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چکیده
ارزیابی برنامههای توسعۀ کشور ،در دورههای مختلف ،نشان میدهد که اغلب آنها ،به نتایج
مطلوب نرسیدهاند و در برخی موارد ،فاصلۀ عملکرد با اهدافِ برنامه ،بسیار زیاد بوده است.
آسیبشناسی برنامههای توسعه نشان میدهد ،عدم ارتباط بین برنامۀ راهبردی و اجرایی و
نبود نظام ارزیابی مناسب ،از چالشهای مهم برای تحقق برنامههای توسعه بوده است.
بههمیندلیل ،تاکنون ،پیشنهادهایی برای اصالح برنامهها در کشور مطرح شدهاند .استفاده
از هستههای کلیدی ،برنامهریزی غلتان و تمرکز بر تطبیق برنامههای یکساله با برنامههای
بلندمدت ،ازجملۀ این اصالحات است.
دراینراستا ،این مطالعه تالش داشته ،با بررسی الگویهای برنامهریزی در دنیا و ایران ،به
الگویی تلفیقی ،برای برنامهریزی توسعهای ،دست یابد که با تلفیقی از اصالحات پیشنهادی
برای برنامهریزیها ،به رفع چالشهای موجود در نظام برنامهریزی کشور بپردازد .چارچوب
پیشنهادی دارای سه بخش برنامۀ راهبردی ،اجرایی و نظارتی است .ابتدا ،استراتژی توسعۀ
کشور و اهداف کالن مرتبط با آن ،بهگونهای تعیین میگردد که ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و
محیطیِ توسعه و اشتراکهای بین این سه بُعد را دربرگیرند .سپس ،براساس اهداف کالن و
سیاستهای آمایش سرزمین در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و استانی ،نقش بخشها و
مناطق ،در سطوح مختلف و ارتباط آنها مشخص میشود .برایناساس ،پیشرانهای توسعه
تعیین شده و سیاستهای بخشی ـ منطقهای مشخص خواهد شد .ترکیب سیاستهای
فضایی با اهداف کالنتوسعه ،نظام انگیزشی و اجرایی برای تحقق برنامه را بهبود میبخشد
 .7این مقاله منتج از گزارش «اصالح و چابکسازی فرایند برنامهریزی توسعه» میباشد که در بهار
 7417توسط مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری منتشر شده است.
* سرپرست گروه پژوهشی آمایش ،توسعه و توازن منطقهای ،مرکز پژوهشهای توسعه و
ندهنگری ،تهران ،ایران.
آی 
** دکتری تخصصی ،پژوهشگرگروه آمایش ،توسعه و توازن منطقهای ،مرکز پژوهشهای توسعه و
ندهنگری ،تهران ،ایران( .نویسندۀ مسئول) Email: abootalebi_mi@yahoo.com
آی 

و وظیفۀ مهم نظام برنامهریزی ،که رصد و پایش برنامه بهصورت دورهای است ،در هر
مرحله ،ارائه میشود.
واژههای کلیدی :برنامۀ راهبردی ،برنامۀ اجرایی ،نظارت و ارزیابی ،پیشرانهای توسعه ،برنامهریزی
غلتان ،برنامهریزی فضایی.
طبقهبندی H79 ،M48 ،R58 ،O21 :JEL

