمــولدولـــتهادراغلــبکشـــورهای
درحــالتوســـعهبــهایــننـــوعبرنامهریــزیتمایــلدارنــدامــاتهیــهوامــکاناجرایــیشــدنآنبا

محدودیتهــایجــدیمواجــهاســتکــهدربخــشپیشــینبــداناشــارهشــدهاســت.
بــاتوجــهبــهمطالــبپیــشگفتــهایــننــوعازبرنامهریــزیدراکثرکشــورهایدرحالتوســعه
بــاتوجــهبــهضعفهایــیکــهگفتــهشــدبــاشکســتمواجــهشــدهاســت.ازایــنروکشــورهای
ــا ــدی ــامیکردن ــزیراره ــدبرنامهری ــابای ــکالتی ــلمش ــرایح ــعب ــزیجام دارایبرنامهری
هماننــدمراحــلقبلــیبــهبرنامهریــزیمحــدوداقــداممیکردنــدکــههــردوغیرعملــیبــود.

ج. پارادایــم ســوم )برنامه ریــزی مشــارکتی(:درپاســخبــهانتقادهایــیکــهاز
برنامهریــزیســنتیانجــامگرفــت،دردهــه1970نظــامبرنامهریــزیمشــارکتیبــادوگرایــش
ــت. ــرارگرف ــزیق ــمندانبرنامهری ــهاندیش ــوردتوج ــیم ــزیقبل ــامبرنامهری ــانظ ــلب درتقاب
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درگرایــشاول،توســعهوگســترشموضوعــاتبرنامهریــزیمحــلشــکوتردیــدنبــودو
نگــرشبرنامهریــزیمبتنــیبــرفرآینــداصــالحوهدایــتاجتماعــیبــودکــهازبــاالوتوســط
ــافرآینــدبرنامهریزیهــایقبلــی دولــتودرجهــتنفــععمــومانجــاممیگرفــت.درتقابــلب
کــهازبــاالبــهپاییــنانجــاممیگرفــتدرایــندورهبــاپیــرویازتئوریهــایمشــارکتوالهــام
ــهحرکــتاز ــدکب ــراتان ــاتغیی ــنب ــهپایی ــاالب ــزیازب ــدبرنامهری ــادی،فرآین ــمانتق ازپارادای

پاییــنبــهبــاالتغییــریافــتکــهنقطــهشــروعآندهــه1980میباشــد.
ــازارو ــااصــالحنظــامب طرفــدارانگرایــشســوممعتقــدبودنــدکــهتوســعهمردمــیکــهب
ــهپاییــنانجــاممیگیــرد،تحقــق ــاالب سیاســتهاوتصمیمگیــریاقتصــادیدولــتکــهازب
نمییابــدوضــروریهســتکــهخــودمــردمبــرایتحقــقآنبرانگیختــهشــوند.عامــلمهــم
کلیــدیدرایــننظــامبرنامهریــزینــوآوریاســتکــهافــرادمیبایســتطــیفرآینــدیادگیــری
اجتماعــیبــهایجــادوجــذبوپذیــرشنوآوریهــاتــندهنــدوتوســعهراتحققبخشــند.دراین
ــوأم ــیت ــزیقبل ــیازمفروضــاتبرنامهری ــیواقتصــادیتلفیق ــزیاجتماع رویکــرد،برنامهری
بــامشــارکتهایمردمــیکــهتلفیقــیازبســیجاجتماعــیویادگیــریاجتماعــیهســت-در
تقابــلبــامفروضــاتبرنامهریــزیســنتیوجامــعکــهمبتنــیبــراصــالحاجتماعــییــاتحلیــل
سیاســتازبــاالبــهپاییــنهســت-جایــگاهمناســبیبــهخــوداختصــاصمیدهــد؛بنابرایــن
بــالحــاظنمــودنپیشفرضهــایپارادایــمانتقــادیوتفســیریوتقابــلآنبــاپارادایــم
اثباتــی،رونــدحرکــتبرنامــهازقلمــرونواحــیوســیعبــهنواحــیکوچــکمیباشــدودولتهــا
نقــشتســهیلگیریرادرفرآینــدتوســعهایفــامــینماینــدکــهایــنامــربیانگــرتغییــراتبنیادیــن
درمبانــیپارادایمــیبرنامهریــزیمیباشــد؛بنابرایــنبــاتغییــرمبانــیپارادایمــیوورودمفاهیــم
ــهذینفعــانوذینفــوذان،بســیجمردمــی،ســهیمنمــودنمــردم،مفاهیــم مشــارکت،تجرب
ــرار ــادق ــوردانتق ــود،م ــهب ــیموردتوج ــزیقبل ــایبرنامهری ــهنظامه ــتک ــتوجامعی قطعی
ــه، ــکجامع ــعی ــولجام ــرایتح ــندیب ــوانس ــهبهعن ــورازبرنام ــهتص ــت.بهطوریک گرف
ــیو ــایاجتماع ــاممتغیره ــاموتم ــرلت ــوانکنت ــهنمیت ــلاینک ــهدلی ــودرا-ب ــگاهخ جای

اقتصــادیوکالبــدیراداشــت-ازدســتداد.
ــز ــهبرنامهری ــیاســتون ــکوفن ــیتکنوکراتی ــهموضوع ــهبرنام ــمن ــنپارادای ــسدرای پ
ــتها ــلسیاس ــهتحلی ــیب ــدهکم ــایپیچی ــتفادهازروشه ــلواس ــاتعق ــهب ــیک ــایکل دان
ــاکــه ــهایــنمعن پرداختــهوبهتریــنراهحلهــارابرگزینــد،بلکــهکاراوتســهیلگریاســت.ب
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ویمیبایــدبتوانــددراجتماعــاتنفــوذکنــدوبــابرپایــیجلســاتوبرانگیختــنمــردم،آنــان
رابــهمشــارکتدرفرآینــدتوســعهوپیشــرفتاجتماعــیکــهجــزوآنهســتندجلــبکنــد.راه
ــامــردموبــامداخلــهایشــانتعییــنمیشــود.زیــرااطالعــاتمرتبــط حــلازگفــتوگــویب
ــن ــهای ــدهم ــزینمیتوان ــهبرنامهری ــچموسس ــههی ــتک ــاداس ــانزی ــزیآنچن ــابرنامهری ب
ــابســیجاجتماعــیمــردمیــکجامعــهوراهانداختــنجلســات اطالعــاتراگــردآورد،فقــطب
بحــثوگفتوگــویوســیعمیتــوانبــهاطالعــاتالزمبــرایبرنامهریــزیدســتیافــتوبــه
راهحلهــانزدیــکشــد.البتــهایــندیدگاههــاکارکارشناســیرابــهطــورکامــلنفــینمیکننــد،
امــاآنرامقدمــهوموخــرهبســیجاجتماعــیمیداننــد.بســیجشــهروندانبــرایتحقــقاهــداف
ــهوجــودمــیآوردوتحقــقبرنامــهراعملــیمیســازد. ــدیادگیــریاجتماعــیراب برنامــهفرآین
ــک ــاتکوچ ــباجتماع ــودآنرامناس ــهخ ــمخودب ــنپارادای ــهدرای ــتازبرنام ــوهبرداش نح
میســازد.هرچنــدجلــبمشــارکتذینفعــاندربرنامــهســطحملــینیــزغیرممکــننیســت.
میتــوانبرنامههــایبخشــیرابــامشــارکتفعــاالناقتصــادیبخشهــاتهیــهکــردوبــرای
ــان ــایذینفع ــادیدگاهه ــیعراهانداخــتی ــایوس ــیگفتوگوه ــایکالنمل تصمیمگیریه
ــًاامــریاز راجمعبنــدیکــرد.امــااساســًاچنیــندیدگاهــیازبرنامهریــزیایــنفعالیــتراذات
پاییــنبــهبــاالمیدانســت.مرحلــهآغــازهــربرنامهریــزیبســیجمــردموبــهحرکــتدرآوردن
ایشــاندرجهــتتحقــقخواستههایشــاناســت.پــسبرنامــهبیشــترامــریمحلــیاســت.
ــارکتیرخ ــزیمش ــیدربرنامهری ــزیقبل ــامبرنامهری ــانظ ــلب ــهدرتقاب ــرک ــیدیگ تحول
ــیپارادایمــی ــتازمبان ــاتبعی ــزیب ــنبرنامهری ــود.درای ــزیب ــاسبرنامهری داد،ســطحومقی
انتقــادیوتفســیری،تغییــراتبنیــادیازنظــامبرنامهریــزیتکبعــدیرخدادکــهســرانجام
بــرچندبعــدیبــودنبرنامهریــزیتاکیــدشــد.دروقــوعایــنتغییــراتکــهبعــدازدهــه1990در
جهــانپدیــدارشــد،فروپاشــیاتحــادشــورویدرآننقشاصلــیایفــانمــودکــهازایــنتغییــرات
بیشــتربهعنــوانجهانیشــدنتعبیــرمیشــود.درشــکلگیریپیامدهــایایــنتغییــرات،
ســازمانهاونهادهــایبینالمللــیازقبیــلســازمانملــل،بانــکجهانــی،صنــدوقبینالمللی
ــد. ــانمودن ــدیایف ــشکلی ــزنق ــینی ــیبینالملل ــیوصنف ــیسیاس ــایحقوق ــولونهاده پ
ــمســومرخداد،رابطــهمیــانبرنامهریــزی)طراحــی(واجــرا تحــولبعــدیکــهدرپارادای
هســت.بدیــنترتیــبکــهدرنظریــهخردگــراکــهبنیــادنظــریپارادایــماولاســت،شــکافبیــن
ــدارد. ــدبرنامــهوجــودن ــرفرآین پیامــداجــرایبرنامــهواهــدافوجــودداشــتهوکنتــرلالزمب
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ــادر ــد،ام ــیرویکاغــذطراحــیمینمودن ــزاناســنادطالی ــهبرنامهری ــودک ــنب ــلآنای دلی
ــااهــدافبرنامــهوجــودداشــت. عمــلمغایرتهــایاساســیب

خــود آن از پیــش نبــود، سیاســتمداران تصمیــم محصــول فقــط پارادایــم تغییــر
برنامهریــزانهــمناکارآیــیدیــدگاهفنــیوازبــاالبــهپاییــنبرنامهریــزیراحــسکــردهبودنــد
ــم ــرمایهگذاریهایعظی ــیازس ــایدورودرازناش ــزرگوآرزوه ــایب ــتپروژهه وازشکس
ــتهای ــاوتسیاس ــاتمتف ــهدراجتماع ــدک ــیدهبودن ــهرس ــننتیج ــهای ــدوب ــردهبودن افس
ــق ــبهدقی ــتومحاس ــرمایهگذاریومدیری ــرًاس ــند.ظاه ــاوتمیرس ــجمتف ــهنتای ــانب یکس
ــدمصمــممیشــدندودرجهــتتحقــق ــدکــهبای ــناجتماعــاتانســانیبودن ــود،ای کافــینب
توســعهیــاپیشــرفتبــهکوشــشمیپرداختنــدوهمیــنمــردمبودنــدکــهمیبایســتازنتایــج

ــوند. ــدش ــعهایبهرهمن ــاتتوس اقدام
مفاهیــمدیگــریکــهدرپارادایــمســومنفــیشــدنددومفهــومقطعیــتوجامعیــتبودنــد.
توهــمســیبرنتیکیومهندســیاجتماعــیواقتصــادیجــدًامــوردتردیــدواقــعشــد.تصــوراز
برنامــهبــهعنــوانســندیبــرایتحــولجامــعیــکجامعــهباورپذیــریخــودراازدســتداد.
ــی ــزیوپیشبین ــزرابرنامهری ــهچی ــوانهم ــزنمیت ــههرگ ــهمطــرحشــدک ــننکت ــمای کمک
کــرد.کنتــرلتــاموتمــاممتغیرهــایاجتماعــیواقتصــادیوکالبــدیحتــیاگــربــه
ــای ــت.پدیدهه ــروالزمنیس ــواًلامکانپذی ــد،اص ــینینجام ــتبدادسیاس ــیواس تمامیتگرای

ــد. اجتماعــیواقتصــادیتحــولخــاصخــودرادارن
برنامهریــزیبایــدحــولموضوعهــاوچارچوبهــایمشــخصســازمانیابــد.بایــد
مضمونهــاوموضوعهــایمشــخصیراآمــاجبرنامــهقــراردهیــم.برنامــهجامــعبــرایتوســعه
همــهچیــزنــهممکــناســتنــهالزم.ایــنکــهجامعــهابعــادگوناگونــیداردبــهایــنمعنانیســت
کــهمــابــااســتفادهازعقالنیــتومدلهــایریاضــیدرهمــهابعــادپیشبینــیوهدفگــذاری
کنیــم.کاربرنامــهدرحــدمضامیــنمعیــنوتعییــنگرایشهــایکلــیتحــوالتآینــدهاســت.
ــدوآن ــتآم ــهدس ــریب ــراازراهدیگ ــهواج ــانبرنام ــکافمی ــشش ــلپرس ــاراهح ام
ــه ــاتعلمــینشــانمیدهــدک ــدارد.مطالع ــعوجــودن ــدهدرواق ــود.آین هــمآیندهشناســیب
ــاو ــامپوی ــکنظ ــریی ــاتبش ــانواجتماع ــارانس ــترفت ــناس ــدهغیرممک ــیآین پیشبین
ــه ــت.گرچ ــدهریخ ــیش ــشطراح ــوبازپی ــکچارچ ــوانآنرادری ــتونمیت ــدهاس پیچی
بعضــیازرویدادهــایآینــدهرامیتــوانازپیــشتعییــنکــرد.مثــلایــنکــهکــودکانامســال
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بزرگســاالنفــرداهســتندولــیبیشــتررویدادهــایآینــدهغیرقطعیانــدامــاغیرقطعــیبــودن
ــدهازاهمیــتایــنپیشبینیهــانمیکاهــد.برنامهریــزیچیــزی پیشبینــیراجــعبــهآین
نیســتجــزتصمیمگیــریبــرایآینــدهوازآنجــاکــهآینــدهبــهخاطــرشــرایطدگرگونشــونده
ــد ــمنمیتوان ــهه ــسبرنام ــت،پ ــناس ــانامطمئ ــدهدرونپدیدهه ــوالتپیچی ــیوتح محیط
ــوان ــرایدرازمــدتهیــچراهبــردمطمئــنوقطعــینمیت ــهســخندیگــر،ب قطعــیباشــد.ب
ــیرویکــرد»تدریجگــرا« ــناســتداللحاصــلمیشــود،جایگزین ســاخت.نتیجــهایکــهازای
بــهجــای»خردگــرا«اســت.تدریجگرایــییعنــیاصــالحپیوســتهراهبردهــادرجریــانعمــل.
راهبردهــا)یــااهــدافومقاصــدبرنامــه(اصــولثابتــینیســتندومیبایســتمرتبــًابــهمحــک
تجربــهزدهشــوند.ایــنهمــاننکتــهایاســتکــهپاســخانتقادهــایبازارگرایــاندهــههشــتاد
میــالدیرادربــردارد.انعطافپذیــریآینــده،انعطافپذیــریراهبردهــاواهــدافبرنامــهرابــه
ــم ــاراازتنظی ــدم ــرامیتوان ــوانروشاج ــهعن ــزیب ــیدربرنامهری ــالداردوتدریجگرای دنب

ــنســازد. ــرامطمئ ــزیواج رابطــهبرنامهری
ــرمشــارکتتاکیــد ــهبرنامهریــزیب ــمدموکراتیــکنظری همانطــورکــهاشــارهشــدپارادای
ــروری ــزانض ــرایبرنامهری ــتندراب ــزیهس ــاجبرنامهری ــهآم ــیک ــرمردم ــبنظ داردوکس
ــزیمیانجامــد. ــکدرکشــبکهایازبرنامهری ــهی ــهخــودب ــنبینشــیخــودب ــد.چنی میدان
ــه ــددرآغــازگفت ــننیســت،هرچن ــهپایی ــاالب ــدب ــکفرآین ــزیی ــدبرنامهری حــاالدیگــرفرآین
میشــدکــهبرنامهریــزیبایــدفرآینــدتصمیمگیــریپاییــنبــهبــاالباشــد،امــاایــندیــدگاهنیــز
دردهــه1990میــالدیودهــهاولهــزارهســومبــازهــمتغییــرکــردهاســت.حــاالبهتریــن
محملهــابــرایبرنامهریــزیشــبکههایاجتماعــیتلقــیمیشــوندوتصمیمگیــرینــه
ــاالبلکــهدرونشــبکههاوپیوندهــایپیچیــدهدر ــهب ــهازپاییــنب ــهپاییــناســتون ــاالب ازب
ــن ــًامیبایســتدرونای ــمقاعدت ــروتصمی ــود.فک ــاممیش ــونانج ــاتوســطوحگوناگ جه

ــرهماهنــگشــود. شــبکههاانجــامشــودودرســطوحباالت
ســهگانه پارادایمهــای در کــه هســت ایــن نشــانگر بیانشــده مطالــب جمعبنــدی
تغییــراتبنیــادیازبعــد»ســاختار«،»الگــو«و»فرآینــد«صــورتگرفتــهاســت.بدیــن
ــه ــاالب ــزیازســطوحب ــالتفکــربرنامهری ــادیدرانتق ــربنی ــدســاختارتغیی ــهدربع ــبک ترتی
ــردمدر ــهمشــارکتم ــزب ــدازمتمرک ــدفرآین ــیودربع ــهمحل ــیب ــوازمل ــدالگ ــن،دربع پایی
تصمیمگیریهــاوفراهمســازیزمینــهمداخلــهمــردمدرتصمیمگیریهــایمحلــیرخ
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دادهاســتکــهآنرابــهعنــوانانقــالبپارادایمــیبرنامهریــزیمیتــوانتلقــینمــود.درایــن
راســتا،برنامهریــزیمبتنــیبــررویکردهــایمشــارکتجویانهکــهالهــامگرفتــهازپارادایمهــای
انتقــادیوتفســیریبــوددرتقابــلبــاپارادایــماثباتــیکــهمبتنــیبــرروششناســیکمــیبــود،
ــهدر ــهگان ــرارگرفــت.جمعبنــدیوخالصــهایازرویکردهــایُن موردتوجــهصاحبنظــرانق

ــت. ــدهاس ــدول)2-2(آم ــومدرج ــایاول،دوموس پارادایمه

جدول 2-2 پارادایم های برنامه ریزی و نظریه های آن ها

ف
ردی

پارادایم

رویکردها

پارادایم اول
1960 - 1920

پارادایم دوم
1980 -1960

پارادایم سوم
1980 به بعد

مشارکتیجامعبخشی - کالبدی

اقتصادی-سیاسیتکنوکراتیکتکنوکراتیکبرنامه1
بسیجاجتماعیهدایتاجتماعیاصالحاجتماعیبرنامهریزی2

برنامهریز3
دانایکل

مشاورخردمند
دانایکل

طراحسیستم
دانایکل
آیندهشناس

آماجبرنامه4
بخشاقتصادی-کالبدشهر

وروستا
نظامهایاقتصادیـاجتماعی

کالبدی
فضاها

)محیط،انسان،فعالیت(

دامنهبرنامه5
همهبخشها

همهسیستمهاهمهسکونتگاهها
موضوعمحور
اجتماعمحور

تحلیلسیاستهاتحلیلسیاستهافرآیندتهیهبرنامه6
گفتوگوویادگیریاجتماعی

گفتوگوییـمشارکتیتأملی،کارشناسیتأملی،کارشناسیروششناسی7
فراملی،ملی،محلیملیـمنطقهایمتمرکزـملیسطحبرنامه8

فرآینداجرایبرنامه9
سلسلهمراتبی
پیشاندیشیده
انعطافپذیر

سلسلهمراتبی
پیشاندیشیده

حساسبهبازخورد
شبکهای

تدریجگراوانعطافپذیر

تکوین نظریه  برنامه ریزی هسته های کلیدی1
ازجملــهایدههــاوروشهــایبرنامهریــزیکــهذیــلرویکــردوپارادایــمبرنامهریــزی
برنامهریــزیهســتههای برنامهریــزیهســتههایکلیــدیاســت. قــراردارد، مشــارکتی
کلیــدیدرشــرایطیمطــرحوخلــقشــدکــهبرنامهریــزیمتمرکــزاقتصــادیدرقالــب
ــه ــتردهب ــازگس ــاختاریونی ــکالتس ــلمش ــهدلی ــنب ــهپایی ــاالب ــعوازب ــزیجام برنامهری
منابــعمالــی،آمــارواطالعــات،گــروهمجــربکارشناســیونظــامســازمانیونظارتــیکارآمــد

1- Core Planning
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وچابــک،درعمــلچنــدانموفــقنبــودهاســت.درکشــورهاییکــهنظــامبرنامهریــزیآنهــا
ــبدربیســتســالاول،تحــرکورشــداقتصــادیآنهــا ــود،اغل ــمدومب ــرپارادای ــیب مبتن
ــارشــدســریعاقتصــادیواز ــر،دردهــهســومهمــراهب ــرهشــومفق ــاریدردای ــاگرفت ــوأمب ت
ــه ــونب ــقپیرام ــرتازمناط ــایمهاج ــدیزمنیهه ــایج ــاچالشه ــدب ــهبع ــارمب ــهچه ده
مرکــز،رشــدشــتابانشهرنشــینی،توســعهوگســترشحاشیهنشــینی،آلودگــیوتخریــب

ــدهاند. ــهش ــوده،مواج ــهایب ــوازنمنطق ــعهنامت ــایتوس ــهازپیامده ــتک محیطزیس
بررســیســابقهاجــرایبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیدرکشــورهایدرحالتوســعه
ــرایجــادنهضــتتوانمندســازیو ــیب ــًامبتن ــنرویکــردعمدت ــنامــرهســتکــهای بیانگــرای
کارآفرینــیدربخشهــاوحوزههــایمختلــفبــودهاســتکــههمــانرویکــردپارادایــم
ــعالکترونیــک،خــودرووفــوالد، ــیرشــدصنای ــال،درکــرهجنوب مشــارکتیاســتبهعنوانمث
درســنگاپورتوســعهخدمــاتمــدرنمالــی،درترکیــهتوســعهگردشــگریونســاجیوپوشــاک،
درهنــدومالــزیصنعــتITمرهــونبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیبــودهاســت.درایــران
هرچنــدکــهایــننــوعنظــامبرنامــهمســتقرواجــرانشــدامــادربرخــیازنقــاطکشــور،اقداماتــی
دربخــشکشــاورزیدرقالــباحــداثمجتمعهــایکشــتوصنعــت،دربخشانرژی)توســعه
ــرازمبانــیبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیانجــامگرفــت. ــاحــدودیمتأث ــارسجنوبــی(ت پ
ــا برنامهریــزیهســتههایکلیــدیازلحــاظاجــرا،فرآینــدوپیامــدتفاوتهــایاساســیب
ــن ــزیهســتههایکلیــدی،ای ــیبرنامهریزیهــایکالســیکدارد.دربرنامهری اصــولومبان
ــهنواقــصو ــرانکشــورهایدرحالتوســعهدرواکنــشب هســتههاتوســطمتخصصیــنومدی
ــالحــاظ ــزیب ــوعبرنامهری ــنن ــردد.درای ــنمیگ ــعطراحــیوتدوی ــزیجام ــببرنامهری معای
ــا ــابخشه ــاطب ــتردرارتب ــزیبیش ــع،برنامهری ــدافکالنوجام ــتهایاه ــودنسیاس نم
کلیــدی، برنامهریــزیهســتههای در درواقــع انجــاممیگیــرد. کلیــدی یــاهســتههای
برنامههــایاجرایــیدرهــربخــشتعیینشــدهوبهعنــوانموتــورحرکــتوجهــشتوســعهآن
ــد ــنکارآم ــریمتخصصی ــابهکارگی ــزیب ــنشــیوهبرنامهری ــردد.درای بخــشمحســوبمیگ
ــراســاس ــیهســتندب ــدهیمشــکالتاصل ــهدربرگیرن ــیک ــربخــش،پروژههــایاصل دره

ــوند. ــیمیش ــاطراح ــدینیازه اولویتبن
دربرنامهریــزیهســتههایکلیــدیازکلیــهمنابــعجامعــهبــرایتدویــنبــارعایــت
ــی ــازگاریالزمباسیاســتهایکل ــهس ــیواقتصــادیک ــعهاجتماع ــادیتوس ــایبنی معیاره
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ــا ــازمانونهاده ــاریس ــایج ــزی،برنامهه ــنبرنامهری ــردد.درای ــتفادهمیگ ــامدارد،اس نظ
درکوتاهمــدتنفــینمیشــودوبرنامــهبــاتحلیــلوشــناختوضــعموجــود،بــهدنبــال
ــتهای ــدافسیاس ــقاه ــالتحق ــهدنب ــهب ــایجامع ــعوفرصته ــیازمناب ــتفادهمنطق اس
ــارویکــردسیســتمیهســت.درنهایــت،برنامهریــزیهســتههایکلیــدی اقتصــادیجامعــهب
بــهدنبــالتحــرکاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیناشــیازاثــراتمســتقیموغیرمســتقیم
ــزیهســتههای ــداراســت.ازطــرفدیگــردربرنامهری ــهدرراســتایتوســعهپای ــهوثانوی اولی
ــه،بیشــترنقــش ــقاهــدافبرنام ــهدرتحق ــالشهســتندک ــیدرت ــدی،نظامهــایدولت کلی
ــایبخــش ــا،ازظرفیته ــتونوآوریه ــریخالقی ــابهکارگی ــدوب ــانماین تســهیلگریراایف
ــته ــزیگامبرداش ــهبرنامهری ــدافعالی ــقاه ــریدرتحق ــتفادهحداکث ــهاس خصوصــیجامع
شــود.دالیــلفــوقزمینــهرابــرایبــهکارگیــریســازههایمشــارکت،خــردجمعــی،گفتمــان
وتوســعهدرونزادرایــنبرنامهریــزیفراهــمنمــودهکــهجانمایــهتحقــقآنبکارگیــری

ــد. ــیمیباش ــرمایهاجتماع س

مبانی پارادایمی برنامه ریزی هسته های کلیدی
ــتفاده ــاواس ــبفعالیته ــعمناس ــهای،توزی ــادلمنطق ــدار،تع ــعهپای ــهتوس ــتیابیب دس
حداکثــرازظرفیتهــاوقابلیتهــایمحیطــیدرفرآینــدتوســعهمنطقــهایازاهــدافاصلــی
برنامهریــزیهســتههایکلیــدیمیباشــد.برنامهریــزیهســتههایکلیــدیبــهدنبــال
ــه ــهب ــزیک ــایبرنامهری ــانظامه ــلب ــزیدرتقاب ــامبرنامهری ــریونظ ــاختارفک تحــوالتس
ــدداشــته، ــربرنامههــایســطحیوزودگــذرتأکی ــداربیتوجــهوب برنامههــایبلندمــدتوپای
ــهایو ــایمنطق ــوردنتعادله ــمخ ــهه ــیوب ــریاجتماع ــشنابراب ــاافزای ــایآنه پیامده
محلــیبــودکــهبــارویکــردسیســتمیجــایپایــیدرنظــامبرنامهریــزیاقتصــادیواجتماعــی
بــرایخــودبازنمــود.نظــامبرنامهریــزیمشــارکتیومبتنــیبــرهســتههایکلیــدیبــاانتقــاد
ــل ــنعم ــهپایی ــاالب ــعوازب ــزیجام ــببرنامهری ــهدرقال ــراک ــزیتمرکزگ ــامبرنامهری ازنظ
مینمــودهوپیامدهایــیازقبیــلافزایــشفقــر،توســعهنامتــوازن،مهاجــرتازمناطــقپیرامــون
ــهســمتمرکــزرشــد،حاشیهنشــینیدراطــرافشــهرها،آلودگــیوتخریــبمحیطزیســت، ب
ــالایجــاد ــهدنب ــودهوب ــازنم ــزیخــودراآغ ــینقطــهشــروعبرنامهری ــایاجتماع نابرابریه
ــاو ــیدربخشه ــازیوکارآفرین ــدفتوانمندس ــاه ــزیب ــامبرنامهری ــگرفدرنظ ــالبش انق
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ــد. ــیمیباش ــادیواجتماع ــفاقتص ــایمختل حوزهه
برنامهریــزیمبتنــیبــرهســتههایکلیــدیبــابهرهگیــریازرویکــردمشــارکتیبــهدنبــال
ایــنهســتکــهازتمامــیمنابــعجامعــهبــرایتحلیــلوضــعموجــود،تدویــنبرنامــهبــارویکــرد
ــی ــرکبخش ــدفتح ــاه ــهایب ــی،منطق ــایمحل ــدارازفرصتهــاوظرفیته ــعهپای توس

اقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیاســتفادهنمایــد.
بررســیپیشــینهنظــامبرنامهریــزیدرکشــورهایمختلــفجهــانبیانگــرایــنامــرهســت
کــهمداخلــهمســتقیمدولتهــادربرنامهریزیهــایاقتصــادیواجتماعــیوبیتوجهــی
بیتوجهــی و تمرکزگــرا برنامههــای تدویــن منطقــهای، داراییهــای و ظرفیتهــا بــه
بــهمشــارکتعوامــلتأثیرگــذاربــرتحقــقاهــدافبرنامههــاموجــبضعــفنظامهــای
ــاحضــور ــزیاقتصــادیکــهب ــدهاســت؛بهطــوریکــهنظامهــایبرنامهری ــزیگردی برنامهری
دولــتدراقتصــاددهههــایمیانــیقــرنبیســتممحبوبیــتگســتردهایکســبکــردهبودنــد
ــندوره،در ــد.درای ــرارمیگیرن ــدیق ــاداتج ــوردانتق ــتم،م ــرنبیس ــیق ــایپایان دردههه
برخــیازکشــورهایجهــانازجملــهکشــورهاییکــهنظــاماقتصــادیآنهــامبتنــیبــربــازار
بــودازفرآینــدتولیــد،انباشــتثــروتوتوســعهجامانــدهوضریــباهمیــتآنهــادرمعــادالت

ــت. ــهاس ــیکاهشیافت ــادجهان اقتص
ــی، ــرتمرکزگرائ ــیب ــزیمبتن ــامبرنامهری ــهنظ ــودک ــاننم ــوانبی ــاسمیت ــناس ــرای ب
ــوازن ــتبرنامههــایت ــاهاجتماعــیوهدای ــارویکــردافزایــشرف درتحقــقنظــاماجتماعــیب
ــاچالــش محلــی،منطقــهایوملــیناتــوانمانــدهوزمینــهتحقــقاهــدافتوســعهپایــدارراب
ــای ــاینظامه ــریوپارادایمه ــاینظ ــرازرویکرده ــشمتأث ــنچال ــت.ای ــودهاس ــهنم مواج
اقتصــادیتمرکزگــرابــودهکــهنیازمنــدطرحــینــودررویکردهــاینظــریبهطــورعــامومبانــی

ــد. ــصمیباش ــوراخ ــیبهط پارادایم
کوشــشبــرایرفــعنقــاطضعــفوانتقــاداتواردهبــرنظامهــایبرنامهریــزیاقتصــادی
ــزی ــزیتحــتعنــوانبرنامهری ــرایطــرحرویکــردنویــندرنظــامبرنامهری قبلــی،زمینــهراب
ــم ــرارداردفراه ــارکتیق ــزیمش ــمبرنامهری ــردوپارادای ــلرویک ــهذی ــدیک ــتههایکلی هس
ــی، ــریاجتماع ــیاقتصــادی،براب ــادکارآی ــداردرابع ــعهپای ــقتوس ــدفآنتحق ــهه ــودک نم
پایــداریزیســتمحیطــیوشــکلجدیــدیازحکمرانــیاســتکــهتحــرکومشــارکت
ــن ــد.درای ــویقمیکن ــریتش ــدتصمیمگی ــهدرفرآین ــانرادرجامع ــیذینفع ــیتمام اجتماع
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رویکــردبرنامهریــزیدرتوســعهپایــدار،محــورتوســعهمعرفــیمیشــودکــهایــنمحــورعرصــه
ــوق ــارتوحق ــاد،تج ــت،اقتص ــگمحیطزیس ــت،فرهن ــانسیاس ــههمزم ــتک ــیاس نوین
ــا ــنب ــرانســانهاراموردتوجــهقــرارمیدهــد)محمــودیوماجــدی،43:1391(؛بنابرای براب
ــهاســتفاده ــاب ــشدولته ــدیوگرای ــزیهســتههایکلی ــرشاصــولواهــدافبرنامهری پذی
ــل ــجآندرح ــتفادهازنتای ــیواس ــادیواجتماع ــایاقتص ــرددربرنامهریزیه ــنرویک ازای
مســائلومشــکالتاقتصــادیواجتماعــیجامعــهبــابهرهگیــریازظرفیتهــاودارائیهــای
اجتماعــیواقتصــادی،انقــالببزرگــیدرعرصــهبرنامهریزیهــایاقتصــادیبــابهرهگیــری

ــد. ــهوجــودآم ــدب ازپارادایمهــایجدی
برنامهریــزیمبتنــیبــرهســتههایکلیــدیدرتــالشاســتبــانگاهــیچندبعــدی،
ــه ــنب ــردپایی ــارویک ــهب ــنبرنام ــریوتدوی ــارکتدرتصمیمگی ــرمش ــدب ــاتأکی ــروب جامعت
بــاال،ضعــفرویکردهــایقبلــیراپوشــشوبــابهرهگیــریازظرفیتهــاودارائیهــای
اقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیجوامــع،گامهــایاساســیدرایجــادارزشافــزودهاجتماعــی
ــردم ــامشــارکتدادنم ــدب ــنرویکــردســعیمینمای ــردارد.بهعبارتیدیگــر،ای واقتصــادیب
ــری ــابهکارگی ــعوب ــردمرامرتف ــتوم ــندول ــلبی ــا،مشــکلشــکافتعام درتصمیمگیریه
برنامههــای تحقــق ســنگین هزینههــای آنهــا، اقتصــادی و اجتماعــی ظرفیتهــای
اقتصــادیکوتاهمــدت،میانمــدتوبلندمــدتکاهــشدادهوآنرابیــندولــتومــردم

ــوان،32:1382(. ــد)ج ــیمنمای تقس
ــدکــهایــنرویکــردراهبردهــایمتفاوتــیدرتدویــنبرنامههــای دالیــلفــوقباعــثگردی
اقتصــادیازلحــاظمعرفتشناســی1،هستیشناســی2وروششناســی3ارائــهنمایــدوزمینــهرا
بــرایطــرحالگــویجدیــدیازپارادایمــیازتحلیــلمفهــومابعــادبرنامهریــزیبــابهرهگیــری

ازرویکــردمشــارکتجویانــهفراهــمنمایــد.
ازطــرفدیگــردامنــهوگســتردگیمفهــومبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیباعــثشــده
کــهمفاهیــم،ســازههاومؤلفههــایمــورداســتفادهدرآنبهعنــوانســازههایبیــنرشــتهای
معرفــیگــردد.میــانرشــتهایبــودنموضــوعبرنامهریــزیبهعنــوانمفهــومعــامواســتفاده
ازســنجهآندربرنامهریــزیتحــتلــوایبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیبــارویکــرد
1- Ontology
2- Epistemology
3- Methoddology
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مشــارکتی،بیانگــرســاختارمعرفتــینوینــیاســتکــهخصلتهــایگفتــاری،معرفتــی،
هستیشناســیوروششناســیخاصــیداردکــهازروابــطومناســبتهایدرونــیمیــان
عناصــرواجــزایآن،نظــامشــناختی،ســاختارفکــری،قواعدمداخــالتاجتماعــی،اقتصادی
وفرهنگــیجدیــدیدرنظــاماقتصــادیواجتماعــیظهــورمیکنــد)رضوانــی،120:1388(.
خصلتهــایروششناســیفــوقباعــثشــدهکــهنظریهپــردازانبرنامهریــزیبیــاننماینــد
برایآنکهقدرتدراجتماعاتامروزیازســطوحباالبهســطوحپایینمنتقلوخودانگیزشــی،
خودکارآمــدیومشــارکتافــراددرفعالیتهــایرســمیوغیررســمیبرنامهریزیهــایمحلــی،
ــای ــناختها،ظرفیته ــهش ــیدنب ــعتبخش ــدوس ــد،نیازمن ــشیاب ــیافزای ــهایومل منطق
ذهنــیومهارتهــایتصمیمگیــریدرعمــلهســتند؛چراکــهذهنهــایتقلیلگــراقــادربــه
شــناخت،فهــموتحلیــلپدیدههــاومحیطهــایپیچیــدهجامعــهوجهــاناجتماعــینیســتند

)ایرانزاده،79:1389(.
ــر ــدهب ــایواردش ــریازنقده ــابهرهگی ــدب ــدش ــعیخواه ــمتس ــنقس ــندرای بنابرای
ــی ــایمبتن ــرایبرنامهریزیه ــمب ــدامپارادای ــهک ــؤالک ــنس ــرحای ــیوط ــایقبل رویکرده
ــتمی ــدلسیس ــریازم ــابهرهگی ــبب ــخمناس ــدیمناســبهســت،پاس ــتههایکلی ــرهس ب
ــد ــلفرآین ــرایتحلی ــیب ــامبان ــرددت ــهگ ــو«ارائ ــد«و»الگ ــاختار«،»فرآین ــا»س ــاطب درارتب
برنامهریــزیوتحقــقآندربلندمــدتقــرارگیــرد.لــذادرادامــهابتــدابحثــیدرخصــوصواژه
کاویبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیانجــامخواهیــمداد،ســپسبنیــاننظــریبرنامهریــزی
هســتههایکلیــدیمشــتملبــرمبانــیهستیشناســی،معرفتشناســیوروششناســی
ــدی ــزیهســتههایکلی ــگاریبرنامهری ــانبخــشمباحــث،پارادایمان ــهخواهــدشــد.پای ارائ

خواهــدبــود.

واژه کاوی برنامه ریزی هسته های کلیدی
ــزی ــزبرنامهری ــدگاهکونت ــددیبیانشــدهاســت.ازدی ــفمتع ــزی«تعاری ازواژه»برنامهری
عبــارتاســتتجســموطراحــیوضعیــتمطلــوبدرآینــدهویافتــنراههــاوابزارهایــی
مناســبکــهرســیدنبــهآناهــدافرافراهــممینمایــد)کونتــز،36:1986(.درقالــبایــن
تعریــف،برنامهریــزییــکفرآینــدپیوســتهاســتکــهپیــشازاتخــاذهــرتصمیمــیآغازشــده
وپــسازاجــرایآنتصمیــمادامــهمییابــد.بــااصــلقــراردادنتعریــففــوق،برنامهریــزی
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هســتههایکلیــدیدرتــالشهســتبــاایجــادتحــرکاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیدر
ــتای ــادرراس ــرایپروژهه ــخصیب ــیمش ــایعملیات ــه،برنامهه ــفجامع ــایمختل بخشه
حلوفصــلتنگناهــایاقتصــادیبــااســتفادهازفرصتهــاوپتانســیلهایبــارویکــردتوســعه
پایــداردرقالــبواگــذاریاختیــاروقــدرتتصمیمگیــریبــهافــراد،فراهــمنمــودنمشــارکت
بخشهــایمختلــفجامعــهدرتصمیمگیریهــاوســهیمنمــودنافــراددرفعالیتهــای
ــای ــگرفیدرپارادایمه ــراتش ــهازآنتغیی ــعحاصل ــادیومناف ــیواقتص ــفاجتماع مختل
ــر ــنام ــلای ــد.دلی ــمنمای ــانگرایانهفراه ــایانس ــرویازرویکرده ــاپی ــزیب ــامبرنامهری نظ
ــزی ــوژیمشــخصیاســتکــهبرنامهری ــدگاهخــاصوایدئول ــن،دی ــریمعی داشــتنجهتگی
هســتههایکلیــدیدرمفاهیــموشــاخصهایاولیــهنظــامبرنامهریــزیبــدانتأکیــد
ــجم ــهمنس ــکنظری ــریی ــهکارگی ــکلگیریوب ــرایش ــهراب ــرزمین ــنام ــتهاند.همی داش
ــهاســتفادهاز ــدک ــمنمای ــزیاقتصــادیفراه ــنبرنامهری ــردمشــارکتجویانهدرتدوی ــارویک ب
ســنجههایبینرشــتهایدراصــولبنیادیــننظــامبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیتــا
حــدودیایــنمســئلهراحــلنمــودهاســت.دراصــولبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیمــوارد

ــت. ــهاس ــماندازآننهفت ــیوچش ــی،زمان ــنماهیت ــایزیری ــردرالیهه زی
برنامهریــزیهســتههایکلیــدیفرآینــدیخودجــوشوپویــااســتکــهازدرونجامعــهبــا•

ــزد. لحــاظنمــودنظرفیتهــاوداراییهــایآنبرمیخی
القــایمکانیکــیســازه• بــهســاختاراجتماعــی-فرهنگــیجامعــهو بــدونتوجــه

برنامهریــزیهســتههایکلیــدیبــهجامعــه،تأثیــرمثبتــیدرجامعــهنخواهــدداشــت.
ــن• ــریدرشــکلگیریوتدوی ــقگفتگــونقــشمهــمومؤث ــوذانازطری ــانوذینف ذینفع

ــد. ــاعدارن ــفاجتم ــارویکــردسیســتمیدرســطوحمختل ــدیب برنامههــایهســتههایکلی
ــازیهاو• ــایوتصمیمس ــهدرتصمیمگیریه ــرادجامع ــاالیاف ــهب ــنب ــارکتازپایی مش

تدویــنبرنامههــایکوتاهمــدت،میانمــدتوبلندمــدت،رویکــرداصلــیبرنامهریــزی
ــت. ــدیاس ــتههایکلی هس

ــای• ــمومؤلفهه ــریازمفاهی ــهوبهرهگی ــدتوج ــدی،نیازمن ــتههایکلی ــزیهس برنامهری
توســعهاجتماعــی،اعتمــاداجتماعــی،مشــارکتاجتماعــی،ســرمایهاجتماعــیوهویــت

اجتماعــیاســت.
هــدفنهایــیبرنامهریــزیهســتههایکلیــدی،تــالشبــرایتقســیممجــددقــدرتموجود•



91دومینسندتدبیرتوسعهاستانآذربایجانشرقی

ــازی ــتوشفافس ــتومل ــندول ــیواقتصــادیبی ــی،فرهنگ ــی،اجتماع ــمازسیاس اع
اطالعــاتازطریــقگفتگوهــایکارشناســیهســت.

ــزیهســتههایکلیــدیدرقالــبمشــارکتنهادهــاو• ــهتحقــقبرنامهری ــنمرحل عالیتری
ــنواجــرایبرنامههــایاقتصــادی،اجتماعــی تشــکلهایغیردولتــیومردمــیدرتدوی

وفرهنگــیمنعکــسمیگــردد.


بنیان های نظری برنامه ریزی هسته های کلیدی
ــا ــتندب ــدیتوانس ــتههایکلی ــزیهس ــربرنامهری ــیب ــزیمبتن ــامبرنامهری ــداراننظ طرف
ــان ــت،گفتم ــارکت،عقالنی ــلمش ــاریازقبی ــومرفت ــفعل ــنجههایمختل ــریازس بهرهگی
اساســی پرســشهای برخــی بــه جامعــه داراییهــای و ظرفیتهــا توســعه، از واحــد
بــاچراییهــاوضرورتهــایتدویــنبرنامهریــزیدرقالــباصــولبرنامهریــزی مرتبــط
ارائــه مناســب پاســخ انســانگرایانه رویکردهــای از بهرهگیــری بــا کلیــدی هســتههای
ــه ــوطب ــنمرب ــشهایبنیادی ــیازپرس ــخمنطق ــتپاس ــدمدریاف ــر،ع ــد.بهعبارتیدیگ نماین
ــه ــنزمین ــی،ای ــزیقبل ــایبرنامهری ــراازنظامه ــزیتمرکزگ ــایبرنامهری ــیوههاوروشه ش
رافراهــمنمــودکــهبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیمقبولیــتخاصــیرادرنظامهــای
ــههای ــااندیش ــلب ــتاودرتقاب ــنراس ــد.درای ــدانمای ــیپی ــادیواجتماع ــزیاقتص برنامهری
ــراز ــادیزی ــوارهپرســشهایبنی ــلازدهــه1970هم ــزیقب ــانظامهــایبرنامهری ــطب مرتب
ــای ــاینظامه ــاچالشه ــاطب ــدیدرارتب ــتههایکلی ــزیهس ــمندانبرنامهری ــرفاندیش ط

ــت. ــودهاس ــرحب ــرامط ــادیتمرکزگ ــزیاقتص برنامهری
نظامهــایبرنامهریــزیاقتصــادیدرمعرفتشناســی،هستیشناســیوروششناســی•

ــد؟ ــایکدیگــردارن چــهتفاوتهــایاساســیب
ــنبرنامــهاقتصــادی،چــراذینفعــانوذینفــوذان• ــهتدوی ــوطب درتصمیمگیریهــایمرب

ــوند؟ ــارکتدادهنمیش ــهمش ــفجامع ــایمختل بخشه
چراازمنابعوظرفیتهایجامعهبارعایتاصولبنیادینتوسـعهپایداراسـتفادهنمیشـود؟•
اســتراتژیهاوراهبردهــایمناســبتربــرایحــلمســائلومشــکالتاقتصــادیو•

اجتماعــیجامعــهدرکوتاهمــدت،میانمــدتوبلندمــدتچگونــهتهیــهوتدویــنگــردد؟
ــک ــدیوتفکی ــرایطبقهبن ــهراب ــهزمین ــنک ــرای ــالوهب ــوق،ع ــشهایف ــرحپرس ط
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ــد،شــیوههاومدلهــا،راهبردهــاواســتراتژیهای ــزیفراهــممینمای رویکردهــایبرنامهری
برنامهریــزیوجهتگیریهــایالزمرانیــزبــرایارائــهپاســخبــهســؤاالتطرحشــدهتبییــن
ــدیو ــثطبقهبن ــتینپرســش،باع ــهنخس ــدهب ــخهایدادهش ــر،پاس ــد.بهعبارتیدیگ میکن
تفکیــکخطــوطوجهتگیــریدیدگاههــایمختلــفبرنامهریــزیدرمقایســهبــابرنامهریــزی
ــزی ــدارانبرنامهری ــنهســتکــهطرف ــرای ــنام ــلای ــدیخواهــدنمــود.دلی هســتههایکلی
ــه ــیجامع ــاودارای ــریازظرفیته ــابهرهگی ــودب ــیوضــعموج ــرتعال ــدیب ــتههایکلی هس
ــای ــه،چالشه ــتجامع ــریازعقالنی ــابهرهگی ــهب ــالآنهســتندک ــهدنب ــودهوب ــدنم تأکی
اقتصــادیواجتماعــیجامعــهرابــامشــارکتنخبــگانونقــشتســهیلگریدولتهــابهبــود
ــش ــدیدرواکن ــتههایکلی ــزیهس ــولبرنامهری ــدهایازاص ــشعم ــعبخ ــند.درواق بخش
بــهســازههایتئوریهــایقبــلازدهــه1980کــهبرخواســتهازپارادایمهــایاولودوم

ــهاســت. ــودهاســت،شــکلگرفت ــزیب برنامهری
منطقــی راهحلهــای برنامهریــزی، نظــام قبلــی رویکردهــای در کــه طــوری بــه
بــرایحــلریشــهایمســائلومشــکالتاقتصــادیواجتماعــیکــهدرآن وعملــی
محلــی منابــع و داراییهــا اجتماعــی، ســرمایه اجتماعــی، مشــارکت از میبایســت
بــرایحــلنارســاییهایبخشهــایمختلــفجامعــهاســتفادهمیشــد،مــوردغفلــت
اقتصــادی و اجتماعــی داراییهــای و بنیــان بــا مرتبــط مفاهیــم ورود بــود. قرارگرفتــه
در اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی، اعتمــاد اجتماعــی، ســرمایه قبیــل از مناطــق
نقــش دولــت آن در کــه اجتماعمحــور رویکــرد بــا جامعــه مشــکالت و مســائل حــل
ــهومشــارکت ــگانجامع ــامداخــالتاجتماعــینخب تســهیلگریداشــتهباشــدوموضــوعب
جامعــهحــلگــردد،پاســخیکــهبهصــورتصریــحوروشــنمیتــوانازمبانــیمعرفتشناســی،

هستیشناســیوروششناســیتوانمندســازیارائــهنمــود.

مبانی هستی شناسی برنامه ریزی هسته های کلیدی
ــنســؤالپاســخمیدهــدکــه ــهای ــودهوب ــهوجــودب ــانظری ــاطب هســتیشناســیدرارتب
ــش ــیترینپرس ــوق،اساس ــشف ــتپرس ــودنماهی ــاظنم ــالح ــوددارد؟ب ــزیوج ــهچی چ
ــنســؤالباشــدکــهســرمایه ــدای ــدیمیتوان ــزیهســتههایکلی هستیشناســانهازبرنامهری
ــع،ظرفیتهــاوداراییهــای اجتماعــی،مشــارکتاجتماعــی،اعتمــاداجتماعــی،بســیجمناب
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ــهگروههــایتأثیرگــذاردرتحقــق ــدرتب ــاروق ــه،اعطــایاختی اجتماعــیواقتصــادیجامع
ــادیو ــکالتاقتص ــائلومش ــشمس ــلوکاه ــددرح ــهمیتوان ــهو...چگون ــدافبرنام اه
اجتماعــیوشــکوفاییجامعــهمؤثــرواقــعشــود.دوماینکــهکــدامعلــلوعوامــلاجتماعــی،
ــدنقــش اقتصــادیومدیریتــیدرتحقــقاهــدافبرنامــهدردورههــایزمانــیمتعــددمیتوان
ایفــانمایــد.بررســیوارائــهپاســخهایالزمومنطقــیبــهایــنســؤاالتنقطــهشــروعمباحــث

ــت. ــیهس ــثهستیشناس ــدیدربح ــتههایکلی ــزیهس ــدارانبرنامهری طرف
تمامــی بســیج ومحــالت، مناطــق ســاکنین داراییهــای و ازظرفیتهــا اســتفاده
امکانــاتومنابــعبالقــوهوبالفعــلجامعــهبــرایتحقــقاهــدافبرنامــه،بهبــودشــرایطزندگــی
مــردمبــامشــارکتاعضــاونقــشتســهیلگریدولــت،فراهــمنمــودنزمینــهمشــارکتمــردم
ــزی ــیبرنامهری ــیهستیشناس ــیموضــعکل ــهایومل ــی،منطق ــایمحل درتصمیمگیریه

هســتههایکلیــدیرامعرفــیمینمایــد.
ــدی ــزیهســتههایکلی ــدارانبرنامهری ــر،ادعــایهستیشناســیطرف درســطحیباالت
ایــناســتکــهجهــاناجتماعــیبرســاختهایاجتماعــیکنشگــرانفعــالمتکــیاســتو
توســطآنــانســاختهمیشــودکــهدرموقعیتهــایاجتماعــیمختلــف،تجربههــایمتفاوتــی
دارنــد.بــرایــناســاس،واقعیتهــایچندگانــهامکانپذیــراســت.ازدیــدگاههستیشناســی،
کنشگــراناجتماعــیدرتــالشهســتندتــامحیــطاجتماعــیازحالــتانفعــالخــارجنمــوده

وآنهــارافعــالوتحــتمدیریــتخــوددرآورنــد.
رویکــردبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیبــاپیــرویازمبانــیهستیشناســیخــود،
برنامهریزیهــای تدویــن در را تفســیرگرایانه و اثباتگرایانــه هستیشناســی مبانــی
ــه ــانمداران ــیانس ــراردادنهستیشناس ــاق ــامبن ــدوب ــرارمیده ــدق ــوردنق ــادیم اقتص
بــهدنبــالتغییــروبهبــودشــرایطزندگــیاعضــایجامعــهبــارعایــتاصــولبنیادیــن
ــریاز ــابهرهگی ــهب ــدک ــنمعتقدن ــاهمچنی ــت.آنه ــفهس ــادمختل ــداردرابع ــعهپای توس
ــای ــاوظرفیته ــی،داراییه ــرمایهاجتماع ــی،س ــارکتاجتماع ــامش ــطب ــایمرتب رویکرده
محلــی،توســعهگفتگــووتعامــل،درگیــرنمــودناعضــایجامعــهدرتصمیمگیریهــای
ـ ... و دولتهــا توســط تســهیلگیری نقــش ایفــای منطقــهای، امــورات بــه مربوطــه
کــهدرجهــاناجتماعــیســاکنینجامعــهکمرنــگشــدهـمیتــوانتغییــربزرگــیدر
ــی ــیزندگ ــودتدریج ــازیوبهب ــربهس ــدگاهب ــندی ــود.ای ــادنم ــیایج ــرایطزندگ ــودش بهب
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.)174 :2006 )نیومــن، دارد تأکیــد مــردم مشــارکت همــراه بــه انســانی گروههــای
ــیاقتصــادیاجتماعــیاعضــای ــودشــرایطزندگ ــرمشــارکتاجتماعــیدربهب ــدب تأکی
جامعــهبهعنــوانبخــشجداییناپذیــرمفهــومبرنامهریــزیهســتههایکلیــدی،باعــثشــده
اســتکــهبرخــیاندیشــمندانمشــارکترابخــشجداییناپذیــربرنامهریــزیهســتههای
کلیــدیدانســتهوآنرا،شــاملمهیاکــردنمنابــعمــردممحلــیوحمایــتازدادههــایدرونــی

ــد. ــفنماین درداخــلبرنامههــاتعری

مبانی شناخت شناسی برنامه ریزی هسته های کلیدی
ــزیدرروش ــهمشــارکتیشــدنبرنامهری ــناســتک ــهای ــلتوج ــاتقاب یکــیازموضوع
برنامهریــزیهســتههایکلیــدیچــهتاثیــریدرماهیــتوروشهــایآندارد.هــرقــدر
هــمکــهبــهنظــراتمــردماهمیــتدهیــمبــههــرحــالحداقــلبخشــیازبرنامهریــزیعلــم
ــدونشــکشــناختوضــعموجــودوپیشبینــیآینــدهازروشهــایعلمــیپیــروی اســت.ب
میکنــدومیتــوانگفتوگــودرمقابــلتأمــلنامیــد.تأمــل،اندیشــیدنتنهــابــایــاریجســتن
ــا ــتهجمعیی ــیدندس ــو،اندیش ــهگفتوگ ــیک ــتدرحال ــیوریاضــیاس ــایعلم ازروشه

ــت. ــهاندیشههاس ــرانومبادل ــیدندرحضــوردیگ اندیش
لــذامشــارکتفقــطازُبعــدسیاســتاجتماعــیمهــمنیســت،بلکــهازبعــدشناختشناســی
ــیاز ــتناش ــر،عقالنی ــارتدیگ ــهعب ــد.ب ــشباش ــعدان ــدمنب ــتداردومیتوان ــماهمی ه
ــت.در ــیاس ــردآنعلم ــتوکارب ــتاس ــیازعقالنی ــوعخاص ــزن ــارکتنی ــوومش گفتوگ
ــای ــهدرحالته ــریوچ ــتحداکث ــهدرحال ــوچ ــزی،گفتوگ ــنازبرنامهری ــمامروزی پارادای
ــرمیبایســتهمــوارهجــایخــودراداشــتهباشــد.درواقــع،روشتحقــقمشــارکتدر رقیقت

ــواســت. ــانگفتوگ ــاهم ــردنآنه ــیک ــیوعملیات ــراماجرای ــهپروگ هســتههاوتهی
یــکاختــالفنظــرینیــزوجــودداردوآنایــنکــهگفتوگــورابــرایتغییــروضــعموجــود
وارتقــاآنیــابــرایحفــظآنمیخواهیــم؛درواقــعاختــالفبــرســرایــناســتکــهگفتوگــو
ــق ــایتحق ــطراهه ــافق ــتی ــدیاس ــتههایکلی ــیوهس ــدافاجتماع ــاباه ــرانتخ ــرس ب
ــبصاحبنظــران ــهاغل ــد.البت ــنکردهان ــتوطبقــاتمســلطازپیــشتعیی اهدافــیکــهدول
فقــطاولــیرابرنامهریــزیمشــارکتیبــهشــمارمیآورنــدودومــیراهمــانپارادایــمدوم

ــیوفرآینــدیتکنوکراتیــکاســت. ــرخردگرای ــدکــهمبتنــیب میدانن
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موضــوعقابــلتوجــهدیگــراینســتکــهگفتوگــوومشــارکت،چــهوضعیتــیراپیــشروی
ــقازســویی ــلوتحق ــزیجــایکارشناســیوتأم ــدبرنامهری ــمجدی ــذارد.درپارادای ــامیگ م
ــا ــاآنه ــت؟آی ــرکجاس ــویدیگ ــیازس ــزاندولت ــئوالنوبرنامهری ــرانومس ــگاهمدی وجای
ــم ــنصــورت،پارادای ــرای ــرادرغی ــماســت،زی ــنپرســشمه ــهای ــد؟پاســخب ــیندارن اهمیت
ــیتلقــیخواهــدشــد. ــدهصــرفدانشــگاهیوانتزاعــیوغیرعملیات ــکای مشــارکتیفقــطی
ــک ــدی ــردرشــکلگیریوتول ــلموث ــهعوام ــدب ــمبای ــلکنی ــئلهراتحلی ــهمس ــنک ــرایای ب
تصمیــمبرنامهریــزیتوجــهکنیــم.درپارادایــماولودومنماینــدگانمــردموپارلمــانیاشــوراها
ونهادهــایحکومتــیوظیفــهانتقــالخواســتهایمــردمرابــرعهــدهدارنــد.مطالعــاتنشــان
ــهرتو ــاسش ــارابراس ــاوطرحه ــیگاهپروژهه ــئوالندولت ــدگانومس ــهنماین ــدک دادهان
ــد، ــظموقعیتهــایایشــانمیانجام ــبآراوحف ــهجل ــًاب ــدونهایت ــهایجــادمیکنن جــویک
تامیــناعتبــارمیکننــدونــهتاثیــرتوســعهایآنهــا.درپارادایــممشــارکتی،خــودگروههــای
ــه ــیراک ــقمنافع ــنطری ــدوبدی ــرکتمیکنن ــزیش ــایبرنامهری ــیدرگفتوگوه اجتماع
ممکــناســتموقعیــتنمایندگــیعلــیرغــممنافــعمــوکالنایجــادکنــد،خنثــیمیکننــد.
ــف ــاهمیشــهخواســتگروههــایمختل ــدتحقــقخواســتمــردمخــوباســت.ام هرچن
مــردمبــانیــازواقعــیآنهــاونیــازکشــوریکــینیســت.اواًلنیازهایــیوجــوددارنــدکــهممکــن
ــد ــزیمیتوان ــند.برنامهری ــرباش ــابیخب ــیازآنه ــردممعمول ــفم ــایمختل ــتگروهه اس
نیازهایــیراایجــادکنــدکــهبعــدازعــادتکــردنمــردمبــهآنهــا،بــهخواســتمــردمتبدیــل
شــوند.ثانیــًاتوزیــعفضایــینیازهــابــهنحــومعقــولرافقــطمیتــوانازمنظــریکالنوملــی
نــگاهکــردودیــد.ممکــناســتمــردمیــکمنطقــهبــدونتوجــهبــهقابلیتهــاومزیتهــای
ــر ــیدره ــوعفعالیت ــرن ــًاگســترشانجــامه ــالزوم ــد،ام ــزبخواهن ــهچی ــههم نســبیمنطق
ــزی ــابرنامهری ــشســرزمینی ــادلومنطــقکارشناســیســازگارنباشــد.آمای ــاتع ــهایب منطق
ــاتوقابلیتهــا ــهکلفرصتهــاوتهدیدهــا،امکان ــگاهب ــان ــهمعنــایدرســتآنب ــیب فضای
وتنگناهــاتوزیــعفعالیتهــاراپیشــنهادمیکنــد.برنامهریــزیمشــارکتیوبرنامهریــزی
ــان ــردمدرچیدم ــرم ــتونظ ــردنازخواس ــرهب ــهوبه ــایتوج ــهمعن ــدیب ــتههایکلی هس
فعالیتهاســتنــهبــهمعنــایعمــلبراســاسنظــرمــردممعمولــیبیهیــچتحلیلکارشناســی
ــاو ــتهایگروهه ــی،خواس ــایصنعت ــداثراهومجتمعه ــداح ــواردهمانن ــیاریم ودربس
ــد؟ ــقیاب ــدتحق ــتبای ــدامخواس ــت.ک ــاداس ــمدرتض ــفباه ــایمختل ــقوبخشه مناط
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هــراقــدامتوســعهاییــکبعــدسیاســیداردکــهدرشــرایطایــدهآلهمــانخواســتمــردم
اســتویــکبعــدفنــیکــهدرواقــعبــهمالحظاتــیبرمیگــرددکــهازکارعلمــیوکارشناســی
ــود ــنب ــرای ــیب ــارکتیتلق ــزیمش ــهبرنامهری ــکلگیری،نظری ــود.دراوانش ــلمیش حاص
کــهبرنامهریــزانبایــدنماینــدهمــردممحــلباشــندومنافــعآنــانراپیگیــریکننــدوطرحهــا
رابراســاسخواســتومنافــعایشــانتهیــهکننــد.ایــندیــدگاهدرعمــلشکســتخــورد.زیــرا
برنامهریــزاننمیتوانســتندهــمنماینــدهمــردمباشــندوهــمنماینــدهتجربیاتــیکــهدرطــول
ــم. ــاممیبری ــزین ــمبرنامهری ــوانفــنوعل ــدوازآنهــاتحــتعن ــهدســتآمدهان ســالهاب
هــرتصمیــمسیاســیمیبایســتبــادانــشفنــیمحــکزدهشــودوبــرایاتخــاذهــرتصمیــم
ــه ــتک ــیاس ــاناطالعات ــاهم ــنآنه ــیازمهمتری ــهیک ــتک ــیالزماس ــیمقدمات سیاس
ــزی ــممشــارکتیبرنامهری ــیدرپارادای ــسحت ــد.پ ــزانفراهــممیآورن کارشناســانوبرنامهری
ــشو ــیوپژوه ــو،کارکارشناس ــتوگ ــشازگف ــت.پی ــوارهالزماس ــیهم ــلوکارشناس تأم
ــاز ــوب ــازگفتوگ ــرایآغ ــاراهراب ــنگزینهه ــیتعیی ــاتوگاهحت ــردآوردناطالع ــقوگ تحقی
ــو ــتگفتوگ ــهیلگرومدیری ــشتس ــناسنق ــا،کارش ــتوگوه ــاگف ــانب ــمزم ــد.ه میکن
ــا ــسازگفتوگوه ــدوپ ــتمیکن ــخهدای ــهپاس ــیدنب ــترس ــدوآنرادرجه ــامیکن راایف
فراهــمآوردنشــرایطاجــرانیــزبــاتوجــهبــهدانــشکارشناســیوتأمــلوپژوهــشدرتجربههــا
صــورتمیگیــرد.پــسبرنامهریــزیمشــارکتینقــشکارشــناسرانفــینمیکنــدبلکــه
ارتقــامیبخشــد.اگــرکارگفتوگوهــابــهدرســتیبرنامهریــزیشــوداحتمــالخطاهــای
ــاقانــونومنافــعکلکشــور تصمیمگیــریبــهمراتــبکمتــرمیشــودوانطبــاقتصمیمــاتب

ــود. ــرانسیاســیاســتآســانترخواهــدب کــهوظیفــهمدی
درحقیقــتتمــامعناصــرخردگرایــیدریــکنظــامبرنامهریــزیمشــارکتیوبرنامهریــزی
ــن ــاوتدرای ــد.تف ــممییاب ــهگســترشه ــد،بلک ــیمیمان ــاباق ــهتنه ــدین هســتههایکلی
ــودو ــاتسیاســینخواهــدب ــارمقام ــههدفگــذاریمنحصــرًادراختی اســتکــهحــاالوظیف
خردگرایــیبرنامهریــزانفقــطدرزمینــهوســایلتحقــقاهــدافبــهکارنمــیرود،بلکــهعــالوه
بــرخردابــزاری،کارشناســاندرحــوزهخــردماهــویهــممشــارکتخواهنــدداشــت.گفتوگوها
ــانو ــانکارشناس ــانهها،می ــا،دررس ــانانجمنه ــکال)می ــهاش ــههم ــطوحوب ــهس درهم
مــردم،میــانمــردموسیاســتمداران،سیاســتمدارانوکارشناســانبخــشعمومــیو
خصوصــی،کارفرمایــانوکارکنــانو...(ایــنامــکانرافراهــممیســازندکــههمــهطرفهــا
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ــیوچــهدرتأمیــن ــهپروگرامهــایاجرائ چــهدرشناســاییانتخــابهســتههایکلیــدی،تهی
منابــعوابزارهــایالزمونیــزعملیاتــینمــودنوحتــیبهــرهوریازآنمشــارکتداشــتهباشــند.

مبانی روش شناسی برنامه ریزی هسته های کلیدی
ــات ــایمفروض ــرمبن ــودراب ــیخ ــیروششناس ــدی،مبان ــتههایکلی ــزیهس برنامهری
ــراردادهاســت.بدینصــورت معرفتشــناختیوهستیشناســیرویکردهــایانســانمدارانهق
کــهروششناســیبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیمجموعــهایازرهیافتهــاوچشــم
ــاط ــددانــشموجــهازتعامــالتانســانیدرارتب ــهمســائلتولی اندازهــاینظــریاســتکــهب
بــامحیــطومداخــالتاجتماعــیانســاندرتعامــالتوارتقــایشــاخصهایتوســعه
ــورداریاز ــریدربرخ ــر،نابراب ــیدیگ ــردازد.ازطرف ــیمیپ ــایاجتماع ــانیدرمحیطه انس
خدمــاتوامکانــاتاقتصــادیواجتماعــیجامعــه،فقــدانسیســتممدیریــتتوزیــعیکپارچــه
امکانــاتاقتصــادیواجتماعــیدربیــنشــهروندان،فراهــمنبــودنزمینــهمشــارکتمــردمدر
تصمیمگیریهــایمربــوطبــهامــوراتمحلــه،عــدماعطــایاختیــاروقــدرتبــهذینفعــانبــا
بهرهگیــریازروششناســیانتقــادیموردنقــدقــراردادهوبــهدنبــالفراهــمنمــودنمشــارکت
ــی ــهروششناس ــد.مقایس ــهمیباش ــدجامع ــعوقواع ــورداریازمناب ــهدربرخ اعضــایجامع
برنامهریــزی نظامهــای بــر حاکــم روششناســی بــا کلیــدی هســتههای برنامهریــزی
ــات ــرمطالع ــنهســتکــهروششناســیحاکــمب ــلازدهــه1970نشــانگرای اقتصــادیقب
ــرنظامهــای ــادیواصالحــیوروششناســیحاکــمب ــزیهســتههایکلیــدیانتق برنامهری
ــتوار ــیاس ــرروششناســیاثبات ــه1970،ب ــلازده ــاقب ــزیمکانیکــیت اقتصــادیبرنامهری
بــودهاســت.ایــنامــرنقطــهتقابــلاساســیبیــنطرفــدارانرویکــردبرنامهریــزیهســتههای

ــد. ــیمیباش ــایقبل ــدیورویکرده کلی
ازطــرفدیگــر،درروششناســیانتقــادیواصالحــیکــهمــوردتأکیــدطرفــداران
ــم ــتآندرکوفه ــددرکلی ــیبای ــایاجتماع ــت،دنی ــدیاس ــتههایکلی ــزیهس برنامهری
ــهیکدیگــرمرتبــط،متصــلوتحــتتأثیــر ــانهمــهمــوارددنیــایاجتماعــیب ــدآن شــودازدی
ــه ــتک ــاناس ــمهایپنه ــیمکانیس ــنروش،بررس ــیای ــدفومقصــوداصل ــدوه یکدیگرن
برنامهریــزی رویکــرد طرفــداران بنابرایــن میکننــد؛ تولیــد را قابلمشــاهده پدیدههــای
اجتماعــیســعی و اقتصــادی ســاختارهای بررســی و مطالعــه در کلیــدی، هســتههای
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ــه ــلازده ــایقب ــاورویکرده ــرنظریهه ــبب ــناختیغال ــایروشش ــهبنیانه ــدب مینماین
1970کــهدرتبییــنوبرخــوردبــاپدیدههــایاقتصــادیبــرجدایــیانســانازموضــوعتحقیــق،
ــردمدر ــدانمشــارکتهایم ــق،فق ــدتحقی ــرفرآین ــوذانب ــانوذینف ــتذینفع ــدمدخال ع
تصمیمگیریهــایمربــوطتأکیــدداشــتهاند،انتقاداتــیواردنمــودهوســپسبــاالهــاماز
رویکــردیانتقــادیوبهرهگیــریازســنجههایتوســعهپایــداراقتصــادیواجتماعــیازتلفیــق
پارادایمهــابــرایمطالعــهنظامهــایاقتصــادیجامعــهاســتفادهنماینــد)خاتــم،45:1381(.
ازســویدیگــر،طرفــدارانرویکــردبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیکــهازلحــاظ
ــد ــعیمینماین ــت،س ــانگرایانههس ــارکتیوانس ــایمش ــررویکرده ــیب ــیمتک روششناس
فضــارابــرایتقابــلدربیــنطرفــدارانرویکردهــاینظامهــایبرنامهریــزیدهههــای
قبــلاز1970بــادهههــایبعــدازآنکــهبیشــترمبتنــیبــررویکردهــایمشــارکتیهســت،
بــازکننــد.درهمیــنراســتاکــوالنوبراینــکدرطــرحوتوضیــحروششناســیرویکردهــای
ــد ــجمعتقدن ــزیاقتصــادیرای ــاســنتهاینظامهــایبرنامهری انســانگرایانهومقایســهآنب
ــه ــدب ــاتاقتصــادی،معتق ــاتوتحقیق ــبدرمطالع ــمغال ــوانپارادای ــیبهعن ــهاثباتگرای ک
ــارغ ــدف ــتواقعیــتخارجــیاســتکــهمســتقلازانســانوجــودداردومحقــقمیتوان اصال
ــدف ــر،ه ــرفدیگ ــردازد.ازط ــیبپ ــایاجتماع ــیواقعیته ــیوبررس ــهارزیاب ــاب ازارزشه
ــود ــایخ ــایافتهه ــدت ــالشمینمای ــماســتوت ــشقابلتعمی ــهدان ــتیابیب ــیدس اثباتگرای
راازطریــقبهکارگیــریابــزارســنجشموضــوعارزیابــینمایــدکــهبــاروششناســیپارادایمــی
ــدت، ــهدربرنامههــایکوتاهم ــهدرآناصــالحوحــلمســائلومشــکالتجامع ــادیک انتق
ــرت ــت،مغای ــانگرایانهاس ــایانس ــدارانرویکرده ــدطرف ــوردتأکی ــدتم ــدتوبلندم میانم

اساســیدارد)داناییفــرد،26:1386(.

پارادایم انگاری برنامه ریزی هسته های کلیدی
ــور ــادیبهط ــایاقتص ــایریزیه ــربرنامهه ــبب ــایغال ــاوپارادایمه ــهتئوریه مقایس
عــاموبرنامهریــزیمنطقــهایوملــیبهطــورخــاصتــاقبــلازدهــه1970دراکثــر
ــادیاز ــزیاقتص ــامبرنامهری ــدنظ ــیرفرآین ــهس ــتک ــنهس ــانگرای ــاننش ــورهایجه کش
ــی ــانگراوتمرکززدای ــرا،انس ــناجتماعگ ــاینوی ــهرویکرده ــراب ــنتیتمرکزگ ــایس رویکرده
منابــعوامکانــاتدرقالــبمفاهیمــینظیــرحکمروایــیخــوب،مشــارکتشــهروندی،ســرمایه
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ــینهــادی،اســتفادهازظرفیتهــایاجتماعــی،بســیجمردمــیو...گام اجتماعــی،همافزای
ــائل ــلمس ــنتیدرح ــایس ــهرویکرده ــودک ــیمیش ــاناش ــگاهازآنج ــنن ــت.ای ــادهاس نه
ــه ــداقتصــادیو...ک ــشرش ــوازن،کاه ــعهنامت ــر،توس ــلفق ومشــکالتاقتصــادیازقبی
ــه ــدهوقــادرب ــوانمان ــتنامطلــوبدربخشهــایمختلــفجامعــههســت،نات زاییــدهمدیری
پاســخگوئیمســائلومشــکالتمطرحشــدهدرجامعــهنیســت.مجموعــهعوامــلفــوق
ــه1970 ــدازده ــدیبع ــتههایکلی ــزیهس ــریازبرنامهری ــرحوبهرهگی ــرایط ــهراب زمین
ــاو ــی،داراییه ــرمایهاجتماع ــی،س ــارکتاجتماع ــیمش ــازههایمفهوم ــریازس ــابهرهگی ب
ــرایحــلمســائلومشــکالتاقتصــادیواجتماعــیفراهــمنمــود. ــهو...ب ــعمنطق مناب

ــهدانــشتلفیقــینوظهــوربیانگــر درایــنراســتا،برنامهریــزیهســتههایکلیــدیبهمثاب
رویکــردمتفاوتــیبــهموضــوعبرنامهریــزیدرجامعــهباهــدفبرقــراریعدالــتاجتماعــیدر

ــانقــشتســهیلگریدولتهــااســت. ــهب ــاتوفرصتهــایجامع ــعامکان توزی
شــایانذکــراســتبــاتوجــهبــهویژگیهایــیکــهدرخصــوصبرنامهریــزیبــاروش
ــواردیاز ــهم ــرب ــهدرزی ــردک ــکلمیگی ــیش ــدقابلیتهای ــارهش ــدیاش ــتههایکلی هس

مهمتریــنآنهــااشــارهمیشــود:
ــهوشناســاییهســتههای• ــی:درتهی ــرخــردجمع ــدب ــاالوتاکی ســطحمشــارکتجوییب

ازمشــارکتحداکثــرینخبــگان،متخصصــان کلیــدیمیتــوانبهطــورمناســبتر
بخــشخصوصــیودانشــگاهی،اصنــافوســمنها،کارشناســانومدیــرانبدنــهدولتــی
اســتفادهنمــودهوحتــیبــااجــراییــکهماندیشــیعمومــیبــامــردمواطالعرســانیاز
طریــقرســانههایجمعــی،نظــرات،پیشــنهاداتوانتقــاداتافــرادمختلــفراجمــعآوری
نمــود.ایــنبرنامــهرامیتــوانبــاتشــکیلگروههــایگفتوگــووگروههــایمتمرکــز
ــر ــاعنظ ــیواجم ــردجمع ــه،خ ــهبرنام ــلتهی ــیمراح ــهدرتمام ــودبهطوریک ــهنم تهی

کارشناســیمبنــایآنقــرارگیــرد.
ایجــادگفتمــانواحــدازتوســعهوپیشــرفتمنطقــه:بحثهــایصورتگرفتــهدرجلســات•

دولتــی،خصوصــی ومتخصصــاندربخشهــای نخبــگان،فرهیختــگان مختلــف
ــوم ــفازمفه ــتهایمختل ــابرداش ــودت ــببمیش ــگاهیس ــیودانش ــایمدن ونهاده
ــاع ــااجم ــمآنب ــشمه ــعهوچال ــایتوس ــوندواولویته ــراش ــرهمگ ــهیکدیگ ــعهب توس

ــد. ــرارگیرن مــوردشناســاییق
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ــه• ــبتب ــرادنس ــراف ــارکتموث ــامش ــدار:ب ــعهپای ــایتوس ــهمؤلفهه ــطحبهین ــنس تعیی
ــداماز ــههرک ــطحبهین ــدی،س ــتههایکلی ــنهس ــنتعیی ــفوهمچنی ــایمختل معیاره
مؤلفههــایتوســعهپایــدار،شــاملپایــداریاقتصــادی،اجتماعــیوزیســتمحیطی
بهطــوردقیقتــرشناســاییوتعییــنمیشــودوبــالحــاظپتانســیلهاوظرفیتهــا،
ــرمایههای ــعوس ــارمناب ــتاندرکن ــاصاس ــایخ ــیوموقعیته ــی،طبیع ــعفیزیک مناب

انســانیواجتماعــیآن،مــوردتوجــهدقیقتــریقــرارمیگیــرد.
ــای• ــدSWOTچندبخشــی،گروهه ــیمانن ــتفادهازروشهای ــناس ــگاری:همچنی آیندهن

متمرکــزوطوفــانفکــریایــنقابلیــترادارنــدکــهبحثهــایآیندهنــگاریوبرنامهریــزی
مبتنــیبــرســناریوونیــزشــرایطعــدمقطعیــترانیــزواردفرآینــدتصمیمگیــریکــرد.

ــرخــردجمعــیومشــارکتجوییوتعلــق• ــهدلیــلمتکیشــدنب ــاال:ب ــیب ضمانــتاجرای
خاطــرهمــهنخبــگانمنطقــهبــهآنوتبدیــلنتایــجایــننــوعبرنامهریــزیبــهیــکمطالبــه
همهگیــروخواســتعمومــیســببشــدهاســتتــاضمانــتاجرایــیآنافزایــشیابــدواز

ایــنطریــقپایــشوکنتــرلآننیــزنهادینــهشــدهواثربخشتــرخواهــدبــود.



برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی

جلد اول
برنامه ریزی هسته های کلیدی:
)مفاهیم، مبانی، روش ها و نظام مدیریت(

فصل سوم
روش ها و تکنیک های برنامه ریزی



مقدمه
ــوردبررســیاز ــلموضوعــاتم ــهوتحلی ــرایتجزی انتخــاب،تکنیــکوروشمناســبب
ــه ــدهازتجزی ــجبدســتآم ــتنتای ــدیدرکیفی ــشکلی ــودهونق ــوردارب ــتخاصــیبرخ اهمی
ــت ــلوضعی ــهوتحلی ــز،تجزی ــهاینی ــامنطق ــیی ــزیمل ــثبرنامهری ــلدارد.دربح وتحلی
ــرایحــلچالشهــایپیــشرو،تحــتتاثیــرتکنیــک ــرب موجــودوانتخــابیــکراهحــلبرت
ــدهای ــشتعیینکنن ــدنق ــدمیتوان ــککارآم ــکتکنی ــتفادهازی ــتهواس ــزیقرارداش برنامهری
درمیــزانتاثیرگــذاریتصمیمــاتاتخــاذشــدهداشــتهباشــد.ازایــنرو،درایــنفصــلســعی
شــدهاســت،ضمــنارائــهیــکتقســیمبندیکلــیازروشهــاوتکنیکهــایکمــیوکیفــی

ــرد. ــهروشهــایمطــرحصــورتگی ــینســبتب ــیاجمال ــزی،ارزیاب برنامهری


تکنیک های مختلف برنامه ریزی 
ــهای ــیومنطق ــزیدرســطحمل ــعهیافتگیوبرنامهری ــتتوس ــلوضعی ــهوتحلی درتجزی
آنهــا از هرکــدام بهکارگیــری و میگیــرد قــرار اســتفاده مــورد مختلفــی تکنیکهــای
طورکلــی، بــه میدهــد. قــرار مدیــران و تصمیمگیــران اختیــار در خوبــی اطالعــات
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تقســیمبندی کیفــی و کمــی روشهــای دســته دو بــه میتــوان را تکنیکهــا ایــن
پارادایمــیدارنــد.برخــی نمــود.رویکردهــایکمــیوکیفــیتحقیــقریشــهدرمبانــی
ــئلهو ــلمس ــرایح ــیب ــایمتفاومت ــًاراهه ــاراصرف ــیآنه ــموبرخ ــله ــندورادرمقاب ای
ــر ــراغیکــیازه ــدس ــوالبای ــدگاهدومبرحســبس ــد.براســاسدی ــوالمیدانن ــهس پاســخب
ــامل ــدهش ــایعم ــنگروهه ــدامازای ــت.هرک ــارف ــیازآنه ــاترکیب ــاوی ــدامازرویکرده ک
تکنیکهــاوروشهــایمتعــددیهســتندکــهمــرورهمــهآنهــادراینجــاامکانپذیــر

نمیباشــد.لــذابــهمــروراجمالــیبرخــیازمهمتریــنتکنیکهــااکتفــامیشــود.

تکنیک های کمی
رویکردهــایکمــیریشــهدرپارادایــماثباتگرائــیداردکــهادعــایبکارگیــریروشهــای
تکنیکهــایکمــیشــامل ایــن دارد. را اجتماعــی و انســانی علــوم در علــومطبیعــی
ــسحســابداریاجتماعــی، ــهروشداده-ســتانده،ماتری روشهــایبســیارمتنوعــیازجمل
مدلهــایتعــادلعمومــی،اقتصــادســنجی،اقتصــادپایــه،تغییــرســهموروشهــایآمــاریو
ریاضــیمختلــفدیگــراســت.ایــنروشهــا،اطالعــاتبســیارمفیــدوارزشــمندیرادراختیــار
ــی ــیاجمال ــهمعرف ــهب ــرارمیدهــد.درادام ــرانق ــران،سیاســتگذارانوتصمیمگی تحلیلگ
ــود. ــهمیش ــزیپرداخت ــتفادهدربرنامهری ــورداس ــیم ــایکم ــنتکنیکه ــیازمهمتری برخ

داده - ستانده
یکــیازمتداولتریــنتکنیکهایــیکــهبــرایبررســیتعامــالتبیــنبخشهــایمختلــف
اقتصــادمــورداســتفادهقــرارمیگیــرد،اســتفادهازجــدولداده-ســتاندهمیباشــد.طراحــی
ــاب ــارکت ــف(wassily leontief)وانتش ــیلیلئونتی ــیلهواس ــهوس ــتاندهب ــدولداده-س ج
ــانهــاد.پشــتوانه ــماقتصــادبن ــدیرادرعل ــکا:29ـ1919«روشجدی »ســاختاراقتصــادآمری
ــیدرواقــعبیــان ــودهوازنظــرتجرب ــراسب ــهتعــادلعمومــی«وال ــنالگــو،»نظری نظــریای
گســتردهایازحســابهایملــیاســت.ایــنتکنیــکمیتوانــدنحــوهتعامــالتاقتصــادیبیــن
بخشهــایمختلــفاقتصــادیرانشــاندادهوچگونگــیتاثیرگــذاریتغییــردریــکبخــشبــر
ســایربخشهــایاقتصــادیرامشــخصکنــد.اســتفادهازتکنیــکداده-ســتاندهمیتوانــد
کاربردهــایمفیــدیدربرنامهریــزیمنطقــهایهــمداشــتهباشــد.ایــنتکنیــکابــزارمناســبی
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بــرایدرکســاختاراقتصــادمنطقــهای)بــهویــژهروابــطبیــنبخشهــاوبنگاههــا(میباشــد.
درمدلســازیوتحلیلهــایجــدولدادهـســتاندهازدوپیــشفــرضاساســی1-خطــی

وثابــتبــودنضرایــبفنــیو2-همگــنبــودنواحدهــایتولیــدیاســتفادهشــدهاســت.
1 ــودن:هــرســتونجــدولداده-ســتاندهنشــاندهندهیــک. ــت ب ــی و ثاب ــرض خط ف

فرآینــدیــافعالیتــیاســتکــهمحصــولمشــخصیراتولیــدمیکنــد.ایــنســتوننماینــده
ــرحســب ــدشــدهراب ــراتســتاندهتولی ــهطــوریکــهچگونگــیتغیی ــداســت،ب ــعتولی تاب
ــرض ــتانده،ف ــد.درجــدولداده–س ــایمصــرفشــدهمشــخصمیکن ــراتدادهه تغیی
ــا ــعلزوم ــنتاب ــتای ــهدرواقعی ــتدرصورتیک ــتاس ــیوثاب ــهخط ــنرابط ــودای میش
ــود ــاذمیش ــلاتخ ــندلی ــطبدی ــنرواب ــودنای ــتب ــیوثاب ــرضخط ــت.ف ــینیس خط
ــبیــکمــدل ــدرادرقال ــواناطالعــاتتولی ــااســتفادهازجــدولداده-ســتاندهبت کــهب
ســادهتنظیــمکــردهوبــهآســانیمحاســبهنمــود.بــاایــنفــرض،تکنولــوژی،روابــطفنــی
ــت ــرضثاب ــود.ف ــرضمیش ــتف ــبیثاب ــاینس ــزقیمته ــدونی ــلتولی ــا،عوام نهادهه
ــی ــادیراط ــایاقتص ــتاندهدرتحلیله ــدلداده–س ــتفادهم ــکاناس ــط،ام ــودنرواب ب

ــهجــدولفراهــممیســازد. ــدازتهی ــیبع ــیمعقول ــهزمان فاصل
2 ــودن:درجــدولداده–ســتانده،واحدهــایتولیدکننــدهایکــهتحــت. فــرض همگــن ب

ــکبخــشانتخــاب ــازی ــوردنی ــعآوریدادههــایم ــرایجم ــاریب ــوانواحدهــایآم عن
میشــوند،بایــدتــاآنجــاکــهممکــناســتهمگــنباشــندتــامطالعــات،بهویــژه
ــف ــسمعکــوسلئونتی ــتفادهازماتری ــااس ــهب ــشتقاضــاک ــراتکلافزای ــریاث اندازهگی

صــورتمیگیــردازدقــتبیشــتریبرخــوردارباشــد.
ــزیو ــوربرنامهری ــهمنظ ــادب ــلاعتم ــجموقاب ــق،منس ــاتدقی ــارواطالع ــهآم ــازب نی
سیاســتگذاریدرحــوزهاقتصــادازاساســیتریننیازهــایتحلیلگــراناقتصــادیمیباشــد.
ــرفته ــایپیش ــتفادهازتکنیکه ــادواس ــعیدرایج ــانس ــخاقتصــاد،اقتصادان ــولتاری درط
جهــتتحلیــلروابــطمتغیرهــاوبخشهــایاقتصــادیداشــتهاند.درنمایــشآمــارینحــوه

ــرددارد. ــفاقتصــادیکارب ــنبخشهــایمختل ــادالتبی تب
مدلهــایدادهوســتاندهبــرایبررســیروابــطبیــنبخشــیطــرفتولیــداقتصــادطراحــی
شــدهاســت.ونمایانگــرجریــانکاالوخدمــاتبیــنصنایــعمختلــفهســتند.درواقــعجــدول
ــاد ــوهایج ــاتونح ــاوخدم ــرفکااله ــد،مص ــدهتولی ــدپیچی ــانگرفرآین ــتاندهنش دادهوس
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درآمــدوارزشافــزودهدربیــنبخشهــایمختلــفتولیــدیونهادهــایاقتصــادیمیباشــد
بهطــوریکــهمیتــوانایــنجــدولرانمایــشســادهشــدهایازبخــشتولیــداقتصــادتعریــف
کــردکــهدرآنمجموعــهایازتولیدکننــدگانکاالهــاوخدمــاتمشــابهیــکصنعــتهمگــن
ــی ــرایردیاب ــیب ــتانده،تکنیک ــایدادهوس ــرتحلیله ــاندیگ ــهبی ــد.ب ــکیلمیدهن راتش
ــعمیباشــند.همچنیــنایــنجــدولنشــانمیدهــد ــعوتولیــداتدربیــنصنای حــرکاتمناب
ــاهــم ــرمســتقیمب ــهصــورتمســتقیموغی ــاب ــقعرضــهدادهه ــعازطری ــهصنای ــهچگون ک
مرتبــطهســتندوتغییــرقیمــتیکــیازدادههــایمســتقیموغیــرمســتقیمچگونــهبــرقیمــت

(Valadkhani, 2003).ــذارد ــرمیگ ــیاث ــدکاالینهای ــدارتولی ومق
تکنیــکداده-ســتاندهیــکابــزارعلمــیبــرایبرنامهریــزیوپیشبینیهــایاقتصــادی
ــافعالیتهــای ــهتعــدادیازبخشهــاوی ــدیکشــورب اســتکــهدرچارچــوبآننظــامتولی
اقتصــادیطبقهبنــدیمیشــودونیــزرشــتهفعالیــتمنظــورشــدهدرجــدولبــهعنــوانیــک
کاالیمشــخصویــاگروهــیازکاالهــایهمگــنکــهتولیــدآنبخــشویــارشــتهفعالیــت
راتشــکیلمیدهــدوبــرمبنــایطبقهبنــدیاســتانداردبینالمللــیرشــتهفعالیتهــای
اقتصــادی(ISIC)ســازماندهیشــدهاند،تعریــفمیگــردد.جریــانمبــادالتمتقابــلکاالهــا
ــی ــابهایمل ــتمحس ــبهسیس ــتایمحاس ــیدرراس ــفاقتصــادیبطورکل ــاتمختل وخدم
بــراییــکدورهمشــخص)یکســالمالــی(محاســبهمیگــردد.جریــانتولیــداترشــته
ــدهــر ــیمیباشــد:قســمتیازتولی ــیدارایدومقصــداصل فعالیتهــایاقتصــادیبطورکل
بخــشبــهعنــوانمصــارفواســطهایونهادههایــیبــرایرفــعنیازهــایســایرفعالیتهــای
اقتصــادیمــوردتقاضــاقــرارمیگیــردوقســمتدیگــرتولیــدنیــزبــهتأمیــنتقاضــاینهایــی

ــد. ــایاقتصــادیاختصــاصمییاب نهاده
ــنکاالهــا ــرســهگــروهکلــیمیباشــد.بخــشعمــدهای ــینیــزمشــتملب تقاضــاینهای
ــرای ــاب ــدوی ــرارمیدهن ــتفادهق ــورداس ــتم ــا(ودول ــدگانخصوصی)خانواره رامصرفکنن
پاســخگوییبــهتقاضــایبازارهــایخارجــیبــهخــارجکشــورصــادرمیشود.قســمتدیگــری،
بــرایجایگزینــیوتــداومســرمایهبخشهــایــارشــتهفعالیتهــااختصــاصیافتــهوتقاضــای
ــه ــاینیم ــکلکااله ــهش ــومب ــمتس ــدوقس ــشمیده ــرمایهگذاریراپوش ــارج(س )مخ
ــه ــدوب ــیمیمان ــتمباق ــنسیس ــاردرای ــودیانب ــورتموج ــهص ــدهب ــاختهش ــاختهوس س
عبــارتدیگــرمیــزانموجــودیفعالیتهــاویــاصنایــعراتشــکیلمیدهــد.موجــودیمذکــور
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دوبــارهیــابــهعنــوانمصــرفواســطهبــهنظــامتولیــدیبرگشــتهودرفرآینــدونظــامتولیــدی
ــابخشــیازتقاضــاینهایــیدورههــایآتــی دورههــایبعــدمــورداســتفادهقــرارمیگیــرد.وی
راپوشــشمیدهــد.درایــننــوعنظــام،وظیفــهاساســیرشــتهفعالیتهــایاقتصــادیایــن
اســتکــهکاالهــاوخدمــاترابــرایتأمیــنمصــرفنهایــیتولیــدنماینــد.عــالوهبــرآن،در
ایــننــوعنظــامبــرایایــنکــههــررشــتهفعالیــتاقتصــادیوظیفــهخــودرابــهخوبــیاجــرا
نمایــدبایــدعــالوهبــرنیازهــایواســطهایازقبیــلمــوادخــام،ســوختوخدمــات،ازخدمــات
ــد.درسیســتمحســابداریاقتصــادیجــدولداده– ــزاســتفادهنمای ــننی کار،ســرمایهوزمی
ســتانده،خدمــاتعوامــلتولیــد)ســرمایه،کاروزمیــن(بــهعنــوانعامــلاولیــهواصلــیتولیــد

ــد. ــانمییابن ــهداخــلآنجری ــدیب محســوبمیشــوندکــهازخــارجنظــامتولی
ایــنالگــودرحالــتکلــی،اقتصــادرابــهnبخــشتقســیمکــردهوطــیآنجریــان
جــدول ایــن ســطرهای میشــود. داده نشــان )1-3( جــدول صــورت بــه ســتد و داد
نشــاندهندهچگونگــیتوزیــعمحصــوالتبیــنبخشهــایمختلــفاســت.بــهعنــوان
مثــالســطراولنشــانمیدهــدکــهتقاضــایکلبــرایمحصــوالتبخــشiبرابــربــا
ریــالآنبــهبخشهــایتولیــدی)تقاضــایواســطهای(وfiریــال ix ریــالاســتکــه iz
آنبــهبخــشمصرفکننــدگاننهایــی)تقاضــاینهایــی(اختصــاصمییابــد.لــذابــرای

ــود: ــفمیش ــرتعری ــهزی بخــشiام،رابط

nifxz iii ,...,1   ;    =+=  )1-3(

ii برابرند با : xæf که

)2-3(
  

بیانگــرخریــدکاالهــایواســطهایتوســطبخــشjازبخــشiیــافــروشبخــش ijx کــه
 ii ــت، ــیدول مخــارجمصرف ig ــا، ــیخانواره مخــارجمصرف ic ــهبخــشjمیباشــد. iب
تغییــردرموجــودیانبــارمیباشــد.ازآنجایــیکــه صادراتو ie مخــارجســرمایهگذاری،
ســطرهایجــدول)3ـ1(نشــاندهندهمیــزانمحصولــیاســتکــههــربخــشتولیــدمیکنــد

لــذابــهآنســتانده1گفتــهمیشــود)ســوری،1384(.
1- Output 
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ــای ــکازبخشه ــری ــایه ــانیازه ــای ــرخریده ــزبیانگ ــورنی ــدولمذک ــتونهایج س
jــش ــالبخ ــوانمث ــهعن ــند.ب ــشمیباش ــای1آنبخ ــعنهادهه ــهدرواق ــتک ــدیاس تولی
راازبخشهــایتولیــدیخریــداریمیکنــدکــهبیانگــرنیازهــایواســطهای مقــدار
ــل ــداریراازعوام ــنبخــشjمق ــایواســطهایبخــشjاســت.همچنی ــاکلهزینهه آنی
تولیــد)شــاملنیــرویکار،ســرمایهو...(خریــداریمیکنــدکــههمــاناجــزایارزشافــزوده
ــا ــرب ــزودهبراب ــطهایوارزشاف ــایواس ــعهزینهه ــهحاصــلجم ــتک ــیاس ــتند.بدیه هس
ارزشتولیــدکل)محصــوالتداخلــی(میباشــد.بنابرایــنبــرایبخــشjام)ســتونjام(رابطــه

زیــربرقــراراســت:

njvxx jjj ...,,1           =+=  )3-3(
ارزش jv ــطهایو ــایواس هزینهه jx ــدکل، ــانگرارزشتولی نش jx ــه)3ـ3( دررابط
ــیم ــتهتقس ــهدودس ــایبخــشjامب ــنکلپرداختیه ــد.بنابرای ــزودهبخــشjاممیباش اف
میشــودکــهیکــیپرداختــیبابــتمحصــوالتواســطهایودیگــریپرداختــیبابــتعوامــل

برابرنــدبــا: jv و jx تولیــداولیــهاســت.ازطــرفدیگــر

)4-3(

مــازادعملیاتــی jπ مصــرفســرمایهثابت، jd جبــرانخدمــاتنیــرویکار، jw کــهدرآن
jخالــصمالیاتهــایغیرمســتقیمهســتند.همچنیــنعرضــهکلمحصــوالتبخــش  jt و

امبرابــراســتبــامجمــوعتولیــدکلوواردات:

jjj mxz += )5-3(
نشــاندهندهوارداتمحصوالتــیاســتکــهازنــوعمحصــوالتبخــش jm کــهدرآنجــزء

jاممیباشــدکــهمیتوانــدنهــادهونیازهــایواســطهایبخــشjازخــارجباشــد.