 .1مقدمه
نخستین برنامۀ کشور در سال  ،7221تقدیم مجلس شورای ملی و در همان سال،
تصویب شد .از آن زمان تا کنون ،بیش از هفتاد سال میگذرد که در طول این
سالها 5 ،برنامۀ عمرانی دیگر قبل از انقالب و  2برنامۀ توسعه بعد از انقالب ،تهیه و
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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تصویب شده است .ارزیابی بیش از هفت دهه برنامهریزی توسعه در ایران نشان
میدهد ،برنامههای توسعه در ایران ،تا حدود زیادی ،نافرجام بودهاند (آقاسیزاده و
غالمی نتاج .)7211 ،بههمیندلیل ،آسیبشناسی برنامهریزی در ایران ،موردِتوجه
محققان بسیاری قرار گرفته است .در یک پژوهش اخیر ،نورمحمدی و صمیمی
( ،)7411در مطالعۀ خود ،به بازخوانی آرای دکتر حسین عظیمیآرانی ،درخصوص
برنامهریزیهای توسعه در ایران ،پرداختهاند .دکتر عظیمی بررسیهای متعددی
درمورد ماهیت و روشهای برنامهریزی در کشور انجام دادهاند ،که دراینمیان ،یکی
از مهمترین عوامل ناموفق بودن برنامهریزی توسعه در ایران را استفاده از برنامهریزی
جامع میدانند .برخی دیگر از مطالعات تالش کردهاند ،ضمن آسیبشناسی
برنامههای توسعه در ایران ،به دستهبندی آنها بپردازند .نتایج این مطالعات نشان
میدهد که بخشی از عدمموفقیتهای برنامهها ،ناشی از نواقص ساختاری موجود در
نظام برنامهریزی کشور است و بخشی نیز ،به فضای سیاسی و اقتصادی حاکم بر
تدوین برنامه و اجرای آن برمیگردد .ازجمله مهمترین این مطالعات میتوان به
کتاب هفتاد سال برنامهریزی توسعه در ایران اشاره کرد .این مطالعه ،برای ارائۀ
تصویری دقیق و جامع از آسیبها و چالشها ،بهطورعمده ،بر تجارب ،مشاهدات و
پنل خبرگان تکیه کرده و درنهایت ،شش آسیب (با ماهیت درونبرنامهای) و یازده
چالش (با ماهیت برونبرنامهای) ،برای برنامه و برنامهریزی در ایران ،احصا شده است.
جامع بودن ،نظارتپذیری اندک و نبود امکان رصد برنامهها و تدوین نشدن

گزارشهای قابل اتکا برای انطباق برنامههای بلندمدت و بودجههای ساالنه ،ازجمله
آسیبهای درونبرنامهای ،و شرایط ناپایدار و مقتضیات و مخاطرات زمانی دورۀ
پنجسالۀ هدف ،وجود ارکان متکثر و متنوع برای برنامهریزی در کشور (جزایر
تصمیمگیری) و نبود راهکاری عمیق و دقیق برای حل بحران های پیشِرو در برنامه
های توسعه ،ازجمله آسیبهای برونبرنامهای شناساییشده در این مطالعه است
(آقاسیزاده و غالمینتاج.)7211 ،
در مطالعۀ دیگری که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری ( )7212انجام شده ،آسیبهای نظام برنامهریزی کشور ،در  5دسته شامل:
اهداف برنامه ،نظام برنامهریزی برنامهها ،روند تصویب برنامهها ،نحوۀ اجرای برنامهها

توسط مکنون ،سلیمی و بهرامی ( )7212انجام شده ،بیان میکنند در سه مرحله،
شامل «پیش از برنامهریزی»« ،فرایند و محتوای برنامهریزی» و «پس از
برنامهریزی» ،آسیبهایی به نظام برنامهریزی کشور وارد شده است .در مرحلۀ پیش
از برنامهریزی ،مواردی همچون فقدان فهم مشترک از مفاهیم توسعه و یا نوسانات
ناگهانی اقتصادی و اجتماعی ،سبب ناکامی برنامه میشود .در مرحلۀ فرایند
برنامهریزی ،مواردی همچون غیرمشارکتی بودن و بخشینگری ،و در محتوای برنامه
مواردی همچون ناسازگاری و ناهماهنگی بین برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه،
و جامعنگری وجود دارد و درنهایت ،در مرحلۀ اجرای برنامهریزی (پس از