1-  Input
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جدول 3-1 داده - ستانده

منبع:سوری،1384

دریــکجــدولدادهـســتاندهبــرایهــربخــشجمــعســطریوســتونیبــاهــمبرابرنــد.
بــهعبــارتدیگــرعرضــهکلبــاتقاضــایکلبــرایهــربخــشبرابــراســت.بهعنــوانمثــال

بــرایبخــش1،روابــطزیــربرقــراراســت:

iii zfx =+

iتقاضایکلمحصوالتبخش=iتقاضاینهایی+تقاضایواسطهای=جمععناصرسطر

jjj zmvx
j

=++

jعرضهکلبخش=jواردات+ارزشافزوده+هزینهواسطهای=جمععناصرستون

jjjii mvxfx ++=+ 

iتقاضایکلمحصوالتبخش=j3-6(عرضهکلمحصوالتبخش(
ازطــرفدیگــرچــونجمــعهزینههــایواســطهایوارزشافــزودهبــاتولیــدکلمحصوالت
میباشدکهاگرآنرادررابطه)3ـ6(جایگذاری jjj vxx +=  برابراست،لذا ( )jx داخلی
ــرایبخــشiامعبــارتاســتاز: ــدکــهب بدســتمیآی iiii mxfx +=+ کنیــم،رابطــه
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)3ـ7(
ــدیاقتصــاد ــایکلی ــنبخشه ــتاندهتعیی ــکدادهوس ــمتکنی ــایمه ــیازکاربرده یک
ــان ــنراســتااقتصاددان ــنجــداولمیباشــد.درای ــراســاسای ــهب ــایــکمنطق یــککشــوری
ــن ــهدرای ــدک ــتفادهکردهان ــدیاس ــایکلی ــاییبخشه ــرایشناس ــیب ــایمختلف ازروشه
ــر ــدهاســت.خاط ــندهش ــتفادهبس ــورداس ــموم ــایمه ــیروشه ــهمعرف ــًاب قســمت،صرف
نشــانمیســازددرحالیکــهتوافــقکلــیدرمــورداهمیــتپیوندهــایپســینوپیشــینبیــن
ــی ــاوجــوددارد،ول ــکاقتصــاددرگســترشتحــرکرشــداقتصــادیبخشه ــایی بخشه
اتفــاقنظــرچندانــیدرمــوردراههــایتشــخیصبخشهــایکلیــدیبــهعمــلنیامــدهاســت.
بخشهایــیازاقتصــادکــهبــهدلیــلوابســتگیفنــینزدیــکدروضعیتــیقــراردارنــدکــه
باعــثبرانگیختــنیــاایجــادرشــددردیگــربخشهــامیگردنــدودســتیابیبــهســطوحدرآمــد
ــوند. ــدهمیش ــدینامی ــاکلی ــردی ــایراهب ــد،بخشه ــرمیکنن ــترراامکانپذی ــدبیش وتولی
بنابرایــن،قلمــرووابســتگیمتقابــل،شــایدمــالکمناســبیبــرایرتبهبنــدیواولویــت
ــطاقتصــادیآنبخــشرا ــامحی ــکبخــشب ــلی ــتگیمتقاب ــهوابس ــد.درج ــاباش بخشه
میتــوانبــارابطــهعوامــلواســطهایدرکلتولیــداتتبییــننمــود.رابطــهعوامــلواســطهایو
کلتولیــدازدیدگاههــایمتفــاوتتحــتعنــوانپیوندهــایپســینوپیشــینآوردهشــدهاســت.
ــت ــلموفقی ــهدلی ــهب ــیک ــخیصبخشهای ــین،درتش ــینوپیش ــایپس معاضــدتپیونده
چشــمگیردرشــبکهوابســتگیمتقابــلبیــنصنایــعبــرایایجــادانگیــزهوتوزیــعتحرکهــای
ــرومرفــن،1981(.ازنظــرالئومــاس ــااهمیــتمیباشــند،درخــورتوجــهاســت.)مل رشــدب
)1976(،بخشهــایراهبــردییــاکلیــدی،یعنــیبخشهایــیبــاپیوندهــایپســینوپیشــین
ــعه ــرایتوس ــیب ــدمحرک ــد،میتوانن ــردارن ــایکدیگ ــلب ــهمتقاب ــهرابط ــادک ــویدراقتص ق
ــتری ــرمایهگذاریبیش ــدمحــرکس ــتقلمیتوان ــرمایهگذاریمس ــکس ــند.ی اقتصــادیباش
ازطریــقفشــارتقاضــایاضافــیگــرددکــهایــنپیونــدپســیننــامدارد.یــکســرمایهگذاری
مســتقلنیــزمیتوانــدبــافراهــمنمــودنعرضــهاضافــیازمحصوالتــشباعــثســرمایهگذاری
بیشــتریگــرددکــهایــناثــر»پیشــین«نــامدارد.بــهعبــارتدیگــر،یــکبخــشممکــناســت
ــودن ــرآوردهنم ــادیدرب ــایاقتص ــربخشه ــرایدیگ ــرکب ــزهوتح ــادانگی ــتایج ــهعل ب
ــی ــدداخل ــاچــونتحرکــیدرتولی ــدپســین(عامــلرشــدگــرددی ــاتواســطهای)پیون ضروری
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ایجــادمینمایــد،ممکــناســتســببکاربــردتولیــدخــودبــهعنــوانیــکدادهدریــکفعالیــت
جدیــدگــردد)پیونــدپیشــین(.حاصــلجمــعهــردو،اصطالحــًاپیوندهــایکلپســینوپیشــین
ــزهو ــدرتایجــادانگی ــهبیشــترینق ــدیک ــعکلی ــد.اســاسکاردرتشــخیصصنای ــامدارن ن
ــد،شــناختومحاســبهپیوندهــای ــارادارن تحــرکرشــدوتوســعهاقتصــادیدیگــربخشه

پســینوپیشــینوبــهنوعــیتشــخیصارتبــاطبــاصنایــعمزبــوراســت.
ــرای ــادیازآنب ــانزی ــف،محقق ــطلئونتی ــتاندهتوس ــکدادهوس ــیتکنی ــسازمعرف پ
شــناختبخشهــایکلیــدیاقتصــاداســتفادهکردهانــد.چنــریوواتانابــه1)1958(و
هیرشــمن)1958(ازنخســتینکســانیبودنــدکــهبــاابــداعروشهایــیکــهبــهنــامخودشــان
معــروفشــده،ســعیدرشــناختبخشهــایمهــماقتصــادنمودنــد.بــرایبخــشنمونــهای
چــونjایــندواثــر،بــهترتیــبنشــاندهنــدهســهمدادههــایواســطهایمســتقیمدرتولیــد
ــای ــنروشبخشه ــطهایاســت.درای ــرایمصــارفواس ــدب ــنتولی ــهمای ــصjوس ناخال
اقتصــادیبــراســاسپیوندهــایپیشــینوپســینبــهچهــاردســتهتقســیممیشــوند.درایــن
طبقهبنــدیتولیــداتنهایــیبــهآنبخشهایــیگفتــهمیشــودکــهتولیداتشــانداراینســبت
پائینــیازتقاضــایواســطهاســت.ازایــنرودارایپیونــدپســینپائینــیهســتند،درحالــیکــه
کاالهــایاولیــهبــهکاالهایــیگفتــهمیشــودکــهنســبتدادههــایواســطهایپائینــیدارنــد،
وازایــنروارزشافــزودهبــاالواثــرپیشــینپائینــیخواهندداشــتایــنطبقهبنــدیچهارتایــی

بــهترتیــبزیــراســت.
1 .(HFL)وپیوندپســینبــاال(LBL)تولیــداتاولیــهواســطهای2،دارایپیونــدپیشــینپائیــن
2 تولیداتواسطهای3،باپیوندپیشینوپسینباال.
3 تولیداتنهایی4،دارایپیوندپیشینباالوپیوندپسینپائین.
4 تولیداتاولیهنهایی5،دارایپیوندپیشــینوپســینپائین)اســفندیاری،1377،صص8-7(.

ایــنچهــاربخــشرامیتوانیــمبــهصــورتزیــردرجــدول3-2طبقهبنــدیکنیــم.

1- Chenery-Watanabe
2- Intermediate Primary  
3- Intermediate
4- Final
5- Final Intermediate 
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جدول 3-2- طبقه بندی نظام تولید بر حسب پیوندهای پیشین و پسین
ستانده                                                         نهادهپیوند پسین ³1پیوند پسین >1

پیوندپیشین≤1تولیداتواسطهایتولیداتنهایی
پیوندپیشین>1تولیداتاولیهواسطهایتولیداتاولیهنهایی

ــتانده ــهدرآنXjس ــوندک ــبهمیش ــرمحاس ــهروشزی ــهب ــری-واتاناب ــاخصهایچن ش
ــا ــنبخشه ــادالتبی ــسمب کلبخــشوXiتقاضــایکلبخــشوXijهــمعناصــرماتری
ــتقیم ــاتمس ــانگرارتباط ــوندونش ــبهمیش ــتاندهمحاس ــدولدادهوس ــدوازرویج میباش

ــند. ــامیباش ــایربخشه ــاس ــکبخــشب ــین2(FLd)ی ــین1(BLd)وپیش پس

)8-3(  

)9-3(  

درواقــعدرروشچنــری-واتانابــه،بــرایمحاســبهپیونــدپیشــین)FLd(مجمــوعتقاضای
بخشهــایدیگــرازبخــشiرابــرســتاندهکلتقســیممیشــودوازایــنطریــقبخشهایــی
ــه ــد.ب ــتمیآی ــهدس ــندراب ــامیباش ــایربخشه ــاس ــرب ــینباالت ــاطپس ــهدارایارتب راک
طریــقمشــابهدرمحاســبهپیونــدپســین)BLd(مجمــوعتقاضــایواســطهایســایربخشهــا
ازبخــشiرابــرتقاضــایکلصنعــتiتقســیمشــدهوبخشهایــیراکــهبــهطــورمتوســط
ــه ــیرود،ب ــهکارم ــدب ــادهتولی ــواننه ــهعن ــهشــکلوســیعب ــعدیگــرب تولیداتشــاندرصنای

ــد. ــتمیآی دس
بــاتوجــهبــهاهمیــتموضــوع،محققــاندیگــرینیــزســعیدرابــداعومعرفــیروشهــای
جدیــدوقابــلاعتمادتــریبــرایایــنموضــوعنمودهانــد.هــزاری3)1970(،روشــیرابــرای
ــتسیاســتگذاران ــعارجحی ــهتاب ــولمیدانســتک ــوردقب ــدیم ــایکلی شناســاییبخشه
ــای ــهکلتقاض ــشب ــربخ ــیه ــاینهای ــبتتقاض ــدویازنس ــدهباش ــلش ــزدرآندخی نی
ــرد. ــراینشــاندادنرجحــانسیاســتگذاراناســتفادهک ــارب ــکمعی ــوانی ــهعن اقتصــادب

1- Backward Linkage (BL) 
2- Forward Linkage (FL) 
3- Hazari
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جنســنووســت1)1986(بــاارائــهچارچــوبتئوریکــی،روشحــذففرضــیرابــرایشناســایی
بخشهــایمهــمبــهکاربردنــد.ماتــاسوشرشــتا2)1991(ضمــنانتقــادازروشهــای
ــرو ــایپیش ــنبخشه ــرایتعیی ــتاندهب ــنبخشــی،ازروشکشــشهایدادهوس ــنتیبی س

ــد. ــتفادهکردهان ــاداس اقتص
ــی ــهبررس ــبتب ــاننس ــیازمحقق ــینبرخ ــینوپیش ــایپس ــرموضــوعپیونده ــالوهب ع
مقایســهایاقتصــاددرمقاطــعمختلــفپرداختهانــد.رهیافــتتجزیــهســاختاریSDA(3(کــه
درحقیقــتروشــیبــرایمقایســهاقتصــاددرطــیدورههــایمختلــفمیباشــد،بــهمحقــق
ــانرا ــکاقتصــاددرطــیزم ــاختاریرخدادهدری ــراتس ــهتغیی ــدک ــکانرامیده ــنام ای
مــوردبررســیقــراردهــد.ایــدهاصلــیایــنروشتجزیــهتغییــراتیــکمتغیــردرطــیزمــانبــه
عوامــلموثــریــرآنمتغیــرمیباشــد.بــهبیــاندیگــرایــنروشســعیداردتغییــراتدریــک

متغیــررادرطــیزمــان،بــهعوامــلتاثیرگــذارتجزیــهنمایــد.
ــه ــاتوســلب ازنظــرتحلیــلسیاســتیایــنمتــددومزیــتدارد(Chenery 1979):اواًلب
ایــنروشمیتــواناســتراتژیهایمختلــفرامــوردبررســیومقایســهقــرارداد.وثانیــًا
ــج ــیآوردونتای ــمم ــدرافراه ــررش ــرب ــلموث ــاییعوام ــکانشناس ــقام ــهمحق ــنروشب ای
ــرد. ــرارمیگی ــعرشــدمــورداســتفادهق ــرایشناســاییمناب ــهطــورگســتردهایب ــنروشب ای
ــکاران4)2004(،کاگاواو ــیوبانووهم ــهس ــددازجمل ــاتمتع ــردرمطالع ــالهایاخی درس
اینامــورا5)2001و2004(،ماخوپادهــیوچاکرابورتــی6)2004(اندرســو-اکالغــانویائــو7
)2002(،هوکســتراووندنبــرگ8)2002(،وندرلینــدنوهوکســترا9)2002(،رویو
همــکاران10)2002(ولیــووســال11)2001(ازایــنروشاســتفادهشــدهاســت.بــایــادآوری
سیســتممعمولــیداده-ســتانده،چنانچــهدررابطــه3-10نمــادXنشــانگربــردارســتادهکل،
1- Jensen, West
2- Matass & shreshta
3- Structural Decomposition Approach
4- Ciobanu et al 
5- Kagawa and Inamura 
6- Mukhopadhyay and Chakraborty-
7- 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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ــفباشــد. ــسمعکــوسلئونتی ــیوRنشــانگرماتری ــردارتقاضــاینهای Yب
X=RY)10-3(   

تغییــراتســتادهکلdXرامیتــوانبــهطــرقهــمارزولیکــنمختلفــیمــوردتجزیــهقــرار
دادکــهتعــدادایــنروشهــازمانــیکــهبخشهــابیشــتراز2باشــد،افزایــشمییابــد.دوفــرم

هــمارزدرالگــویدوبخشــیعبارتنــداز:
  dX= (dR) Y0 + (dR) Y1)11-3(   

dX=B0 (dY) +B1 (dY()12-3(   
ویامیتوانازمیانگیندومعادلهباالییاستفادهکرد.

dX=1/2 (dR)(Y0 + Y1) + ½ (R0 + R1) (dY))13-3(
کــهجملــهاولدرســمتراســتزابطــهفــوق،آنبخــشازتغییــراتکــهناشــیازتغییــرات
ــاًل ــد.متقاب ــریمیکن ــی-اندازهگی ــاینهای ــاتتقاض ــرضثب ــاف ــدرا-ب ــوژیمیباش تکنول
ــا ــدرا-ب ــیمیباش ــاینهای ــراتتقاض ــیازتغیی ــهناش ــراتک ــشازتغیی ــهدومآنبخ جمل

ــد. ــریمیکن ــوژی-اندازهگی ــاتتکنول ــرضثب ف

)SAM(ماتریس حسابداری اجتماعی
ماتریــسحســابداریاجتماعــیSAM(1(بــهارایــهحســابکلیــهفعالیتهــایاقتصــادی
ــردازدوشــاملحســاب ــامنطقــهایمیپ ــرایاقتصــادملــیی دریــکدورهمالــیمشــخصب
مربــوطبــهکاالهــا،حســابفعالیتهــا،حســابدرآمــدعوامــلتولیــد،حســابدرآمــدنهادهــا،
حســابســرمایه،حســابتشــکیلســرمایهثابت،حســابســرمایهمالیوحســابدنیایخارج
بــهتفکیــکفعالیتهــایمختلــفاقتصــادیمیباشــد.ماتریــسکالنحســابداریاجتماعــی
ــت. ــیاس ــادلعموم ــایتع ــیمدله ــادالتاصل ــیمع ــرایمعرف ــبیب ــروعمناس ــهش نقط
ــابداری ــاحس ــاطب ــهدرارتب ــتک ــیاس ــی)SAM(تکنیک ــابداریاجتماع ــسحس ماتری
درآمــدملــیومنطقــهایبــودهومفهــومپایــهایفراهــممیکنــدتــابــاکمــکآنبتــوانمســایل
مربــوطبــهتولیــدوتوزیــعیــکاقتصــادرادریــکچارچــوبتحلیلــیمنســجمبررســیکــرد.
ــس ــکماتری ــبی ــد،درآمــد،مصــرفوحســابســرمایهرادرقال ــنتولی ــنروشتعامــلبی ای
ــتم ــکسیس ــارتازی ــیعب ــابداریاجتماع ــسحس ــادهماتری ــورس ــهط ــد.ب ــانمیده نش

1- Social Accounting Matrix: SAM
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حســابداریاســتکــهدرآن،ورودیهــایحســاباقتصــادکالنبــاســطروخروجیهــا
ــا ــسب ــکماتری ــهوســیلهی ــنکارب ــاســتونهانشــاندادهمیشــود(Round, 1981:5).ای ب
ــهتولیــدوایجــاددرآمــد ــوطب ــرنشــاندادهشــدهواطالعــاتمرب ســطرهاوســتونهایبراب
توســطنهادهــایمختلــفجامعــهبــااطالعــاتمربــوطبــهمخــارجومصــارفایــندرآمدهــا
توســطنهادهــایمختلــفدرآندرجمیشــود.دریــکماتریــسحســابداریاجتماعــی،
دریافتیهــایهــرحســاببــهعنــوانورودیهــای1آنحســابدرنظــرگرفتــهشــدهواقــالم
مختلــفآنهــادرســطرمربــوطبــهآنحســابنشــاندادهمیشــود.همچنیــنخروجیهــای2
هــرحســاب،مخــارجوهزینههــایآنحســاببــودهودرقالــبســتونماتریــسنمایــشداده
ــرباشــند، ــدبراب ــرایهــرحســابیورودیهــاوخروجیهــابای ــهاینکــهب ــاتوجــهب میشــود.ب
ــر ــذادرماتریــسحســابداریاجتماعــی،مجمــوعســطروســتونهــرحســابیبایســتیبراب ل
باشــند.تیلــور)SAM،)1983رانمایــشجدولــیاتحادهــایحســابداریمیدانــدلــذاورودی

ــرباشــد. ــاخروجــیآنهــابراب همــهبخشهــایاقتصــادیبایســتیب
ماتریــسحســابداریاجتماعــییــکسیســتماطالعاتــیاســتکــههــمشــاملدادههــای
ــابداری ــسحس ــکماتری ــیی ــعاطالعات ــایاقتصــادیاســت.مناب ــمدادهه ــیوه اجتماع
ــدومخــارج ــی،آمارهــایدرآم ــدمل ــزآمارهــایدرآم اجتماعــیازجــدولدادهـســتاندهونی
خانوارهــاوســایرنهادهــایاقتصــادبــهدســتمیآیــد.بنابرایــن، SAMگســتردهترازجــدول
دادهـســتاندهوحســابملــیمتــداولبــودهوبــاجزئیــاتبیشــتریهمــهمبــادالترانشــان
ســتاندهبــهتنهایــیمبــادالتاقتصــادیرابــدوندرنظــرگرفتن میدهــد.اگرچــهجــدولدادهـ
زمینههــایاجتماعــیآنمبــادالتنشــانمیدهــدولــیSAMبــرخالفحســابملــی،تالش
میکنــدتــانهادهــایمختلــفرادربســترهایاقتصــادی-اجتماعــیخــودطبقهبنــدیکنــد

.(Chowdhury and Kirkpatrick;1994)

درواقــعماتریــسحســابداریاجتماعــیروشــیبــراینظاممنــدکــردناطالعــاتآمــاری
ــیخــاص ــکمقطــعزمان ــککشــوردری ــاماقتصــادیی ــهنظ ــوطب ــدیمرب ــاندرآم وجری
ــعورشــددر ــلمســایلتوزی ــرایتحلی ــهایراب ــدمفهــومپای ــسمیتوان ــنماتری میباشــد.ای
یــکچارچــوبیکپارچــهفراهــمآورد.بــهعنــوانمثــال،SAMتوزیــعدرآمــدبیــنعوامــلتولیــد

1- Incomings
2- Outgoings



115دومینسندتدبیرتوسعهاستانآذربایجانشرقی

داخلــیوخارجــیرانشــانمیدهــد.همچنیــنمیتوانــدتوزیــعدرآمــدبیــنطبقهبندیهــای
ــد ــیمیتوان ــابداریاجتماع ــسحس ــالوه،ماتری ــهع ــد.ب ــانده ــزنش ــارانی ــفنهاده مختل
ــدازرا ــرمایهگذاریوپسان ــرف،س ــررویمص ــاب ــننهاده ــطای ــدهتوس ــرفش ــارجص مخ
ــال ــیرادنب ــهSAMدوهــدفاصل ــدک ــگ)1988(،اشــارهمیکن ــشبگــذارد.کین ــهنمای ب
میکنــد؛اولــیســازماندهیاطالعــاتمربــوطبــهســاختاراقتصــادیـاجتماعــییــککشــور
درطــولیــکمقطــعزمانــیودومــیفراهــمکــردناطالعــاتالزمبــرایایجــادمدلــیاســت
کــهبتوانــدتصویــرایســتاییرانشــاندادهواثــرسیاســتهایمداخلــهایدولــترادرمســائل

ــد. اقتصــادواجتماعــیشبیهســازیکن
بنابرایــنماتریــسحســابداریاجتماعــیچارچــوببســطیافتهیمدلهــایدادهـســتانده
بــودهویکــیازمهمتریــنابزارهایــیاســتکــهایــنتوانایــیرابــهمحققــانوسیاســتگذاران
میدهــدتــامســائلاقتصــادیواجتماعــیرابــهطــورهمزمــانمــوردتجزیــهوتحلیــلقــرار
ــاختار ــند.س ــتهباش ــتریداش ــدبیش ــدانودی ــا،می ــزیفض ــقبرنامهری ــددراف دادهوبتوانن
ــل ــد،عوام ــلحســابهایتولی ــهتعام ــهایاســتک ــهگون ــیب ــسحســابداریاجتماع ماتری
ــعمیباشــد ــسمرب ــکماتری ــدونهادهــارانشــانمیدهــد،ســاختارSAMبهصــورتی تولی
کــهخــودازچندیــنزیرماتریــستشــکیلشــدهاســتوهــریــکازایــنزیرماتریسهــا

ــد. ــخصیمیباش ــطمش ــاندهندهیرواب نش
ــن ــوانتعریفــیازماتریــسحســابداریاجتماعــیرابدی براســاسمــواردفوقالذکــر،میت
شــکلارائــهداد:نظاممنــدکــردنآمارهــایاجتماعــیبــاآمارهــاینظاممندشــدهکالن
اقتصــادی)حســابهایملــی(وبخشــیاقتصــادی)جــدولدادهـســتانده(براســاسپشــتوانه
نظــریاقتصــادخــردوکالندریــکماتریــسجبــریراماتریــسحســابداریاجتماعــی

مینامنــد)عســگری،1383(.
بــراســاسایــنتعریــفمیتوانســهنتیجهگیریزیــرراانجامدادکــهمیــزانانعطافپذیری
ماتریــسحســابداریاجتماعــیرانســبتبهســایرنظامهایحســابداریموجودآشــکارمیکند.
ــه ــواننتیج ــوقمیت ــفف ــهتعری ــهب ــاتوج ــی:ب ــابداریاجتماع ــسحس ــتماتری جامعی
ــه ــردنســبتب ــهلحــاظکارک ــاریوهــمب ــهلحــاظپوشــشآم ــننظــامهــمب ــهای ــتک گرف
نظــامحســابداریکالنوبخشــیموجــودازجامعیــتبیشــتریبرخــورداراســتچــراکــهدر
حســابداریملــیوکالن،آمارهــایکالناقتصــادیماننــدمصــرفکلجامعه،ســرمایهگذاری
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ــام ــدهودرنظ ــهش ــدارای ــهصــورتنظاممن ــادراتووارداتب ــدازکل،ص ــه،پسان کلجامع
حســابداریبخشــیارتباطــاتبیــنبخشــیوبــدهبســتانبخشهــابــهشــکلجــدولدادهـ
ســتاندهنشــاندادهمیشــود.درحالــیکــهماتریــسحســابداریاجتماعــیعــالوهبــردرنظــر
گرفتــنآمارهــایکالنوبخشــی،میتوانــدآمارهایــیکــهبــاماهیــتاجتماعــیوبــرمبنــای
معیارهــایمختلــفگروههــایاقتصــادیواجتماعــینیــرویکاروخانوارهــاطبقهبنــدی

شــدهاســترانیــزپوشــشدهــد.
ــا منطــق حســابداری:براســاسمنطــقحســابداریجمــعاقــالمورودی ســازگاری ب
ــک ــه(آنحســابدری ــالمخروجــی)جمــعهزین ــاجمــعاق ــد(هــرحســاببایســتیب )درآم
دورهحســابداریبرابــرباشــند.ایــنمنطــقدرماتریــسحســابداریاجتماعــیبــهطــورکامــل
ــنمســاله،درمــوردنظــامحســابداری ــیکــهای ــاتبیشــترلحــاظمیشــوددرحال ــاجزئی وب
کالن)حســابداریملــی(فقــطمیتوانــدبرابــریکلدرآمــد)GDPروشدرآمــد(وکلهزینــه
ــیومحمــودی،1380(. ــی،1380،بانوئ ــد)بانوئ ــننمای ــهراتامی ــه(جامع )GDPروشهزین
پیونــد منطقــی همزمــان با اقتصــاد کالن و خــرد1:ایــنپیونــدهــمدارایبــار»نظری«
وهــمدارایبــار»آمــاری«اســت.ازمنظــرنظــریپیونــدبیــنتقاضــاوعرضــهاقتصــادوایجــاد
ــی ــادیواجتماع ــایاقتص ــادی،گروهه ــایاقتص ــایبخشه ــاوهزینهه ــریدرآمده براب
نیــرویکاروخانوارهــابــهتفصیلیتریــنشــکلممکــنوازمنظــرآمــارینظاممندکــردن
ــعمختلــفســطحخــرددرکنــارآمارهــاینظاممندشــده ــاماهیــتاجتماعــیازمناب آمارهــاب

ــد)عســگری،1383(. اقتصــادیدرســطحکالنمیباش
بــاتوجــهبــهاینکــههــریــکازعناصــرSAMیــکورودی)یــادریافتــی(بــرایحســابی
ــی ــتونها،خروج ــکازس ــری ــدهاســتوه ــهمشــخصش ــهتوســطســطرمربوط اســتک
)یــامخــارج(آنحســابرانشــانمیدهــد،بنابرایــنعنصــریکــهدرســطرiاموســتونjام
قــرارداردیــکخروجــیبــرایحســابjاســتکــهتوســطحســابiامدریافــتشــدهاســت.
ــیماتریــسحســابداریاجتماعــیدرماتریــس)3-1(نشــاندادهشــدهاســت. عناصــراصل
ایــنجــدول4نــوعحســابراتفکیــککــردهاســتکــهشــاملحســابعوامــلتولیــد)حســاب
1(،حســابنهادهــا)حســابها2الــی5(،حســابفعالیتهــایتولیــدی)حســاب6(و

حســاببقیــهدنیــا)حســاب7(اســت.
1-برایتوضیحاتبیشتربهگزارشتحقیقیعسگری،1383مراجعهشود.
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اولیــنحســاب،مربــوطبــهعوامــلتولیــداســت.عوامــلتولیــد،درآمــدراازفعالیتهــای
مختلــفتولیــدکســبمیکنــد.درآمــدآنهــاازتعامــلبیــنســطراولوســتون6نشــانداده
شــدهاســت.کلایــنحســابارزشافــزوده)یــاGDP(رانشــانمیدهــد.البتــهاگــرخالــص
دریافتــیعوامــلتولیــدازخــارج)تعامــلســطراولبــاســتون7(بــهآناضافــهشــودکلدرآمــد
ــد ــزودهازطــرفتولی ــانارزشاف ــد،جری ــنفرآین ــد.درای ــدداخــلبدســتمیآی ــلتولی عوام
ــه ــد،دســتمزدب ــعارزشافــزودهبیــنعوامــلتولی ــدمیباشــد.درتوزی ــهســمتعوامــلتولی ب
انــواعمختلــفنیــرویکار،اجــارهبــهزمیــنوســایرمنابــعوســودبــهســرمایهتعلــقمیگیــرد
(Pyatt & Thorbecke, 1976:26).بــهعبــارتدیگــر،ســتون1نشــانمیدهــدکــهدرآمــد

عوامــلتولیــدبــهتامینکننــدگانخدمــاتعوامــلتولیــد)خانوارهــا،شــرکتها،دولــتو
ــود. ــتمیش ــهپرداخ ــارج(چگون ــایخ دنی

حســابهای2الــی5،حســابهایمربــوطبــهنهادهــایداخلــیهســتند.ازایــنحســاب
نهادهــا،دوحســاببــهبخــشخصوصــی)خانوارهــاوشــرکتهایبخــشخصوصــی(ویــک
حســاببــرایدولــت)حســاب4(مربــوطمیشــود.خانوارهــا،نیــرویکاروســرمایهخــودرابــه
بخــشتولیــدمیفروشــندودرآمــدعوامــلتولیــد)یعنــیدســتمزدومــازاد(رابدســتمیآورنــد.
ایــندرآمــدتوســطخانوارهــاصــرفخریــدومصــرفکاالهــاوخدمــاتمختلــف،پسانــدازیــا
ــد ــتمیکنن ــازادرادریاف ــدم ــی،درآم ــرکتهایخصوص ــادش ــود.نه ــرمایهگذاریمیش س
وآنراســرمایهگذاریمیکننــد.ورودیحســاببخــشعمومــیازطریــقایجــاددرآمــد
ــن ــاتمســتقیموغیرمســتقیممیباشــد)ســطرحســاب4(.بخشــیازای ــواعمالی ووضــعان
دریافتیهــا،صــرفخریــدکاالهــاوخدمــاتمختلــفشــدهوبخــشدیگــرازطــرفجامعــه،

ــاب4(. ــتونحس ــود)س ــرمایهگذاریمیش س
حســابانباشــت)حســاب5(،حســابپســماندمیباشــدوایــنبدیــنمعنــیاســتکــهبنــا
بــهتعریــف،پسانــدازبرابــرســرمایهگذاریبــودهوایــنحســاببعــدازتعییــناینکــهبخشهــا

چقــدرازدرآمــدقابــلتصــرفخــودرامصــرفمیکننــد،مشــخصمیشــود.
انتقــاالتداخلــیبیــننهادهــادرتقاطــعســطرهای2الــی4وســتونهای2الــی4نشــان
ــت ــهدول ــاب ــطخانواره ــد،توس ــردرآم ــتقیمب ــایمس ــهمالیاته ــود.بهطوریک دادهمیش
پرداخــتمیشــود)تقاطــعســطر4وســتون2(وســودتوزیــعشــدهبــهســهامدارانداخلــی،
ازشــرکتهایبخــشخصوصــیبــهخانوارهــامنتقــلمیشــود)تقاطــعســطر2وســتون3(.
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ماتریس)3-1( ماتریس حسابداری اجتماعی پایه

درآمــدکلنهادهــایداخلــیدرســطرهای2الــی4وپسانــدازآنهــادرســطر5نشــان
دادهشــدهاســت.پساندازهــادرســطر5بــهعنــوانانتقــاالتازحســابنهادهــابــهحســاب
انباشــتآوردهشــدهاســت.جمــعپساندازهــادرماتریــس)3-1(،شــاملپسانــدازخانوارهــا،
ســودتوزیــعنشــدهقبــلازمالیــات،مــازادحســابجــاریدولــتوخالــصســرمایهدریافــت
شــدهازخــارجمیباشــد.ســتون5بیانگــرنحــوهخــرجکــردنایــنمنابــعتامیــنشــدهبــرای

ســرمایهگذاریمیباشــد.
ــم ــدازک ــت.بع ــدیاس ــایتولی ــهفعالیته ــوطب ــاب6(مرب ــیحس ــدی)یعن ــاببع حس
کــردنخریــدمــوادواســطهایازکاالهــایداخلــی)تقاطــعســطر6وســتون6(،کلســطر6
تقاضــایکلیــامحصــولکلرانشــانمیدهــد.آخریــنحســاب،یعنــیحســاب7بــهحســاب
ــیاز ــزانوارداتاقتصــادداخل ــنحســابمی ــهای ــوطب ــوطمیشــود.ســطرمرب خارجــیمرب
کاالهــاوخدمــاتمصرفــی)نهایــی(،کاالهــایســرمایهایومــوادخــامرانشــانمیدهــدو

ســتونمتناظــرآننیــزنشــانگرصــادراتاســت.

 

 

 مخارج
 1 2 3 4 5 6 7

 نهادها عوامل توليد
هاي  فعاليت

 حساب جاري  جمع بقيه دنيا توليدي
 حساب انباشت

ها شركت خانوارها   دولت 

      عوامل توليد 1
پرداخت ارزش

افزوده به 
عوامل توليد

خالص درآمد عوامل 
 توليد از خارج

درآمد عوامل
توليد داخلي 

از توليد

2 

دها
نها

ري 
 جا

اب
حس

 

رها
انوا

تخصيص درآمد بين  خ
 خانوارها

 انتقاالت خانوارها
توزيعسود

شده بين 
 خانوارها

انتقاالت به 
 خانوارها

   
كل دريافتي 
 خانوارها

كت 3
شر

ها 
 

تخصيص درآمد به 
ها شركت  

  
انتقاالت به 

ها شركت  
   

كل دريافتي 
ها شركت  

لت 4
تخصيص درآمد به  دو

 دولت

 مستقيم يها ماليات
و غيرمستقيم بر 

 درآمد

هاي  ماليات
 انتقاالت به دولت مستقيم

هاي  ماليات
 غيرمستقيم از
اي كاالهاي سرمايه  

هاي  ماليات
 غيرمستقيم از

كاالهاي 
ايواسطه  

 
كل دريافتي 

 دولت

 پس انداز خانوارها  حساب انباشت 5
توزيعسود

نشده قبل از 
 ماليات

مازاد حساب 
 دولت

  
هايخالص سرمايه

دريافت شده از 
 خارج

 پس انداز كل

هاي توليدي فعاليت 6   
مصرف خانوارها از
مخارج  مصرف دولت  محصوالت داخلي

گذاري سرمايه  
 درآمد كل صادرات خريد مواد اوليه

پرداخت عوامل توليد بقيه دنيا 7
 به دنياي خارج

مصرف خانوارها از
   واردات

واردات كاالهاي 
اي سرمايه  

واردات مواد
 خام

 كل واردات 

 جمع
هزينه عوامل توليد 
 داخلي از توليد

كل پرداختي 
 خانوارها

كل پرداختي 
ها شركت  

كل پرداختي 
 دولت

گذاري كل سرمايه   كل صادرات هزينه كل 

 

Source: Piatt & Thorbecke (1976)
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مدل های اقتصاد کالن سنجی
عنــوانمدلهــایاقتصادکالنســنجی1بســیارگســتردهبــودهومیتوانــددربرگیرنــده
هــرمطالعــهایباشــدکــهحداقــلیکــیازمعــادالترابــااســتفادهازدادههــایاقتصــادکالن
ــهســعیدارد ــوطمیشــودک ــی)ســاختاری(مرب ــهمدلهای ــاب ــابحــثم ــد.ام ــرآوردمیکن ب

کلاقتصــاد)ملــییــامنطقــهای(راتوضیــحدهــد.
ــانکــرد ــنصــورتبی ــهای ــوانب ــهمــدلاقتصادکالنســنجیرامیت تعریــفســادهواولی
ــده ــهنشــاندهن ــیاســتک ــادیوتعریف ــطنه ــاری،رواب ــادالترفت ــهایازمع ــه؛مجموع ک
ــراســاسرفتــارانفــرادیکارگــزاراناقتصــادیصــورت ــودهوب ســاختاروعملکــرداقتصــادب
ــامتغیرهــایمهــمکالن ــدت ــعمدلهــایاقتصــادکالنســنجیســعیدارن ــرد.درواق میگی
ــه ــا،عرض ــرازپرداخته ــاردات،واردات،ت ــرمایهگذاری،ص ــونمصــرف،س ــادیهمچ اقتص
ــادر ــرهو...راب ــرخبه ــرخارز،ن ــرویکار،ن ــاینی ــهوتقاض ــاد،عرض ــایکلاقتص وتقاض
نظــرگرفتــنتعامــالتبیــنایــنمتغیرهــابــهصــورتمعــادالتریاضــیودرقالــبمدلهــای
آمــاریمدلســازیکــردهوبــهکمــکتکنیکهــایاقتصادســنجیمقادیــرکمــیپارامترهــای
ایــنروابــطرابــرآوردکننــد.تــاضمــنتبییــنروابــطبیــنمتغیرهــایکالناقتصــادیوتحلیــل
ســاختاریآنهــا،پدیدههــایپیــشرویاقتصــادراپیشبینــیکــردهودرنهایــتسیاســتهای
مناســبرابــرایرســیدنبــهوضعیــتمطلــوببــهمدیــرانوتصمیمگیرنــدگانپیشــنهاددهند.
مدلهــایاقتصــادکالنســنجیرامیتــوانبــراســاستقســیمبندیچالــنوهاقــر
)1983(2بــهپنــجگــروه:1(مــدلکینز-کالیــن،2(فیلیپــس-برگســتروم،3(مــدلوالــراس-
ــرد. ــدیک ــارجنتطبقهبن ــاس-س ــدلم ــفو5(م ــراس-لئونتی ــدلوال ــون،4(م جوهانس
شــایانذکــراســتکــهپیشــرفتهاییکــهبعــدادرمدلهــایوالــراس-جوهانســونووالراس-
ــلمحاســبهCGE(3(شــد. ــیقاب ــادلعموم ــتســببمدلســازیتع ــفصــورتگرف لئونتی
بــرایبــرآوردپارامترهــایمدلهــایاقتصادکالنســنجیروشهــاورویکردهــایمختلفی
ــاورو)2001(4، ــتمیباشــد.ف ــنرهیاف ــزقدیمیتری ــتکمیســیونکول ــهرهیاف وجــودداردک
ــحوشناســاییمــدل ــد:1(تصری ــهتقســیممیکن ــهســهمرحل ــزراب رهیافــتکمیســیونکول

1- Macroeconometrics
2- Challen & Haggard (1983)
3- Computable General Equilibrium
4- Favero (2001)
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نظــری،2(تخمیــنپارامترهــایمربوطــهوارزیابــیخــواصپویایــیمــدلبــاتاکیــدبــرخــواص
ــتها. ــراتسیاس ــازیاث ــدت،3(شبیهس بلندم

ــزاتفــاقنظــروجــودداشــت. ــهرهیافــتکمیســیونکول ــااواخــردهــه1960،نســبتب ت
امــاازآغــازدهــة1970تردیدهــانســبتبــهایــنرویکــردشــروعشــد.انتقــاداتواردبــرایــن

ــاپ؛2002(: ــرد)ی ــلخالصــهک ــهصــورتذی ــوانب ــترامیت رهیاف
عدموجودپایهاقتصادخرددرموردماهیتعدمتعادلهایمدلکینزی•
انتقادنسبتبهشکلگیریانتظاراتورفتارقیمتهادراینالگوها•
شکافبینپیشبینیهایساختارکینزیباواقعیتدردهه1970•
نسبتدادنضعفعملکرداینرویکردبهنحوهشناساییوتصریحمدل•
افزایشتوجهبهبحثماناییمتغیرهاواحتمالوجودرگرسیونجعلی•

ــاوتدر ــرآوردپارامترهــایاقتصــادکالنســنجیدوروشمتف ــعمشــکالتدرب ــرایرف ب
ــاپ؛2002(. پیــشگرفتــهشــد)ی

بهبــودســاختارمدلهــایســنتیازطریقتصریحبهترطــرفعرضهوواردکــردنانتظارات•
توســعهتکنیکهــاورویکردهــایجدیــدماننــدمکتــباقتصــادیلنــدن)LSE(،سیســتم•

.)DSGE(ومدلهــایتعــادلعمومــیتصادفــیپویــا)VAR(خودرگرســیونبــرداری
ــرد.اول ــهک ــورخالص ــهمح ــواندرس ــاالرامیت ــلب ــردوراهح ــیه ــایاصل تالشه
اینکــهســعیشــدتــاازتئوریهــایاقتصــادیدرتصریــحمدلهــایبــزرگمقیــاساســتفاده
ــهخصــوصاینکــهدرتبییــنروابــط،پایههــایاقتصــادخــردبیشــترمــورد بیشــتریشــود.ب
ــل ــوذتحلی ــرنف ــهخاط ــا،ب ــترازتئوریه ــتفادهبیش ــهدراس ــت.دوماینک ــرارگرف ــهق توج
ــطبلندمــدتتاکیــدبیشــتریشــد.همچنیــنپویاییهــایکوتاهمــدت ــررواب همانباشــتگی،ب
نیــزمــوردبررســیقــرارگرفــت.ســوماینکــه،درپاســخبــهانتقــادلــوکاس،مقــدارقابــلتوجهــی
ازتالشهــاصــرفواردکــردنانتظــاراتعقالیــیویــاانتظــاراتســازگاربــامدلهــای
ــدیاز ــلجدی ــهنس ــرب ــرفتهامنج ــنپیش ــد.ای ــاسش ــزرگمقی ــنجیب ــادکالنس اقتص
مدلهــایاقتصــادکالنســنجیشــدکــهســهویژگــیدرآنهــامشــترکبــود:شــرایطتعــادل،

ــکاران؛2000(1. ــتوهم ــی)گاران ــالتپویای ــاراتوتعدی ــدیانتظ فرمولبن

1- Garrat, at all, 2000
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روشکلــیبــرایطراحــیوبــرآوردمدلهــایاقتصــادکالنســنجیبدیــنترتیــباســت
ــدهو ــابش ــدلانتخ ــیم ــایتوضیح ــادیمتغیره ــایاقتص ــکتئوریه ــهکم ــداب ــهابت ک
ــه ــرتوضیحــیب ــتمتغی ــواًلعالم ــود.معم ــحمیش ــیتصری ــهصــورتکل ــدلب ــادالتم مع
ــای ــولوقفهه ــدلوط ــیم ــرمتبع ــیف ــودول ــنمیش ــادیتعیی ــایاقتص ــکتئوریه کم
آنبــهصــورتتجربــیوبــاآزمــونوخطــاودادههــایموجــودانتخــابمیشــود.درانتقــال
ازتئــوریبــهدادههــایآمــاری،فــروضمحدودکننــدهبســیاریمــورداســتفادهقــرارمیگیــرد.
زمانــیکــهبــااعمــالفــروضکافــیفقــطمتغیرهــایقابــلمشــاهدهدرمعادلــهحضــورداشــته
FIMLوOLS،2SLS،3SLSــد ــیمانن ــایمختلف ــتفادهازروشه ــااس ــهب ــند،معادل باش
قابــلبــرآوردمیباشــد.اگــرضریــبتخمیــنزدهشــدهمتغیــرتوضیحــیدارایعالمــتمــورد
انتظــارنبــودهویــاازنظــرآمــاریمعنــیدارنباشــد،متغیــرازمــدلحــذفمیشــود.همچنیــن
فــرمECMنشــانمیدهــدکــهکارگــزاراناقتصــادیزمانــیکــهازتعــادلبلندمــدتخــارج
ــد. ــرمیدهن ــادلبلندمــدتتغیی ــهتع ــرایرســیدنب ــدتب میشــوند،رفتارشــانرادرکوتاهم
اگــرمــدلبــرآوردشــده،درعمــلخــوبکارنکنــدبــهایــنمفهــوماســتکــهتعــدادضرایبــی
کــهدارایعالمــتمــوردانتظــاراســت،نــادرویــاکــممیباشــد.درایــنحالــتممکــناســت
دوبــارهبــهعقــببرگردیــمودرمــوردتئــورییــاانتقــالازتئــوریبــهمعادلــهتخمیــنزدهشــده
ــهجدیــدیمنجــرشــودوتخمیــن ــهیــکمعادل بازنگــریکنیــم.ایــنفرآینــدممکــناســتب
ــج ــوریونتای ــنتئ ــتوبرگشــتبی ــدرف ــنفرآین ــهدهــد.ای ــریارای ــجبهت ــدنتای ــهجدی معادل