این مطالعات ،ضرورت و اهمیت نگرش نو به روش برنامهریزی در ایران را بیش از
پیش آشکار میسازد .ازاینرو ،این پژوهش بهدنبال آن است که با در نظر گرفتن
پیشنهادیی که تاکنون برای اصالح نظام برنامهریزی در کشور مطرح شده ،چارچوب
و فرآیند جدیدی را برای نظام برنامهریزی کشور معرفی کند .درواقع سؤال اصلی
مطالعه این است که آیا میتوان به چارچوبی از فرایند برنامهریزی دست یافت که با
در نظر گرفتن رویکردهای پیشین پیشنهادشده برای اصالح نظام برنامهریزی ،به رفع
چالشهای پیشِروی آن بپردازد.
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برنامهریزی) مواردی چون ضعف سازوکارهای نظارتی و عدمدرک صحیح مجریان از
مفاد قانون ،ازجمله آسیبهایی است که دراینرابطه ذکر شده است.

و چابک سازی فرایند برنامهریزی توسعه در ایران 

مطالعهای که با روش «فراتحلیل» و ارزیابی گستردۀ مطالعات پیشین دراینخصوص،

اصالح

و نحوۀ نظارت بر حُسن اجرای برنامهها ،موردِ ارزیابی قرار گرفته است .همچنین ،در
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دراینراستا ،در بخش بعدی از مطالعه ،ابتدا بر سیر تکامل برنامهریزی در جهان
مروری مختصر داشته و سپس ،در بخش  ،2به پیشنهادهایی پرداخته شده که تاکنون،
برای اصالح برنامهریزی توسعه در کشور ،توسط متخصصان و صاحبنظران ،مطرح
شدهاست .پس از آن ،در بخش  4از مطالعه ،روششناسی پژوهش بیان گردیده است.
در بخش  ،5که بخش اصلی مطالعه است ،چارچوبی برای برنامهریزی معرفی و شرح
داده شده که در آن برای اصالح برنامهریزی توسعه در کشور ،تلفیقی از اصالحات
پیشنهادشده برای برنامهریزی صورت گرفته است .همچنین ،در بخش  2به مزایای
بهکارگیری رویکرد پیشنهادی پرداخته شده و پس از آن ،باتوجهبه اهمیت برنامهریزی
برای غیردولتی کردن اقتصاد ،در بخش  1از مطالعه ،نقش بخش خصوصی در
برنامههای توسعه بیان شده است .درنهایت ،در بخش  ،8نتیجهگیری بیان میشود.
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و به اهداف مورد نظر دست یافتند؛ اما تالشهای اکثر کشورها در راستای

 .2سیر تکامل برنامهریزی توسعه در جهان
ضرورت مداخلۀ دولت در چارچوب نظام سرمایهداری ،در پاسخگویی به بحران بزرگ
مالی سال  7121و ناتوانی سازوکار بازار در حل بحران ،از سوی کینز مطرح شد .بعد
از آن و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم ،برداشت عمومی در بین اندیشمندان و
متخصصان ،آن بود که کشورهای توسعه نیافته میتوانند ،در چارچوب نظام
سرمایهداری اما با برنامهریزی ،برای توسعه و مدیریت آن توسط دولت ،به رشد
اقتصادی خود شتاب ببخشند و به شرایط مطلوب دست پیدا کنند.
در این دوره کارکردهای متفاوتی از برنامهریزی ارائه شده ،اما وجه مشترک آنها
این است که با اجرای برنامههای جامع بلندمدت و میانمدت و با مدیریت دولتی،
توسعۀ اقتصادی حاصل میشود؛ توسعهای که منجر به کاهش فقر مطلق و نسبی،
افزایش استقالل و خودکفایی اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی برای
مردم میشود (عظیمی آرانی .)7212 ،ازاینرو ،اهداف توسعه در این دوران ،از طریق
اجرای برنامههای بلندمدت و میانمدت و توسط دولت حداکثری و بزرگ پیگیری
میشد؛ اما نتایج اقدامات دولتهای درگیر توسعه متفاوت بوده است؛ بهطوریکه