ــر،1987(. ــد)فی ــازیراتشــکیلده ــدهایازمدلس ــدقســمتعم میتوان
قــدمبعــدیبعــدازتخمیــنمــدل،آزمــونوتجزیــهوتحلیــلنتایــجاســت.یکــیازروشهــا
بــرایآزمــونمــدلایــناســتکــهمقادیــرپیشبینــیشــده)براســاسمــدل(بــامقادیــرواقعــی
مقایســهشــود.معمــواًل،دقــتپیشبینــیهــرمدلــیبــاشــاخصهاییماننــدریشــهمجمــوع
مربعــاتخطاهــا)RMSE(،بررســیمیشــود.ازجملــهخواصــیکــهبــرایمــدلمــوردبررســی
قــرارمیگیــرد،مفهــوم»ضریــبفزاینــده«اســتکــهمقــدارتجربــیآنبــرایمــدلمحاســبه
ــکواحــد ــری ــهازایتغیی ــراتمتغیرهــایدرونزاب ــبنشــاندهندهتغیی ــنضری میشــود.ای
ــا درمتغیــربــرونزااســت.همچنیــنمیتوانــدازطریــقروشکنتــرلبهینــهتحلیــلشــود.ب
ــکمجموعــهازمتغیرهــایسیاســتی، ــنی ــادرنظرگرفت ــعهــدفخــاصوب ــکتاب ــرضی ف
ــلشــدهاز ــهقیدهــایتحمی ــاتوجــهب ــعهــدفب ــهتاب ــرسیاســتیراک ــدارمتغی ــوانمق میت
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طریــقمــدلحداقــلمیشــود،بدســتآورد)فیــر،1987(.
بــرایارزیابــیمدلهــایاقتصــادکالنســنجیمیتــوانازســهمــالکعمومــی:
ــه ــهب ــت)پســران؛1374(.درادام ــرهگرف ــت«به ــازگاری«و»کفای ــدف«،»س ــاه ــاطب »ارتب

ایــنمالکهــامیپردازیــم. توضیــح
ــرایاهــداف ــدف:مدلهــایاقتصــادکالنســنجیب ــا ه ــدل ب ــودن م ــط ب 1ـ مرتب
متنوعــیشــاملپیشبینــیسیاســتوفرمولبنــدی،آزمــوننظریههــایاقتصــادیوآمــوزش
ــک ــرایی ــتجوب ــنجس ــوند.بنابرای ــیمیش ــنجیطراح ــایاقتصادس ــریحتکنیکه ــاتش ی
مــدلهمــهکاره،هدفــیبیهــودهاســت.ایــنمــالککمــکمیکنــدتــارویاهــدافطراحــی
ــازی ــیدرمدلس ــایمختلف ــاورویهه ــهمدله ــهاینک ــهب ــاتوج ــویم.ب ــزش ــدلمتمرک م
وجــوددارنــدلــذادانســتنهــدفازطراحــیمــدل،یــکپیششــرطبــرایارزیابــیآناســت

)پســران؛1374(.
2ـ ســازگاری:مدلهــادرخــالســاختهنمیشــوندبلکــهدربســتریازمجموعــه
اطالعــاتگســتردهشــاملدانــشنســبتبــهشــکلگیریدادههــا،چارچــوبنهــادی،
ــییــک ــد.ســازگاریدرون ــیو...طراحــیمیگردن ــیقبل ــهاقتصــادی،تحقیقــاتتجرب نظری
ــی ــخهایمتناقض ــتیپاس ــدلنبایس ــهم ــاک ــنمعن ــتبدی ــیآناس ــازمنطق ــدل،پیشنی م
ــرایسیســتمهایپیچیــده،وظیفــهاصلــییــک ــد.ب ــهنمای ــرایســواالتمطــرحشــدهارای ب
مــدل،حصــولاطمینــانازســازگاریجوابهــاازنظــرتامیــنقیــودبودجــه،روابــطجریانــی
-انبــارهایو...میباشــد.نتایــجتجربــیمــدلاقتصــادکالنســنجیبایســتیبــاتئوریهــای
عمومیتــرعلــماقتصــادهمخوانــیداشــتهباشــند.ایــنامــر،اطمینــانبــهمــدلراافزایــش
ــدل ــبم ــحمناس ــهتصری ــدل،ب ــردم ــتکارب ــوردقابلی ــیدرم ــهاطالعات ــنارای دادهوضم

کمــکمیکنــد)کــراس؛1982(.
3ـ کفایــت:هــرچنــدتوجــهبــهمالکهــای»مربــوطبــودن«و»ســازگاری«الزماســت
ــیاری ــایبس ــوزمدله ــههن ــراک ــتچ ــینیس ــدلکاف ــابم ــرایانتخ ــهب ــچوج ــابههی ام
میتوانــدوجــودداشــتهباشــدکــهقابــلقبــولباشــند.ایــنمســالهبالفاصلــهســوال»کفایــت«
ــینمایــشدادههــاتوســطمــدلمطــرحمیشــود. ــدکــهدرآنخوب نســبیرامطــرحمینمای
تحلیــلکفایــتمــدلمعمــوالبــهمقایســهعملکــردپیشبینــِیمدلهــایمختلــفدرداخــل

ــردازد. ــهمیپ ــارجازنمون وخ
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مــالکمشــهوربــرایانتخــابمــدلدراقتصادســنجیضریــبهمبســتگیچنــدمتغیــره
ــمآوردن ــلفراه ــهبهدلی ــل،1961(.ک ــد)تای ــلمیباش ــهتای ــوبب منس ( )R ــده ــلش تعدی
روشــیســادهبــرایبررســیبــده-بســتانقــدرتبــرازشوکوچکــیمــدل،درســطحوســیعی
ــیآندرمدلهــایرگرســیونخطــیکالســیک ــرداصل ــرد.کارب ــرارمیگی ــورداســتفادهق م
مالــوز)1973(،مــالکپیشبینــی pC میباشــد.معیارهــایدیگــِرانتخــابمــدل،ازجملــه
کایکــه)1974و1974(،معیــاراطــالعبیزیــنشــوارتز)1978(، اممیــا)1980(معیــاراطــالعآ

ازنظــرتکنیکــی،بــاحداقــلکــردنتابــعزیــانصریــحمــدلبهینــهانتخــابمیشــود.
همچنیــنبرخــیازمعیارهایــیکــهبــهوســیلهآنصحــتوســقمنمایــشدرســت
واقعیتهــاتوســطمــدلتبییــنمیشــودعبارتنــداز:آزمــونهمانباشــتگی،اســتفادهازآمــاره
ــسجــزء ــونناهمســانیواریان ــونARCH،آزم ــونخــودهمبســتگی،آزم LMجهــتآزم

ــاداری ــونمعن ــودنجــزءپســماند،آزم ــالب ــوننرم ــح،آزم ــونخطــایتصری پســماند،آزم
ــی،1384(. ــاو)Chow()امام ــاختاریچ ــتس ــونشکس ــی،آزم ــرفصل متغی

)CGE( مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر
مــدلتعــادلعمومــیمحاســبهپذیر)CGE(هماننــدیــکآزمایشــگاهتجربــیدراقتصــاد
اســتکــهاثــراتکمــیسیاســتهایاقتصــادیوشــوکهایخارجــیبــراقتصــادداخلــیرا
ــن ــطبی ــنمدلهــالحــاظنمــودنرواب ــهویژگیهــایای ــرارمیدهــد.ازجمل مــوردبررســیق
ــه ــاب ــدونهاده ــلتولی ــاتوعوام ــاوخدم ــفکااله ــفوبازارهــایمختل فعالیتهــایمختل

صــورتخطــیوغیرخطــیمیباشــد.
براساستعریفرابینسون،یکمدلCGEبایستیشامل4عنصرباشد:

1 تصریحکارگزارانیکهرفتارآنهاموردتحلیلقرارمیگیرد..
2 شناساییقاعدهرفتاریوشرایطیکهآنهاعملمیکنند..
3 مشخصکردنقواعدیکهتصمیماتکارگزارانبراساسآنهااتخاذمیشود..
4 مشخصکردن»قاعدهبازی«کهساختارنهادهایاقتصادراتعیینمیکند..

ــراس،مدلهــایتعــادلعمومــیقابلمحاســبه،نحــوهتخصیــص ــراســاسشــرطوال ب
منابــعدریــکاقتصــادبــازاررابهعنــواننتیجــهحاصــلازتعامــلعرضــهوتقاضــاورســیدنبــه
ــیاســت ــرمعادالت ــیراتوضیــحمیدهنــد.بلوکهــایایــنمدلهــا،مشــتملب قیمــتتعادل
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ــت ــدگانودول ــدگان،تولیدکنن ــارکارگــزارانمربوطــهشــاملمصرفکنن کــهنشــاندهندهرفت
ــوانتابعــی ــهعن ــدراب ــنکارگــزارانکاالوخدمــاتونهادههــایتولی ــکازای میباشــد.هری
ــر ــازارمنج ــایب ــهنیروه ــرضاینک ــاف ــد.ب ــامیکنن ــهوتقاض ــا،عرض ــایآنه ازقیمته
بــهتعــادلبیــنعرضــهوتقاضــامیشــود،مــدلتعــادلعمومــی،قیمتــیراحســابمیکنــد
کــههمــهبازارهــاتســویهمیشــود.بــهطــوریکــهقانــونوالــراسدرآنحاکــمبــودهوبــردار
ــا ــنمدله ــنای ــراســت(Borges ، 1986).همچنی ــردارصف ــفب ــیهــممخال قیمــتتعادل
چارچوبــیاســتکــهرابطــهبیــنمتغیرهایــیماننــددرآمــدگروههــایمختلــف،الگــویتقاضــا،
ــههــمپیونــدمیدهــد)تیســن؛1998(. ــرازپرداختهــاوســاختارتولیــدچنــدبخشــیراب ت
ــم ــتانده(Input ـOutput)،ه ــایداده-س ــالفتحلیله ــازیبرخ ــوعمدلس ــنن درای
مقادیــروهــمقیمتهــاینســبیدرونزابــودهومصــرفنیــزکامــالبرونــزانبــودهوتابعــیاز
ــااعمــال درآمــددرنظــرگرفتــهمیشــود.همچنیــنبرخــالفمدلهــایتعــادلجزئــیکــهب
برخــیفــروض،هــربخــشرامســتقلازســایربخشهــادرنظــرمیگیرنــد،رهیافــتتعــادل
عمومــیســعیمیکنــدتمــامارتباطــاتداخــلاقتصــادرابــهصــورتتعامــالتمختلــفکاالیی
ــهای ــتایمقایس ــایایس ــاستحلیله ــواًلبراس ــامعم ــنتحلیله ــرد.ای ــربگی ــیدرنظ وپول
صــورتمیگیــرد.یعنــیوضعیــتتعــادلاولیــهبــاوضعیــتتعــادلجدیــدبعــدازشــوکبــرونزا
ــود. ــهمیش ــدهمقایس ــبهش ــددیمحاس ــرع ــاسمقادی ــراس ــدب ــتجدی ــاذسیاس ــااتخ وی
درحالــتکلــی،هــدفازمدلســازیCGE،ســاختنیــکمــدلبــاســاختارنســبتًاشــفافی
ــرونزادر ــوکهایب ــاش ــفوی ــتهایمختل ــذاریسیاس ــمتأثیرگ ــهدرآنمکانیس ــتک اس
چارچــوبیــکالگــویچنــدبخشــیمشــخصشــود.بــاتوجــهبــهمحدودیتهــایموجــوددر
بــرآوردپارامترهــاودرنتیجــهســاختارمــدل،معمــواًلهــدفازایــنمدلســازیپیشبینــیدقیق
نتایــجحاصــلازسیاســتهایمختلــفنمیباشــد)آدلمــنورابینســون،1978(،بلکــهصرفــا
ــدازهمیباشــد.معمــوال ــنسیاســتهاازنظــرجهــتوان ــرایشناســایینحــوهاثرگــذاریای ب
مــدلبــراییــککشــورســاختهشــدهوبــررویتوزیــعدرآمــدیــاتخصیــصمنابــعدرداخــل
ــماندازهای ــارهچش ــوریدرب ــدکش ــایچن ــنمدله ــود.همچنی ــدمیش ــورتأکی ــککش ی
میباشــد. افزایــش حــال در آنهــا محبوبیــت و داشــته وجــود جهانــی و منطقــهای
و برونــزا درونــزا، دســته ســه بــه میتــوان را عمومــی تعــادل الگــوی متغیرهــای
سیاســتگذاریتقســیمنمــود.متغیرهــایدرونــزاشــاملمتغیرهایــیهســتندکــهدربازارهــای
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ســهگانهمعرفــیشــدهوشــاخصهایکالنآنهــارابــهتعــادلمیرســانند،ماننــدقیمتهــا
)قیمــتکاالهــا،قیمــتعوامــلونــرخارز(،تولیــدواشــتغالبهتفکیــکفعالیتهــا.متغیرهای
برونــزاشــاملمتغیرهایــیهســتندکــهتوســطشــرایطداخلــیویــاخارجــیبــهسیســتمدیکتــه
میشــودوسیســتمنمیتوانــدتاثیــریرویآنهــاداشــتهباشــدماننــدموجــودیعوامــل
تولیــد،قیمتهــایجهانــیوبرخــیازتنگناهــایســاختاری.متغیرهــایسیاســتگذاری
ــت ماننــدنرخهــایتعرفــه،سوبســید،مالیاتهــایمســتقیموغیرمســتقیم،هزینههــایدول
ــر ــذاریب ــدفتاثیرگ ــاه ــهب ــتندک ــیهس ــودنآن(متغیرهای ــتب ــورتثاب ــرخارز)درص ون
ــا ــیدســتهایب ــادلعموم ــایتع ــندرمدله ــد.همچنی ــنمیگردن ــزاتعیی ــایدرون متغیره
عنــوانپارامترهــاوجــوددارنــدکــهبــهعنــوانمثــالچگونگــیحساســیتمتغیرهــایدرونــزارا

ــد. ــررانشــانمیدهن ــههمدیگ ــزاب ــایدرون ــزاومتغیره ــایبرون ــهمتغیره ب
بهطورکلــیمــدلتعــادلعمومــیقابــلمحاســبه،سیســتمیازمعــادالتهمزمــانشــامل
،بــردارمتغیرهــای میباشــد،بهطوریکــهازبــردارمتغیرهــایبرونــزای پارامترهــای

نتیجــهخواهــدشــد: درونــزای

همانطــورکــهمالحظــهمیشــودمدلهــایCGEفاقــدجمــالتخطــامیباشــند،
عــدموجــودجــزخطــادرمعادلــهفــوقحاکــیازتفســیرمدلســازیCGEبــهعنــوانشــیوهای

غیرتصادفــیبــودهکــهمغایــربــاشــیوهتصادفــیاقتصادســنجیمیباشــد.
ازآغــازدهــه1980،مدلهــایCGEبــرایتحلیــلنتایــجسیاســتهایمختلــف
ــت ــالتوســعهمحبوبی ــهودرح ــعدرکشــورهایتوســعهیافت ــصمناب اقتصــادکالنوتخصی
جزئــی تعــادل مدلهــای بــه CGE مدلهــای ترجیــح علــت کردهانــد. پیــدا فزاینــده
ــل ــورکام ــهط ــاب ــوعتحلیله ــنن ــلدرای ــتگیهایمتقاب ــهوابس ــتک ــراس ــنخاط ــهای ب
بــرایانجــامیــک ابزارهــایسیاســتی از واردمــدلمیشــود.بهطوریکــهاگــریکــی
تغییــردرمتغیــرهدفگــذاریشــدهاقتصــادیبــهکارگرفتــهشــود،ســایرمتغیرهــای
ــن ــیدرای ــهنهای ــوند.نتیج ــهمیش ــرگرفت ــونددرنظ ــرمیش ــهازآنمتأث ــزک اقتصــادینی
اثــرات بــا نــوعتحلیلهــاممکــناســتمتفــاوتازانتظــاراتسیاســتگذارانبــودهو
مثالهــای باشــد. متفــاوت کامــاًل میکنــد پیشبینــی جزئــی تعــادل کــه مســتقیمی
ــیو ــادلجزئ ــایتع ــلدرتحلیله ــایرعوام ــردنس ــرضک ــتف ــهثاب ــودداردک ــادیوج زی
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مســتقلفــرضکــردنعملکــردبخشهــایمختلــفبــدوندرنظــرگرفتــنتعامــالت
بیــنآنهــا،ســببمیشــودکــهایــنمدلهــاازموفقیــتکمتــریدرتبییــنپدیدههــاو

پیشبینینتایجسیاستهایمختلفبرخوردارشوند)ویلنباکل؛1994(.
ــه ــوب ــنالگ ــبه،ای ــیقابلمحاس ــادلعموم ــویتع ــایالگ ــهمزیته ــهب ــاتوج ــروزهب ام
ــا ــرد.ام ــرارمیگی ــتفادهق ــورداس ــتیم ــلسیاس ــتانداردتحلی ــایاس ــیازابزاره ــوانیک عن
هماننــدهمــهابزارهــایسیاســتهایاقتصــادی،اســتفادهازآنبحثهــایزیــادیرا
ــدهزیــادمیشــود، ــدادسیاســتهایمطــرحش ــن،زمانــیکــهتع ــودای ــد.بــاوج میطلب

جایگزیــنخوبــیبــرایتعــادلعمومــیقابلمحاســبهوجــودنــدارد.)ارو؛2005(.

تکنیک تحلیل اقتصاد پایه1
ایــنتکنیــکیکــیازبانفوذتریــنوســادهترینروشهــایتعییــندرآمــدواشــتغال
منطقــهای اقتصــاد رشــد تئــوری اولیــن عنــوان بــه را آن میتــوان تقریبــا و میباشــد
نیــزمعرفــینمــود.درایــنتکنیــکفعالیتهــایاقتصــادیمنطقــهبــهدوبخــشپایــه
ــه ــرارگرفت ــاق ــنمبن ــرای ــکب ــنتکنی ــاسای ــردد.اس ــیممیگ ــهتقس ــی(وغیرپای )صادرات
ــرویمحرکــهاقتصــادمنطقــه،درآمــدناشــیازبخــشصــادرات ــوررشــدونی اســتکــهموت
اســت.بــهایــنترتیــبکــهصــادراتناشــیازتقاضــایخــارجازمنطقــهموجــبتزریــقدرآمــد
ــه، ــریاقتصادپای ــبتکاث ــهضری ــاتوجــهب ــدب ــقدرآم ــنتزری ــهگشــتهوای ــهاقتصــادمنطق ب
ــای ــردد.فعالیته ــهمیگ ــادمنطق ــوددراقتص ــایموج ــکوفاییبخشه ــدوش ــبرش موج
ــرآورده ــبب ــهموج ــودک ــالقمیش ــااط ــتهازفعالیته ــهآندس ــزب ــهنی ــهایمنطق غیرپای
نمــودننیازهــاوتقاضــایخانوارهــاوبنگاههــادرداخــلمنطقــهگــردد.درعمــلبــه
راحتــیمیتــوانهــریــکازایــندوبخــشرابــهزیــربخشهــایمتعــددیتقســیم
نمــود)عبایــی،1379(.آنگــروهازبخشهــایغیرپایــهایبیشــتراهمیــتمییابــدکــه
ــی ــهنهای ــهنتیج ــوریک ــرد.بهط ــلک ــهایتبدی ــایپای ــهبخشه ــجب ــارابتدری ــوانآنه بت

سیاستهایجایگزینیوارداتبتواندبهشکلگیریبخشهایپایهایمنجرشود.
ــهاطالعــات ــزیمنطقــهایوانتخــاباســتراتژیتوســعهب ازآنجــاکــهدرامــربرنامهری
گســتردهایدرمــوردســاختاراقتصــادینیــازهســتایــنروشومحاســباتمربــوطدرصــدد

1- Economomic Bace Analysis
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ــادر ــهدارایرشــدســریعوی ــهشناســاییبخشهــایاقتصــادیک ــهنســبتب ــناســتک ای
ــای ــد.بخشه ــدامنمای ــداق ــیندارن ــهتحرک ــیک ــیبخشهای ــاختارندوحت ــدس ــالتجدی ح
ــل ــهمقاب ــجس ــهتدری ــهب ــدک ــرارمیگیرن ــهق ــوردتوج ــاظم ــنلح ــریعبدی ــدس دارایرش
ــدشــد.بخشهــایدر ــلخواهن ــهبخــشبزرگــیتبدی ــهخــوداختصــاصدادهوب توجهــیب
ــای ــهدردورهه ــدندک ــیمیش ــیتلق ــتهبخــشبزرگ ــبدرگذش ــاختار،اغل ــدس ــالتجدی ح
اخیــررشــدچندانــینداشــتندولــذاتجدیــدســاختارآنهــابــهاحیــاینقــشمجــددوداشــتن
ســهمبــزرگدراقتصــادمنجــرخواهــدشــد.بخشهــایفاقــدتحــرکنیــزبالقــوهبخشهایــی
هســتندکــهمیتــوانبــامدیریــتصحیــحبــهافزایــشســهمآنــاندراقتصــادکمــکنمــود.
ــادهتر ــیارس ــق،بس ــوالدرمناط ــتغالمعم ــهاش ــوطب ــایمرب ــهآماره ــهبهاینک ــاتوج ب
قابــلجمــعآوریمیباشــند،لــذاایــنمــدلدرخصــوصتاثیــراتمربــوطبــهاشــتغالو
ــهاشــتغالقــادر تغییــرآنمــورداســتفادهقــرارگرفتــهاســت.بدیــنترتیــبمــدلاقتصــادپای
اســتتاثیــراتافزایــشدراشــتغالبخــشپایــهبــراشــتغالبخــشغیرپایــهودرنهایــتکل
ــیاز ــهناش ــتغالبخــشغیرپای ــردراش ــهتغیی ــدتودرج ــهش ــد.البت ــیکن ــتغالرابررس اش
ــرگان ــود)مه ــننم ــهتعیی ــادپای ــباقتص ــقضری ــوانازطری ــهرامیت ــتغالپای ــردراش تغیی
ــه ــودداردک ــهوج ــادپای ــریاقتص ــرایاندازهگی ــددیب ــایمتع ــور،1385(.روشه واصغرپ
مناســبترینآنبهکارگیــرینســبتهایمکانــیاســتکــهدرآناقتصــادمنطقــهنســبتبــه

ــرد. ــرارمیگی ــیق ــوردبررس ــعم ــرومرج اقتصــادبزرگت
ــدا ــود:ابت ــرعمــلنم ــهصــورتزی ــوانب ــهمیت ــوماقتصــادپای ــراینشــاندادنمفه ب
بایــدتفاوتــیبیــناشــتغالدربخــشپایــه)X(واشــتغالدربخــشغیرپایــه)D(قائــلشــد.در

صورتــیکــهکلاشــتغالمنطقــهبــا)T(مشــخصشــودخواهیــمداشــت:
                             DXT += )14-3(

ــپسفــرضمیشــودکــهبخــشغیرپایــه)محلــی(بــهنحــویدرخدمــتبخــش س
ــندوبخــشوجــود ــناشــتغالای ــزبی ــینســبتینی ــهاســتوبهطــورطبیع ــیمنطق صادرات

ــانداد: ــلنش ــورتذی ــهص ــاراب ــوانآنه ــهمیت داردک
XdD .= )15-3(

کــهدرآنdمقــدارثابــتمثبتــیاســت.درصورتــیکــهرابطــه)3-19(رادررابطــه
)3-18(قراردهیم،خواهیمداشت:
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XdT )1( +=  یا
آنهــارابــهصــورت )(∆ اگــرمتغیرهــارادردوبرهــهاززمــانبررســیکنیــموتغییــرات

گرفتــناولیــنتفاضــلمحاســبهنماییــم،بــهرابطــهزیــرمیرســیم:

XdT ∆+=∆ )1(

نتیجهذیلبدستخواهدآمد: X∆ کهازتقسیماینرابطهبر

d
X
T

+=
∆
∆ 1 )16-3(

رابطــه)3ـ16(بیانگــرایــناســتکــهایجــادیــکشــغلاضافــیدربخــشصــادراتمنطقه
ــب ــارت(d+1)راضری ــد.عب ــدش ــزان(d+1)خواه ــهمی ــتغالب ــشکلاش ــهافزای ــرب منج
اشــتغالپایــهدربخــشصادراتــیمینامیــم.ایــنمــدلراهمچنیــنمیتــواندرمــوردتعییــن
درآمــدمناطــقبــهکاربــرد.درایــنحالــتدرآمــدمنطقــهازدوبخــشپایــهوغیرپایــهتشــکیل
خواهــدشــد.درصورتــیکــهدرآمــدکلمنطقــهرابــا(I)،درآمــدبخــشپایــهرابــا(B)ودرآمــد

بخــشغیرپایــهرابــا(S)نشــاندهیــم،درآمــدکلمنطقــهبرابــرخواهــدبــودبــا:
BSI += )17-3(

ــش ــهافزای ــهراوابســتهب ــدشــدهدرمنطق ــشتقاضــایکاالهــاوخدمــاتتولی ــرافزای اگ
ــه ــدکلب ــهودرآم ــشغیرپای ــدبخ ــندرآم ــهایبی ــم،رابط ــرضنمایی ــهف ــدکلمنطق درآم

ــلمتصــوراســت: صــورتذی
)18-3(

تکرارعملیاتریاضیمربوطبهبخشاشتغالرابطهذیلرابدنبالخواهدداشت:

sB
I

−
=

∆
∆

1
1 )19-3(

ضریبدرآمداقتصادپایه)صادراتی(است. s−1
1 کهعبارت

ــیدر ــاتواقع ــهاطالع ــناســتک ــه(ای ــدبخــشپای ــنB)درآم ــنروشتخمی دقیقتری
مــوردمیــزانحمــلکاالهــایصنایــعمختلــفبــهخــارجازمنطقــهبــرآوردشــود.امــاازآنجــا
کــهایــنروشبســیارپرهزینــهاســتمعمــوالازروشهــایغیرمســتقیموارزانتــرمثــل،میزان
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اشــتغالدربخــشصادراتــیمناطــقاســتفادهمیگــردد.همچنیــندیگــرروشمعمــولمــورد
اســتفادهدرایــنخصــوصنســبتمکانــی1میباشــد.ایــننســبتمیتوانــدســهمآنقســمت
ــاغ ــد)صب ــننمای ــودتعیی ــهصــادرمیش ــارجازمنطق ــهخ ــهب ــتراک ــرصنع ازصــادراته

کرمانــی،1380(.نســبتمکانــیواقعــیهــرصنعــتعبــارتاســتاز:

)20-3(

چنانچــهنســبتفــوقبرابــربــایــکباشــدبدیــنمعنــیاســتکــهمصــرفآنکاالیخــاص
ــه ــاتخاصــیب ــچکاالوخدم ــههی ــتودرنتیج ــدآنکاالس ــاتولی ــرب ــابراب ــهدقیق درمنطق
مســاوی4باشــد،تولیــدآنکاالیخــاصچهــار 1L منظــورصــادراتتولیــدنمیشــود.اگــر
ــازار ــرایب ــارمب ــکچه ــای ــتتنه ــانآنصنع ــنکارکن ــیاســتوبنابرای ــرمصــرفمحل براب

ــد. ــدمیکنن ــیتولی ــازارصادرات ــرایب ــیوســهچهــارمب داخل
نســبتهایمکانــیروششــناختهشــدهایبــرایتعییــناهمیــتنســبیبخشهــااســت
ــه ــدوب ــننمای ــعتبیی ــرومرج ــوببزرگت ــکچارچ ــارادری ــتآنه ــهدرصــدداســتاهمی ک

ــرمحاســبهمیشــود. صــورتزی

)21-3(
کهدرآن

rدرمنطقهiاشتغالبخشEir

rاشتغالدرمنطقهEr

EiNاشتغالبخشiدرسطحکلی)یامنطقهمرجع(

ENاشتغالدرسطحکلی)یامنطقهمرجع(

مخــرجکســرمعیــاریاســتبــراینشــاندادنایــنکــهچقــدرازتولیــدمحلــیبایــدبــرای
رفــعنیازهــاوتقاضاهــایداخلــیتخصیــصدادهشــود.لــذا،نســبتمکانــیبــرایهــرصنعــت
خــاص،بــااســتفادهاشـتغـــالمیــزانصادراتــیبــودنآنصنعــترامشخـــصمیکنــد.اگــر

1- Location Quotient
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نســبتمکانــیآنصنعــتباشــد،میــزاناشــتغالصادراتــی iLi , کلاشــتغالدرصنعــت iT
درآنصنعــتبرابــرخواهــدبــودبــا:

 i
i

i
i T

L
LX 1−

=
)22-3(

ــع ــیدرصنای ــوانازمجمــوعاشــتغالهایصادرات ــهرامیت ــیمنطق کلاشــتغالصادرات
مختلفبهدســتآورد.ضریباشــتغالمســاویکلاشــتغالتقسیمبراشــتغالصادراتیاست.
 X∆ قــدمبعــدیدرمطالعــهاقتصــادپایــهپیــشبینــیرشــدصنایــعپایــهایاســتیعنــی
درمعادلــه)3ـ16(.یکــیازراههــاایــناســتکــهرونــدتقاضــایملــیبــرایکاالیــیخــاص
تخمیــنزدهشــود.راهدومنیــزمیتوانــدایــنباشــدکــهجاذبــهنســبیمنطقــهرابــرایتولیــد

کننــدگانآنکاالمحاســبهوارزیابــینمــود.
ــز ــینی ــنروش،درعمــلمالحظــاتوانتقادات ــلمالحظــهای ــردقاب ــهکارب ــاتوجــهب ب
ــکالت ــیازمش ــم.یک ــامیپردازی ــیازآنه ــیبرخ ــهبررس ــهب ــتک ــدهاس ــرآنواردگردی ب
ایــنروشایــناســتکــهاشــتغالدربخــشمحلــیممکــناســتبــهجــزبخــشصــادراتاز
عوامــلدیگــرینیــزپیــروینمایــدودرنتیجــهرابطــهایهماننــدرابطــهزیــربیــناشــتغالدر

بخــشمحلــیوکلاشــتغالبرقــرارباشــد:
 TddD 10 += )23-3(

ــی ــتغالمحل ــهدراش ــتک ــرونزا(اس ــلب ــل)عوام ــایرعوام ــرس بیانگ 0d ــهدرآن ک
ــه ــهممکــناســتکــهازســایرمناطــقب ــرادمنطق ــالدرآمــداف ــوانمث ــرمیگــذارد)بعن تاثی
ــیرهای ازمتغـ 0d ــامل ــع،عـ ــردد(.درواق ــهخــرجگ ــهمنطق ــدودربخــشغیرپای دســتآی
ــزان می 1d ــن، Tمیباشــد.همچنی ــهوجــودداردومســتقلاز ــهدرمنطق ــیاســتک داخل
تاثیرپذیــریمنطقــهازمتغیــراشــتغالکلرانشــانمیدهــد.جایگزینــیرابطــهفــوقدررابطــه

ــد: ــتمیده ــهدس ــرراب ــهزی )3-18(نتیج
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 T∆ ــوانازتقســیم رابطــهفــوقنشــانمیدهــدکــهضریــبمنطقــهایاشــتغالرامیت
بــهدســتآورد)صبــاغکرمانــی،1380(. X∆ بــر

مشــکلدومایــناســتکــهبخــشصادراتــیممکــناســتخــودازبخشهــایمختلفــی
تشــکیلگــردد.بنابرایــنشــدتتغییــرتقاضــایصادراتــیبــراشــتغال،بســتگیبــهایــنخواهــد
داشــتکــهکــدامصنعــتصادراتــیبیشــترتحــتتاثیــرتغییــراتتقاضــاقــرارمیگیــرد.بــرای
مثـــالبرخــیازمنـــاطق،قـــسمتاعظــموارداتنهادههــایتولیــدخــودراازســایرمناطــق
انجــاممیدهنــددرحالــیکــهبرخــیازصنایــعدیگــرممکــناســتبیشــتربــهمنابــعداخلــی
اتــکاداشــتهباشــند.طبیعــیاســتکــهآثــارتکاثــریافزایــشتقاضــابیــنصنایــعمختلــفو
ــعمتفــاوتاســت.درهــرصــورتودر ــهتوســطآنصنای ــهمحــلتأمیــنمــواداولی نســبتب
هــریــکازحــاالتفــوقپیشــنهادگردیــدهاســتکــهیــک»ســری«ازضرایــببــرایصنایــع

مختلــفصادراتــیمنطقــهمحاســبهگــردد)ویــسوگودینــگ،1986(.
همانگونــهکــهبیــانشــدبــرایتخمیــنمــدلاقتصــادپایــهابتــداالزماســتبخشهــای
پایــهبــهنحــویمــوردشناســاییقــرارگیرنــدوعمدتــًانیــزدوراهحــلبــرایآنمتصــورشــد.
ــادی ــهگیــریکــهدارایهزینــهزی ــانمون اولازطرقــیهماننــدسرشــماریهــایعمومــیی
اســتومعمــواًلازایــنروشکمتــراســتفادهمیگــردد.راهحــلدوماســتفادهازتقریــببــرای
ــه ــیمیباشــدک ــزنســبتمکان ــنآننی ــهمعروفتری ــهایاســتک شناســاییبخشهــایپای
ــازاد ــهم ــربخــشراک ــایاقتصــادیه ــیرودفعالیته ــهکارم ــتغالب ــورداش ــواًلدرم معم

ــرفــروضخــاصخــودتکیــهدارد. مصــرفمنطقــهاســت،مشــخصمیکنــدوب
ــدو• ــاصدارن ــابهیدرآنبخــشخ ــدمصــرفمش ــوررون ــککش ــفدری ــقمختل مناط

طبیعتــًاتقاضــایســرانهآنهــانیــزیکســانتصــورمیگــردد.درحالیکــهایــنفــرضنــهدر
کشــورهایپیشــرفتهصــدقمیکنــدونــهدرکشــورهایدرحالتوســعه.مصــرفکاالهــادر
صنایــعمختلــفبــهعوامــلمتعــددیدرمناطــقبســتگیداردواگــردرمنطقــهایمصــرف
ســرانهباالتــرازســایرمناطــقباشــد،نســبتمکانــیتعــدادکارکنــانبخــشصادراتــیرا

بیــشازحــدخواهنــدنمــودوبــرعکــس)صبــاغکرمانــی،1380(.
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کشــوردرآنبخــشخــاصیــادرآنکاالیخــاصنــهصــادراتداشــتهونــهواردات.بــه•
ــنجهــتاســتکــه ــههمی ــد.ب ــرفــرضمینمای ــصصــادراتراصف ــارتدیگــرخال عب
ســهماشــتغالملــیدرتولیــدیــکصنعــتومیــزانســهمیکــهبــرایخــودکفایــیالزم
اســت،تفســیرمیگــردد.درحالــیکــهاگــرکشــورصادراتــیدرآنکاالیــاصنعــتخــاص
داشــتهباشــد،ســهماشــتغالملــیبــرایرســیدنبــهخــودکفایــیبیشــترازحــدتخمیــن
زدهشــدهودرنتیجــهتعــدادکارکنــانصادراتــیمــوردنیــازکمتــرازحــدتخمیــنمیباشــد

)مهــرگانواصغرپــور،1385(.
معمــوالایــنمعیــاربــرایگــروهکاالهــامحاســبهمیشــودنــهبــراییــککاالیخــاص.•

یعنــیجمعــیدرنظــرگرفتــنکاالهــانیــزمنجــربــهتخمیــنپاییــنازکارکنــانصادراتــی
میگــردد.

ــی• ــزتابعــیازکارای ــزانصــادراتووارداتنی ــراســت.می ــاهــمبراب ــیدرمناطــقب کارای
خواهــدبــود.بــهایــنترتیــبکــهاگــرمنطقــهدارایکارایــیبیشــترینســبتبــهمناطــق
مشــابهباشــد،صــادراتآنبیشــترواگــردارایکارایــیکمتــریباشــدصــادراتآنکاهــش

خواهــدیافــتودرنتیجــهبــرمیــزاننســبتمکانــیتأثیــرخواهــدگذاشــت.

(Shift Share) مدل تغییر سهم
ــهکار ــرایتحلیــلمنطقــهایب ــارتوســطادگارهــووردردهــه1940ب ایــنمــدلاولیــنب
ــلصــادرات،اشــتغال، ــرتوضیحــیمشــخصازقبی ــکمتغی ــهی ــرپای ــردهشــدهاســتوب ب
ــایــکمنطقــهبزرگتــرکــه ــرایدودورهزمانــیمشــخص،رشــدیــکمنطقــهراب تولیــدو...ب
خــودجزیــیازآناســتمقایســهمیکنــدوروشنســبتاســادهایاســتکــهتــالشمیکنــد
برخــیازعواملــیراکــهاساســابــهاختــالفرشــدودرنتیجــهاختــالفدرامکانــاتیــانواحــی
یــابخشهــایمختلــفمیانجامــدشناســاییکنــد)تقــیزاده،1376(.تحلیــلانتقــالســهم
بــرایارزیابــیاثــراتتجدیــدســاختارصنعتــیبــررویاقتصــادمنطقــهمناســببــودهوامــکان
شناســاییمزیتهــایاقتصــادیمنطقــهونیــزتعییــنصنایــعدارایظرفیتهــایرشــد

ــازد. ــممیس ــهشایســتهبررســیبیشــتریمیباشــندرافراه ــوه،ک بالق
ــل ــرایتحلیـ ــزاریبـ ــوانابـ ــهعنـ ــتاندهبـ ــایدادهـسـ ــدتحلیلهـ ــدلهماننـ ــنمـ ایـ
ارتبـــاطصنایـــعوبخشهـــایمختلـــفیـــکمنطقـــه)کشـــور(بـــاصنایـــعوبخشهـــای



133دومینسندتدبیرتوسعهاستانآذربایجانشرقی

ملی)جهانـــی(بـــکارمـــیرود)مصرینـــژادوترکـــی،1383(.همچنیـــنمیتوانـــدتغییـــرات
اقتصـــادمنطقهای)کشـــور(رابـــهرشـــدناشـــیازرشـــدملـــی)جهانـــی(،رشـــدناشـــیازســـاختار
صنعتـــیورشـــدناشـــیازمزایـــایرقابتـــیدرفعالیـــتصنایـــعکارخانـــهاینســـبتدهـــد.
مؤلفــهســهمملــی،افزایــشدرتولیــدناخالــصداخلــیمنطقــهرابــهشــرطآنکــه
ــد ــریمینمای ــد،اندازهگی ــشیابن ــیافزای ــرخمل ــطن ــانمتوس ــاهم ــهب ــایمنطق فعالیته
ــنمؤلفــهمحاســبهمیشــود،درواقــع ــهواســطهای ــیکــهب ــانزول (Seyfried 1996).رشــدی

رشــدیــانزولــیاســتکــهتحــتتأثیــرتغییــراتاقتصــادیکلــیکشــورنصیــبمنطقــهمــورد
نظــرشــدهاســت.چراکــهمنطقــهبخشــیازاقتصــادملــیدرحــالتغییــربــودهوانتظــارمیرود

کــهبــارشــداقتصــادکشــور،منطقــهنیــزرشــدنمایــد.
مؤلفــهســاختارصنعتــیاثــرترکیــبفعالیتهــاییــکمنطقــهرامــوردتوجــهقــرار
ــانرخــیمتفــاوتازســایر میدهــد.یــکفعالیــتمشــخصدرســطحملــی،ممکــناســتب
ــز ــاالرادرخــودمتمرک ــرخرشــدب ــان ــهفعالیتهــایب ــهایک ــد.منطق ــرنمای فعالیتهــاتغیی
ــودهو ــوردارب ــوببرخ ــاختارمطل ــتهوازس ــتداش ــیمثب ــاختارصنعت ــرس ــت،اث ــودهاس نم
ــنرادرخــودجــایداده ــارشــدپائی ــیازفعالیتهــایب ــهایکــهســهمباالی برعکــسمنطق
اثــرســاختارصنعتــیمنفــیخواهــدداشــت.مؤلفــهســاختارصنعتــیبــهدوعامــلســهمهــر
ــا فعالیــتدراقتصــادهــرمنطقــهونحــوهعملکــردهــرفعالیــتدرســطحملــیدرمقایســهب

ــیاقتصــادکشــور،بســتگیدارد. عملکــردکل
مؤلفــهســهممنطقــهای،انتقــالناشــیازرقابتپذیــریومزیتنســبیفعالیتمنطقــهرادر
مقایســهبــاهمتــایخــوددرســطحملــی،اندازهگیــریمینمایــد.بهدلیلشــرایطخــاصمکانی
ــهممکــناســتســریعتر ــکمنطق ومزیتهــاینســبیبرخــیفعالیتهــایاقتصــادیدری
ــد ــهایمیتوان ــهســهممنطق ــنمؤلف ــد.بنابرای ــیرشــدیابن ــادرســطحمل ــانفعالیته ازهم
قابلیتهــاومزیتهــاینســبیمنطقــهراشناســایینمایدلیکنبــهدلیلمزیتاشــارهایننماید.
انتقــالکلنیــزازحاصــلجمــعســهمؤلفــهقبلــیبــهدســتمیآیــدونشــاندهنــدهایــن
مطلــباســتکــهاگــرمنطقــهایدقیقــًارشــدکشــوررادنبــالنمــودهباشــداثــرخالــصتغییــر
ــد ــردهباش ــدک ــوررش ــدکش ــریعترازرش ــرس ــهاگ ــود.درحالیک ــدب ــرخواه ــال(،صف )انتق
تغییــرمثبــتواگــرداراینــرخرشــدیکمتــرازنــرخرشــدکشــوربــودهباشــد،تغییــرمنفــی
ــانــوعســاختارصنعتــی ــود.تغییــراتســاختاریدرجــهعملکــردمنطقــهدررابطــهب خواهــدب
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ــن ــدهای ــاندهن ــدنش ــتباش ــرمثب ــنتغیی ــرای ــال،اگ ــورمث ــد.بهط ــریمینمای رااندازهگی
مطلــباســتکــهصنایــعپایــهمنطقــهمطلــوباســتواگــرمنفــیباشــدنشــاندهنــدهایــن
ــه ــرشــکلگرفت ــارشــدکمت ــروب ــبافتادهت ــععق ــهازصنای ــعمنطق ــهصنای ــباســتک مطل
اســت.بــهعبــارتدیگــر،نواحــیبــاتمرکــزبــاالیصنعتــیودارایگرایــشبــهرشــد،ســریعتر

ــد. ــرمناطــقرشــدمیکنن ازدیگ
تغییــراتاثــراترقابتــیآنقســمتازرشــدمنطقــهرانشــانمیدهنــدکــهناشــیاز
ــرایط ــی،ش ــودمنابــعطبیع ــی،وج ــوصزیرســاختهایصنعت ــبیدرخص ــاینس مزیته
ــرایط ــیوش ــایمدیریت ــت،نیروه ــهوارزانقیم ــواداولی ــودنم ــب،داراب ــیمناس جغرافیای
صنعتــیمیباشــد.اگــرایــنمــوارددرمنطقــهخاصــیبهتــرازســایرمناطــقباشــدبایــدنتیجــه
مثبــترادرایــنبخــشنشــاندهنــد.اســاسالگــویتغییــرســهمایــناســتکــهاختالفــات
وتغییــراتنــرخرشــدهــریــکازشــاخصهارابیــنمنطقــهوکالنمنطقــهیــاملــی،متأثــر
ازدوعامــلواثــرکیفــی)اثــررقابتــیواثــرتجمعــی(موجــوددرهــرمنطقــهنشــانمیدهــد.