توسعهیافتن بی نتیجه بود و منجر به اتالف منابع شد (ترنر و هیوم.)7284 ،7
عدمموفقیت اکثر کشورها در دستیابی به اهداف توسعه ،گسترش فقر ،افزایش
بدهیهای خارجی و رکود اقتصادی ،باعث بروز انتقادهای تندی به برنامهریزی جامع
توسط دولت شد .محور اصلی انتقادها به توسعه با برنامهریزی جامع ،توسط
دولتهای حداکثری ،عمدتاً در حوزۀ سیاستگذاری ،متوجه «ناکارآمدی در
برنامهریزیهای جامع و تفصیلی» ،در عرصۀ اقتصادی «معطوف به آثار منفی» و در
سطح مدیریتی «ناظر به عدمکارایی» حاصل از اندازه و بزرگی دولت بود .ازاینرو،
نسل دوم نظریهپردازان توسعه ،الگوی جدیدی از توسعه را با انجام اصالحاتی در نوع
سیاستگذاری ،نگرش اقتصادی و روش مدیریتی ارائه دادند (نوبخت.)7215 ،

است که ازیکسو ،اولویت اصلی خود را بهطور مستمر توسعۀ اقتصادی دانسته و
ازسویدیگر ،بازار را با ابزارهای تدوین شده و از طریق یک آژانس راهبر ،که گلچینی از
نخبهترین افراد درون بوروکراسی دولتی است ،هدایت کند .درواقع ،به نظر میرسد،
بوروکراسی اقتصادی و تعامل دولت و بخش خصوصی ،دو مؤلفۀ اصلی ادبیات دولت

and Hulme1. Turner
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توسعهگرا را تشکیل میدادهاند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)7417 ،
از حدود دهۀ  7111تا کنون ،عالوه بر بعد اقتصادی ،ابعاد اجتماعی ،سیاسی و
محیطزیستی نیز ،در برنامههای توسعه ،بهطورخاص ،موردِتوجه قرار میگیرند.
درواقع ،در مراحل پیشین برنامهریزی توسعه ،بُعد اقتصادی موردِتوجه بود؛ اما،
دراینراستا ،حتی مأموریت بخش خصوصی نیز ،محدود به عرصههای اقتصادی
نمیشود و به ابعاد دیگر توسعه تسری یافته است .در پی برداشتهای جدید،
آمارتیاسن ،برندۀ جایزۀ نوبل در سال  ،7118مدل جدیدی از توسعه با عنوان
«توسعۀ انسانی» را مطرح میکند .بهاینترتیب ،شاخصهای توسعهیافتگی ،باتوجهبه
مفاهیم جدید توسعه و اهداف توسعۀ هزاه سوم ،که بر پایۀ کنفرانسهای سازمان
ملل در دهۀ  7111تعیین شد ،شامل شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
حقوق انسانی و آزادیهای مدنی و پایداری محیطی میشود .بعدازآن ،در سال

و چابک سازی فرایند برنامهریزی توسعه در ایران 

هنگکنگ و سنگاپور قابلبیان است .در این کشورها ،دولتی توسعهگرا حکمفرما بوده
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این اصالحات با تجربۀ موفق کشورهای شرق آسیا همچون ژاپن ،کرۀجنوبی ،تایوان،
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 ،2172در کنفرانس سازمان ملل ،مفهوم توسعۀ پایدار موردِتوجه گسترده قرار
گرفت .اهداف و شاخصهای توسعۀ پایدار ،بهعنوان خط مشی اصلی بسیاری از
کشورهای جهان پذیرفته شده و در ابعاد مختلف توسعه ،روبهگسترش است.
دراینرابطه ،در بخشهای بعدی مطالعه ،بیشتر توضیح داده شده است.

 .3انواع برنامهریزی در ایران
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براساس برررسی گزارشها و مطالعات در زمینۀ ارزیابی تطبیقی تجربیات برنامههای
توسعهای کشورها (توفیق 7212؛ پوراصغر و همکاران7211 ،و تیموری )7411 ،این
نکته نمایان است که اغلب کشورها ،برای تحول در نظام برنامهریزی ،بر موارد زیر
تمرکز داشتهاند.
ـ تأکید بر رویکرد ،چشمانداز و استراتژی توسعه؛
ـ تأکید بر برنامهریزی شبکهای ،مشارکتی و محلی؛
ـ عبور از برنامهریزی جامع و ثابت؛
ـ گرایش بهسمت برنامهریزی فضایی ـ منطقهای؛
ـ عبور از برنامهریزی بخشی؛
ـ سیاستگذاری توسعه از طریق اعمال مشوّقها و محرّکها؛
درواقع کلید درک مشکالت برنامهریزی و سیاستگذاری ،بهرهگیری از رویکردهای
بینرشتهای است که مورد تأکید برخی محققان نیز بوده است (هاولت 7و دیگران،
2121؛ دای .)2172 ،2برایناساس و باتوجهبه مسائلی که برنامهریزی توسعه در
کشور با آن مواجه بوده و براساس آسیبشناسیهایی که دراینخصوص صورت
گرفته ،تا کنون پیشنهادیی برای انتخاب نوع برنامهریزی ،به منظور اصالح نظام
برنامهریزی در کشور ،از سوی متخصصان امر ،مطرح شده است .براینمونه ،در یکی
از مهمترین این پیشنهادها ،استفاده از برنامهریزی مبتنی بر هستههای کلیدی،
بهعنوان جایگزین برنامهریزی جامع ،مطرح میشود .در این نوع برنامهریزی ،باز هم
هدف ،توسعۀ همۀ بخشهای کشور بهصورت جامع است و از چشمانداز و اهداف
جامع ،برای الزام به جامعیت برنامه ،استفاده میشود؛ اما برنامۀ عملی برای تحقق
1. Howlett
2. Dye

چشمانداز و اهداف جامع براساس هستههای کلیدی یا خطدهنده ،بهعنوان موتور
محرک توسعه ،تدوین میشود (نورمحمدی و صمیمی .)7411 ،در جدول ،7به
تعریف پیشنهاد برنامهریزی مبتنی بر هستههای کلیدی ،و اهم پیشنهادهایی که
تاکنون برای اصالح برنامهریزی توسعه در ایران مطرح شدهاند ،پرداخته شده است.
جدول  :1پیشنهادهای گذشته برای اصالح نظام برنامهریزی در کشور

برنامهریزی
غلتان

در این نوع برنامه ،هرسال ،با بازنگری در برنامۀ
سال پیش ،برنامۀ پنج سال آینده تهیه می شود؛
بهنحوی که ضمن بهروزآوری برنامۀ جاری و در
دست اجرای پنجساله ،در پایان برنامه ،برنامۀ
پنجسالۀ بعدی آماده شده باشد.

کردبچه (نقل در شقاقی،
 ،)7211دژپسند (نقل در
شقاقی ،)7211 ،مرکز
پژوهشهای مجلس ()7218

برنامهریزی
فضایی ـ
راهبردی

در این نوع برنامه ریزی ،توجه به آمایش سرزمین و
تقسیمکار ملی ،بین مناطق و رفع عدمتوازن و
تعادلهای سرزمینی ،اساس کار قرار دارد.

دفترمطالعات برنامهوبودجه
( ،)7288توفیق ()7285

برنامهریزی
مشارکتی

در این نوع برنامهریزی ،اهداف ،نیازها و انتظارات،
در اثنای همکنشی و سهیم شدن خلّاق همۀ
ذینفعان ،تعریف میشود.

دفترمطالعاتبرنامهوبودجه
( ،)7288خاندوزی (،)7281
طالب و عنبری ()7285

برنامهریزی
برای غیردولتی
کردن اقتصاد

به نظر برخی متخصصان ،تنها برنامهریزی الزم،
1
برنامهریزی برای غیردولتی کردن اقتصاد است.