کهاینمدلبهصورتزیرارائهشدهاست:

 i = 1, 2, ....             1TSi =NSi +IMi +RSi

ــه ــتوب ــتiاس ــاصنع ــاطب ــیدرارتب ــدجهان ــورازرش ــهمکش ــاس ــزء2NSiدراینج ج
صــورتزیــرمحاســبهمیشــود:

NSi= ei [(TE*/TE) – 1]

کــهeiصــادراتکشــوردرفعالیــتiامدرابتــدایدوره،*TEکلصــادراتصنایــع
کارخانــهایجهــاندرانتهــایدورهوTEکلصــادراتصنایــعکارخانــهایجهــاندرابتــدای
دورهمیباشــد.ایــننــوعتغییــرات،رشــدویــارکــودیاســتکــهبــافــرضثبــاتســایرعوامــل،
درنتیجــهتغییــراتوتحــوالتجهــانبوجــودآمــدهاســت.درواقــعرشــدیــانزولــیاســتکــه
تحــتتاثیــرتغییــراتاقتصــادیکلــیجهــاننصیــبکشــورشــدهاســت.بدیــنترتیــباگــر
رشــدصنعــتiدرکلجهــانافزایــشیــاکاهــشیابــدانتظــارمــیرودکــهایــنمســئلهاثــرات

مشــابهمثبــتیــامنفــیبــررویصنعــتiدرســطحکشــوربگــذارد.
1- Total Shift
2- National Share
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ــه ــدوب ــامیباش ــب(فعالیته ــاختار)ترکی ــیازس ــراتناش ــهتغیی ــوطب ــزء1IMiمرب ج
ــود: ــبهمیش ــرمحاس ــورتزی ص

 (TE*/TE)[-(IMi = ei](TEi * /TEi
)

کــهدرآن*TEiکلصــادراتصنایــعکارخانــهایجهــاندرفعالیــتiامدرانتهــایدوره
وTEiکلصــادراتصنایــعکارخانــهایجهــاندرفعالیــتiامدرابتــدایدورهمیباشــدکــه
ــد. ــرارمیده ــهق ــوردتوج ــانرام ــاجه ــهب ــوردرمقایس ــککش ــایی ــبفعالیته ــرترکی اث
یــکفعالیــتاقتصــادیمشــخصممکــناســتبــانرخــیمتفــاوتازســایرفعالیتهــارشــد
ویــارکــودیابــد.یــابهعبارتــیدیگــرچنانچــهجملــهداخــلکروشــهمثبــتباشــدنشــاندهنده
ایــناســتکــهجهــاندرآنصنعــتدرحــالپیشــرفتاســت،پــسهــرچــهمیــزانصــادرات
کشــورمــایعنــیeiبزرگتــرباشــدنشــاندهندهایــناســتکــهکشــوردرصنعــتiهمــگامبــا
ــوببرخــوردار ــنازســاختارمطل پیشــرفتجهــاندرصنعــتiحرکــتنمــودهاســتوبنابرای
بــودهاســت.وبــرعکــساگــرجملــهداخــلکروشــهمنفــیباشــدنشــانمیدهــدکــهصنعــت
مذکــوردرجهــاندرحــالافــولاســت،پــسهــرچــهصــادراتکشــورمــایعنــیeiکوچکتــر

باشــدنشــاندهندههمــگامبــودنکشــورماندرصنعــتمذکــوربــاجهــاناســت.
جــزءRSi2،ســهمرقابتــیکشــوردرمقابــلســایرکشــورهارانشــانمیدهــد.ازآنجــاکــه
درایــنمــدلفــرضبــرآناســتکــهســاختاراقتصــادکشــورتقریبــامطابــقبــارشــدجهانــی،
رشــدمیکنــدمگــرکشــوردارایمزیــترقابتــینســبتبــهســایرکشــورهاباشــد.بــهعبــارت
دیگــرمیتــوانگفــتکــهاثــررقابتــیشــاملاختــالفبیــنتغییــرواقعــیدرصــادراتکشــورو
تغییــرمــوردانتظــار)اگــرهــربخــشازمنطقــهبــراســاسمیــزانمیــزانملــیآنرشــدکنــد(

ــرمحاســبهمیشــود: ــهصــورتزی میباشــد.وب

RSi = ei[(ei*/ei) – (TEi*/TEi)]


ــای ــایدورهمیباشــد.برخــیفعالیته ــتiامدرانته ــهei*صــادراتکشــوردرفعالی ک
اقتصــادیدریــککشــورممکــناســتبــهدلیــلوجــودشــرایطخــاصاقتصــادیســریعتر
ــدشــامل ــنعوامــلمیتوان ــد.ای ــرازهمــانفعالیتهــادرســطحجهــانرشــدکنن ــاکندت وی
1- Industrial Mix
2- Regional Share
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زیــرســاختهایمناســب،آبوهــوا،منابــعطبیعــیونیــرویکارباشــد.ایــنجــزءبــهدنبــال
درنظــرگرفتــنایــنعوامــلازطریــقارزیابــیاثراتــیکــهبــررشــدیــارکــوددرکشــوردارنــد،
ــی ــازاتمکان ــاامتی ــروی ــیبهت ــدرترقابت ــویق ــزءبهنح ــنج ــنای ــد.بنابرای ــورمیکن ظه
ــاصنعــتiنشــانمیدهــد.حــال بهتــریــککشــوررانســبتبــهســایرکشــورهادرارتبــاطب
ــی ــدجهان ــورازرش ــهمکش ــزء»س ــهج ــعس ــاجم ــتراب ــادراتدرصنع ــرص ــوانتغیی میت

ــی)RS(«نشــانداد: ــالرقابت ــالســاختاری)IM(«و»انتق )NS(«،»انتق

TSi = NSi+IMi+RSi= ei[(TE*
/TE)1ـ]+ei[(TEi

*
/TE)]+ei[(ei

*
/ei)ـ(TEi

*
/TEi)]=ei

 eiـ*

 
همانطورکــهمالحظــهمیشــود،TSچیــزینیســتجــزتغییــرصــادراتدرصنعــتiطــی
TSباشــدبــهایــنمعنــیاســتکــهei* >eiســالهایمــوردبررســی،بــهعبــارتدیگــراگــر
مثبــتبــودهوصــادراتطــیایــنســالهاافزایــشیافتــهاســتاگــر ei*<ei باشــدبــهایــن
معنــیاســتکــهTSمنفــیبــودهوصــادراتجــاریکمتــرازصــادراتســالپایــهاســت.پــس
آنچــهکــهمهــماســتتوصیــفوتحلیــلعلــتتغییــر)کاهــشیــاافزایــش(درصــادرات،طــی
ســالهایمــوردبررســیاســتکــهتوســطســهمؤلفــه»ســهمجهانــی«،»انتقــالســاختاری«

و»انتقــالرقابتــی«نشــاندادهمیشــود.
هــرچنــدایــنروشازدهــهی1960دربســیاریازکشــورهاتوســطصاحبنظــران
منطقــهایونهادهــایرســمیبــهکاررفتــهاســتتــادادههــایاقتصــادیرابــهصــورتمنظــم
ارزیابــیکنــدولــیبــهرغــمکاربــردگســتردهایــنروشبــهدلیــلدارابــودنبرخــیکاســتیها،
ــد: ــرایآنذکــرمیکن ــود.(Dawson 1982)شــشکاســتیب ــرآنواردب ــزب ــینی انتقادهای

حساسیتنتایجنسبتبهدرجهعدمتراکممنطقهاییاصنعتی•
ــن• ــهآندربی ــودندرج ــاوتب ــانومتف ــولزم ــتدرط ــیصنع ــهتفاضل ــداریمؤلف ناپای

ــف. ــعمختل صنای
عــدمداشــتنقابلیــتتفکیــکرشــدناشــیازپیونــددرونصنعتــیوآثــارثانویهچندبخشــی•
ـــل• ـــلازقبی ـــی)RS(توســـطســـایرعوام ـــهتفاضل ـــرارداشـــتنمؤلف ـــرق احتمـــالتحـــتتاثی

طبقهبنـــدینادرســـتبنگاههـــا،ناهمگنـــیمحصـــولدرونبنگاههـــا،وجابجایـــی
ــا. ــهبنگاههـ ــایتهایجداگانـ ــنسـ ــوالتبیـ محصـ

عــدمارایــهاطالعاتــیدرمــوردظرفیــتیــکمنطقــهبــرایحفــظکــردنرشــدصنایــعیــا•
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چگونگــیجــذبآنهــادرنقطــهشــروع.
توصیفیبودنوعدمتوضیحعلتاختالفهایمیانفعالیتها•
عدمتوضیحدقیقواقعیتهایصنعتونیازبهتفسیرودقتباالدرتحلیلها•
گذشتهنگریوعدمتوانپیشبینی•
حساسیتنتایجبهسطحتفکیک•

بــههــرحــالبهدلیــلفراگیــرنبــودننقــاطضعــفیــادشــدهونیــازبــهآمــارواطالعـــات
ــردی ــوژیکارب ــکمتدول ــوانی ــهعن ــوقب ــاخصف ــوانازش ــدل،میت ــنم ــدوددرای مح
مناســببــرایارزیابــیعملکــردصادراتــیکشــورهادرصــادراتیــککاالیــاصنعــتخــاص

اســتفادهنمــود.

تکنیک های کیفی 
روشهــایکیفــینیــز،طیــفگســتردهایازتکنیکهــاراشــاملمیشــودکــهدرفرآینــد
ــه ــوانب ــامیت ــنآنه ــوند.ازمهمتری ــهش ــهکارگرفت ــدب ــعهمیتوانن ــایتوس ــهبرنامهه تهی
ــاخبــرگان،طوفــانفکــری،گروههــایمتمرکــزودلفــی،برنامهریــزی روشهــایمصاحبــهب
اســتراتژیک)SWOT(وســناریواشــارهکــرد)فلیــک،1387(.درادامــهبــهتوضیــحاجمالــی

ایــنروشهــاپرداختــهشــدهاســت.

گروه های متمرکز
روش کیفــی، روشهــای پرکاربردتریــن و کارآمدتریــن انعطافپذیرتریــن، از یکــی
گروههــایمتمرکــز1اســت.ایــنروشســودمندیدرتحقیقــاتکیفــیاســتکــهدرآن
ــراســاسآن، ــوردموضــوعخــاصبحــثوگفتگــومیشــودوب ــرادمحــدودیدرم ــناف بی
ــهدســت ــیب ــایکیف ــد.دادهه ــقبدســتمیآی ــجتحقی ــاونتای ــبیافتهه ــیدرقال اطالعات
آمــدهازگروههــایمتمرکــززمانــیارزشــمنداســتکــهتوصیــفواضــحوروشــنیراارائــهکنــد.
درواقــع،گروههــایمتمرکــزیــکروشمحبــوببــرایپــیبــردنبــهعقایــدونگرشهاســت.
ــهدر ــتک ــبیاس ــادفضــایمناس ــهیلبحــثوایج ــز،تس ــروهمتمرک ــدفگ ــعه درواق
جریــانآن،بســیاریازاحساســات،نگرشهــاوواکنشهــانســبتبــهیــکموضــوعآشــکار

1- Focus Groups
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میشــود.بنابرایــن،پژوهشهــایانجــامگرفتــهبــهروشگــروهمتمرکــزتنهــامصاحبــهبــایــک
ــادلنظــروپرســشوپاســخبیــنمصاحبهگــرومصاحبهشــوندهنیســت. ــهوســیلهتب گــروهب
اســتفادهازگروههــایمتمرکــزبــرایــنفــرضاســتواراســتکــهاعضــایگــروهدربــارهموضــوع
مــوردنظــراطالعاتــیداشــتهوتوانایــیبیــانوبــروزدیدگاههــا،احساســاتورفتارهــایخــود
رابــهصــورتکالمــیدارنــد.لیکــنآنهــانیازمنــدیــکمحقــقوشــرایطگروهــیهســتندتــا
ــه ــتبلک ــنجینیس ــعنظرس ــزدرواق ــایمتمرک ــد.روشگروهه ــروزدهن ــاتراب ــناطالع ای
مصاحبههــایکیفــیعمیقــیاســتکــهتعــدادافــرادمحــدودیبــادقــتانتخــابمیشــوند
تــابــهبحــثدرمــوردیــکموضــوعنســبتًاپیچیــدهبپردازنــدونتایــجویافتههــایبدســتآمــده

ــرد. ــرارمیگی ــریق ــایتصمیمگی ازآنمبن
برخــالفجریــانیــکطرفــهاطالعــاتدرمصاحبــهیــکبــهیــک،گــروهمتمرکــزدادههــا
ــرکتکنندگان ــقش ــز،محق ــروهمتمرک ــد.درگ ــدمیکن ــیتولی ــایگروه ــقبحثه راازطری
ــهتجــارب ــادلواظهارنظــرراجــعب ــایکدیگــر،پرســیدنســؤال،تب ــهگفتوگــوب راتشــویقب
ونقطــهنظــراتیکدیگــرمینمایــد.بنابرایــن،بایــددرنظــرداشــتکــهویژگــیکلیــدی
گروههــایمتمرکــز،تشــویقفعالیتهــایگروهــیبیــنمشــارکتکنندگاناســتکــهدر
ــد.گــوش ــهدســتنمیآی ــاروشهــایدیگــرب ــیحاصــلمیشــودکــهب نتیجــهآناطالعات
کــردنبــهزوایــایمختلــفدیــدمــردمومقایســهکــردنآنهــاگنجینــهایازاطالعــاتاســت
نــهصرفــًابــهخاطــراینکــهآنهــاچــهمیگوینــد،بلکــهبــهایــندلیــلکــهچــرابــهایــنشــیوه

ــد. ــرمیکنن فک
دربیشــترنظرســنجیها،نمونــهانتخــابشــده،تصادفــیاســت.ولــیدرگروههــای
متمرکــزافــرادانتخــابشــدهبــراینمونــهبرنامهریــزیشــدهمیباشــند.ترکیــبگــروهمتمرکــز
معمــواًلبــراســاسهمگنــییــاتشــابهاعضــایگــروهاســت.آوردنافــرادبــاعالیــقیــاتجربــه

ــارآســانترشــود. ــهبحثهــایپرب ــاهــمباعــثمیشــودادام مشــترکب
ــا ــیب ــد،توســطگروههای ــنروشاســتفادهمیکنن ــهازای ــیک ــبپروژههــایتحقیقات اغل
دیدگاههــایمتفــاوتانجــاممیشــود،بــرایمثــالدریــکســازمانیکــهبــرایتغییــرســاختار
ــه: ــدتوســطســهگــروهمتمرکــزجداگان ــنامــرمیتوان ــزیاســت.ای ــزرگدرحــالبرنامهری ب
ــروه، ــهگ ــنس ــکازای ــری ــود.ه ــامش ــرانانج ــانومدی ــهکارکن ــه،اتحادی اعضــایاتحادی
ــدداشــت.حــال ــهســازمانخواهن ــوطب ــراتمرب ــرایتغیی ــیب چشــماندازهایبالقــوهمتفاوت
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اگــراعضــایگروههــایمختلــفگردهــمآینــدمشــکالتزیــادیایجــادشــدهوادارهجلســه
ــز ــایمتمرک ــکیلگروهه ــدتش ــرمیرس ــهنظ ــذاب ــود.ل ــارجش ــرلخ ــتازکنت ــناس ممک

ــریراداشــتهباشــد. ــجبهت ــنگروههــانتای ــرایهرکــدامازای ــفب مختل
بــهطورکلــی،گــروهمتمرکــزبایســتیتوســط»مجــری«مجربــیادارهشــودکــهدرحفــظ
پویایــیگــروه،مهــارتخوبــیداشــتهباشــد.بســتهبــههــدفگــروِهمتمرکــز،مجــریممکــن
ــناســتکــهتمرکــز اســتمتخصــصدریــکموضــوعخــاصباشــد.کاراصلــیمجــریای
بحثهــایگــروهرارویهــدفاصلــیحفــظکنــد.چنیــنکارینیازمنــدآناســتکــهمجــری
جلســه،توانایــیمدیریــتگروههــایمختلــفراداشــتهباشــد.درمثــالقبلــی،ممکــناســت
ــم ــران(ه ــانومدی ــایکارکن ــه،اعض ــایاتحادی ــف)اعض ــزمختل ــایمتمرک ــرایگروهه ب

تغییــرســواالتوهــمتغییــرســبکمدیریــتجلســهضــروریباشــد.
بهطورکلــیانــدازهمناســببــرایشــرکتکنندگانگــروهمتمرکــزبیــن6تــا12نفــراســت.
ــد. ــتراکبگذارن ــهاش ــانراب ــاایدههایش ــدت ــویقمیکن ــرکتکنندگانراتش ــداد،ش ــنتع ای
ــادونفــرازاعضــایگــروه گروههــایبیــشازحــدکوچــک،بــهآســانیتحــتســلطهیــکی
ــحدادهمیشــوند ــیترجی ــرزمان ــراز4نف ــد.گروههــایکمت ــهوشکســتمیخورن ــرارگرفت ق
کــهبیــنمشــارکتکنندگاندربــارهموضــوعاختــالفوجــودداردیــامشــارکتکنندگانتجــارب

زیــادیدررابطــهبــاموضــوعمــوردبحــثدارنــد)کروگــر،1988(.
یــکگــروهخیلــیبــزرگهــمفاقــدانســجامبــودهومنجــربــهشکســتطــرفمکالمــات
ــد ــوددرپاســخدادنناامی ــهخ ــراینوب ــدنب ــرمان ــرادازمنتظ ــناســتاف ــاممک ــودی میش
شــوندویــامانــعمشــارکتافــرادشــود.اگــرافــرادراگــردهــمآوردهایــدتــاآنهــاتجربــهخــود
رادربحــثبــهاشــتراکبگذارنــد،هنگامــیکــهتعــدادافــرادگــروهخیلــیکــمباشــدنمیتــوان
اطالعــاتجدیــدینســبتبــهموضــوعبحــثرابــهدســتآورد.درمقابــل،اگــرتعــدادزیــادی
ــا ازافــرادگــردهــمجمــعشــوندبــهامیــداینکــهایدههــایهــریــکازآنهــاباعــثپاســخی

ــیگســتردهتر«میشــود،فکــراشــتباهیاســت. ــاخیل ــری توضیحــی»بزرگت
اســتفادهازهــرروشدارایمعایــبومزایایــیاســت.گروههــایمتمرکــزنیــزازایــنقاعــده
ــعمیباشــد. ــهمناب ــانودسترســیب ــهبودجــه،زم ــدب مســتثنینیســتند.روشانتخــابمقی
ــزدر ــایمتمرک ــیهســتند.گروهه ــیارمتفاوت ــفبس ــوتوضع ــاطق ــزداراینق ــروهمتمرک گ
ارائــهعمیــقدیدگاههــایکیفــیتعــدادافــرادنســبتامحــدودموفــقعمــلمیکننــددرحالــی
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کــهنظرســنجی،دادههــایکمــیرافراهــممیکنــدکــهمیتوانــدبــهجمعیــتبزرگتــرتعمیــم
ــاتو... ــدتاحساس ــا،ش ــاوتدرنگرشه ــار،تف ــایرفت ــنجی،فراوانیه ــود.نظرس دادهش
رااندازهگیــریمیکنــددرحالــیکــهگروههــایمتمرکــزنمیتواننــدآنهــارااندازهگیــری
ــهموضــوعراجمــعآوریمیکننــد. کننــد.بلکــهآنهــاطیــفوســیعیازاطالعــاتمربــوطب
ــه بهتریــناطالعــاتاغلــبازطریــقترکیــبروشهــایگروههــایمتمرکــزونظرســنجیب
ــای ــد؛گروهه ــمکنن ــقفراه ــیدقی ــاتکم ــداطالع ــنجیهامیتوانن ــد.نظرس ــتمیآی دس
متمرکــزنیــزمیتواننــداطالعــاتکیفــیرافراهــمکننــدکــهبــهعمــقمطلــبنفــوذمیکنــد.
درروشهــایکمــییــانظرســنجی،هــدفکســبدیدگاههــاینمونــهایتصادفــیازافــراد
ــری ــی،ازنمونهگی ــاتکیف ــادرتحقیق ــهاســت.ام ــهکلجامع ــجب ــمنتای ــرایتعمی ــهب جامع
ــت ــارکتکنندگانیاس ــابمش ــدفانتخ ــر،ه ــارتدیگ ــهعب ــود.ب ــتفادهمیش ــدفداراس ه
ــدوانتخــاب ــئلهتحقیــقراارایــهدهن ــندرارتبــاطبــامس ــاتممک ــهبیشــتریناطالع ک
ــه ــیب ــداطالعــاتکاف ــدکــهمحقــقاحســاسنمای ــهمییاب ــیادام ــازمان شــرکتکنندگانت

دســتآوردهاســت.
ازجملهمزایایگروههایمتمرکزعبارتاستاز:

طیــفگســتردهایازاطالعــاترامیتــواندرمــدتزمــاننســبتاکوتاهــیجمــعآوریکرد.•
مدیــرمیتوانــدبــاافزایــشبحثهــا،موضوعــاتمرتبطامــاپیشبینینشــدهراکشــفکند.•
گروههایمتمرکزنیازبهتکنیکهایپیچیدهنمونهگیریندارند.•
معایبگروههایمتمرکزشامل:•
ــج• ــذانتای ــدهجامعــههــدفنیســت،ل ــهصــورتتصادفــیانتخــابنشــدهونماین ــهب نمون

ــدارد. ــمن قابلیــتتعمی
کیفیتدادههاتحتتاثیرمهارتوانگیزهمدیرجلسهاست.•
ــنجیها• ــولدرنظرس ــایمعم ــهوتحلیله ــاوتازتجزی ــزمتف ــایمتمرک ــردگروهه رویک

اســت.درنظرســنجیها،تاکیــدبــرشــمارشواندازهگیــریاســتدرحالــیکــهدرگــروه
متمرکــزکدگــذاری،طبقهبنــدیومرتبســازیدادههــاصــورتمیگیــرد.تجزیــهو
ــای ــمارشگزینهه ــایش ــنروش،بج ــت.درای ــیاس ــًاکیف ــزواقع ــروهمتمرک ــلگ تحلی
ســواالت بــه پاســخ بــرای شــرکتکنندگان واقعــی رفتارهــای و کلمــات از پاســخ،

استفادهمیشود.
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تکنیک دلفی
ــیاســتودارای ــشگروه ــیکســبدان ــایکیف ــرازروشه ــیدیگ ــییک ــکدلف تکنی
ــاع ــاتواجم ــعآوریاطالع ــریدرجم ــهتصمیمگی ــکب ــیوکم ــرایپیشبین ــاختاریب س
گروهــیاســت.رســیدنبــهاجمــاعگروهــیازطریــقیــکســریازنظرســنجیهایدورهای
ــه ــراتب ــجنظ ــوردنتای ــخدهندگانوبازخ ــیپاس ــظگمنام ــاحف ــشنامهایب ــراریپرس وتک

ــلاســت. اعضــایپان
فرآینــدانجــامتکنیــکدلفــیبــهایــنصــورتاســتکــهابتــداخبــرگانونخبــگانموضــوع
انتخــابومســالهبــرایآنهــاتشــریحمیشــود.ســپسپرسشــنامهایکــهبــرایرســیدنبــه
اجمــاعگروهـــیطراحــیشـــدهاســتارســـالمیگــردد.جهــتارســالپرسشــنامهمیتــوان
ــتبرخــطاســتفاده ــااینترن ــی،پســتالکترونیکــیوی ازابزارهــایمختلــفمثــلنســخهچاپ
کــرد.پــسازآننظــراتافــرادجمــعآوریوجمعبنــدیشــدهونتایــجبــهتمــاماعضــااعــالم
میگــرددتــاازافــرادیکــهنظــراتمتفاوتــیازمتوســطجمــعداشــتهباشــندبازخــوردگرفتــه
ــاق ــراداتف ــینظــراتاف ــههمگرای ــدک ــدامیکن ــهپی ــدرادام ــتوبرگشــتآنق ــنرف شــود.ای

افتــدواجمــاعخبــرگانحاصــلشــود.
برخیازمزایایاستفادهازروشدلفیعبارتنداز:

روشیارزان،عینی،بدونتحدیدوآسانبرایشناساییوفهمیدنموضوعاست.•
قابلیتاستفادهدرموضوعاتمختلفرادارد.•
قابلیتکاربرددرشرایطعدموجوددادههاوشواهدتجربیرادارد.•
درگروههاییکهدارایاختالفنظرهستندمیتواناجماعنظررابهدستآورد.•
کارشناساندرارائهنکتهنظراتخودآزادبودهتحتفشارقرارندارند.•
درمواردیکهپراکندگیجغرافیاییوجودداردقابلاستفادهاست.•

ــزمواجــهاســت ــینی ــامحدودیتهای ــیکــهداردب روشدلفــیبهرغــمقابلیتهــاومزایای
کــهبرخــیازآنهــاعبارتنــداز:

بهتالشوکارزیادینیازدارد.•
اجرایآنبهدلیلتکراردورهایمصاحبهها،سیرآهستهداشتهووقتگیراست.•
ــوطدرمحــلپاســخمشــارکتکنندگان،ممکــن• ــدمحضــورمســئولمرب ــهع ــهب ــاتوج ب
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ــهســواالتداشــتهباشــند. ــریدرپاســخدادنب ــرادتعهــدکمت اســتاف
ریزشپانلمتخصصیندردورههایبعدینظرسنجیمحتملاست.•
ــه• ــرادممکــناســتب ــدنظرســنجی،اف ــودنفرآین ــیب ــودنوطوالن ــلتکــراریب ــهدلی ب

ــجازموضــوعخســتهشــوند. تدری

روش سناریو
ــار ــوردانتظ ــام ــیوی ــتطبیع ــیوضعی ــرحکل ــیط ــهمعن ــویب ــرلغ ــناریو«ازنظ »س
میباشــد.امــااگــربخواهیــمســناریوراتخصصیتــرتعریــفکنیــممیتــوانگفــتکــهســناریو

ــدهنظــردارد. ــهبخــشخاصــیازآین ــهب ــیازبدیلهــایموجــهاســتک توصیف
ــای ــوددرمحیطه ــردخ ــازمانهاازعملک ــرانس ــماریازمدی ــدادانگشــتش ــروزهتع ام
متالطــموپــرازآشــفتگیراضــیهســتند.بایــداذعــانکــردکــهآینــدهثابــتوپایــدارنیســت
ــوند، ــهمیش ــختهی ــتهوتاری ــهگذش ــراســاسمطالع ــطب ــهفق ــیک ــایقطع ــشبینیه وپی
ــتو ــتراتژیکنیس ــزیاس ــگامبرنامهری ــدهن ــرانارش ــرانومدی ــایرهب ــوینیازه جوابگ
ــیار ــدهبس ــهآین ــوندک ــهمیش ــاتهی ــنمبن ــرای ــاب ــرپیشبینیه ــهاکث ــتک مشــکلاینجاس
شــبیهزمــانحــالخواهــدبــودودنیــایفــرداتفــاوتکمــیبــادنیــایامــروزخواهــدداشــت.
روشبرنامهریــزیبرپایــهســناریوبــرایپاســخگوییبــهچنیــننیازهایــیپــابــهمیــدان
ــردن ــرک ــدهوعریضت ــوردآین ــردرم ــترشتفک ــازی،گس ــدفسناریوس ــت.ه ــتهاس گذاش
طیــفآلترناتیوهایــیاســتکــهمیتوانــدمــوردنظــرمــاباشــد.ســناریوهابــهمــامیآموزنــدکــه
ــدهبیندیشــیموبتوانیــمگسســتهاییراکــهممکــناســتجهــان ــارهنامعلومیهــایآین درب
مــارادگرگــونســازند،شناســاییکنیــم.البتــهنامعلومــیدرتفســیرمــابدیــنمعنــانیســتکــه
نمیتوانیــمبدانیــمکــهآینــدهچگونــهخواهــدشــد،بلکــهنامعلومــیآناســتکــهنمیدانیــم
ــا ــدهراشــکلمیبخشــند.نامعلومــیب ــهآین رامســائل،روندهــا،تصمیمــاتوحــوادثچگون
احتمــالنبایــداشــتباهشــود.احتمــاالتیــکامــرکمــیاســتکــهبــاتوجــهبــهرونــدگذشــته،
ــا ــدوی ــدهرون ــرآین ــت.اگ ــریاس ــسدیگ ــیازجن ــانامعلوم ــدسزد،ام ــوانآنراح ــیت م
ــانامعلومــیمواجــه گاهنباشــیممیتوانیــمبگوییــمکــهب ــدآ ــهآنرون ــیباشــدکــهمــاب جریان
هســتیم.همچنیــنمقصــودازتعریــفســناریوهاانتخــابفقــطیــکآینــدهمرجــحوآرزویبــه
ــاآننیســت، ــاپیــداکــردنمحتملتریــنآینــدهوســعیدرتطبیــقب حقیقــتپیوســتنآنوی
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ــهســناریواتخــاذتصمیمهایــیاســتراتژیکاســتکــه ــرپای ــزیب بلکــهقصــداصلــیبرنامهری
ــهوپابرجــاباشــند. ــدازهکافــیخردمندان ــهان ــرایهمــهآیندههــایممکــنب ب

انواع سناریوها 
بــانگاهــیســادهبــهموقعیتهایــیکــهبرنامهریــزدرآینــدهممکــناســتبــاآنهــاروبــرو

شــود،میتــوانپنــچنــوعســناریویمتمایــزراشناســاییکــرد.
1 ســناریویبــدونشــگفتی:روندهــایجــاریبــدونتغییــراتمهــمبــهمســیرعــادیخــود.

ادامــهخواهنــدداد.
2 سناریویخوشبینانه:آینده»بهتر«ازگذشتهخواهدبود..
3 سناریویبدبینانه:آینده»بدتر«ازگذشتهخواهدبود..
4 سناریویفاجعه:وقوع»حوادثوبحرانهایغیرمنتظره«درآینده..
5 سناریویمعجزه:وقوعرویدادهای»بسیارخوبوباورنکردنی«درآینده..

فرآیند برنامه ریزی بر پایه سناریو
ــرنگــرش ــرایتغیی ــرانب ــرانومدی ــهرهب ــناریوکمــکب ــهس ــرپای ــزیب ــدفبرنامهری ه
آنهــانســبتبــه»واقعیاتهــایپنــداری«ونزدیــککــردنهــرچــهبیشــتردیــدگاهآنهــابــه
ــاب ــرشــوارتزدرکت ــا»واقعیتهــایدرحــالظهــور«اســت.پیت »واقعیتهــایموجــود«وی
»هنــردورنگــری«،گامهــایبرنامهریــزیبــرپایــهســناریورابــهشــرحزیــرتوصیفکردهاســت:

گام اول: آشکارسازی تصمیم 
برنامهریــزبایــددرکدرســتیازانتخابهــایخــودداشــتهوبدانــدکــهدرآینــدهنزدیــکو
درحــالتکویــنبایــدچــهموضوعــاتمهمــیرادردســتورکارخــودقــراردهــد.ایــنگامبــاطرح
پرســشهایمناســببــاتوجــهبــهارزشهــا،چشــمانــداز،اهــدافوماموریــتانجــاممیشــود.
ــاســاختار ــهآی ــودهشــدهومشــخصمیشــودک ــیموجــودآزم ــهســاختارذهن ــنمرحل درای
ــروم ــفمح ــددومختل ــایمتع ــدنآیندهه ــردی ــاراازبهت ــران،آنه ــرانومدی ــیرهب ذهن
ــت« ــدیموفقی ــلکلی ــایی»عوام ــاملشناس ــنش ــههمچنی ــنمرحل ــه؟ای ــان ــتی ــردهاس ک

نیزمیشود.
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گام دوم: بدست آوردن و جمع آوری اطالعات
ــک ــد.ی ــاتمیباش ــعآوریاطالع ــتآوردنوجم ــتلزمبدس ــناریومس ــنس ــدتدوی فرآین
طــراحســناریوبایــدبهصــورتهمزمــانبــررویموضوعــاتکلیــدیومهــمونیــزرویدادهــای
ــگامجمــعآوریاطالعــات ــد.یکــیازموضوعــاتمهــمهن ــزکن ــیتمرک غیرمنتظــرهاحتمال
توجــهویــژهبــهپیشــرفتهایعلــموفــنآوریوهمــهرویدادهایــیاســتکــهباورهــاو

ــد. ــکلمیدهن ــدهش ــردمرادرآین ــیم ــایارزش نظامه

گام سوم: شناسایی نیروهای پیشران 
ــنســناریوها،جســتجوی»نیروهــایپیشــران»اســتکــه ــگامتدوی ســومینفعالیــتهن
ــد ــًابای ــد.شناســایینیروهــایپیشــرانلزوم ــرارمیدهن ــرق »عوامــلموفقیــت«راتحــتتاثی
ــهمؤلفههــایاجتماعــی، ــوانب ــهصــورتگروهــیانجــامشــود.نیروهــایپیشــرانرامیت ب
ــا ــانهاده ــرد.عموم ــهک ــیتجزی ــتمحیط ــادیوزیس ــی،اقتص ــه،سیاس ــی،فناوران فرهنگ
کنتــرلکمتــریبــرنیروهــایپیشــراندارنــدوتنهــااهــرمموثــریکــهبــرایبرخــوردبــاآنهــا

ــراتآنهاســت. ــد،شناســاییوفهــمتاثی ــاردارن دراختی

گام چهارم: آشکار سازی عناصر نسبتا معین
ــاآمارگیــری ــهزنجیــرهیرویدادهــایخــاصوابســتهنیســتندوب عناصــرنســبتامعیــن،ب

قابــلتعییــنهســتندماننــدمیــزانجمعیــتباســواد.

گام پنجم: شناسایی عدم قطعیت های بحرانی
درهــرطرحــی،عــدمقطعیتهــایبحرانــیمختلفــیوجــوددارنــد.ایــنعــدمقطعیتهــا
اغلــببــاعناصــرنســبتًامعیــنرابطــهدارنــد.طــراحســناریوبــامــوردســوالقــراردادن
مفروضــاتخــوددربــارهعناصــرنســبتًامعیــنوپیگیــریزنجیــرهروابــطمیتوانــدبرخــیعــدم
قطعیتهــایبحرانــیراشناســاییکنــد.بــهعنــوانمثــالصنعــتچــاپونشــریــککشــور
ــرابــه ــاســواد«یــکعنصــرنســبتامعیــنمیباشــدزی خــاصرادرنظــربگیریــد.»جمعیــتب
ــی ــاآمارگیــریآنراتعییــنکــرد.ول ــوانب ــرهرویدادهــایخــاصوابســتهنیســتومیت زنجی
»فرهنــگمطالعــه«یــکعــدمقطعیــتبحرانــیاســتکــهبــهموضوعــاتگوناگونــیهمچــون
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بنابرایــن سیاســتهایفرهنگــی،آموزشــیواقتصــادیودیگــرعوامــلبســتگیدارد.
ــده ــازارآین ــدب ــیمیتوان ــایفرهنگ ــرنهاده ــرورشودیگ ــوزشوپ ــیآم ــتهایکنون سیاس

صنعــتچــاپونشــرراتحــتتاثیــرقــراردهــد.
فرضهــایمختلــفدربــارهعــدمقطعیتهــایبحرانــیموجــبتدویــنســناریوهای
ــدی ــی،درجهبن ــایبحران ــدمقطعیته ــاییع ــایشناس ــیازروشه ــود.یک ــفمیش مختل
ــرمیباشــد: ــارزی ــدیبراســاسدومعی ــایپیشــرانکلی ــتونیروه ــدیموفقی ــلکلی عوام

درجهاهمیتاینعواملبرایموفقیتدرتصمیمهایشناساییشدهدرگاماول•
درجهنامعینبودناینعوامل•

گام ششم: تدوین سناریوها 
ــیو ــایبحران ــدمقطعیته ــنوع ــبتًامعی ــهعناصــرنس ــوطب ــایمرب براســاسفرضه
چگونگــیرفتــارنیروهــایپیشــرانکلیــدیمیتــوانســناریوهایمختلفــیراتبییــنوتدویــن
ــن ــایممک ــافآیندهه ــرایاکتش ــیب ــیمفهوم ــور،چارچوب ــورمذک ــهمح ــعس ــرد.درواق ک
متعــددفراهــممیآورنــد.هنــگامتدویــنســناریوهابهتــراســتازگروهــیافــرادکــهدر
ســازمان،مســئولیتتصمیمگیــریندارنــد،اســتفادهشــود.هــریــکازاعضــایگــروه،تحقیــق
ــر ــواردزی ــونم ــشهاییهمچ ــهپرس ــترکب ــهایمش ــپسدرجلس ــامدادهوس ــودراانج خ

پاسخمیدهند.

نیروهایپیشرانکلیدیکدامهاهستند؟•
چهموضوعاتینامشخصومبهمهستند؟•
چهآیندههاییغیرقابلاجتنابهستند؟•

هــدفازایــنکارترســیمنمودارهــاوانتخابهــایمختلــفبــرایتصمیــماصلــیاســت.
بایــدنمودارهایــیترســیمکــردکــهپویایــیموقعیتهــایمختلــفرابــهخوبــینشــاندادهوبــا

تصمیمموردنظرارتباطاثربخشتریداشتهباشد.

گام هفتم: تحلیل تصمیم 
پــسازتدویــنســناریوهابایــدبــهتصمیمهــایشناســاییشــدهدرگاماولبازگشــت.بایــد
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دیــدکــهعملکــردهــریــکازتصمیمهــادرهــریــکازســناریوهاچطــوربــهنظــرمیرســند؟
نقــاطضعــفوآســیبپذیرآشــکارآنهــاکــداماســت؟آیــاتصمیمهــایاســتراتژیکدرهمــه

ســناریوهاعملکــردخوبــیدارنــدیــافقــطدریــکیــادومــوردازآنهــا؟
گام هشتم: انتخاب شاخص های راهنما 

ــش ــرایپای ــاب ــاخصهایراهنم ــدش ــم،بای ــلتصمی ــناریوهاوتحلی ــنس ــسازتدوی پ
ــکاز ــری ــوره ــوانازظه ــاخصهامیت ــنش ــکای ــهکم ــوند.ب ــهش ــدهتهی ــیرهایآین مس

گاهشــد. ســناریوهابهموقــعآ

مزایا و کاستی های روش سناریو
روشســناریودارایمزیتهــایبســیاریاســت.ازجملــهاینکــهدیــدبرنامهریــزانرا
نســبتبــهابعــادمختلــفموضــوعروشــنمیســازد،ســناریوازعهــدهپیچیدگیهــابرآمــدهو

ــامیبخشــد. ــاطمنفــردیهســتند،معن ــدنق ــهحــوادثکــهمانن ب
روشســناریوعــالوهبــردارابــودنمزیتهــایمتعــدددارایمعایبــینیــزهســت.ازجملــه

ایــنمعایــبویــانقــاطضعــف،میتــوانبــهمــواردزیــراشــارهداشــت:
عدمقطعیتدرنتیجهگیریوندادنپاسخواحدبرایهرتصمیم•
ــدرتشــهودی• ــودنکــهباعــثمیشــودق ــعب ــاتوجام ــهکلی ــدازهب ــشبیــشازان گرای

ــرایپیــداکــردنراهحــلکاهــشپیــداکنــد. ــرانب مدی
کیفــیبــودنروشهــاوپاســخهایســناریوهاونیازبهمتغیرهــایکمیبرایانجاممقایســه•
زمانبرونیازمندبودنبهبرنامههاییمانندکارگاههایآموزشی•
عــدمانتشــارتصمیمــاتبــرایعمــومدراکثــرشــرکتهایاســتفادهکننــدهازروش•

ســناریو)پنهــانکاری(.

)SWOT( برنامه ریزی استراتژیک
مکتــبمدیریــتوبرنامهریــزیاســتراتژیکشــاملیــکفرآینــدمفهومــیاســتکــهبــرای
اولیــنبــاردردهــه1960توســطدانشــکدهبازرگانــیدانشــگاههــارواردمعرفیشــد.ایــنمکتب
بــراســتفادهازروشتجزیــهوتحلیــلSWOT1)قــوت،ضعــف،فرصــت،تهدیــد(بــرایتطابــق

1- Strength - Weaknesses, Opportunities - Threats
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ــوان ــهکمــکایــنروشمیت ــامحیــطخــودتاکیــددارد.چراکــهب قابلیتهــاییــکبنــگاهب
ــای ــرقابلیته ــهب ــودک ــتخراجنم ــده(اس ــازمانتصمیمگیرن ــگاه)س ــرایبن ــتراتژییراب اس
بنــگاهتکیــهکــردهوبــاترجیحــاتوشــرایطمشــتریانوبــازارهمخوانــیداشــتهباشــد.
تکنیــکSWOTچارچــوبوســاختاریرابــرایانجــامبهتــرفعالیتهــایمختلــف
ــرفعالیــتمــورد ــرب ــاعوامــلخارجــیموث فراهــممیکنــد.درایــنتکنیــکســعیمیشــودت
نظــردرکنــارعوامــلداخلــیتاثیرگــذارشناســاییشــدهوتحلیــلشــوندتــاازتجزیــهوتحلیــل
ــرایپیشــبرداهــدافاتخــاذ ــرب ــیوخارجــی،راهحــلمناســبواســتراتژیبهت شــرایطداخل
شــود.عوامــلداخلــیخــودبــهدوقســمتقوتهــاوضعفهــاطبقهبنــدیمیشــود.
قوتهــا)Strength(درواقــعشایســتگیهاوتوانمندیهــایکلیــدیاســتکــهســازمان
ــا ــتب ــتومطابق ــقتقوی ــردهوازطری ــاییک ــاراشناس ــتیآنه ــتوبایس ــوداراس ازآنبرخ
شــرایطمحیطــی،درجهــتموفقیــتمــوردنظــربهــرهگرفــت.ضعفهــا)Weaknesses(نیــز
مــواردیاســتکــهســازمانفاقــدآناســتویــادرمقایســهبــاســایررقبــا،نمیتوانــدبــهنحــو
شایســتهایازآناســتفادهنمایــد.ضعفهــارانیــزبایــدشناســاییکــردهوبــااقدامــاتمناســب

آنهــاراپوشــشدادهورفــعکــرد.
ــوند. ــخصمیش ــامش ــاوتهدیده ــزفرصته ــینی ــیومحیط ــلبیرون ــلعوام ازتحلی
فرصتهــا)Opportunities(موقعیتهایــیهســتندکــهوضعیــتاســتراتژیک)کشــور،
ــِشروو ــایپی ــتفرصته ــاییدرس ــند.شناس ــودبخش ــدبهب ــازمان(رامیتوانن ــه،س منطق
)Threats(بهرهگیــریازآن،آثــارمهمــیبــرتوســعهیافتگیآنهــاخواهــدداشــت.تهدیدهــا
نیــزشــاملموانــعاساســیاســتکــهدرمحیــطبیرونــیوجــوددارنــد.هــرتغییــریدرمحیــط
ــیر ــنمس ــیرادرای ــشمهم ــدوچال ــهدارمیکن ــعهیافتگیراخدش ــدتوس ــهفرآین ــیک بیرون
ــعتهدیدهــا ــرایرف ــتب ــنحال ــدمحســوبشــودوبهتری ــکتهدی ــدی ــدمیتوان ایجــادمیکن
تبدیــلآنهــابــهفرصــتاســت.بعدهــاایــنچارچــوببرنامهریــزیاســتراتژیکبــرای
برنامهریزیهــایتوســعهاقتصــاداعــمازملــی،بخشــیومنطقــهاینیــزمــورداســتفادهقــرار
ــل ــهدودلی ــیب ــزیاســتراتژیکدربخــشدولت ــهبرنامهری ــدیب ــنعالقمن ــهاســت.ای گرفت

افزایــشیافــت:
ــه• ــادیمواج ــایزی ــکالتوچالشه ــامش ــتگذارانب ــردانوسیاس ــهدولتم اولاینک

ــودهو ــدهب ــمتنی ــدهایآشــفتهودره ــهطــورفزاین ــاب ــتآنه ــطفعالی ــرامحی شــدند،زی
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ــر ــدهه ــیش ــلپیشبین ــراتغیرقاب ــتوتغیی ــهاس ــشیافت ــرایطافزای ــرش ــرعتتغیی س
ســازمانبهطــورروزافــزونوچشــمگیریبــرســازمانهایرقیــبتاثیرگــذاراســت.

ــرل• ــهکنت ــوطب ــشمشــکالتمرب ــمافزای ــت،بهرغ ــهدول ــازمانهاازجمل ــهس دوماینک
محیــطخــود،بایســتینســبتبــهعملکــردســازمانخــودبیشــترپاســخگوباشــند.پــسبــه

ــرشــدهاند. ــراتنیازمندت ــتتغیی مدیری
ــتگذاران ــهسیاس ــهب ــتک ــتماتیکیاس ــتراتژیکروشسیس ــزیاس ــع،برنامهری درواق
ــور،بخــش، ــود)کش ــازمانخ ــرایس ــریراب ــدهبهت ــاآین ــدت ــرانکمــکمیکن وتصمیمگی
ــن ــهایاســتکــهمهمتری ــدخالقان ــنروش،فرآین ــد.ای ــگاه(فراهــمکنن ــه،شــهروبن منطق
اقدامــاتالزمراازنظــرنقــاطقــوت،ضعفهــا،فرصتهــاوتهدیدهــایتوســعهشناســاییو

ــد. ــهاهــداففراهــممینمای ــلب ــرایانتخــاباســتراتژیمناســبونی ــهایب زمین
دربهکارگیــریمــدلSWOTدربرنامهریــزیاســتراتژیکمعمــوال7اقــدامصــورت

میگیــردکــهعبارتنــداز:
الفـبررسیدقیقفضایکلیسازمان

بـتعیینموضوعومساله
پـتعیینبیانیهماموریتیااهدافکلی

تـتحلیلدرونیوبیرونی
ثـتدویناهداف،مقاصدواستراتژیهادرقبالهرموضوع

جـتدوینبرنامهاجراییوانجاماقداماتاستراتژیک
چـپایش،بهروزرسانیوبررسیدقیق

ــارکت ــامش ــه،ب ــرایمنطق ــهSWOTب ــتراتژیکوتهی ــزیاس ــدبرنامهری ــهفرآین چنانچ
ــدارورســیدن ــرایتوســعهپای ــیراب ــردفرصــتخوب بخــشدولتــیوخصوصــیصــورتبگی
بــهیــکگفتمــانواحــدازتوســعهرافراهــمخواهــدنمــود.بــهکمــکایــنمــدلمیتــوانبــه
ــد. ــفمیکن ــیآنرامضاع ــتواثربخش ــانسموفقی ــهش ــیدک ــترکی«رس ــماندازمش »چش
ــزیاســتراتژیککارشناســان ــناســتکــهمعمــوالدربرنامهری ــلذکــردیگــرای ــهقاب نکت
روندهــاراپیشبینــیمیکننــد.ایــننظــراتکارشناســییــاپیشبینیهــاممکــناســت
ــارادر ــکالتوپیچیدگیه ــیمش ــابرخ ــودنآنه ــیب ــلکیف ــهدلی ــیب ــدول ــدهنباش پیچی
تصمیمگیــریایجــادکنــد.ازمحدودیتهایــیکــهایــنتکنیــکبــاآنمواجــهاســتمیتــوان
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بــهایــنمــورداشــارهکــردکــهتحلیلهــابــهصــورتبخشــیوجزیــرهایبــودهواســتراتژیها
ــطوتعامــالتبیــنحوزههــای ــهاســتخراجمیشــوندورواب ــهصــورتجداگان درهــرحــوزهب

ــهنمیشــود. ــادرنظــرگرفت ــهصــورتپوی ــفب مختل
ــا ــوطکمرنــگی ــراداتمرب ــدSWOTچنانچــهای ــن،درروشهــایکیفــیمانن بهرغــمای
ــای ــهخصــوصاینکــه،روشه ــدباشــد.ب ــددرجــایخــود،بســیارمفی ــردد،میتوان ــعگ رف
ــاهد ــرروزش ــروزه ــایامـ ــهدردنی ــهاینک ــهب ــاتوج ــتندوب ــتهنگرهس ــبگذش ــیاغل کم
ــای ــتفادهازروشه ــابقهنداشــت،اس ــتهس ــهدرگذش ــتیمک ــدیهس ــروتحــوالتجدی تغیی
ــای ــوارددادهه ــیم ــندربرخ ــود.همچنی ــدب ــوردارنخواه ــدیالزمبرخ ــتهنگرازکارآم گذش
ــد ــیمانن ــایکیف ــنروشه ــتفادهازای ــی،اس ــنمواقع ــت.درچنی ــترسنیس ــیدردس کم
SWOTوترکیــبآنبــاروشهــایگروههــایمتمرکــزودلفــیمیتوانــدبســیارکارآمــدباشــد.

ارزیابی کلی تکنیک ها و روش های  برنامه ریزی
ــهکمــکآنهــا ــیبســیارقــویهســتندکــهب ــبابزارهــایتحلیل روشهــایکمــی،اغل
میتــوانبــااســتفادهازاطالعــاتجمــعآوریشــده،تحلیلــیراازوضعیــتموجــودارائــهنمــود.
ــیرا ــایواقع ــقدنی ــدتفســیرخاصــیازحقای ــی،نمیتوانن ــهتنهای ــاب ــوارد،آماره ــبم دراغل
ــبیــکســاختارومــدلمشــخص،تفســیرو ــنآمارهــادرقال ــاای ــدوالزماســتت ــانکنن بی
تحلیــلشــوند.مدلهــایکمــیایــنکاررابــهشــکلســازگارانجــاممیدهنــد.همچنیــندر
بیشــترتصمیمگیریهــابــهپیشبینــیکمــیوعــددینیــزنیــازداریــمکــهروشهــایکمــی

ــدپیشبینیهــاممکــناســتدقیــقنباشــند. ــد،هرچن ــنکاررادارن ــیانجــامای توانای
ــل ــدهمث ــهآین ــودک ــرضمیش ــاف ــودهودرآنه ــتهنگرب ــبگذش ــیاغل ــایکم روشه
گذشــتهویــاادامــهآنخواهــدبــود.درحالــیکــهمیدانیــمدرطــولتاریــخهمــوارهاتفاقــات،
ــر ــهخاط ــتند.ب ــابقهتاریخــینداش ــالس ــهقب ــتهاندک ــوعپیوس ــهوق ــیب ــوادثوپدیدههای ح
ــد: ــزبودهان ــاعاج ــاورکوده ــوعبحرانه ــیوق ــاازپیشبین ــنمدله ــت،ای ــنمحدودی همی
بــرایرســیدنبــهیــکتحلیــلقابــلقبــولازپدیدههــایدنیــایواقعــیوتهیــهیــکبرنامــه
ــب ــهاغل ــیک ــازاســتدرحال ــقنی ــگامودقی ــههن ــایب ــهدادهه ــاسآن،ب ــراس ــدب کارآم
ــهخصــوص ــا،ب ــنمدله ــد.ای ــاراندارن ــنویژگیه ــدامازای ــترسهیچک ــایدردس دادهه
ــدینیســتند.درواقــعانتظــار روشهــایآمــاریورگرســیونی،معمــوالکاشــفحقیقــتجدی
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ــراینســتکــهیافتههــایمدلهــایکمــی،تاییدکننــدهیتحلیلــیباشــندکــهمــاازدنیــای ب
ــممــدلراطــوریدســتکاری ــمودرصــورتمشــاهدهخــالفآنســعیمیکنی واقعــیداری
کنیــمکــهبــهنتایــجمــوردانتظــارخودمــانبرســیم.مدلهــایکمــیمعمــواًلدرفرآینــدتهیــه
ــی ــهخــردجمع ــیب ــلمشــارکتبرخــوردارهســتندوتوجــهکاف ــا،ازحداق واجــرایبرنامهه
ونظـــراتعمــومکارشناســانندارنــد.ایــندرحالــیاســـتاگــرعمــومافــرادوکارشناســان،
مدیــرانوتصمیمگیــرانبــهیــکبرنامــهتوســعهاعتقــادداشــتهباشــندوبــراســاسمشــارکت
حداکثــریکارشناســان،نخبــگان،ذینفعــانوذینفــوذانتهیــهشــودشــانسموفقیــتآن
ــدودی ــدادمح ــطتع ــبتوس ــی،اغل ــایکم ــنمدله ــود.همچنی ــدب ــترخواه ــهبیش برنام
ــرارداده ــفق ــقمختل ــاومناط ــارواحده ــرادراختی ــرایاج ــهوب ــزتهی ــانمرک ازکارشناس
میشــود.ایــندرحالــیاســتکــهمناطــقواســتانهایمختلــفازویژگیهــایاجتماعــی،
ــا ــودهودارایپتانســیلها،چالشه ــوردارب ــیبرخ ــیمتنوع فرهنگــی،اقتصــادیوجغرافیای
واولویتهــایبســیارمتفاوتــیهســتندوعــدمتوجــهکافــیبــهایــنمســاله،اثربخــشبــودن

ــاند. ــودمیرس ــلخ ــهحداق ــاراب ــوعبرنامهه ــنن ــریای بکارگی
درمجمــوع،بــهنظــرمیرســدکــهبــهکارگیــریروشهــایکمــیبــاچالشهــایمهمــی
مواجــهبــودهواســتفادهازآنهــابــهعنــوانتنهــاابــزارتهیــهبرنامههــایتوســعه،ازکارایــیو

اثربخشــیکافــیبرخــوردارنباشــد.
ــراز ــیوههاییغی ــاش ــهب ــیک ــردادههای ــیب ــودرامبتن ــایخ ــهیافتهه ــیک ــرروش ه
ــج ــقکیفــیتلقــیمیشــود.نتای ــد،روشتحقی ــهنمای روشهــایآمــاریکســبشــدهاندارائ
حاصــلازتحقیــقکیفــیقابــلتفســیربــودهومیتوانــدبــرایافــرادگوناگــون،معانــیمتفاوتــی
داشــتهباشــد.بعضــیمحققــاندادههــاراازطریــقمصاحبــهیــامشــاهدهگــردآوریمیکننــد.
ــنحــال،محققــاندرنهایــت ــاای ــاروشهــایکیفــیقریــنهســتند.ب ــنفنــونمعمــوالب ای
ــاریرا ــلآم ــهوتحلی ــکانتجزی ــانام ــهآن ــهب ــدک ــذاریمیکنن ــهایکدگ ــهگون ــاراب دادهه
بدهــد)اســتراسوکوربیــن،1385(.روشهــایکیفــینیــزدرکنــارمزایایــیکــهدارنــددارای

مشــکالتینیــزهســتند.
درمقابــلماهیــتابتــکاری،انعطافپذیــروبــدونمحدودیــتروشهــایکیفــیبــه
ــهدر ــیراک ــاندقت ــدهم ــانتوان ــیردادهه ــردآوریوتفس ــهدرگ ــدک ــازهمیده ــقاج محق
تحقیــقکمــیبــهکارمیبــردبهــرهبگیــرد.گرچــهاســتفادهوبکارگیــریروشهــایکیفــیدر
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مقابــلروشهــایکمــیبــهدلیــلاعتبــارومنطقــیبــودنآناســتامــابــاتوجــهبــهاینکــه
ــل ــجحاص ــذانتای ــردل ــورتنمیگی ــیص ــورتصادف ــریبط ــًا،نمونهگی ــیلزوم درروشکیف
ازایــنروشقابلیــتتعمیــمنداشــتهوباعــثکاهــشتمایــلبرخــیپژوهشــگراننســبتبــه
بکارگیــریوســیعآنشــدهاســت.درایــنروشمعمــواًلگــردآوری،تحلیــلوتفســیردادههــا
ــراســت.همچنیــنمســئلهگمنامــیوجلــباعتمــادهنــگامگزینــش ــدازهزمانب بیــشازان
یافتههــامشــکالتیرابوجــودمــیآوردونیزحضــورمحقــقتأثیــرعمیقــیبــرنتایــجحاصــلاز

مطالعــاتمیگــذارد.
ابعــادوویژگیهــایتحقیقــاتکمــیوکیفــیبــرتمایــزبیــنایــندورویکــردداللــتدارد.
بررســیهایکمــیمبتنــیبــرفرآیندهــایادراکــیبــاخصیصــهفردگرائــی،ایســتائیوانفعالــی
اســتکــهقابــلشکســتهشــدنوتبدیــلبــهعناصــرجــزءهســتندوایــنعناصــربــهتنهائــی
ــافــرضثبــاتســایرعوامــلقابــلبررســیهســتند.درحالــیکــهفرآیندهــایادراکــیدر وب
ــی ــنفرآیندهــازمان ــهای ــالهســتندومطالع بررســیهایکیفــی،اجتماعــی،توســعهایوفع

مقــدوراســتکــهدرارتبــاطبــاهمدیگــرمالحظــهشــوند.
ــاظاز ــنلح ــههمی ــتوب ــافیاس ــیواکتش ــی،عمق ــیهایکیف ــتبررس ــًاماهی اساس
روشهائــیهماننــدگروههــایمتمرکــزاســتفادهمیکنــددرحالیکــهبررســیهایکمــی
ــندو ــایای ــدویژگیه ــارهش ــهاش ــورک ــردازد.همانط ــریمیپ ــهاندازهگی ــودهوب ــیب عین
ــدل ــووم ــدامنتوانســتهالگ ــالهیچک ــانداردوعم ــایآن ــنپارادایمه ــردنشــانازتبای رویک
ــهصــورت ــیکــهب ــهمدل ــیب ــنرودســتیاب ــزیتلقــیشــود.ازای ــیدرحــوزهبرنامهری کامل
ترکیبــیوســازگارازهــردوتکنیــکاســتفادهنمــودهوضمــنپوشــشنارســاییهایهمدیگــر،
ــیســعیخواهــدشــد ــزمضاعــفشــودضــروریاســت.درفصــلآت نقطــهقوتهــایآننی
ــدی ــتههایکلی ــزیهس ــریدربرنامهری ــرایبهکارگی ــهب ــودک ــیش ــدیمعرف ــکجدی تکنی

نیــزمناســباســت.
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مقدمه1
عــدمانطبــاقکامــلتکنیکهــایکمــیوکیفــیمتعــارفبــاالگوهــایمــوردنیــازبــرای
تهیــهیــکبرنامــهمناســباقتصــادیواجتماعــیودریــککالمبرنامههــایتوســعه،
موضوعــیقابــلتأمــلاســت.تکنیــکمــوردنظــربایســتیدارایتــوانآیندهنگــریوقــدرت
پیــشبینــی،قــادربــهکشــفحقیقــتونیــزمتکــیبــهآراءونظــراتصاحبنظــرانومشــارکت
ــدود ــیمح ــازهزمان ــتهودرب ــمداش ــتتعمی ــایآنقابلی ــزیافتهه ــودهونی ــانب ــادذینفع آح
ــنفصــلدرصــددهســتیمروش ــنرودرای ــلدســتیابیباشــد.ازای ــنقاب ــهپایی ــاهزین وب
ــن ــبای ــد.مطال ــننمای ــنخواســتههاراتأمی ــدای ــهبتوان ــمک ــیکنی ــیمعرف ــکترکیب وتکنی
فصــلبــابحــثدربــارهضــرورتبکارگیــریتکنیــکجدیــدآغــازشــدهودرادامــهضمــنورود
ــهروش ــود.درادام ــنمیش ــریآنتبیی ــاینظ ــی،پایهه ــلچندبخش ــوزهروشتحلی ــهح ب
تحلیــلســاختاریوتحلیلهــایچنــدمعیــاریمــوردبحــثقــرارخواهــدگرفــتواســتفادهاز
ایــنروشهــابــرایبرنامهریــزیوانتخــابراهبردهــایتوســعهملــیومنطقــهایوشناســائی

ــنخواهــدشــد. ــدیتبیی هســتههایکلی
1-مطالباینفصلبراساسمباحثمنبعزیرتنظیمشدهاست:

 Stimson, Robert J. (2006), «Regional Economic Development (Analysis and Planning Strategy)», 
Springer Berlin Heidelberg, New York.
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ضرورت به کارگیری تکنیک جدید
ــیو ــایکم ــهروشه ــقخالقان ــبوتلفی ــهترکی ــدک ــنباورن ــرای برخــیصاحبنظــرانب
کیفــیمیتوانــدمزایــایزیــادیداشــتهباشــد.ازجملــهایــنمزایــامیتــوانبــهجلــباعتبــار
ــر ــوانتصوی ــقمیت ــنطری ــهازای ــودک ــارهنم ــیاش ــایاجتماع ــیپدیدهه ــلدربررس متقاب
ــر ــنه ــهدســتآورد.همچنی ــوردبررســیب ــدهم ــیپدی ــیوکیف ــادکم ــیابع ــیازتمام کامل
ــا ــایآنب ــوانبراســاسیافتهه ــیانجــامشــودمیت ــهصــورتکیف ــکبررســیب ــهی ــدرک ق
کّمــیســازیمفاهیــماساســی،حمایتهــایکمــینیــزبــرایآنکســبنمــود.حتــیاســتفاده
همزمــانازروشهــایکمــیوکیفــیمیتوانــدجامعیــتیافتههــادراســتنباطوتولیــددانــش
راافزایــشدهــد.بــاایــنحــالتلفیــقروشهــایکمــیوکیفــیبــهعنــوانیــکامــرتکنیکــی

ــهضعــفوقــوتهریــکازآنهــاانجــاممیشــود. ــاتوجــهب وب
ــتفادهاز ــااس ــیب ــایکم ــردروشه ــدکارب ــارهش ــتهاش ــلگذش ــهدرفص ــورک همانط
دادههــایثانویــهدرتحلیلهــایملــیومنطقــهایمیتوانــدبــهدرکبهتــرعملکــرداقتصــاد
ملــیومنطقــهایدرطــولزمــانووابســتگیمتقابــلبیــنبخشهــایاقتصــادکمــککنــد
ــی ــایکم ــدروشه ــذاهرچن ــد.ل ــعهباش ــایتوس ــرایبرنامهریزیه ــیب ــدمبنای ومیتوان
ــهپیشبینــیدقیــقآینــده ــیدرزمین ــدومناســبیهســتند،امــامحدودیتهای ابزارهــایمفی
دارنــد)مینتزبــرگ1994،1(.روشهــایکیفــینیــزمیتواننــددرتوضیــحعلــلوقــوعیــاعــدم
وقــوعتوســعهاقتصــادیواجتماعــیدریــکمنطقــهکمــککــردهومنجــربــهاســتفادهبهتــر
ــه ــدک ــراســتهرچن ــدهشــوند.شــایانذک ــرایآین ــهب ــاتاقتصــادیمنطق ــعوامکان ازمناب
روشهــایکیفــیعمدتــْابــرپایــهتجربــهوخــردجمعــی،دانــشوقضــاوتفعــاالندراقتصــاد
منطقــهایبنــامیشــودولــیتحلیلهــایکیفــیبــهتنهایــیکافــینیســتندودرکنــارآنهــا

ــزوجــوددارد. ــهتحلیلهــایکمــینی ــازب ــرینی ــرایتصمیمگی ــعب بســیاریازمواق
بــاتوجــهبــهایــنواقعیــت،مســالهایکــهدرتحلیلهــایاقتصــادمنطقــهایوبرنامهریــزی
ــرد ــیک ــدیرامعرف ــوانروشجدی ــامیت ــهآی ــناســتک ــاآنمواجــههســتیمای ــردیب راهب
ــر ــایه ــدیازمزای ــابهرهمن ــردهوب ــبک ــیراترکی ــیوکیف ــیکم ــایتحلیل ــهتکنیکه ک
ــدار ــدهتوســعهپای ــدهوحفظکنن ــلایجادکنن ــریراازعوام ــروکاملت ــدگاهبهت دورویکــرد،دی
منطقــهبدســتآورد.همچنیــنبتوانــدبــهارزیابــیبهتــرچالشهایــیکــهمنطقــهبــاآن

1-  Mintzberg 
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ــت، ــراس ــتگذاریمؤث ــهایوسیاس ــعهمنطق ــتراتژیهایتوس ــاذاس ــودهودراتخ ــهب مواج
کمکنماید.

اکثــرابزارهایــیکــهدربرنامهریــزیتوســعهاقتصــادیمنطقــهایبــهکارمیرونــد،
ــدوندر ــهصــورتیــکواحــدکالن،ب ــترقابتــیاقتصــادمنطقــهب براســاسشناســاییمزی
ــتو ــیازصنع ــایخاص ــربخشه ــدوب ــلمیکنن ــیآنعم ــالتداخل ــنتعام ــرگرفت نظ
ــردر ــایدیگ ــاواحده ــاب ــاتآنه ــهارتباط ــدونآنک ــدب ــدمیکنن ــزرگتاکی ــایب ــابنگاهه ی
نظــرگرفتــهشــود.امــاواقعیــتایــناســتکــهاقتصــادهــرمنطقــهایشــاملمجموعــهای
ازشــبکههایبــههــمپیوســتهوعوامــلوجریانــاتچنــدبخشــیاســتکــهبرخــیازآنهــا
ــد. ــهدارن ــدهجامع ــفســاختاروشــکلدهیآین ــدیدرتعری ــشکلی ــودهونق بســیارخــاصب
هرچنــدتکنیــکداده-ســتانده،یکــیازابزارهــایخوبــیاســتکــهتحلیلگــراناقتصــاد
ــه ــکمنطق ــایاقتصــادی ــنبخشه ــطبی ــررواب ــرایدرکبهت ــدازآنب ــهایمیتوانن منطق
اســتفادهکننــد؛ولــیبایــدتوجــهداشــتکــهجریانــاتبیــنبخشــیبــهتنهایــیولزومــابطــور
ــاتدیگــریخــارجازچارچــوبجــدولداده ــلوجریان ــدبلکــهعوام مســتقیمعمــلنمیکن
ــد.در ــهحســابمیآین ــهب ــریمنطق ــلمهمــیدررقابتپذی ــهعام ــدک -ســتاندهوجــوددارن
ــت ــدکــهســببمزی ــده،ســاختاریونهــادیوجــوددارن واقــع،مجموعــهایازعوامــلپیچی
رقابتــیبنگاههــا،بخشهــایصنعتــیوخوشــههاییــکمنطقــهمیشــوندکــهدرتکنیــک

ــهنمیشــوند. داده-ســتاندهدرنظــرگرفت
نظریــهاقتصــادپایــهوتحقیقــاتمربــوطنیــزبیانگــرآناســتکــهاغلــبتعــدادمحــدودی
ازبخشهــاوبنگاههــادرتعییــنســاختاراقتصــادیوفرآینــدتوســعهاقتصــادمنطقــهای
ــا ــبکههای ــاملش ــاش ــنبخشه ــترای ــون1973،1(.بیش ــد)ریچاردس ــوریدارن ــشمح نق
ــاد ــدیاقتص ــایکلی ــوانبخشه ــهعن ــکاران،1994(وب ــوک2وهم ــتند)ک ــههاهس خوش
منطقــهایمحســوبمیشــوندوشــبکههایتامیــنوتوزیــعوهمچنیــنزیرســاختهای
ــعهو ــببتوس ــردهوس ــتک ــیحمای ــایرقابت ــادرفض ــنآنه ــرارگرفت ــادازق ــیاقتص اصل
ارتقــایجایــگاهآنهــامیشــوند.البتــهممکــناســتعناصــررقابتــیکــهازبنگاههــاحمایــت
ــاوت ــیمتف ــایصنعت ــنبخشه ــندبی ــودمیبخش ــعهوبهب ــیراتوس ــههایصنعت وخوش

1- Richardson 
2- Cook 
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باشــند؛همچنیــنایــنعوامــلدربیــنمناطــقنیــزتــاحــدیمتفــاوتهســتند.بنابرایــن،بــرای
حداکثــرکــردنظرفیــتتوســعهاقتصــادییــکمنطقــهالزماســتبدانیــمکــهچــهعواملــی
درچــهبخشهایــیمنجــربــهمزیــترقابتــیمیشــوند؛نقــاطقــوتوضعــفآنهــاچیســت؛
ــاخوشــه ــیایــنعوامــلدرحمایــتازتوســعهیــکصنعــتوی وارتباطــاتووابســتگیدرون

کــر1998،1(. ــهاســت)آ صنعتــیچگون
ــط ــدنمحی ــرش ــدنورقابتیت ــهجهانیش ــوطب ــریعمرب ــراتس ــر،تغیی ــرحاض درعص
کســبوکارســببشــدهاســتســطحنااطمینانــیبــهطــورفزاینــدهایرشــدکنــدونــهتنهــا
ــیدر ــاناتعمیق ــراتونوس ــاهدتغیی ــزش ــقنی ــطحمناط ــهدرس ــرکتها،بلک ــاوش بنگاهه
مزیــترقابتــیباشــیم.لــذاالزماســتابزارهــایدقیقتــریبــرایارزیابــیچالــشمنطقــهای
طراحــیوتکویــنشــود.بــرایایــنمنظــور،نیازمنــدروشهــایتحلیلــیهســتیمکــهبتوانــد
هــمویژگیهــایبخشهــایــاخوشــههایمختلــفراســنجشکــردهوآنهــاراباهــممقایســه
کنــدوهــمارتباطــاتوتعامــالتبیــنآنهــارادرنظــربگیــرد.روشــیماننــدتحلیلهــایچنــد
ــزواستیمســن3)1998(پیشــنهادشــدهاســت،میتواننــد بخشــی)MSA(2کــهتوســطرابرت

ایــنکارراانجــامدهنــد.
درایــنفصــلدرصــددهســتیمروشMSAرابــهعنــوانروشوابــزاریبــرایرفــعایــن
ــرای ــدراهنمــاودســتورالعملیب ــنبحــثبهطــورخــاصمیتوان ــم.ای چالشهــامعرفــیکنی
ــهاســتراتژیتوســعهمنطقــهایبراســاس ــرایدســتیابیب ــزیمنطقــهایب ــانبرنامهری متولی
یــکروششناســیعلمــیوملحــوظنمــودنرقابــتمنــدیمنطقــهایوعوامــلنااطمینانــی

منطقــهایارائــهنمایــد.

روش تحلیل چند بخشی 
MSAابــزاروروشترکیبــیوتعمیمیافتــهایازروشهــایکمــیوکیفــیاســتکــههــم

MSAدرجوامــعتوســعهیافتــههــمدرحــالتوســعهکاربــرددارد.یکــیازکاربردهــایمهــم
انتخــاباســتراتژیهایخوشــهمحــوریــاهســتههایکلیــدیبــرایتوســعهاقتصــادییــک

منطقــهاســت.
1- Aacker 
2- Multi Sector Analysis
3- Roberts and Stimson
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)MSA( پایه نظری تحلیل های چند بخشی
رابرتــزواستیمســون)1998(درابتــداMSAرابــهعنــوانابــزارکیفــیبــرایکمــکبــه
ــهتوســعهمناطــقمیشــوند،پیشــنهاد ــیکــهمنجــرب ــودنعوامل ــیب ــزانرقابت ســنجشمی
کردنــد.تکنیــکMSAبــرایاولیــنبــاردرمناطقــیازاســترالیاکــهدارایرشــدســریعبودنــد
بــکارگرفتــهشــد.هــدفازطراحــیومعرفــیایــنتکنیــک،فراهــمنمودنیــکپشــتوانهعلمی
بــرایاســتراتژیتوســعهاقتصــادیتهیــهشــدهبــرایمنطقــهبــود.ایناســتراتژیکهدراواســط
دهــه1990تدویــنشــدبــهدنبــالآنبــودکــهســرمایهگذاریهایالزمبــررویمزیتهــای
رقابتــیصــورتگیــردومخاطراتــیراکــهمنطقــهدرآنزمــانبــاآنهــامواجــهبــودیــااحتمــال
ــاآنروبــهروشــوددرنظــربگیــرد)رابرتــز،2003(.ایــنکاراولیــه،امــکان داشــتدرآینــدهب
ــزیتوســعهفراهــمکــرد. ــزبرنامهری ــهونی ــلعملکــردمنطق ــرایتحلی ــیآنراب گســترشآت
یکــیازمباحثــیکــهمبانــیMSAراتشــکیلمیدهــد،SWOTچنــدبخشــیاســتکــه
تکامــلیافتــهSWOTمتعــارفوکالســیکاســت.درSWOTمتعــارف،هریــکازبخشهــا
بــهصــورتمجــزاوجزیــرهایمــوردبررســیقــرارمیگیــردوتعامــالتبیــنبخشــیوتاثیــرو
ــربیــنآنهــاچنــدانمــوردتوجــهقــرارنمیگیــردوایــنســببمیشــودبرخــیبخشهــا تاث
کــهازمزیتهــایمنطقــهمحســوبشــدهومــیتوانــدنقــشهســتهتوســعهراایفــاکنــدوبــه
نوبــهخــودســببتوانمنــدیوافزایــشقــدرترقابــتمنطقــهشــدهاســت،کنــارگذاشــتهشــود.
درحالــیکــهدرSWOTچنــدبخشــی،ایــنتعامــالتبــهخوبــیمــوردتوجــهقــرارمیگیــرد.
ایــنروشازعوامــلخــردبســیاریکــهدربخشهــایمختلــفمیتوانــدباعــثارتقــای
ــذف ــاح ــدهی ــهش ــدهگرفت ــنتینادی ــردس ــودودررویک ــاش ــایربخشه ــریدرس رقابتپذی

میشــوند،بهــرهمیگیــرد.
)C1 … Cm(1چنــدبخشــیبایســتیمجموعــهایازمعیارهــایارزیابــیSWOTدرروش
ــف)S1 … Sn(برحســب ــایمختل ــعبخشه ــیمتقاط ــلارزیاب ــادرتحلی ــوندت ــابش انتخ
ــرد. ــرارگی ــتفادهق ــورداس ــد(م ــتوتهدی ــف،فرص ــوت،ضع ــهSWOT)ق ــزایچهارگان اج
ــدکــه ــامقایســهنتایــجهــربخــش،عناصــرمهمــیازنقــاطقــوت،ضعــف،فرصــتوتهدی ب
ــوند. ــاییمیش ــد،شناس ــرارده ــرق ــتتاثی ــهایراتح ــتمنطق ــردوموفقی ــدعملک میتوان
اســتراتژیهایمناســبرامیتــوانبــرایرفــععوامــلمنفــیوتقویــتعوامــلمثبــت،بــرای

1- Evaluation criteria
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هــربخــشتبییــنکــرد.ولیکــنروشSWOTچندبخشــینیــزبــهایــنصــورتکــهتوصیــف
شــدبســیارزمانبــربــودهونمیتــوانآنرابهراحتــیبــهکارگرفــت.تجزیــهوتحلیــلســاختاری
)گــودت1991(بــربســیاریازمشــکالتایــدهSWOTچندبخشــیفایــقآمــدهاســت.

ماتریس امتیازدهی معیارها و شناسایی بخش ها
بــرایبهدســتآوردنشــکلاولیــهMSAمیتــوانازیــکیــامجموعــهایازشــاخصها
اســتفادهکــردکــهبتوانــدبخشهــایمختلــفرابــراســاسطیــفوســیعیازمعیارهــا،
ــا ــردبخشه ــیعملک ــایارزیاب ــقمعیاره ــوانازطری ــنشــاخصهارامیت ــد.ای مقایســهکن
ــازمعیارهــایمختلــف ــهدســتآورد.امتی ــریبیــنآنهــاب ــزانرقابتپذی ــرایســنجشمی ب
ــس)1-4( ــدماتری ــهصــورتماتریســیهمانن ــدب ــکازبخشهــامیتوان ــرایهری ــیب ارزیاب
نمایــشدادهشــود.درواقــعیکــیازابزارهــایاصلــیMSAکــهبــرایســنجشوتشــخیص
معیارهــاوتشــخیصبخشهــاوجــودداردماتریــساســت.درایــنماتریــسســتونهانشــانگر
بخشهــاوسطـــرهانشــانگرمعیــاراســت.تعــدادبخشهــابســتگیبــهســطحتفصیــلمــورد
ــز ــجنی ــرباشــدامــکانمقایســهنتای ــابخشهــایI-Oبراب نظــردارد.چنانچــهتعــدادآنهــاب
فراهــممیشــود.مزیــتنمایــشماتریســیایــناســتکــهمبنــایمشــترکیرابــرایمقایســه
اهمیــتعواملــیکــهمنجــربــهرقابــتوتوســعهبیــنمنطقــهایمیشــودرافراهــممیکنــد.
همچنیــنایــنماتریــسمیتوانــدشــاخصیرابــرایســنجشمیــزانرقابتــیبــودنبخشهــا
دریــکمنطقــهارائــهکنــد.درایــنماتریـــساهمیــتبخشهــارامیتــوانبــامقایســهجمــع
ــاخواهــد ــتمعیاره ــزنشــانگراهمی ــنجمــعســطرهانی ســتونهامالحظــهنمــودوهمچنی
بــود.همچنیــنایــنماتریــسقابلیــتداردکــهعوامــلمخاطرهآمیــزونیــزبخشهــای

چالشــییــکمنطقــهرانیــزنشــاندهــد.
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ماتریس )4-1( ماتریس امتیازدهی معیارها و بخش ها

الزمبــهذکــراســتکــهروشهــایتحلیلــیچنــدمتغیــرهماننــدتحلیــلعاملــیوتحلیــل
ــاابعــادآنرااســتخراجو ــدت ــهکاررون ســاختارینیــزمیتواننــددردادههــایایــنماتریــسب

عواملــیکــهمنجــربــهرقابتــیشــدناقتصــادمنطقــهمیشــوندراشناســاییکنــد.

تحلیل ساختاری
ــن)1998(از ــزواستیمس ــطرابرت ــدهتوس ــهش ــکMSAارائ ــر،تکنی ــالهایاخی درس
ــای ــد.تحلیله ــلش ــاختاریتکمی ــلس ــتاندهوتحلی ــسداده-س ــهماتری ــق،نظری دوطری
ســاختاریبــهپــردازشمجموعــهدادههــایکیفــیمرتبــطبــودهوتحلیلگــرانراقــادر
ــزایآنرا ــیاج ــهتمام ــدک ــفکنن ــیتوصی ــتفادهازماتریس ــااس ــتمراب ــاسیس ــازندت میس
ــیرا ــایاصل ــنمتغیره ــطبی ــلروابـ ــاییوتحلیـ ــنروششناس ــد.ای ــموصــلمیکن ــهه ب
ــیهســتندکــهســاختارسیســتممــورد ــههای ــرمیســازد.منظــورازمتغیرهــا،مؤلف امکانپذی
بررســیراتشــکیلمیدهنــد.گــودت1)1991(چارچــوبتحلیــلســاختاریرااینگونــه

میکنــد: توصیــف
»هــرسیســتمشــاملمجموعــهایازاجــزایمرتبــطبــههــمبــودهوســاختارسیســتمنیــز

1- Godet 
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بیانگــرشــبکهارتباطــاتبیــناجــزایآناســت.درواقــع،ســاختارسیســتمچارچوبــیبــرای
ــان ــتمرانش ــداومآنسیس ــودهوت ــتمب ــلسیس ــوالتوتکام ــزا،تح ــلاج ــوهتعام ــمنح فه
میدهــد.هــدفتحلیــلســاختاری،شناســاییســاختاررابطــهبیــنمتغیرهــایکیفــیاســت

ــد.« ــهرامشــخصمیکنن ــوردمطالع ــتمم ــیسیس ــایاصل ــهویژگیه ک
روشتحلیــلســاختاریبهدنبــالمشــخصکردنمتغیرهــایکلیــدی)آشــکاریــاپنهــان(
ــبو ــوردجوان ــاندرم ــدگانوذینفع ــارکتکنن ــویقمش ــراتوتش ــتنظ ــوردریاف ــهمنظ ب
ــزاریاســت ــنروشاب ــکسیســتماســت.ای ــیی ــلپیــشبین ــرقاب ــدهوغی رفتارهــایپیچی
بــرایپیونــدعقایــدوتفکــراتکــهازطریــقماتریــسارتبــاطتمامــیمتغیرهــایسیســتم،بــه
توصیــفوشناســاییسیســتممیپــردازد.توانایــیایــنمــدلدرشناســاییروابــطبیــنمتغیرهــا
ــل ــت.روشتحلی ــتماس ــلسیس ــردرتکام ــدیموث ــایکلی ــاییمتغیره ــتشناس ودرنهای
ســاختاریدرمطالعــهکیفــیسیســتمهاییکــهدارایتغییــراتشــدیدیهســتندکاربــرددارد.
ــهاول:اســتخراج ــهانجــاممیشــود:مرحل ــیتحلیــلســاختاریدرســهمرحل بطــورکل
ــه ــاب ــدرتســاختاررســمیواســتانداردیدارد،ام ــهن ــهب ــنمرحل ــاعوامــلکــهای متغیرهــای
منظــورادامــهرونــدپــردازشالزامــیاســت.مرحلــهدوم:تعییــنروابــطبیــنمتغیرهــااســت
آنچــهدرایــنمرحلــهمهــماســتبههــمپیونــددادنمتغیرهــاوعوامــلوتوصیفشــبکهارتباط
بیــنآنهــااســت.مرحلــهســوم:شناســاییمتغیرهــایکلیــدیاســت.مرحلــهاولمعمــوالاز
طــرقتکنیــکپایــشمحیطــیصــورتمیگیــردکــهخــوددارایروشهــایمتعــددیاســت
وهنــوزروشاســتانداردورســمیتیافتهیگانــهایبــرایانجــامآنوجــودنــداردوبنابــهمحیــط
ــدازمشــخص ــرد.بع ــتفادهک ــایمتناســباس ــوانازروشه ــهمیت ــوردمطالع وموضــوعم
کــردنعناصــرسیســتمتعییــنشــبکهروابــطبیــنمتغیرهــاوشناســاییســاختارسیســتمازایــن
ــامحیــطوموضــوعمــورد طریــق،انجــاممیپذیــرد.درآغــازایــنمرحلــهمعمــوالمتناســبب
ــن ــادرای ــردومتغیره ــلسیســتمصــورتمیگی ــددیازعوام ــتهبندیهایمتع ــهدس مطالع
ــی ــهســطحجغرافیای ــهب ــاتوج ــدب ــندســتهبندیهامیتوان ــد.ای ــرارمیگیرن دســتهبندیهاق
ویــاابعــادمختلــفموضــوع،درســطوحمختلــفانجــامگیــرد.درمرحلــهبعــدماتریــستحلیــل
ــه ــهب ــاتوج ــوندوب ــنمیش ــتمدرآنجایگزی ــرسیس ــودوعناص ــکیلمیش ــاختاریتش س

قوانیــنتکنیــکتحلیــلاثــرمتقابــلبــهروابــطدودوئــیعناصــرامتیــازدادهمیشــود.
ازجملــهتکنیکهــایانجــامتحلیلهــایســاختاریمیتــوانبــهماتریــسضرایــب
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فزاینــدهتاثیــرمتقابــلبــهمنظــورطبقهبنــدی)MIMMAC(1وماتریــسهمکاریهــاو
(Godet ,2006)2اشــارهکــرد)MACTOR(تقابلهــا،تاکتیکهــا،اهــدافوتوصیههــا
MIMMACبــرایارزیابــیوبررســیارتبــاطبیــنعناصــرتشــکیلدهنــدهیــکماتریــس

بــهکارمــیرود.درایــنروش،بایــدســطروســتونهایماتریــسباهــمبرابــرباشــند3.
MACTORتحلیــلســاختاریدیگــریاســتکــهبــرایارزیابــیهمگرایــیوواگرایــی

ــای ــاختاریدرتحلیله ــلس ــیرود4.تحلی ــهکارم ــاب ــهازمعیاره ــندومجموع ــابی متغیره
ــراشــارهکــرد: ــهمــواردزی ــوانب ــهمیت منطقــهاینیــزمزیتهــایمتعــددیداردکــهازجمل

تحریکتفکردرموردچگونگیکارکردسیستمهایاقتصادی•
استفادهازارزیابیانتخابهایاستراتژیکوبرنامهریزیسناریوها•
کمکبهبحثومشارکتدرتعیینگزینههایخاصتوسعهاقتصادی•

بهطــورعملــی،تحلیلســاختاریدردوموردزیرمورداســتفادهوبهرهبــرداریقرارمیگیرد:
1 شناساییمتغیرهایکلیدی.
2 پیشبینیآینده.

درماتریــستحلیــلســاختاری)ماتریــس4-2(میتــوانتاثیــراتچندیــنمتغیــردرونــزاو
برونــزابــریــکعامــل)هماننــداشــتغال،تولیــد،رفــاهوتوســعهو...(رابــااســتفادهازابزارهــای
ــی ــاخیل ــویت ــیق ــفازخیل ــکطی ــواندری ــررامیت ــزانتاثی ــود،ومی ــینم ــیبررس کیف
ضعیــفبــاروشهــایدلفــییــاگروههــایمتمرکــزســنجیدودرداخــلماتریــسجایگــذاری
نمــود.بدیهــیاســتازطریــقتکرارهــایدرونروشدلفــیمیتــوانبــهســمتاجمــاعمیــل

کــردومتغیرهــایدارایبیشــترینتاثیــررابرگزیــد.
ــیاســتکــه ــهمعیارهای یکــیازمباحــثمهــمروششــناختیMSA،نحــوهوزندادنب
ــیکــهتوســط ــهاســتفادهمیشــوند.همــهعوامل ــیقوتهــاوچالشهــایمنطق ــرایارزیاب ب
ایــنتکنیــکاندازهگیــریمیشــوندوزنیکســانیدربیــنبخشهــاندارنــدودراغلــب
ــرای ــوددارد.ب ــلوج ــنعوام ــتای ــایچشــمگیریدراهمی ــاتفاوته ــنبخشه ــوارد،بی م
ــهطــور ــهایب ــتاقتصــادمنطق ــقوتوســعه(R&D)درتوســعهوتقوی ــال،اهمیــتتحقی مث

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

4-برایمطالعهبیشتردرخصوصاینتکنیکها،بهگودت)1991(مراجعهشود.
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قابــلمالحظــهایبیــنمناطــقوبخشهــایصنعتــیمتفــاوتبــودهوبســتگیبــهماهیــت
اقتصــادومراتــبتوســعهیافتگــیآندارد.بــهعبــارتدیگــردرMSA،بــرایدرنظــرگرفتــن
ــنعوامــل ــههــرکــدامازای اهمیــتنســبیمعیارهــاولحــاظکــردنارزشهــایمختلــف،ب
ــلاز ــجحاص ــودننتای ــینم ــوانازکم ــیمیت ــرایوزنده ــود.ب ــاوزندادهمیش ومعیاره
روشهایــیهماننــدطیــفلیکــرتاســتفادهنمــود.بــرایبدســتآوردنمیانگیــنوزنــی،ابتــدا
وزنهــرمعیــاررادرضرایــبمنــدرجدرســطرمربــوطضــربکــردهومیانگیــنمقادیــرمــوزون
ــن ــیراازبی ــدتچولگ ــوانش ــنروشمیت ــاای ــتآورد.ب ــربخــشبدس ــیه ــرایارزیاب راب
میبــرد.بنابرایناگرتعدادمتغیرهایشناساییشدهnباشــدیکماتریسn×nبدستمــی

ــد.)زالی،1388( آی

 ماتریس )4-2( ماتریس تحلیل ساختاری برای
ارزیابی تاثیر مقابل متغیرهای درونزا و برونزا

متغيرها  برونزا رونزاد  
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ماتریــسبدســتآمــدهرامیتــوانبــانمــودارمتناظــرآننیــزنمایــشدادکــهدرآننمــودار
جهــتتاثیرگــذاریهــرمتغیــربــردیگــریتوســط»پیکانهــا«ومیــزانتاثیرگــذاریبــهصــورت
عــددی،دربــاالیپیــکاننمایــشدادهمیشــود.درنهایــتبراســاستوپولــوژیمتغیرهــاایــن
.(Godet,1991)نرمافــزارقــادراســت،عوامــلکلیــدیرااســتخراجوآنهــارارتبــهبنــدیکنــد
چهارچــوبتحلیــلنمــوداروســاختارتحلیــلخروجــیمــدلتحلیــلاثــرمتقابــل،روابــطبیــن
متغیرهــارانشــانمیدهــدکــهنرمافــزارMicMacقابلیــتتبدیــلروابــطبــهاشــکالو
ــاامکانــاتخــودتحلیــلآســانروابــطوســاختارسیســتمرا نمودارهــایویــژهرادارابــودهوب
امــکانپذیــرمیســازد.بهطــورکلــیماتریسهــاونمودارهــایخروجــینرمافــزاردونوعانــد:

ماتریــساثــراتمســتقیممتغیرهــا)MDI(1ونمودارهــایمرتبــطبــاآنوماتریــسروابــط•
غیــرمســتقیمبیــنمتغیرهــاو)MII(2نمودارهــایمربوطــه.

درصورتــیکــهدرماتریــساولیــه،روابــطبالقــوهبیــنمتغیرهــانیــزمشــخصشــدهباشــد،•
نــرمافــزارماتریــسروابــطبالقــوهمســتقیمبیــنمتغیرهــا)MPDI(3ونیــزماتریــسروابــط

بالقــوهغیرمســتقیمبیــنمتغیرهــا)MPII(4رادراختیــارقــرارمــیدهــد.
ــدادگروههــایارتباطــیدر ــنتع ــادرنظــرگرفت ــرمتغیرهــاب ــجوبررســیتاثی ــلنتای تحلی
ماتریــستشــکیلشــده،قابــلســنجشاســت.متغیــریکــهبــرتعــدادمحــدودیازمتغیرهــا
ــری ــنترتیــبتاثیرپذی ــهای ــزدرکلسیســتمدارد.ب ــرمســتقیمدارد،تاثیرگــذاریاندکــینی اث
مســتقیمیــکمتغیــررانیــزمیتــوانبــادرنظــرگرفتــنســتونمربــوطدرماتریــس،بررســی
ــهو ــرمربوط ــذاریمتغی ــاندهندهتاثیرگ ــطر،نش ــایهرس ــوععدده ــنمجم ــرای ــود.بناب نم
مجمــوععددهــایهــرســتون،نشــاندهندهتاثیرپذیــریمتغیــرمربوطــهاســت،پــسکلیــه
ــانمایــشآنهــادریــکنمــودارمفهومــی متغیرهــاومحیــطدربرگیرنــدهآنهــارامیتــوانب

ــی،1388(. ــرینشــانداد)زال تاثیرگــذاریتاثیرپذی
موقعیــتمتغیرهــادرنمــوداربیانگــروضعیــتآنهــادرسیســتمونقــشآنهــادرپویایــی
ــوند: ــدیمیش ــتهطبقهبن ــاردس ــیدرچه ــورکل ــتوبط ــدهاس ــتمدرآین ــوالتسیس وتح
ــرمیباشــند ــرپذی ــرتاثی ــمت ــودهوک ــذارب ــابیشــترتاثیرگ ــنمتغیره ــذار:ای ــایتاثیرگ متغیره

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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ــهایــنمتغیرهــابســتگیدارد.متغیرهــایتاثیرگــذار،بحرانیتریــن بنابرایــنسیســتمبیشــترب
ــر ــرلب ــزانکنت ــتومی ــااس ــهآنه ــتهب ــتموابس ــراتسیس ــراتغیی ــند،زی ــامیباش مؤلفهه
ایــنمتغیرهــابســیارمهــماســت.ازطــرفدیگــر،ایــنمتغیرهــامتغیرهــایورودیمحســوب
ــه ــهب ــوند،ک ــدهمیش ــیدی ــایمحیط ــامتغیره ــا،عموم ــنمتغیره ــانای ــوند.درمی میش

ــد. ــرمیگذارن ــتمتاثی ــرسیس شــدتب

)Godet, 2006( نمودار  تاثیرگذاری - تاثیرپذیری

متغیرهــای تاثیــر گــذار دو وجهــی:ایــنمتغیرهــا،همزمــانبهصــورتبســیارتاثیرپذیــر
وبســیارتاثیرگــذار،عمــلمینماینــد.طبیعــتایــنمتغیرهــابــاعــدمپایــداریآمیختــهاســت،
ــال ــردیگــرمتغیرهــارابهدنب ــریب ــررویآنهــا،واکنــشوتغیی ــریب ــراهــرعمــلوتغیی زی
ــههمــراهداردکــهدرنهایــتباعــث ــربومرنگــیب ــجوواکنشهــایــکاث ــهنتای دارد.ایــنگون
ــهدودســتهتقســیم ــاب ــنمتغیره ــهمیشــوند.ای ــروعالمــتاولی ــا»تشــدید«اث ــی«ی »میرای
میشــوند:متغیرهــای»ریســک«کــهظرفیــتبســیارباالیــیجهــتتبدیــلشــدنبــهبازیگــران
ــذارباشــند، ــشازآنکــهتاثیرگ ــهبی ــدیسیســتمراداراهســتندومتغیرهــای»هــدف«ک کلی
ــجتکامــلسیســتم ــواننتای ــهعن ــی،ب ــلقبول ــاقطعیــتقاب ــوانب ــدوآنهــارامیت تاثیرپذیرن

شناســایینمــودکــهنشــانگر»اهــدافممکــن«هســتند.

 متغیرهای دو وجهی
)ریسک و هدف(

 متغیرهای تاثیرگذار
)ورودی(

 متغیرهای وابسته
)خروجی(

تاثیرگذاری

ری
ذی

یرپ
تاث

 متغیرهای مستقل
)قابل حذف(
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مســتقل)ازســایرمتغیرهــایسیســتمتاثیرنپذیرفتــهوبــرآنهــاتاثیــرهــمندارنــد(،نــوع
ســوموچهــارممتغیرهــاهســتند.

ــانمعاصــروشــناختمتغیرهــای ــادرجه ــیآنه ــا،پیچیدگ ــیسیســتمه ــلپویای تحلی
موثــردرآینــدهرامیتــوانازمهمتریــنبخشهــایمطالعــاتآینــدهپژوهــیدانســت.
ــنمتغیرهــاخصوصــادر ــطبی ــلرواب ــرایتحلی روشتحلیــلســاختاری،روشــیاســتکــهب
ــنروشدراســتفاده ــیرود.پتانســیلای ــکارم ــددب ــادمتع سیســتمهایگســتردهودارایابع
ازدادههــایکیفــیدرکنــاردادههــایکمــی،ســببشــدهکــهایــنروشدرزمــرهروشهــای

ــدهپژوهــیشــود. ــرددرآین پرکارب

تحلیل های چند معیاری1
ــی ــدارزشپول ــدهمانن ــارواح ــکمعی ــطی ــدتوس ــهنمیتوانن ــدافچندگان ــهاه ــیک زمان
اختیــار در را دیگــری گزینــه )MCA( معیــاری چنــد تحلیلهــای شـــوند، اندازهگیــری
ــورد ــایم ــتفادهازمعیاره ــااس ــهب ــتک ــزاریاس ــد.MCAاب ــرارمیده ــتگذارانق سیاس
نظــربــهتصمیمگیــریبهینــهکمــکمیکنــد.نیجکامــپوهمــکاران)1990(جهــت
ارزیابــیبرنامهریــزیمبتنــیبــرســناریوبــرایپروژههــایبــزرگزیربنایــیازMCAاســتفاده
ــفدر ــایمختل ــیمعیاره ــقوزنده ــفازطری ــایمختل ــه،گزینهه ــنمطالع ــد.درای کردن
چارچــوبMCAارزیابــیشــدند.یکــیازســادهترینشــکلهایMCAتحلیــلماتریــس
ــه ــوطب ــهصــورتگســتردهدرفرآیندهــایمرب دســتاوردها)GAMA(اســت.روشMCAب
تصمیمســازیدرخصــوصمســائلمختلــفزیســتمحیطیوهمچنیــنبرنامهریــزیحمــل
ونقــلاســتفادهشــدهاســت)موناســینگ،1994(.درحالتهــایپیشــرفتهتر،MCAشــامل
MCAبرنامهریزیهــایخطــیپیچیــدهاســت.موناســینگ)1994(اســتداللمیکنــدکــه
ــه ــذفوزمین ــطراح ــاینامرتب ــرده،گزینهه ــخصک ــارامش ــدافوویژگیه ــناه مهمتری
الزمرابــرایشــفافیتوتمرکــزبیشــتردرفرآینــدنهایــیانتخــابرافراهــممیکنــدودرعیــن

حــال،بــرایتصمیمگیرنــدگانانتخابهــایانعطافپذیرتــریراممکــنمیســازد.
ــج ــمگیریدرنتای ــراتچش ــببتغیی ــاس ــهمتغیره ــفب ــایمختل ــاروشه ــیب وزنده
ــرایفراهمســازی ــازب ــراداتمطــرح،پیچیدگــیریاضیــاتمــوردنی میشــود.همچنیــنازای

1- Multi Criteria Analysis



167دومینسندتدبیرتوسعهاستانآذربایجانشرقی

ــن ــمای ــد.بهرغ ــتهباش ــرداش ــمدرب ــاراه ــازیپویاییه ــدمدلس ــهفرآین ــتک ــرایطیاس ش
کاســتیهایجزئــی،MCAابــزاربســیارمفیــدیبــرایکمکبــهتصمیمگیــریدرتحلیلهای
اقتصــادیبــودهویکــیازبســترهایالزمرابــرایارائــهتحلیلهــایMSAفراهــممــیآورد.
شــدتارتباط شــکلزیــرماتریــساصلــیمــورداســتفادهدرMCAرانشــانمیدهــد.
ــرایتمامــی ــرآنب ــردکــهبایســتیمقادی ــدازهمیگی ان ــار وهــرمعی ــه ــنهــرگزین بی
ــکاز ــری ــازه ــرایبدســتآوردنامتی ــود.ب ــلش ــس)4-3(تکمی ــای)i,j(درماتری درایهه
مربــوطبــهســطرمــوردنظــربــهصــورتافقیجمعبســتهشــود. گزینههــابایســتیمقادیــر

MCA ماتریس )4-3( ماتریس مورد استفاده در

باالتریــنامتیــازبدســتآمــدهبــاتوجــهبــهتعریــفمعیــارمــوردنظــرمیتوانــدبهتریــنیــا
بدتریــنگزینــهباشــد.شــایانذکــراســتکــهوزندهــییکســانبــهتمامــیمعیارهــا،صحیــح
ــرایهــریــکاز ب ــهنظــرنمیرســد.جهــتاعمــالاهمیــتمعیارهــایمختلــف،وزن ب
 معیارهــادرنظــرگرفتــهمیشــود.امتیــازوزنــیهــریــکازگزینههــابــراســاسمقادیــر

ــرمحاســبهمیشــود: ــهصــورتزی ب

iگزینه
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ایــنروشعــامبــهصــورتگســتردهبــرایارزیابــیچشــماندازهاوتصمیمســازیدر
زمینههــایمختلــفبــهکارگرفتــهمیشــود.کاربردهــایپیشــرفتهMCA،بــهویــژهزمانــیکــه
معیارهــابــهصــورتطیــفباشــد،ازلحــاظریاضــیپیچیــدهمیشــود.روشهــایبهینهیابــی
مســتلزمآناســتکــهبهتریــنطیــفازترکیباتمختلــفگزینههایارزیابیشــدهتعیینشــود.
ــری ــزانرقابتپذی ــیمی ــرایارزیاب ــهایب ــددراقتصــادمنطق ــیمیتوانن ــنروشهای چنی
بخشهــایموجــوددرمنطقــهبــهکارگرفتــهشــوند.اگــرعوامــلرقابتپذیــری)i(بــهصــورت
ــه ــرارگرفت ــتونیق ــورتس ــهص ــا)j(ب ــند(i=1 …. n)وبخشه ــدهباش ــتش ــطریلیس س
ــف ــاضع ــوتی ــانازق نش ــد. ــدآم ــهدســتخواهن ب ــر ــند(j=1 …m)مقادی باش
از ــر ــرمقادی ــد.اگ ــهدرحــالارزیابیان ــیاســتک ــهازمتغیرهای ــندومجموع ــطبی رواب
طریــقمجمــوعjهــابــهدســتآمــدهباشــد،قــوتعوامــلرقابتــیمختلــفقابــلشناســایی
خواهــدبــود.درصورتــیکــهiهــاجمــعشــدهباشــند،بخشهــایبــاعوامــلرقابتــیقویتــر
ــای ــاوویژگیه ــنبخشه ــهبی ــریازرابط ــسMCA،تصوی ــد.ماتری ــدش ــاییخواهن شناس

ــد. ــکلمیده ــایMSAراش ــیپایهه ــنروشماتریس ــد.ای ــممیکن ــیرافراه رقابت

استفاده از MSA برای  برنامه ریزی و انتخاب راهبرد توسعه منطقه ای
چارچوب برنامه ریزی راهبرد

ــهنقــشمهمــی ــردتوســعهاقتصــادیمنطق ــدشــکلگیریراهب ــددرفرآین MSAمیتوان

راایفــانمایــدوقــادراســتبــادوهــدفذیــلبــرایشناســاییابعــادکارکردهــایمنطقــهایو
ــکاررود. ــعهب ــایتوس قابلیته

1 هــدفMSAشناســاییوارزیابــیعواملــیاســتکــهمنجــربــهتوانمندســازیاقتصــادی.
ــهبیــاندیگــر،MSAســعیداردظرفیتهــاوتوانمندیهــایاصلــی منطقــهمیشــود،ب
ــعهی ــتتوس ــادرجه ــردهوازآنه ــاییک ــهراشناس ــردیمنطق ــاختهایراهب وزیرس
ــش، ــدهچال ــلایجادکنن ــردنعوام ــامشــخصک ــنب ــد.همچنی ــرداریکن ــهبهرهب منطق
بــهمدیریــتموثــرآنهــابپــردازد.نقــشاســتراتژیایــناســتکــهبــااســـتفادهازمنابــع
ــا ــتمزیته ــهتقوی ــتراتژیک،ب ــاختهایاس ــیوزیرس ــایاصل ــاوتوانمدنیه ظرفیته

ــد1993،1(. وفرآینــدتوســعهکمــککنــد.)هامــلوپراهال

1- Hamel and Prahalad 
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2 ــرایتوســعهاقتصــادمنطقــهاســت.. ــدب هــدفدومشناســاییفرصتهــاوبازارهــایجدی
ــی ــنبخش ــایبی ــعهفعالیته ــاتوس ــارتی ــایتج ــعهظرفیته ــاملتوس ــدفش ــنه ای
اســت.همچنیــنازروشMSAمیتــوانبــهمنظــورارزیابــیتوانمندیهــاوقابلیــت

ــرایانتخــاباســتراتژی،اســتفادهکــرد. ــهب توســعهمنطق
خاطرنشــانمیســازدبهکارگیــریMSAمعمــوالمســتلزماســتفادهازتکنیکهــایکیفــی
اســتکــهشــاملنظرســنجیازخبــرگان،گروههــایمتمرکــزودلفــیجهــتارزیابــیکیفــی
عملکــردبخشهــاوارزیابــیچالشهــااســت.بهطــورکلــیوبــهاجمــالاشــارهمیشــودکــه
ــد ــهای،همانن ــایمنطق ــدیوچالشه ــایرقابتمن ــهمؤلفهه ــنب ــتپرداخت ــنروشقابلی ای
ومخاطــرات ریســکها اســتراتژیک،مدیریــت زیرســاختهای کلیــدی، توانمندیهــای
درونــیوبرونــی،شناســاییفرصتهــایبالقــوهتوســعهفعالیتهــایبیــنبخشــی،شناســایی

ــوهتجــاریو...رادارد. ــایبالق فرصته

خالصه و جمع بندی 
ــزی ــرایبرنامهری ــدب ــهمیتوان ــیک ــنابزارهای ــهاشــارهشــدیکــیازمؤثرتری همانطــورک
هســتههایکلیــدیمــورداســتفادهقــرارگیــردروشتحلیــلچنــدبخشــی)MSA(نــامدارد.
SWOTــی ــیکوحت ــلSWOTکالس ــهتحلی ــیک ــودمحدودیت ــعیمیش ــنروشس درای
ــه ــورتجداگان ــهص ــفب ــایمختل ــهحوزهه ــیک ــنمعن ــهای ــودب ــعش ــیداردرف چندبخش
وجزیــرهایتحلیــلنشــوند.بلکــهتعامــالتوروابــطبیــنحوزههــایمختلــفنیــزدر
انتخابهــایهســتههایکلیــدیلحــاظشــوندوایــننکتــهازاهمیــتقابــلتوجهــیبرخــوردار
اســت.چــراکــههســتههایکلیــدیبایســتیبــهعنــوانپیشــرانعمــلکننــدومــواردیبایــد
بــهعنــوانهســتههایکلیــدیانتخــابشــوندکــهتعامــالتگستـــردهتریبــاســایرحوزههــا
داشــتهباشــندتــابــاانتخــابآنهــابــهعنــوانهســتههایکلیــدی،ســایربخشهــاومناطــق
ــتههای ــابهس ــمانتخ ــکاتمه ــیازن ــذایک ــند.ل ــودبکش ــالخ ــهدنب ــزب ــارانی وحوزهه
ــن ــرای ــامیباشــد.ب ــاوبخشه ــاســایرحوزهه ــنتعامــالتگســتردهب ــدیداشــتنهمی کلی
اســاس،بــرایاولویتبنــدیهســتهها،بررســیمیــزانتعامــالتوروابــطبیــنبخشهــاودر

ــیهســتههامیباشــد. ــراتســرریز،یکــیازمعیارهــایارزیاب ــزاناث نتیجــهمی
نکتــهمهــمدیگــردرانتخــابهســتههایکلیــدیآناســتکــهمــواردیکــهبــهعنــوان
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اولویتهــایاولپیشــرانهایتوســعهمنطقــهدرنظــرگرفتــهمیشــوندبایســتیمیــزان
ــر ــذاهســتههایکلیــدیبایســتیب ــد.ل ــداررابیشــترتضمیــنکنن تحقــقاهــدافتوســعهپای
اســاسیــکســریمعیارهایــیارزیابــیشــوندکــهمیــزانتحقــقاهــدافتوســعهپایــدارهمانند
اشــتغالزایی،ســازگاریبــامحیــطزیســت،عدالــتاجتماعــیوامنیــتراســنجشمیکننــد.
ــراســاس ــاابتــداب درمجمــوع،درروشتحلیــلچنــدبخشــی)MSA(ســعیمیشــودت
تحلیــلSWOTهســتههایکلیــدیاولیــهشناســاییشــوند.ســپسهســتههایمــوردنظــربــر
اســاسروابــطبینبخشــیومعیارهــایچندگانــهمــوردارزیابــیقــرارگیرنــد.لــذامیتــوانگفــت
ــاره ــرایبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیSWOTچندبخشــی-چندمعی کــهروشمناســبب
ــادلفــیاســتفادهبیشــتریکــرد. ــوانازگروههــایمتمرکــزی ــهمیت ــدتهی اســتکــهدرفرآین
شــایانذکــراســتکــهتحلیلهــایکیفــیبــهدلیــلاینکــهبــهتنهایــینمیتواننــد
درعمــلمــورداســتفادهقــرارگیرنــدمگــرآنکــهبتوانیــمیافتههــایآنراکمیســازی
هســتههای اولویتبنــدی هنــگام )MSA( بخشــی چنــد تحلیــل روش در لــذا کنیــم.
ــده،امتیازدهــیهســتههابــراســاسمعیارهــاوروابــطمتغیرهــابــراســاس شناســاییش

مقیاسهایکمیصورتمیگیردتانتایجروشنودقیقازیافتههابهدستآید.
ــدبخشــی)MSA(آناســتکــه همچنیــنازویژگیهــاوقابلیتهــایروشتحلیــلچن
مباحثــیماننــدآیندهپژوهــی)Future Study(وتحلیــلچالــشرانیــزمیتــواندرشناســایی
هســتههایکلیــدیلحــاظکــرد.همچنیــنبــاتوجــهبــهاینکــهجــدولSWOTدرگروههــای
متمرکــزتکمیــلمیشــودایــنروشمیتوانــدحداکثــرمشــارکتنخبــگانرادربــرداشــتهباشــد
وهســتههایکلیــدیرابــراســاسخــردجمعــیومشــارکتنخبــگانجامعــهاســتخراجنمایــد.
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مقدمه
باشــند داشــته پیشــرفتجوامــع در را نقــشمهمــی توســعهمیتواننــد برنامههــای
بهطوریکــهیکــیازالزامــاتتوســعهرابرنامهریــزیمنســجم،هدفمنــدوپایــدارذکــر
ــی ــزارپرقدرت ــا،اب ــردولته ــزتغیی ــیونی ــی،اجتماع ــکالتسیاس ــارغازمش ــدوف کردهان

بــرایمدیریــتبهینــهجامعــهمحســوبمیشــوند.
درنظــامبرنامهریــزی،عــالوهبــرنحــوهاجــرایبرنامــه،نظــارتوارزیابــینیــزازاهمیــت
بســیارزیــادیدرمیــزانتحقــقاهــدافمــوردانتظــاربرخــورداراســت.زیــراازیکســو
ــامدیریــترادر اطالعــاتالزمراازطریــقیــکفرآینــدبازخــوردیکارآمــدفراهــممــیآوردت
انتخــابابــزاروروشهــایاجــرایبرنامــهتوانمنــدســازدوازســویدیگــرضعفهــایاجرایــی
ــزیپیشبینینشــدهاســت، ــهبرنامهری ــهدرمرحل ــدومشــکالتیراک ــهراآشــکارمیکن برنام

ــاند. ــاریمیرس ــای ــایآنه ــنراهحله ــهیافت ــاندوب میشناس
ــه ــهســابقهدیرین ــهکشــورهاییاســتک ــانکشــورهایدرحالتوســعهازجمل ــراندرمی ای
درتدویــنواجــرایبرنامههــایمیانمــدتدارد.امــابهرغــمایــنمهــم،غالــباهــدافایــن
ــاورده ــیاجتماعــیرافراهــمنی ــهتحــرکوپویای برنامههــامحقــقنشــدهاســتوعمــاًلزمین
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اســت.عــدمتحقــقاهــدافبرنامههــایتوســعه،ریشــهدرعوامــلمتعــددیداردکــهدراینجــا
ــژه ــیضعــفســاختاریبرنامهریزیهــایتوســعهبهوی ــههمــهآنهــاپرداخــتنمیشــودول ب
درحــوزهضمانــتاجرایــیوعــدموجــودپیشنیازهــاینهــادیبــراینظــارتوکنتــرل،یکــی
ــه ــرموردتوج ــودهوکمت ــولب ــعهمغف ــایتوس ــهبرنامهه ــهدرهم ــیاســتک ــلمهم ازعوام

قرارگرفتــهاســت.
ــر ــاگســتردهترشــدنوســعتحــوزهعملکــرد»نهادهــاوســازمانها«وپیچیدهت امــروزهب
شــدنفعالیتهــایآنهــا،روشهــایپایــشونظــارتنیــزازحساســیتوپیچیدگــیبیشــتری
برخــوردارهســت.لــذابــهنظــرمیرســدبــرایتحقــقاهــدافبرنامههــایتدوینشــدهو
ــی ــیمناســب،ضرورت ــشوارزیاب ــکسیســتمپای ــرایی ــیواج ــرایآن،طراح ــتاج موفقی

ــت. ــراس اجتنابناپذی
ــه ــاانجــامهرگون ــهایوی ــلازشــروعاجــرایهــربرنام ــوق،قب ــبف ــهمطال ــتب ــاعنای ب
فعالیتــی،بایســتیچارچــوبپایــشوارزیابــیآنتدویــنشــودتــامشــخصشــودکــهدراجــرای
برنامــهدنبــالچــهموضــوعوهدفــیهســتیموبــهچــهســؤاالتیمیخواهیمپاســخدهیــم.این
کارکمــکمیکنــدتــامجریــانبرنامــهبداننــدبــراینظــارتبــراجــرایبرنامــه،چــهدادههــاو
ــل ــهاطالعــاتجمعآوریشــدهراتجزیهوتحلی ــدکــردوچگون ــیراجمــعآوریخواهن اطالعات

خواهنــدکــردوبــرایبهبــودبرنامــهچــهمطالــبونتایجــیرامنتشــرخواهنــدکــرد.
درایــنبخــشازســندتدبیــرتوســعهاســتانســعیشــدهاســتتــاســاختارپایــشونحــوه
اجــرایآنتبییــنشــود.بــرایایــنمنظــوربعــدازمقدمــه،ابتــدااصطالحــاتوعبارتهــای
ــود.در ــهمیش ــشارائ ــتمپای ــریسیس ــوبنظ ــپسچارچ ــد.س ــدش ــفخواهن ــدیتعری کلی
ادامــهنحــوهپایــشســندتدبیــرتوســعهاســتانبــراســاسکاربســتمدلهــایبیانشــدهدر
مبانــینظــریتبییــنخواهــدشــد.همچنیــنســاختاراجــراوتبییــننظامنامــهاجرایــیســند،

ــود. موضــوعپایانبخــشمباحــثخواهــدب

تعاریف و اصطالحات
اصطالحاتوواژههایبهکاررفتهدراینقسمتدارایمفاهیمومعانیزیرهستند.

سند:دومینسندتدبیرتوسعهاستان؛
هسته کلیدی:هستههایکلیدیدومینسندتدبیرتوسعهاستان؛
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پروژه: کوچکترینواحدتحلیلسند؛
شورا:شورایبرنامهریزیوتوسعهاستان؛

ستاد: ستادراهبری،هماهنگیونظارتعالیسند؛
کارگروه:کارگروههایتخصصیذیلشورایبرنامهریزیوتوسعهاستان؛

1 اقتصادی،اشتغالوسرمایهگذاری.
2 زیربنایی،توسعهروستایی،عشایری،شهری،آمایشسرزمینومحیطزیست.
3 اجتماعی،فرهنگی،سالمت،زنانوخانواده.
4 آموزش،پژوهش،فنآوریونوآوری.

ــهدائمــیاجــراوپایــشســندتدبیــرتوســعهاســتان)ســازمانمدیریــتو ــه:دبیرخان دبیرخان
برنامهریــزیاســتان(؛

دستگاه مسئول:دستگاههایاجراییمسئولاجراییکیاچندپروژهسندتدبیرتوسعهاستان؛
دستگاه/واحد همکار:دستگاههایاجرایی،نهادهایمدنیوبخشخصوصی؛

ــتگاه ــدهتوســطدس ــرمایهگذارتعیینش ــاس ــروژه:مجــریی ــرمایه گذار پ ــا س ــری ی مج
ــرایاجــرایپروژههــایســند؛ ــیمســئولب اجرای

بــه»منابــع،نهادههــا، پایــش:جمــعآوریسیســتماتیکومــداوماطالعــاتمربــوط
مشــوقها«ونیــزاقدامــاتصــورتگرفتــهوپیشــرفتکارهــریــکازپروژههــایهســتههای
کلیــدیســندوســنجشوارزیابــیمیــزانتحقــقاهــدافپیشبینیشــدهبــراســاس

ســند؛ در تعریفشــده شــاخصهای

مبانی نظری پایش
تبییــندقیــقمبانــینظــریومفاهیــمسیســتمپایــشوارزیابــیبرنامــه،مســتلزممعرفــی
ــه ــداب ــذاابت ــک«)Logic Model(اســت.ل ــدلالجی ــام»م ــیبهن ــدلوچارچــوبمفهوم م
ــی ــشوارزیاب ــویپای ــریالگ ــاینظ ــپسبنیانه ــود.س ــتمیش ــدلپرداخ ــنم ــیای معرف
ــهایازمدلهــایLogicاســتمعرفــیخواهــدشــدودرادامــه ــرمبســطیافت CIPPکــهف

ــان،بنیانهــاینظــریالگــویپایــشو مفهــومپایــشوارزیابــیتبییــنخواهــدشــدودرپای
ارزیابــیCIPPمعرفــیخواهــدشــد.
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)Logic Model( مدل الجیک
ــک ــرهمؤلفههــایی ــنزنجی ــرایتبیی ــیمفهومــیب مدلهــایالجیــکLogic،چارچوب
ــیونتایــجحاصــلازاقدامــاتدرفرآینــدبرنامهریــزیبیــان برنامــهاســتکــهدرآنزنجیــرهعلِّ
میگــردد.مــدلLogicدارایپشــتوانهتئوریــکقــویومشــاهداتتجربــیمتعــددیاســت
واغلــبایــنگــروهازمدلهــادراشــکالمختلــفبــهطــورشــماتیکنشــاندادهمیشــوند.
ــف ــاتمختل ــاوموضوع ــاندرعرصهه ــرانوارزیاب ــزان،مدی ــطبرنامهری ــاتوس ــنمدله ای
قابلاســتفادهاســت؛فلــذاضمــنمشــترکبــودنچارچــوباصلــیآن،حســبمــورد،جزئیــات
تفصیلــیآندراشــکالگوناگــونترســیموتبییــنمیشــود.چارچــوباولیــهواجمالــیآندر

شــکل5-1نشــاندادهشــدهاســت.

)Logic( شکل 5-1: چارچوبی مفهومی مدل های الجیک

دراغلــبمطالعــاتبهطــورمتعــارفدرقالــبشــکل5-2نشــاندادهمیشــودکــه
مؤلفههــایجریــانبرنامهریــزیرابهصــورتزنجیــروارومنطقــیبیــانمیکنــد.ایــنزنجیــره
شــامل5مؤلفــه:منابــعونهادههــا،اقدامــاتوفرآیندهــا،نتایــجکوتاهمــدت،پیامدهــای
ــیدرشــکل5-2نشــان ــهبهصــورتکل ــدتاســتک ــاربلندم ــتاوردهاوآث ــدتودس میانم

دادهشــدهاســت.

شکل 5-2: چارچوب تفصیلی مدل الجیک

انتخاب و انجام فعلدریافت نتیجه
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بهطوراجمالیمؤلفههایپنجگانهرامیتوانبهشرحزیرمعرفیوتعریفنمود:
1 »منابــعونهادههــا«شــاملکلیــهمنابــعانســانیوطبیعــی،ســرمایههایفیزیکــی.

ومالــیاســتکــهدراختیــارنهــادبرنامهریــزقــرارداردتــابتوانــداقدامــاتالزمرادر
برنامــهانجــامدهــد.گاهــیاوقــاتایــنبخــشراورودییــادرونــدادنیــزمینامنــد.
بهعنوانمثــالاگــریــکبرنامــهآموزشــیرادرنظــربگیریــم،مــدرس،دانشــجویان
و کتــاب ســفید، تختــه پروژکتــور، میکــرو آموزشــی، کالس یادگیرنــدگان، یــا
لوازمالتحریــرموردنیــازو...منابــعونهادههــایموردنیــازبــرایایــنبرنامــهآموزشــی

خواهدبود.
2 ــااســتفادهاز. ــهب ــیاســتکــهدرطــولبرنام »فعالیتهــاوفرآیندهــا«،مجموعــهاقدامات

منابــعقابلدســترسوازطریــقفرآینــدوترتیبــاتمشــخصیانجــاممیشــود.فعالیتهــا
ــراســاسرویههــاصــورتگیــرد.رویههــا،ترتیبــاتســازمانی وفرایندهــا،ممکــناســتب
هســتندکــهشــاملمراحــلانجــامهــرنــوعاقدامــیاســت.فلــذاایــنگــروهمشــتملبــر
فرآیندهــا،ابزارهــا،رویدادهــا،مدیریــت،تکنولــوژیواقدامــاتبــودهوبخشاصلــیاجرای
برنامــهراشــکلمیدهنــد.بهعنوانمثــالدربحــثآمــوزش،برگــزاریکالسهــای
برنامــه ایــن فعالیتهــای بهعنــوان میتــوان را ... و آزمــون برگــزاری آموزشــی،

درنظرگرفت.
3 »خروجــی:Output«همــانبرونــدادومحصــوالتمســتقیمفعالیتهــایبرنامــهاســت..

درواقــعبــهنتایــجعملیاتــیوکوتاهمــدتخروجــیبرنامــهگفتــهمیشــود.دربحــث
ــیدریافــت ــادگرفتــهشــدهونیــزمــدرکقبول برنامههــایآموزشــی،مطالــبومباحــثی
ــوند. ــوبمیش ــیمحس ــهآموزش ــنبرنام ــرایای ــهاج ــایاولی ــهخروجیه ــدهازجمل ش

4 »پیامدهــا:Outcome«،شــاملتغییــراتوپیامدهــایمیانمــدتناشــیازاجــرایبرنامــه.
اســت.دربحــثبرنامــهآموزشــی،تغییــرنگــرشفــردآموزشدیــدهوافزایــشتوانمنــدیفرد
درفعالیتهــایخــود،میتوانــدبهعنــوانپیامــدمیانمــدتبرنامــهآموزشــیلحــاظشــود.

5 »دســتاورد:Impact«شــاملاثــراتبلندمــدتاقدامــاتصــورتگرفتــهواجــرایبرنامــه.
ــردآن ــودعملک ــدهوبهب ــردآموزشدی ــارف ــررفت ــی،تغیی ــهآموزش ــالبرنام ــت.درمث اس
ــهآموزشــی،درنظــر ــرایبرنام ــتاورداج ــددس ــرد،میتوان ــیف ــورزندگ ــاوام درفعالیته

گرفتــهشــود.
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مفهوم پایش و ارزیابی
درلغتنامــهدهخــدابــرای»پایــش«معانــیمختلفــیازجملــه»نگریســتن،پــاسداشــتن،
ــوده ــهمعنــینظــارتب چشــمبرنداشــتن،درنظــرداشــتن«ذکرشــدهاســت.درواقــعپایــشب
ــه ــتک ــیاس ــاهدهدگرگونیهای ــدهازراهمش ــکپدی ــتی ــیاریازوضعی ــورازآنهش ومنظ
ــا ــوأمب ــگاهت ــشن ــیدیگــر،پای ــهبیان ــدهرخدهــد.ب ــاندرآنپدی ــذرزم ــاگ ممکــناســتب

ــیداشــتنکاریاســت. ــاانجــامکار،تحــتنظــرودیدهبان ــرای ــتدراج ــل،مراقب تأم
ــادلانگلیســیMonitoringدرنظــرگرفتهشــده ــشمع ــایتخصصــیپای دراینجــامعن
اســتکــهبــهجمــعآوریوبررســیسیســتماتیکومــداوماطالعــاتومعلومــاتمربــوطبــه
اقدامــاتصــورتگرفتــهوپیشــرفتکارهــریــکازهســتههایکلیــدیســندتدبیــرتوســعه

)اقدامــاتوپروژههــا(میپــردازد.
ــدهاســت. ــز«آم ــرچی ــنارزشه ــلیافت ــی»عم ــهمعن ــی«ب ــهدهخــدا»ارزیاب درلغتنام
درواقــعارزیابــی،ســنجشموشــکافانهوعمیقتــریاســتکــهتوســطســازمانیغیــراز
دســتگاهمجــریدرخصــوصحصــولپیامدهــایموردنظــر)Outcome(ازخروجــیاقدامــات
ــادرحــالانجــامصــورتمیگیــرد.دراینجــامنظــورازارزیابــی، وپروژههــایخاتمــهیافتــهی
معــادلتخصصــیEvaluationدرانگلیســیدرنظــرگرفتهشــدهوبــهمعنــایســنجش
ــر ــراســاسشــاخصهایتعریفشــدهدرســندتدبی ــقاهــدافپیشبینیشــدهب ــزانتحق می

توســعهاســتاناســت.
ــه ــی)Evaluation(ازنظــرمفهومــیب هرچنــددوعبــارتپایــش)Monitoning(وارزیاب
هــمنزدیــکبــودهواغلــبمتــرادفهــماســتفادهمیشــوندولــیمیتــوانبیــنآنهــاتمایــزی
ــوده ــراجــرایبرنامــهب ــینظــارتب ــهمعن ــشب ــفارائهشــده،پای ــراســاستعری ــلشــد.ب قائ
ــودو ــنجیدهمیش ــدهس ــشتعیینش ــایازپی ــامعیاره ــاب ــاقفعالیته ــهانطب ودرآندرج
ــه ــیاینک ــعباشــدیعن ــرباشــد.جام ــاومؤث ــا،گوی ــع،پوی ــایجام ــراســتدارایویژگیه بهت
ــش ــتمپای ــودنسیس ــتمرب ــزمس ــودننی ــاب ــورازپوی ــنجد.منظ ــررابس ــبام ــیجوان تمام
ــاتعریــفعملیاتــیشــاخصهای ــدب اســت.همچنیــناقدامــاتصــورتگرفتــهدرپایــشبای
اختصاصــیومناســببــرایســنجشعملکــرد،گویــاباشــد.مؤثــربــودنپایــشبــهایــنمعنــی
ــی ــدبهطــوردقیــقتحلیلشــدهوعلتهای ــجحاصــلازپایــشبای اســتکــهاطالعــاتونتای
ــیکــهوجــودداشــتهو ــزفرصتهای ــاتضعیــفبرنامــهشــدهاســتونی ــتی کــهموجــبتقوی
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تهدیدهایــیکــهدرکمیــنبرنامــهبــودهمشــخصگــردد.پایــشمعمــواًلشــاملنظــارتبــرســه
عنصــراولمــدلالجیــک)Logic Model(یعنــیمنابــعوفعالیتهــاومحصــول)یــااثــرات

میشــود. کوتاهمــدت(

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

ایــندرحالــیاســتکــهدر»ارزیابــی«معمــواًلبــهدنبــالبررســیتحقــقاهــدافبــااجــرای
ــای ــتاوردهاوپیامده ــا،بیشــتردس ــیبرنامهه ــندرارزیاب ــلهســتیم.بنابرای ــادرعم برنامهه
اجــرایبرنامــهوتأثیــرنهائــیآندرجامعــهموردمطالعــهقــرارمیگیــرد)شــکل5-3(.البتــه
بایــدتوجــهداشــتکــهایــنمرزبنــدیدربســیاریازمتــونداخلــیوخارجــیدقیــقنبــودهو
ــتفاده ــادگیاس ــرایس ــذاب ــت.فل ــدهاس ــهکارگرفتهش ــریب ــایدیگ ــابهج ــدامازآنه هرک
ــنداز ــتودرس ــدهاس ــتفادهش ــماس ــرادفه ــنمت ــنمت ــشدرای ــیوپای ازواژگان،ارزیاب

ــم. ــتفادهمیکنی ــشاس اصطــالحپای

فرآیند برنامه ریزی، اجرا و پایش
برنامهریــزی فرآینــد در آن، جایــگاه اســت بهتــر پایــش مفهــوم بهتــر درک بــرای
ــر ــرلعناص ــعه،کنت ــایتوس ــدافبرنامهه ــقاه ــانازتحق ــهاطمین ــود.الزم ــخصش مش
واجــزایاصلــیفرآینــداجــرایبرنامههــااســت.بــرایایــنمنظــوردردومیــنســند
قــوت، نقــاط و تحلیلشــده موجــود وضعیــت بایســتی ابتــدا اســتان، توســعه تدبیــر
اســتان و منطقــه چالشهــای تهدیدهــا، توانمندیهــا، و قابلیتهــا فرصتهــا،
کلیــدی هســتههای تعییــن مهــم معیارهــای و شــاخصها ســپس شناســاییشــوند.
اســتخراجشــوند. اســتان کلیــدی هســتههای آنهــا، کمــک بــه و شــده مشــخص
برنامهریــزی در )کــه تعییــنمیشــود برنامــه بــرای مشــخصی اهــداف ادامــه، در

پایش ارزیابی

منابع/نهاده ها فرآیند/فعالیت خروجی پیامد دستاورد
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ــهتفکیــکهــرهســتهکلیــدیباشــد(.ســپس ــدب ــناهــدافمیتوان هســتههایکلیــدی،ای
ــن ــوبآنتعیی ــرمطل ــردهومقادی ــیک ــناهــدافمعرف ــقای ــرایســنجشتحق ــیب معیارهای
ــا ــوبآنه ــرمطل ــاومقادی ــیمعیاره ــرواقع ــامقایســهمقادی ــه،ب ــرایبرنام ــدازاج ــود.بع ش
ــرایکســبموفقیــت ــوانمیــزانتحقــقاهــدافرامحاســبهنمــود.ب )تحلیــلشــکاف(میت
ــدومســتمرموردســنجش ــدبهصــورتنظاممن ــهبای ــزانانحــرافازاهــدافبرنام بیشــتر،می
ــعجهــت ــهمناب ــاتاصالحــیطــوریانجــامشــودکــهازتخصیــصبهین ــهواقدام قرارگرفت
دســتیابیبــهاهــدافبرنامــهاطمینــانحاصــلشــود.برنامهریــزیزمانــیمفیــدخواهــدبــودکــه
بــراســاسارزیابــیواقعگرایانــهباشــد.بهبیاندیگــر،تدویــنبرنامــهبایــدمبتنــیبــرفرصتهــا،
ــنددر ــشس ــزیوپای ــدبرنامهری ــد.فرآین ــاباش ــاوضعفه ــا،تنگناه ــا،چالشه توانمندیه

شــکل)5-4(ترســیمشــدهاســت.

شکل 5-4: فرآیند برنامه ریزی، اجرا و پایش سند تدبیر توسعه استان
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ازمنظــردیگــرفرآینــدبرنامهریــزیبــهســهقســمتعمــده:»طراحــیوتدویــن«،»مدیریت
ــای ــدمدله ــت.هرچن ــطحبندیاس ــلس ــروقاب ــی«تفکیکپذی ــشوارزیاب ــرا«و»پای واج
ــوب ــواندرچارچ ــنمیت ــدولیک ــرارندارن ــیق ــشوارزیاب ــایپای ــروهمدله ــکدرگ الجی
ــزیرا ــانبرنامهری ــهجری ــایپنجگان ــطح،مؤلفهه ــهس ــرس ــایLogicدره ــاتمدله ادبی
ــا ــنمؤلفهه ــنای ــیوتدوی ــطحطراح ــهدرس ــود.بهطوریک ــفنم ــرتعری ــورمتناظ ــزبهط نی
ــواننشــاندادکــهشــاملتمامــیاجــزاء ــدرجدرشــکل5-5میت ــهترتیــبمن ــوانب رامیت

مــدلالجیــکخواهــدبــود.
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درســطح»مدیریــتواجــرایبرنامــه«نیــزمؤلفههــایپنجگانــهمــدلLogicرامیتــوان
بــهترتیــبدر»تخصیــصمنابــعونهادههــا«،»اجــرایفرآیندهــاوانجــاماقدامــات«،
»دســتیابیبــهنتایــجعملیاتــیوکوتاهمــدت«،»پیامدهــاونتایــجمیانمــدت«و»دســتاوردها
وآثــاربلندمــدت«تبییــننمــود.مؤلفههــایایــنســطحرامیتــواندرشــکل5-6نشــانداد
ــعونهادههــا«، ــه)شــامل»تخصیــصمناب ــردوقســمتعمــدهاجــرایبرنام ــهمشــتملب ک
»اجــرایفرآیندهــاوانجــاماقدامــات«(وحصــولنتایــج)شــامل»دســتیابیبــهنتایــجعملیاتــی
ــدت«(هســت. ــاربلندم ــتاوردهاوآث ــدت«و»دس ــجمیانم ــاونتای ــدت«،»پیامده وکوتاهم
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ــادشــدیکــیازارکانمهــمنظــام ــاعنــوان»پایــشوارزیابــی«ی ســطحســومکــهازآنب
،Logicــدل ــاتم ــتفادهازادبی ــااس ــت.ب ــدهاس ــولمان ــبمغف ــهاغل ــتک ــزیاس برنامهری
ســطح»پایــشوارزیابــی«رانیــزمیتــواندرقالــب5مؤلفــهتبییــننمــود.بهطوریکــهطــی
ــعونهادههــا«،»اجــرایفرآیندهــاو آن،هــمحــوزهاجــرایبرنامــه)شــامل»تخصیــصمناب
انجــاماقدامــات«(مــورد»پایــشومانیتورینــگ«قــرارمیگیــردوهــمحــوزه»حصــولنتایــج«
)شــامل»دســتیابیبــهنتایــجعملیاتــیوکوتاهمــدت«،»پیامدهــاونتایــجمیانمــدت«و

ــرد. ــرارمیگی ــی«ق ــورد»ارزیاب ــدت«(م ــاربلندم »دســتاوردهاوآث
بــاایــنرویکــرددرپایــش،میــزانتحقــقنتایــجمــوردانتظــاراعــمازکوتاهمــدت،
میانمــدتوبلندمــدتمــوردارزیابــیقــرارمیگیــردوبازخوردهــایالزمبــرایبازبینــی
فرایندهــاواقدامــاتونیــزبازتگــریدرتخصیــصمنابــعونهادههــابــرایحصــولاطمینــان
ازتقــقنتایــجارائــهمیشــود.شــکل5-7مؤلفههــایســطحپایــشرانشــانمیدهــد.
ــوی ــنالگ ــادرتبیی ــریازآنه ــا،بهرهگی ــنمدله ــردیای ــموکارب ــکاتمه ــیازن یک

ــهآناشــارهخواهــدشــد. ــهاســتکــهدرآینــدهب مداخل



183دومینسندتدبیرتوسعهاستانآذربایجانشرقی

ک
جی

 ال
دل

ه م
گان

نج 
ر پ

ص
عنا

 و 
زی

ه ری
نام

 بر
ی«

یاب
ارز

 و 
ش

پای
د »

آین
فر

ظر 
تنا

 :7
-5

ل 
شک



جلد اول | فصل پنجم | نظام مدیریت 184

ی«
یاب

ارز
 و 

ش
پای

و »
ه« 

نام
 بر

ی
جرا

 »ا
،»

مه
رنا

ن ب
دوی

 »ت
ک با

جی
 ال

دل
ه م

گان
نج 

ر پ
ص

عنا
ظر 

تنا
 :8

-5
ل 

شک

موضــوعمهــمدیگــریکــهدراینجــابایــدبــهآناشــارهنمــودتناظــرمؤلفههــایپنجگانــه
ــی« ــشوارزیاب ــرا«و»پای ــتواج ــن«،»مدیری ــیوتدوی ــهســطح»طراح ــدلLogicدرس م
اســتکــهبهصــورتشــماتیکدرشــکل5-8ترسیمشــدهاســت.بهطوریکــهاهــدافکلــی
درمرحلــهطراحــی،متناظــربــادســتاوردهایبلندمــدتودرمرحلــهاجــراوپایــشنیــزمتناظــر

بــاارزیابــیمیــزانتحقــقاهــدافدرقالــبدستاوردهاســت.
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نگــرشسیســتمیمیتوانــدرویکــردجامعــیبــرایارزیابــیوکنتــرلعناصــربرنامــهارائــه
دهــد.در»نگــرشسیســتمیبــهبرنامههــایتوســعه«،کارکــرددرونــیهــرجــزءبایســتیدر
ارتبــاطبــاســایراجــزاءتعریــفشــودوبهینــهشــدنهــرجــزءدرارتبــاطبــاکلسیســتممــورد
ــودهو ــازگارب ــرس ــایکدیگ ــدب ــابای ــرد،سیاســتهاوبرنامهه ــنرویک ــرد.درای ــرارگی ــهق توج
اســتفادهبهینــهازمنابــعوامکانــاتراتضمیــنکنــد.بــاایــنتوضیحــاتیــکسیســتمپایــش

ــرباشــد؛ کارآمــد،بایســتیدارایویژگیهــایزی
تواناحساسودرکمحیطخودوجذباطالعاتازآنراداراباشد.•
قادربهبرقراریارتباطبینایناطالعاتوعملیاتخودباشد.•
گاهیازانحرافایجادشدهراداشتهباشد.• توانآ
تواناییاجرایعملیاتاصالحیبرایرفعمشکالتراداراباشد.•

هرگاهاینچهاراصلدرسیســتمپایشبرقرارشــوندرابطهبینسیســتمومحیطایجادشدهو
سیســتمخودســازمانیافته1میشــودودرمقابــلوقایع،نوعیهوشــمندیازخودبــروزمیدهد.

CIPP 2بنیان های نظری الگوی
هرچنــددرمباحــثپیشــینتناظــرمؤلفههــایپنجگانــهرادرســهســطح»تدویــنو
طراحــی«،»مدیریــتواجــرا«و»پایــشوارزیابــی«تبییــنکردیــمولــیهمانطــورکــهاشــاره
شــدحــوزه»پایــشوارزیابــی«درادبیــاتمدلهــایالجیــکپررنــگنیســت.بااینحــالادبیات
ــدهاند. ــی«شناختهش ــشوارزیاب ــای»پای ــوانمدله ــًابهعن ــهاساس ــودداردک ــابهیوج مش
ــد ــاواج ــدامازآنه ــههرک ــدک ــانمیده ــینش ــشوارزیاب ــفپای ــایمختل ــیمدله بررس
تواناییهــاومحدودیتهایــیدرارزیابــیتحقــقاهــدافوبرنامههــامیباشــند.درایــنزمینــه
اســتافلبیــم3وهمــکاران)دردهــه60میــالدی(بــراســاستجــاربحاصــلازارزیابیهــای
ــهامــکان انجامشــدهوتحلیــلمنطقــیشــیوههایکالســیکاستفادهشــده،ضمــناشــارهب
اســتفادهازروشهــایمختلــفقبلــی،آنهــارابــرایانجــامارزیابــی،جامــعوکافــیندانســته

ومــدلجامعــیدرقالــبالگــویارزیابــیCIPPپیشــنهاددادهانــد.
1 - Self-Organized
2 - Context, Input, Process and Product: CIPP
3 - Stufflebeam, Daniel
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نکتــهقابلتوجــهآناســتکــهدرایــن»الگــویارزیابــی«،هــدفاصلــیبهبــودعملکــرد
ــی ــشوارزیاب ــهپای ــنرویکــردســببمیشــودک ــه.ای ــاتصحــتبرنام ــهاثب ــهاســتن برنام
ــوان ــردد.درمجمــوعمیت ــهگ ــنالگــو،موجــباثربخشــیبیشــتربرنام ــهکمــکای ــدل،ب م

ــکارگرفــت؛ ــرب ــرایاهــدافزی الگــویCIPPراب
کمکبهرشدوپیشرفتبرنامههابهجایاثباتبرنامه•
ایجادوتهیهاطالعاتمفیدبرایشقوقمختلفتصمیمات•
کمکبهذینفعانبرایقضاوتدرخصوصشاخصهایمختلفعملکردبرنامه•
کمکبهرشدوبهبودسیاستهاوخطمشیهایبرنامهها.•

تمایــزعمــدهمــدلCIPPبــامــدلLogicعــالوهبــرتمرکــزآنبــررویپایــشوارزیابــی،
ــدهاســت.ایــن ــهمؤلفــهجدیــدیاســتکــهدرمدلهــایLogicمغفــولمان توجــهجــدیب
ــدان ــیب ــثآت ــهدرمباح ــتک ــهاس ــرایبرنام ــهواج ــط«1تهی ــترومحی ــم»بس ــهمه مقول
پرداخــتخواهــدشــد.بــاایــنتعبیــرمیتــوانمدلهــایCIPPراحالــتتعمیمیافتــهوبســط
یافتــهمدلهــایLogicدانســت.چنانچــهبــرایتســهیلوسادهســازیتطبیــقالگوهــا،ســه
مؤلفــهحــوزهنتایــجدرمدلهــایLogicرابــایــکعنــوانبیــانکنیــممــدلCIPPمشــتمل
بــر4مؤلفــهخواهــدبــود.اساســًا،مــدلCIPPشــاملارزیابــیسیســتماتیکواصولــیازبســتر
)محیــط(،نهادههــا،فرآینــدونتایــجاســتوایــنچهــارنــوعارزیابــی،بــهدنبــالپاســخدادن

بــهچهــارســؤالاصلــیاســت؛
عناصرمحیطیچهشرایطوبستریرابرایاجرایبرنامهفراهمکردهاست؟•
مجریانبرنامهچهامکاناتومنابعیراتوانستندتأمینکنند؟•
آیااقداماتوفعالیتهایتعریفشدهدربرنامهبهدرستیودرزمانمناسبانجامشدهاست؟•
آیابرنامهتوانستهاستبهاهدافخودبرسد؟•

درواقــعالگــویارزیابــیCIPP،ارزیابــیرادر4بخــشارائــهمیکنــدکــهعنــوانآن
ــا ــای ــا)input(،فرآینده ــانهادهه ــعی ــه)context(مناب ــازمین ــتری ــاتبس ــرفاولکلم ازح

اقدامــات)process(ومحصــولیــاخروجــی)product(بهدســتآمدهاســت.

1- Context
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CIPP جدول 5-1: وجوه کلی تشکیل دهنده الگوی ارزیابی
مفاهیم متناظرعنوان اصلیکلمات مخفف

Ccontextبستر،زمینه،موقعیت،قوانین،محیطوفضایکلی

Iinputورودی،درونداد،منابعونهاده

Pprocessفرآیند،طرح،فعالیتواقدام

Pproductخروجی،برونداد،فرآورده،محصول،نتیجهواثر،پیامدودستاورد

شکلزیرچهارچوبکلیاینمدلراتشریحمینماید:

CIPP شکل 5-9: چارچوب کلی مدل ارزیابی

CIPPــیمــدل ــمهرکــدامازعناصــراصل ــنمفاهی ــهتبیی ــهســعیشــدهاســتب درادام
یعنــی»بســترومحیــط«،»نهــادهومنابــع«،»فرآینــدواقــدام«و»محصــول«پرداختــهشــود.
الزامــات،مســائل،داراییهــاوفرصتهایــیاســتکــه ازبســترمجموعــه منظــور
ــترو ــوان»بس ــیمیت ــود.بهطورکل ــوبمیش ــهمحس ــایبرنام ــرایطوپویاییه ــوانش بهعن
محیــطعمومــیبرنامــه«رامجموعــهعوامــلمؤثــربــراجــرایبرنامــهتلقــیکــردکــهازکنتــرل

ــرعملکــردبرنامــهتأثیرگــذاراســت. ــیب ــانبرنامــهخــارجاســتول مســتقیممجری
اگــرایــنعوامــلوشــرایط،باعــثاجــرایبهتــربرنامــهشــود»فرصــت«خوانــدهمیشــود.

چنانچــهشــرایطمانعــیبــرایاجــرایبرنامــهباشــد»تهدیــد«نامیــدهمیشــود.
یکـیازچارچوبهـایکلـیکـهمیتـوانبـرایتبیینبسـترومحیـطعمومیبرنامـهبهکار
گرفت،الگویPESTELاسـتکهمیتواندسـاختاریرابرایشناساییفرصتهاوتهدیدهای
اجـرایبرنامـهبـهمـاارائـهکنـد.درایـنالگـوعوامـلزمینهایشـاملابعـادمختلفزیراسـت.
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•)P: Political(عواملسیاسی
•)E: Economical(عواملاقتصادی
•)S: Social(عواملاجتماعی
•)T: Technological(عواملتکنولوژیک
•)E:Environmental(عواملزیستمحیطی
•)L: Legal(عواملقانونی

ارزیابــی»بســتریــامحیــط«بــهبررســیالزامــاتمحیطــی،مشــکالت،داراییهــاوتمامــی
،CIPPفرصتهــابهعنــوانشــرایطوپویاییهــایبرنامــهمیپــردازد.بــراســاسمــدل
متولیــانامــربرنامهریــزیبــرایتدویــنواجــرایبرنامــهبایــدازارزیابــیمحیــطشــروعکننــد

ــفشــود. ــانیازهــاومشــکالتتعری ــااهــدافبرنامههــاواولویتهــا،متناســبب ت
هــربرنامــهایمتناســبباســطحخود)بنــگاه،صنعت،بخــشوکالن(وگســترهجغرافیایی
)محلــی،منطقــهایوملــی(بایــدواقعیتهــایمحیطــیوبســترحرکــتخــودرامدنظــرقــرار
ــن ــراســاسهمی ــشراب ــردخوی ــرمناســبیازآنداشــتهباشــدوســپسراهب دهــدوتصوی
گاهــیوتعامــلمؤثــربــاعوامــل تحلیــلدنبــالکنــد.بنــابــهایــنمهــم،اثربخشــی،مســتلزمآ
محیطــیاســت.ایــنامــرنهادهــاینظارتــیفعــالوبــروزیرامیطلبــدکــهدرارتبــاطمســتمر
بــامحیــط،بــهارائــهگــزارشجهــتتائیــدویــابازنگــریبپــردازد.کوشــشبــرایدیــدنکل،
اصــلادعایــیاســتکــهروشهــایسیســتمیدربرخــوردبــامســائلبــرایخــودقائلهســتند.
ــوردتوجــه ــدم ــزبای ــناجــزاءرانی ــهارتباطــاتبی ــرنگــرشسیســتمی،کلی ــاتکیهب ــنروب ازای
قــرارداد.بدینســانشــناختکاملتــریازموضوعــاتوسیســتمهایمحیطــیدردســترس
مجریــانبرنامــهقــرارگرفتــهودرموقعیــتشناختهشــدهایوظایــفمشــخصمیشــود.
الزامــات،پیشنیازهــا، برنامــه، بــهبررســیاســتراتژی ارزیابــی»نهادههــاومنابــع«
مشــوقها،تعــدادکارکنــانوبودجــهموردنیــازجهــتدســتیابیبــهاهــدافمیپــردازد.ارزیابــی
ــهاهــداف،ممکــن ــنمؤلفــهدرشناســاییوارزیابــیمســیرهایانتخابــیجهــترســیدنب ای
اســتبهصــورتمقایســهاییــاغیــرمقایســهایانجــامگیــرد.بــراســاسمــدلCIPPمتولیــان
ــه ــقبرنام ــهتحق ــا،ب ــینهادهه ــجارزیاب ــهنتای ــتیابیب ــقدس ــدازطری ــزیمیتوانن برنامهری
کمــکنماینــد.پیشــنهادهایتأمیــنمالــیموفقیتآمیــزبدهنــد،بــهتخصیــصبهینــهمنابــع
ــرای ــرانب ــهدیگ ــتب ــدودرنهای ــنهاددهن ــاراپیش ــامکاره ــدیانج ــد،زمانبن ــدامنماین اق
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ــد. ــعآنکمــککنن ــاومناب ــوردتناســببرنامهه قضــاوتدرم
ارزیابــی»فرآینــدواقدامــات«بــهکنتــرل،جمــعآوریشــواهد،بررســیوگــزارشمالحظات
ــایر ــهوس ــاتبرنام ــقمالحظ ــوردیراازطری ــکبازخ ــیی ــنارزیاب ــردازد.ای ــامیپ برنامهه
ــارا ــافعالیته ــدت ــکمیکن ــانکم ــهکارکن ــدب ــیفرآین ــد.ارزیاب ــممیکن ــافراه گزارشه
بهصــورتکاراپیــشببرنــد،الزامــاتمرتبــطبــابرنامــهراشناســایینماینــد،برنامههــایخــود

ــلبهموقــعخدمــاتراتضمیــنکننــد. ــاکیفیــتبرنامــهوتحوی راتنظیــمنماینــدت
ــا ــدهوی ــتاوردهایپیشبینیش ــیدس ــاییوبررس ــهشناس ــج«ب ــیونتای ــی»خروج ارزیاب
پیشبینینشــده،کوتاهمــدتو/یــابلندمــدتمیپــردازد.ایــنارزیابیهــابازخــوردیرادر
ــه ــقاهــدافبرنام ــزانتحق ــراســاسآنمی ــهب ــدک ــهدســتمیدهن ــهب طــیاجــرایبرنام
رانشــانمیدهــد.ارزیابــیفرآینــدبهطــورمســتمربــهمتولیــانبرنامــهجهــتدســتیابی
ــی ــه،ارزیاب ــایبرنام ــد.درانته ــکمیکن ــول،کم ــهقابلقب ــکهزین ــای ــمب ــدافمه ــهاه ب
ــه-پیشبینیشــدهو ــیدســتاوردهایبرنام ــهشناســاییوبررســیتمام ــج«ب »خروجــیونتای

ــامل: ــدیش ــؤاالتکلی ــردازد.س ــی-میپ ــامنف ــتوی ــده،مثب ــاپیشبینینش ی
آیابرنامهبهاهدافشدستیافتهاست؟•
آیابرنامهبهصورتموفقیتآمیزتوانستهبهحلمشکالتوتأمیننیازهابپردازد؟•
دستاوردهایپیشبینینشده-مثبتویامنفی-کدامهاهستند؟•
درچــهســطحی،دســتاوردهایبرنامــهارزشــیبیــشازهزینههــایصــورتگرفتــهرابــه•

ارمغــانآوردهاســت؟
ــر ــزب ــهدرتمرک ــهمتولیــانبرنام ــکب ــج«،کم ــیونتای ــیارزیابــی»خروج ــدفاصل ه
دســتیابیبــهاهــدافوشناســاییناکارآمدیهــادرطــولپیشــرفتبرنامــهبــهســمتموفقیــت
اســت.درنهایــتبــهآنهایــیکــهمســئولبرنامــههســتندتوصیــهمیشــودازارزیابیهــاجهــت
،CIPPشناســایی،بررســیوگــزارشدســتاوردهایبرنامــهاســتفادهنماینــد.بــراســاسمــدل
ــدگان ــرانبرنامــه،تأمینکنن ــهمدی ــج«،کمــکب ــی»خروجــیونتای هــدفمهــِمدیگــِرارزیاب
ــرای ــیب ــحوکاف ــواهدصحی ــتفادهازش ــتیابیواس ــیدردس ــتاجرای ــیواعضــایهیئ مال
قضــاوتدرمــوردایــناســتکــهآیــادســتاوردهاییــکبرنامــه،منافعــیبیــشازهزینههــای

صــورتگرفتــهرابــههمــراهداشــتهاســتیــانــه.
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کاربست مدل در پایش سند 
برنامهریــزیبــارویکــردهســتههایکلیــدی،ضمــنکالننگــریبــهبهرهگیــریاز
ــدداردو ــاتأکی ــاوتهدیده ــنچالشه ــعمهمتری ــزرف ــاونی ــاومزیته ــنفرصته اصلیتری
لــذاازتهیــهبرنامــهجامــعبــرایتمامــیموضوعــاتپرهیــزمیکنــدولیکــنپــسازشناســایی
ــهتهیــهبرنامــهعملیاتــیآنهــاومشــخصنمــودنپروژههــاواقدامــات وتعییــنهســتههاب
ــیپ ــکوس ــایالجی ــهمدله ــوفب ــایمعط ــذامؤلفهه ــردازد.ل ــامیپ ــلآنه ــیذی اساس
ــدلرابهصــورت ــهم ــودوچنانچ ــدب ــشخواهن ــلپای ــدهوقاب ــنش ــتههاتبیی درســطحهس
ــرای ــودوب ــهنم ــکل5-10مالحظ ــارابهصــورتش ــوانمؤلفهه ــممیت ــیمکنی ــیترس خط
اینکــهمرحلــهپایــشبهصــورتصحیــحقابــلانجــامباشــدبایــددرذیــلهــرواحــدبرنامــهای
)ماننــدهســتهیــااقدامــاتاساســیذیــلآنبتــوانمراتــباهــداف)کلــی،کمــیوعملیاتــی(
وانعــکاسآنرابهصــورتمتناظــردرنتایــج)کوتاهمــدت،میانمــدتوبلندمــدت(مالحظــه
ــاوانجــام ــع،نهادهه ــصمناب ــامســتلزمتخصی ــیآنه ــیعین ــدافوتجل ــقاه ــود.تحق نم
ــام ــتریانج ــطوبس ــادرمحی ــهاینه ــههم ــهالبت ــتک ــااس ــانفرآینده ــاتدرجری اقدام

ــد. ــتزاباش ــامحدودی ــهیلگری ــدتس ــهمیتوان ــردک میگی
بنابرایــننظــامبرنامهریــزیدرمرحلــهپایــش،مســئولتطبیــقاقدامــات،فرآیندهــا،
تخصیــصمنابــعونهادههــاانجــامشــدهبــاآنچــهکــهدربرنامــهلحــاظشــدهاســتمیباشــد.
همچنیــندرمرحلــهارزیابــی،مســئولتطبیــقنتایــجکوتاهمــدتبــااهــدافعملیاتــی،نتایــج

ــیاســت. ــااهــدافکل ــجبلندمــدتب ــتنتای ــااهــدافکمــیودرنهای میانمــدتب
شــایانذکــراســتکــهگزارشهــایتهیــهشــدهدرپایــشوارزیابیبرنامــه،بــرایجلوگیری
ازانحــرافاقدامــات،فرآیندهــا،تخصیــصمنابــعونهادههــادرمرحلــهاجــرا،صــورتمیگیرد.
همچنیــنپایــشوارزیابــیبرنامــهمیتوانــدبازخــوردالزمرادرخصــوصتغییــرشــرایط
ــهکنــد. ــدارائ ــدهجدی ــعبازدارن ــارفــعموان ــدی ــرایبهرهگیــریازفرصتهــایجدی محیطــیب
ــوردانتظــاردر ــجم ــلاجــراشــودونتای ــقوکام ــهتنظیمشــدهبهطــوردقی چنانچــهبرنام
ــب ــیتناس ــانمنطق ــدجری ــودبای ــلنش ــدتحاص ــدتوبلندم ــدت،میانم ــعکوتاهم مقاط
ــقبازخوردهــای ــراردادوازطری ــدق ــوردتأمــلوتردی مؤلفههــایمــدلالجیــکوســیپرام
دریافتــی،دراهــدافیــاعملیــاتومنابــع،بازنگــرینمــودتــاتطابــقاهــدافونتایــجحاصــل
شــود.همچنیــنچنانچــهوضعیــتفعلــیشــاخصهاینتایــجدریــکجامعــهمــوردرضایــت
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ــهطراحــیالگــوی ــیکــهتاکنــونتبییــنشــده،نســبتب ــابهرهگیــریازادبیات ــدب نباشــدبای
ــا، ــع،نهادهه ــادرحــوزهمناب ــباهــدافوی ــادرمرات ــقی ــنطری ــدامنمــودوازای ــهاق مداخل
فرآیندهــاواقدامــاتتجدیدنظــرکــردوازطریــقپایــشمــداوم،دســتیابیبــهتصویــرمطلــوب

اجتماعــیراپیگیــرینمــود.

کاربست مدل CIPP برای ارزیابی برنامه های سند تدبیر توسعه
مــدلارزیابــیCIPPیــکالگــویجامعــیاســتکــهنــگاهسیســتمیبــهاجــرای
ــشو ــرایپای ــدلب ــنم ــردای ــوهکارب ــننح ــهتبیی ــهب ــدهدارد.درادام ــایتدوینش برنامهه

ارزیابــیســندتدبیــرتوســعهپرداختــهمیشــود.

شکل 5-10 تناظر اجزاء مدل CIPP و سند تدبیر توسعه استان

منشور پروژه
کوچکتریــنواحــدتحلیــلوارزیابــیدرایــنســند،پــروژهبــودهودرپایــشمــوردتوجــهو
ــرایپایــشبرنامــه،قبــلازهــراقدامــیبایســتیمنشــور ــذاب تحلیــلقــرارخواهــدگرفــت.ل

ــهطــوردقیــقتعییــنشــود. ــروژهومشــخصاتواطالعــاتآنب پ
ــهصــورترســمی ــهب ــروژه،ســندیاســتک ــراســاسراهنمــایPMBOK1منشــورپ ب
ــروژه ــد.منشــورپ ــرایآنرامشــخصمیکن ــلاج ــردهودالی ــنک ــروژهرامعی ــکپ انجــامی
1 - Project Management Body of Knowledge
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اهــداف،موجودیــتومحــدودهآنراابــالغکــردهوبــهپــروژهموجودیــتواعتبــارمیبخشــد.
منشــورپــروژهبایــدجامــعومانــعباشــدودراختیــارکلیــهذینفعــانقــرارگیــردتــااجمــاعدر

خصــوصپــروژهحاصــلشــودوشــاملمــواردذیــلاســت.
1- معرفی کلی پروژه:  

ــر ــرحمختص ــیازش ــاتکل ــاملاطالع ــدش ــهمیتوان ــروژهک ــریازپ ــفمختص توصی
ــد. ــروژهباش ــاتپ ــنضــرورتوحجــمعملی ــمچنی ــروژهوه ــدفپ ــروژه،ه پ

2- پیش نیازها و الزامات پروژه: 
درایــنقســمت،پیــشنیازهــایانجــامپــروژهبیــانمیشــود.درواقــع،شــرایطوالزاماتــی
کــهبــرایرســیدنبــههــدفپــروژهبایســتیتامیــنشــود،مشــخصمیشــودوشــامل
مشــوقها،حمایتهــا،مجوزهــا،قوانیــنوزیرســاختهاوبســتراجــرایپــروژهاســت.

3- دستگاه مسئول پروژه: 
ــالغرســمی ــراســاساب ــروژهراب ــهمســئولیتاجــرایپ ــیاســتانک دســتگاههایاجرای

ــد. ــرعهــدهدارن اســتاندارب
4- مجری پروژه: 

مجــریپــروژهشــخصیتحقیقــییــاحقوقــیاســتکــهمســئولاجــراوهماهنگــیپــروژه
بــودهوپیگیــرتامیــنمالــی،بودجهریــزی،تامیــننیــرویانســانیوتصمیمهــایفنــیاســت.

5- زمان بندی پروژه: 
سالشروعوخاتمهپروژهمیباشد.

6- اعتبار پروژه: 
برآوردیکالنازکلبودجهپروژهمیباشدکهبهتفکیکسالومحلتامینآنمشخصمیشود.

7- محل اجرای پروژه:
محــدودهجغرافیایــیکــهپــروژهدرآنگســترهاجــرامیشــود.ســاختارمنشــورپروژههــای

ســنددرفــرمشــماره1مشــخصشــدهاســت.
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فرم شماره  1 : منشور پروژه های سند تدبیر توسعه 
عنوانپروژه:   عنوانهستهکلیدی:
مجریپروژه:   دستگاهمسئولپروژه:

توضیحاتعنوانردیف

1
معرفیپروژه:شامل

شرحکلیپروژه:-
هدفازاجرایپروژه:-
ضرورتاجرایپروژه:-
حجمعملیات)باواحد(:-

2

پیشنیازهاوالزامات:شامل
مشوقها-
حمایتها-
مجوزها-
قوانین-
زیرساختهاوبستراجرایپروژه-

3
زمانبندی:

سالشروع-
سالخاتمهپروژه-

اعتبارموردنیازپروژه)میلیاردریال(4
محلاجرایپروژه5

*اینفرمبرایهرپروژهجداگانهتکمیلشود.

فرآیندها/ اقدامات )Process( و حجم عملیات پروژه ها
اینبخشناظربربررسیچگونگیاجرایبرنامهخواهدبود.برایاینمنظور،براساسچارچوب
نظریPMBOK،اقداماتاساسیهریکازهستههایکلیدیسندبهپروژهوفعالیتتقسیمشده
استوبرایهریکازمراحل،زمانشروعوزمانخاتمهطراحیشدهاست.همچنینپیشبینی
حجمعملیاتبرایهریکازمراحل)ریزپروژههاوفعالیتها(درفرمشماره2دیدهشدهاست.
شــایانذکــراســتکــهجهــتاســتخراجمیــزانپیشــرفتپــروژه،بــرایهریــکازمراحــل

یــکضریــباهمیــتدرنظــرگرفتــهاســت.
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فرم شماره 2 :  زمان بندی مراحل اجرایی پروژه*

عنوانپروژه:   عنوانهستهکلیدی:

ف
ردی

عنوان مرحله 
 )ریز پروژه 
و فعالیت ها(

زمان 
شروع

زمان 
پایان

حجم 
عملیات

واحد 
عملیات

 ضریب 
اهمیت 

)درصد( **

عملکرد 6 
ماهه اول سال 

***1398

پیش بینی 
عملیات تا پایان 
سال 1398***

پیش بینی 
عملیات تا پایان 
سال 1399***

پیش بینی 
عملیات تا پایان 

تسال 1400***
ظا

الح
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

..............100کلپروژهجمع
درصد

..............
درصد

..............
درصد

..............
درصد

*اینفرمبرایهرپروژهجداگانهتکمیلشود.
**ضریباهمیتهرمرحله:باتوجهبهاهمیتهرمرحلهازکلعملیاتپروژهدرجشود.

***واحــدعملیــاتســتونهایمربــوطبــهعملکــرد6ماهــهوپیشبینیهــایعملیــاتدرســالهایمختلــف،بــراســاسنظــرات
کارشناسیونوع)ریزپروژهوفعالیت(درجشود.

)Input( منابع/ نهاده ها
ایــنمعیــاربــر»منابــعورودی«متمرکــزاســت.منظــوراز»منابــعورودی«همــانعوامــل
تولیــدونهادههــایتولیــدیاســتکــهدرفرآینــداجــرایهریــکازهســتههایکلیــدیســند
ــن،آب،ســرمایه، ــرویانســانی،زمی ــدشــاملنی ــلتولی ــهمیشــود.عوام ــهکارگرفت ــهب برنام
،CIPPــدل ــراســاسم ــتوزیرســاختهااســت)فرمشــماره2(.ب ــنآوری،مدیری ــرژی،ف ان
بــرایارزیابــیبرنامــهبایســتیمیــزانتامیــنوتحقــقایــننهادههــامــوردبررســیقــرارگیــرد
تــاعوامــلتحقــقویــاعــدمتحقــقبرنامــهشناســاییشــود.درایــنســند،بــاتوجــهبــهاهمیــت
اعتبــاراتتحققیافتــهازمحلهــایمختلــفدولتــیوبخــشخصوصــی،فــرمپایــشتامیــن
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ــرمشــماره4طراحــیشــدهاســتو ــبف ــددرقال ــایتولی ــوانیکــیازنهادهه ــهعن ــیب مال
دســتگاههایمســئولبایســتیگــزارشعملکــردپایــشتامیــنمالــیهســتهمربــوطخــودرا
بــهتفکیــکهــریــکازاقدامــاتشناســاییشــدهبــراســاسایــنفــرم،دردورههــایزمانــی

ــهکننــد. ــهارائ ــهدبیرخان مشــخص)ســهماهه(ب

فرم شماره 3:  نهاده ها و منابع، مشوق ها، حمایت ها، الزامات و نیازهای اجرای 
پروژه*

عنوانپروژه:   عنوانهستهکلیدی:
توضیحاتواحد مقادیر کمی مورد نیازمقادیر کمی مورد نیازعنوان منابع و حمایت ها**ردیف

1
2
3
4
5
6
7

*اینفرمبرایهرپروژهجداگانهتکمیلشود.
**درایــنفــرممنابــعونهادههــا)شــاملمنابــعانــرژی،تکنولــوژی،زمیــن،نیــرویانســانی(،مشــوقها،حمایتهــا،الزامــاتمــورد

نیــازهــرپــروژهبــهجــزءمنبــعمالــیذکــرخواهــدشــد.
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 * )Input( فرم شماره 4: منابع مالی مورد نیاز پروژه ها
نامهستهکلیدی:

*اینفرمبرایهرهســتهجداگانهتکمیلشــودواطالعاتهریکازپروژههایذیلهرهســتهبهترتیبدریکیازســطرهادرجگردد.
**اعتباراتموردنیازدرسالهایمختلفتجمعینبودهوارقاماعتباراتبرحسبمیلیاردریالذکرگردد.
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)Product( خروجی/محصول
ــذا ــالتحقــقآنهســتیم.ل ــهدنب ــنواجــرایســند،اهدافــیاســتکــهب هــدفازتدوی
بــهعبارتــیمیتــوانگفــتکــهمهمتریــنمعیــارســنجشعملکــردمجریــانبرنامــه،میــزان
تحقــقاهــدافآناســت.درایــنبخــش،میــزانتحقــقاهــدافکلــیســندمــوردبررســیو
ارزیابــیقــرارمیگیــرد.درهــرهســتهکلیــدی،مقادیــرکمــیســاالنهمشــخصوجــودخواهــد
داشــتومیــزانحصــولآنهــاســاالنهمــوردپایــشقــرارخواهــدگرفــت)فــرمشــماره5پایــش
وارزیابــیســند(.درایــنبخــشضمــنمحاســبهمیــزانتحقــقســاالنهاهــدافپیشبینــی

شــده،دالیــلموفقیــتوعــدمموفقیــتتوضیــحدادهشــود.
بــاتوجــهبــهمالحظــاتفــوق،مــدلمفهومــیارتبــاطایــنعناصــرمــدلارزیابــیCIPPبــا

برنامههــایتدویــنشــدهســندتدبیــرتوســعهبــهشــرحزیــرارائــهشــدهاســت:

*)Product/ result( فرم شماره 5: پیش بینی تحقق اهداف هسته کلیدی

نامهستهکلیدی:

ف
 هدف ردی

کلی
 هدف 
کمی

واحد 
اندازهگیری

ضریب اهمیت 
هدف کمی**

وضعیت فعلی 
هدف کمی

پیش بینی هدف کمی 
تا پایان سال 1398

پیشبینی هدف کمی  
تا پایان سال1399

پیشبینی هدف کمی 
تا پایان   1400

1



الف-
-1
-2
-3

2



ب-
-1
-2
-3


3



ج-
-1
-2
-3

..…100

*اینفرمتوسطدبیرانهستههاباهمکاریدستگاههایاجراییتکمیلمیشود.
**ضریباهمیتهدفکمیبرحسباهمیتونقشهرهدفکمیازکلهستهدرجمیگردد.
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ســندتدبیــرتوســعهاســتان،برنامــهایاســتکــهبــراســاسیــکروشمشــارکتی
حداکثــریتدویــنشــدهاســتوبــاتوجــهبــهتعامالتــیکــهدرحیــنتدویــنبرنامــهبــا
دســتگاههایمختلــفتصمیمســازوتصمیمگیــر،نهادهــایمردمــیونخبــگاندانشــگاهی
صــورتگرفتــهاســت،برنامــهوهســتههایکلیــدیاســتخراجشــدهازمقبولیــتاجتماعــی–
اداریباالیــیبرخــوردارمیباشــد.بــاوجــودایــن،عوامــلبیرونــیمختلفــیمیتوانــدبــر
میــزانموفقیــتاجــرایبرنامــهودســتاوردهایبرنامــهتاثیرگــذارباشــد.تاثیــرایــنعوامــلرا
میتــواندرچهارچــوبنظــریالگــویPESTELمــوردبررســیقــرارداد.درواقــعدرارزیابــی
اجــرایبرنامههــایایــنســندبرنامــهبایســتیشــرایطبیرونــیآنرانظــرگرفــتوتاثیــر
عواملــیماننــدوضعیــترونــقورکــوداقتصــادی،درآمدهــایدولتــی،تعامــالتبینالمللــی،
ــیومنطقــهای،تحریمهــا،ســرمایهاجتماعــیاســتان،قوانیــنومقــررات بحرانهــایجهان
بخــشخصوصــی،فضــایکســبوکاراســتانوکشــور،ســاختارنهــادیومدیریتــی،ســطح
دسترســیبــهتکنولــوژی،مســائلزیســتمحیطیوتــواناکولوژیکــیمنطقــهراتحلیــلنمــود.

               )Context( فرم شماره 6: بستر و محیط عمومی

عنوانپروژه:   عنوانهستهکلیدی:
توضیحاتعنوان مؤلفهردیف

1)P(سیاسی
2)E(اقتصادی
3)S(اجتماعی
4)T(تکنولوژیک
5)E(زیستمحیطی
6**)L(قوانینومقررات
سایر7

*اینفرمبرایهرپروژهجداگانهتکمیلشود.
**شاملاحکاموقوانینبرنامهششمتوسعه،اسنادباالدستوفضایکسبوکارومقررات
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نظام نامه پایش و مدیریت اجرایی دومین سند تدبیرتوسعه استان
یکــیازمهمتریــنبخشهــایهــرســندوبرنامــه،نحــوهاجــراءوپایــشآناســت.ســند
تدبیــرتوســعهاســتانآذربایجانشــرقینیــزازایــنامــرمســتثنینیســت.بدیــنمنظــوردرایــن
بخــشبــهتبییــنســاختاراجــراوپایــشســندتدبیــرتوســعهوجایــگاهآندرنظــامبرنامهریــزی

اســتانپرداختــهمیشــود.
ــتی ــتان،بایس ــعهاس ــرتوس ــندتدبی ــایس ــدبرنامهه ــوبومفی ــرایمطل ــوراج ــهمنظ ب
ســازوکارمدیریتــیمناســبیتعبیــهشــودکــهبــااســتفادهازتفکــرسیســتمیدردرونآنوایجــاد
رابطــهازبــاالبــهپاییــنوبالعکــسبــااعطــایاختیــاراتوتمرکززدایــیوشناســاییظرفیــت
ــاختهو ــهس ــتانرایکپارچ ــعهاس ــرتوس ــندتدبی ــامس ــتان،نظ ــوددرســطحاس ــوهوموج بالق
راهبــریآنرابــاایجــادهماهنگــیالزمبیــندســتگاههایاجرایــیوافــرادونهادهــای

ــهدرســتیانجــامدهــد. ــطب ذیرب
درایــنراســتاالزماســتیــکســازوکاراجرایــیبــرایتعییــنرونــدبرنامهریــزیوکنتــرل
شــاخصهایاساســیواصــالحفرآینــدبرنامههــاتعییــنشــود.ایــننظــامالزماســت
ســازماندهیمســتقلومرتبــطبــاشــورایبرنامهریــزیاســتانوســازمانهایاجرایــیذیربــط
ــای ــایبرنامهه ــعهوجهتگیریه ــدتوس ــتم،رون ــوانسیس ــهعن ــدب ــابتوان ــدت ــتهباش داش
ــورت ــهص ــایالزمراب ــدوگزارشه ــتنمای ــندرامدیری ــدیس ــتههایکلی ــنهادیهس پیش
ــزیو ــتاببرنامهری ــهش ــهب ــاتوج ــدوب ــهنمای ــتانارائ ــزیاس ــورایبرنامهری ــهش دورهایب
ضــرورتدسترســیبــهاطالعــاتجامــعوموثــردراجــرایبرنامــه،نظــامتعریفشــده،بایســتی
ــرومســئولهســتههای ــگاهاطالعاتــیشــبکهایبیــنســازمانهایموث ــهشــکلیــکپای ب
کلیــدی،طراحــیوشــاخصهایالزمبــرایارزیابــیبــهتصویــبشــورایبرنامهریــزیاســتان

رســیدهوبــرایارزیابــیبرنامــه،دورههــایزمانــیمشــخصیارائــهشــود.

ساختار اجرا و پایش سند 
ســاختارتشــکیالتســازماناجراوپایشدومینســندتدبیرتوســعهبهشــکلذیلمیباشد.
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شکل 5-11 : ساختاراجرا و پایش دومین سند تدبیر توسعه استان

وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان
بــراســاساســنادوقوانیــنباالدســتنظــاماداریکشــور،شــورایبرنامهریــزیوتوســعه
ــهعنــوانباالتریــننهــادسیاســتگذاری،برنامهریــزیوتوســعهاســتانهامیباشــد. اســتانب
تصویــبونظــارتعالــیبــراجــرایصحیــحدومیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانبــهعنــوانیک
ــوانیکــیازاســنادمهــمتوســعهاســتان، ــهعن ــودهوب ــفشــوراب برنامــهمیانمــدتازوظای
ــش ــژهآمای ــتانیبوی ــیواس ــایکالنمل ــابرنامهه ــزاب ــگوهماف ــورتهماهن ــهص ــدب بای
ســرزمینعمــلکنــد.لــذا،ایــنشــوراباالتریــنمرجــعتصمیمگیــریوناظــرعالــیدرمــورد
دومیــنســندتدبیــرتوســعهاســتاناســتکــهمهمتریــنوظایــفآنبــهشــرحزیــرمیباشــد.

تصویــبپروژههــایهســتههایکلیــدیوبرنامههــایاجرایــیدومیــنســندتدبیــر•
ــتان ــعهاس توس

تصویبنظامنامهاجراوپایشسند•
تصویبمشوقهایپیشنهادیستادجهتاجرایپروژهها•
نظارتعالیبررونداجرایپروژهها•
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تفویضاختیاراتومسئولیتهایالزمبهستادجهتراهبری،اجراوپایشسند•
اتخــاذتصمیــمبــرایرفعموانعومشــکالتطرحشــدهازســویســتاددراجراوپایشســند•

وظایف ستاد:
ــزیو ــهشــورایبرنامهری ــاراتومســئولیتهاییک ــراســاساختی ــریســندب ســتادراهب
توســعهاســتاندرخصــوصاجــراوپایــشســندمحــولکــردهاســتمســئولیتراهبــریســند

رابــرعهــدهداشــتهووظایــفزیــررابــااعضــایپیشــنهادیذیــلبــرعهــدهدارد.
ایجــادهماهنگــیوتعامــلبیــندســتگاهها،قــوا،ســازمانهایمرکــزیووزارتخانههــاو•

مجمــعنماینــدگاناســتاندرراســتایتســهیلورفــعموانــع
پایشونظارتاجرایسند•
پیشنهادمشوقهاجهتتسهیلاجرایپروژهها•

اعضای ستاد :
استاندار)رئیس(•
رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان)دبیر(•
معاونیناستانداری:•

معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداری-
معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداری-
معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداری-
معاونتوسعهومدیریتمنابعاستانداری-

رئیسمجمعنمایندگاناستان•
مدیرکلاموراقتصادیوداراییاستان•
رئیساتاقبازرگانیاستان•
رئیسخانهصنعتومعدناستان•
دبیرمجمعتعاملتوسعهاستان•
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وظایف دبیرخانه: 
طراحیواستقرارسیستمپایشوابالغآنبهدستگاههایمسئول•
ــند• ــایس ــتورالعملهاونظامنامهه ــی،دس ــایاجرای ــنبرنامهه ــایتدوی ــیفرمه طراح

وابــالغآنهــا
ابــالغپروژههــاوبرنامههــایهســتههایکلیــدیســندبهدســتگاههایمســئولبــرایاجرا•
مستندسازی،اطالعرسانیوتشکیلجلسات•
تهیهوطراحیسامانهپایشورصدسند•
دریافتگزارشعملکردازدستگاههایمسئولوسامانهپسازتصویبدرشورا•
ایجادتعاملبیندستگاههایاجرایی،دبیرانهستهها،کارگروهها،ستادوشورا•
ارائهگزارشدبیرستادازپیشرفتوموانعاجرایپروژههایسنددرستاد•
برگزارینشستهاوکارگاههایآموزشیدرراستایسند•
بازدیدازپیشرفتپروژههایسند•

وظایف دستگاه:
تدوینبرنامههایاجراییوعملیاتیپروژههایهستههایکلیدی•
بــه• و کلیــدی هســتههای پروژههــای از قانونــی حمایتهــای و مشــوقها احصــاء

تصویــبرســاندنآنهــادرمراجــعمربــوط
اطــالعرســانیواعــالمعمومــیدرخصــوصپروژههــاوفعالیتهــایمصــوبهســتهها،•

بــهمتقاضیــانوســرمایهگذاران
ــبمشــارکت• ــتازســرمایهگذاریوجل ــا،حمای ــیپروژهه ــنمال ــامدرجــذبوتامی اهتم

خیریــن،ســازمانهایمــردمنهــادونهادهــایمدنــیوانجــامتشــریفاتقانونــیموردنیــاز
وانعقــادقرادادهــایالزمدرصــورتنیــاز

ایجادهماهنگیهایالزممابیندسـتگاههایهمکار،سـرمایهگذارانونهادهایذیربط•
ــدی• ــتهکلی ــایهس ــذارانپروژهه ــرمایهگ ــانوس ــردمجری ــرعملک ــیب ــارتوارزیاب نظ

ــند ــدیمصــوبدرس ــانبن ــوطبراســاسزم مرب
رفعموانعومشکالتاجراییاحتمالیوگزارشبهدبیرخانه•
ــروژهو• ــخصاتپ ــوصمش ــروژهدرخص ــریپ ــطمج ــدهتوس ــاتدرجش ــیاطالع بررس

ــه ــتادودبیرخان ــهس ــالب ــرایارس ــدآنب ــندوتایی ــامانهس ــرفتآندرس ــزارشپیش گ
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وظایف سرمایه گذار/مجری
اجرایپروژه/فعالیتدرچارچوببرنامهمصوبسند•
ارائهگزارشعملکرددورهایبهدستگاههایاجرایی/یادبیرخانهسند•
درجاطالعاتمربوطبهمشخصاتپروژهوگزارشپیشرفتآندرسامانهسند•

فرآیند گزارش دهی پیشرفت پروژه

جدول 5-2:  فرآیند گزارش دهی پیشرفت پروژه
مقطعشرح وظیفه/عملکردمسئول گزارش ردیف/ مرحله

ماهانهگزارشپیشرفتپروژهودرجدرسامانهپایشمجری1
ماهانهبررسیوتاییدگزارشدرسامانهوارسالبهدبیرخانهدستگاهمسئول2
ماهانهاخذگزارشدستگاههاوتلفیقآنهاوارائهبهستاددبیرخانه5
ماهانهبررسینهاییپیشرفتپروژههاواعالمنظرنهاییستادراهبری6
سهماههتائیدوتصویبنهاییشورا8
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جدول 5-3:  تناظر هسته های کلیدی سند تدبیر توسعه استان با کارگروه های تخصصی ذیل 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان

عنوان کارگروه تخصصیعنوان هسته کلیدیردیف

مدیریتفضایکسبوکار1

کارگروهاقتصادی،اشتغالوسرمایهگذاری

جذبومدیریتمنابعمالی2

تدوینواجراینظامبهرهبرداریمناسبازمنابعدر3
بخشکشاورزی

تکمیلشبکهوزنجیرهارزشدربخشصنایعومعادن4
توسعهتجارتوخدماتبازرگانی5
کارگروهآموزش،پژوهش،فنآوریونوآوریایجاداکوسیستمخالقیتونوآوری6
ارتقایسرمایهاجتماعی7

کارگروهاجتماعی،فرهنگی،سالمت،زنانوخانواده
ساماندهیوتوانمندسازیاجتماعی8
تقویتهویتفرهنگی9
توسعهاقتصادفرهنگوخدماتدیجیتالی10
توسعهگردشگری11

کارگروهزیربنایی،توسعهروستایی،عشایر،شهریوآمایش
سرزمینومحیطزیست

توسعهزیرساختاطالعاتوارتباطات12
توسعهزیرساختهایکالبدی13
مدیریتپایدارزیستمحیطی14
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جمع بندی 
ــای ــرایبرنامهه ــنواج ــهدرتدوی ــابقهدیرین ــهس ــتک ــورهاییاس ــهکش ــرانازجمل ای
میانمــدتداردامــابــاوجــودایــننتوانســتهاســتفرآینــدتوســعهرابــاســرعتمناســبیطــی
ــهاهــدافبرنامههــایخــودبرســد.بــیشــکیکــیازدالیــلعــدمتحقــقاهــداف کــردهوب
برنامههــایتوســعه،نبــودیــکسیســتمپایــشوارزیابــیمناســباســتوعلیرغــماهمیــت
ــای ــودداردبررســیبرنامهه ــدافخ ــهاه ــهدررســیدنب ــیبرنام ــهنظــارتوارزیاب ــادیک زی
توســعهکشــورحاکــیازآناســتکــهمتولیــانامــربرنامهریــزیازایــنمهــمغفلــتکردنــد.
ــیمناســب، ــتاجرای ــیومدیری ــننظــامپایــشوارزیاب ــهوتدوی ــیاســتکــهتهی ــندرحال ای

ــد. ــدهباش ــنش ــایتدوی ــیشــدنبرنامهه ــرایاجرای ــیب میتوانســتتضمین
ــیدر ــشوارزیاب ــریپای ــوبنظ ــموچارچ ــنمفاهی ــهتبیی ــداب ــور،ابت ــنمنظ ــرایای ب
ــییکــیاز ــشوارزیاب ــینظــری،پای ــنمبان ــراســاسای ــهشــد.ب برنامههــایتوســعهپرداخت
ــرنحــوه ــهب ــنبرنام ــدازتدوی ــهبع ــزیمحســوبمیشــودک ــدبرنامهری ــیفرآین عناصــراصل
اجــرایآنمتمرکــزمیشــودوســعیمیکنــدبــااســتفادهازشــاخصهایعملکــردی
ــه، ــرایبرنام ــدازاج ــابع ــهوی ــرایبرنام ــناج ــارادرحی ــرایبرنامهه ــتاج ــه،وضعی برنام
بررســیوارزیابــیکنــدوبــهکمــکتحلیــلشــکافومیــزانموفقیــتتحقــقاهــدافبرنامــه،

ــد. ــنهادده ــودراپیش ــیخ ــایاصالح برنامهه
مــدلالجیــکیکــیازالگوهایــیاســتکــهبــهکمــکآنمیتــوانیــکنظــامپایــشو
ــهنحــوهتدویــنواجــرای ارزیابــیمناســبیتدویــنکــرد.ایــنمــدلیــکنگــرشفرآینــدیب
ــل ــا،عوام ــع،نهاده ــمتاول»مناب ــدهدارد.درقس ــمتعم ــدلدوقس ــنم ــهدارد.ای برنام
تولیــد«ونیــز»اقدامــات،فرآیندهــا،فعالیتهــاوکارهایــی«کــهبــرایبرنامهریــزیالزماســت
مشــخصمیشــوددرقســمتدومنتایــجمــوردانتظــاربرنامــهبــهتفکیــکاثــراتکوتاهمــدت،

میانمــدتوبلندمــدتمشــخصمیگــردد.
ــر ــرتوســعه،ب ــرایســندتدبی ــیطراحــیشــدهب ــیسیســتمپایــشوارزیاب پایههــایاصل
ــیســیپ)CIPP(دارایچهــار ــاشــدهاســت.مــدلارزیاب ــیســیپ)CIPP(بن الگــویارزیاب
مؤلفــهاصلــیمیباشــد:اولیــنمؤلفــهمربــوطبــه»بســتریــامحیطــی«اســتکــهدرآنبرنامــه
ــت ــی،وضعی ــالتبینالملل ــوداقتصــادی،تعام ــقورک ــرایطرون ــود.ش ــرامیش ــنواج تدوی
زیســتمحیطی،ویژگیهــایاجتماعــیوفرهنگــیوقوانیــنومقــرراتازجملــهعوامــل
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ــذارمیباشــد. ــزیتأثیرگ ــدبرنامهری ــیشــئوناتفرآین ــرتمام ــهب محیطــیاســتک
دومیــنمؤلفــهمــدلســیپ»منابــعونهادههایــی«اســتکــهدرفرآینــدبرنامهریــزیمــورد
ــرایاجــرایبرنامــهچــه ــنبرنامــهمشــخصمیشــودکــهب ــرد.درتدوی اســتفادهقــرارمیگی
الزاماتــیبایــدفراهمشــودونیرویکار،ســرمایهومنابــعمالیموردنیازبرنامه،کدامهاهســتند.
ــدن ــیش ــرایاجرای ــهب ــتک ــی«اس ــاتوفرآیندهای ــدل»اقدام ــنم ــهای ــومینمؤلف س
برنامههــاانجــاممیشــود.درنهایــتآخریــنمؤلفــهمــدلســیپ»خروجــیونتایجــی«اســت

کــهمــوردانتظــارمتولیــانامــربرنامــهاســت.
شـایانذکراسـتکهبرایداشـتنیکنظامپایشوارزیابیجامع،بایسـتیهمهمؤلفههای
ایـنمـدلمـوردبررسـیوتحلیلقـرارگیرند؛تـادالیلموفقیتوعدمموفقیتمشـخصشـود.
همانطــورکــهذکــرشــدبــرایطراحــینظــامپایــشوارزیابــیســندتدبیــرتوســعهاســتان،
مــدلمفهومــیســیپمبنــایکارقــرارگرفــتوبــرایمشــخصکــردنجزئیــاتپایــشســند،
ــای ــازمانهمکاریه ــل«،»س ــازمانمل ــی«،»س ــکجهان ــش»بان ــیوپای ــایارزیاب الگوه
ــورد ــروژهPMBOKم ــتپ ــریمدیری ــوبنظ ــزچارچ ــعه)OECD(«ونی ــادیوتوس اقتص
ــهشــدهدرایــن ــا6ارائ اســتفادهقــرارگرفــت.حاصــلایــنکارطراحــیفرمهــایشــماره1ت

فصــلبــودکــهبــرایپایــشوارزیابــیســندتدبیــرتوســعهاســتانطراحــیشــدهاســت.
ــدی ــد.درهــرهســتهکلی ــرمشــماره1،»منشــورپروژههــایســند«رامشــخصمیکن ف
ــروژهمیباشــد.درواقــع ــنپ ــناقدامــاتاساســیوجــودداردوهــراقــدامشــاملچندی چندی
پــروژهکوچکتریــنواحــدتحلیــلوارزیابــیســندتدبیــرتوســعهمیباشــد.منشــورپــروژه
ــروژه، ــیپ ــیکل ــاملمعرف ــدوش ــنمیکن ــاراتعیی ــیپروژهه ــخصاتاصل ــاتومش اطالع

پیشنیازهــاوالزامــات،مدیــرپــروژه،زمانبنــدیاجرایــیوبودجــهپــروژهمیباشــد.
فرمشـماره2،جدولزمانبندیمراحلاجراییپروژهراموردبررسـیوتحلیلقرارمیدهد.
ــع،مشــوقها،حمایتهــا،الزامــاتونیازهــای ــهتحلیــلنهادههــاومناب فــرمشــماره3ب

اجــرایپــروژهمیپــردازد.
ــورد ــعم ــنمنب ــردازد؛اصلیتری ــایمیپ ــیپروژهه ــعمال ــشمناب ــهپای ــماره4،ب ــرمش ف
نظــردرایــنقســمتاعتبــاراتبخــشخصوصــیودولتــیاســتکــهتحقــقوعــدمتحقــقآن

مــوردتاکیــدقــرارگرفتــهاســت.
فرمشماره5،تحققوعدمتحقق»اهداف«هستههایکلیدیرارصدمیکند.
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فــرمشــماره6،چهارچوبــیرابــرایتحلیــل»محیــطعمومــی«اجــرایبرنامــهارائــه
ــی،اقتصــادی،اجتماعــی،تکنولوژیکــی،زیســت ــنقســمتعوامــلسیاس ــد.درای میکن
محیطــیوقانونــیمــوردتجزیــهوتحلیــلقــرارگرفتــهومناســببــودنشــرایطمحیطــیمــورد

ــرارخواهــدگرفــت. ــلق بررســیوتحلی
ــهموظــفشــدهاســتجهــتتســهیلپایــشورصــداجــرای شــایانذکــراســتدبیرخان
ســندســامانهایراطراحــیکنــدتــاامــکانگزارشگیــریآنالیــنازآخریــنوضعیــتپیشــرفت

ســند،هســتههایکلیــدیوپروژههــاتوســطســطوحمختلــفمدیریتــیفراهــمگــردد.
ــحدادهشــدهاســت ــرتوســعهتوضی ــیســندتدبی ــهاجرای ــنفصــلنظامنام ــایای درانته
ودرآنشــورایبرنامهریــزیوتوســعهاســتانبــهعنــوانباالتریــننهــادسیاســتگذاری
وبرنامهریــزیســندتدبیــرتوســعهاســتان،درنظــرگرفتــهشــدهاســتوبــرایاجــراوپایــش
ســندیــکدبیرخانــهدائمــیمســتقردرســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتاندرنظــرگرفتــه
شــدهاســتکــهمســئولیتپایــشوارزیابــیاجــرایســندرابــرعهــدهداشــتهوضمــنراهبــری
ــریســندوشــورای ــارســتادراهب ــهودراختی اجــرایآن،گزارشــاتدورهایمنظمــیراتهی

ــد. ــرارمیده ــتانق ــعهاس ــزیوتوس برنامهری
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