غنینژاد (،)7281
آقاسیزاده و غالمی نتاج
()7211

 .7در رابطه با برنامهریزی برای غیردولتی کردن اقتصاد ،باید بیان شود ،باتوجهبه شرایط ایران در
درآمدهای نفتی و لزوم اختصاص این درآمد به هزینههای عمرانی و رعایت عدالت بیننسلی
دراینخصوص ،الزم است که برنامۀ عمرانی توسط دستگاه دولتی تهیه شود؛ اگرچه اجرای برنامه،
میتواند به عهدۀ بخش خصوصی باشد.

اصالح

برنامهریزی
هستههای
خطدهنده

در این نوع از برنامهریزی ،هستههایی بهعنوان
بخش پیشتاز و موتور محرّک رشد و توسعه ،ایفای
نقش میکنند؛ بهطوریکه نظام برنامهریزی ،با
تعیین عناوین پروگرامهای اجرایی ،منابع موردِنیاز،
سازمان و نهادهای اجرایی آن و سایر ترتیبات
قانونی و نهادی موردِنیاز ،نهایتاً ،به تعریف
پروژههای ذیل این هستهها مبادرت میورزد.

غالمینتاج و عظیمی (،)7288
نورمحمدی و صمیمی (،)7411
مرکز پژوهشهای مجلس (،)7288
کردبچه ،محمد (نقل در شقاقی،
)7211

و چابک سازی فرایند برنامهریزی توسعه در ایران 

برنامۀ
مسئلهمحور

در این نوع برنامهریزی ،برنامه براساس مسائل و
مشکالت اصلی تعریف میشود.

فاضلی ()7211

مهرداد کاشف و مینا ابوطالبی

پیشنهاد

تعریف

منبع
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بررسی پیشنهادهای مطرح شده در جدول  7نشان میدهد که این موارد ،در
ابعادی ،با یکدیگر ،اشتراک دارند و در ابعاد دیگری ،مکمّل یکدیگر هستند.
براینمونه« ،برنامهریزی برای غیردولتی کردن اقتصاد» و «برنامهریزی مشارکتی» ،تا
حدود زیادی ،وجوه اشتراک دارند و الزم و ملزوم یکدیگر هستند ،و یا شناسایی
«هستههای خطدهنده» بهمنظور برنامهریزی براساس آن ،نیازمند شناسایی مسائل
منطقۀ مورد برنامهریزی است .بنابراین ،الزم است که «اثر» موردِنظر از هر یک از
پیشنهادهای فوق ،بر اصالح فرآیند برنامهریزی ،بهصورت روشنتری ،موردِتوجه قرار
گیرد .درواقع ،الزم است که یک چارچوب مدون و تلفیقی از ساختار برنامهریزی
وجود داشته باشد و سپس ،براساسآن ،جایگاه و کاربرد هریک از این پیشنهادها
مشخص شود .در بخش  5از این مطالعه ،به چارچوب پیشنهادی دراینخصوص،
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پرداخته شده است.

 .4روشپژوهش
این مطالعه ،از نظر نوع ،یک پژوهش کاربردی است؛ زیرا قصد دارد چارچوبی برای
برنامه ریزی توسعه در کشور ارائه دهد که بخشی از مشکالت موجود در نظام
برنامهریزی کشور را بر طرف خواهد کرد .ازطرفدیگر ،یک پژوهشِ توصیفی است؛
زیرا ،بهصورت توصیفی ،به ارائۀ ساختاری میپردازد که درخصوص اصالح برنامهریزی
در کشور ،پیشنهاد کرده است.
بهطور دقیقتر ،رویکردهای روشی این پژوهش ،کیفی و تلفیقی بوده است .روش
تلفیقی مبتنی بر دیگاه عملگرایی است .در این دیدگاه ،که بر پیامدهای پژوهش
معطوف است ،بهجای تأکید بر روشها  ،تمرکز اصلی روی سؤال تحقیق است و از
تمام رویکردهای موجود ،برای فهم مسئله استفاده میشود (حسنی .)7281 ،توسعۀ
روزافزون حوزههای میانرشتهای ،میتواند ،ضمن پُرکردن شکاف نظری میان
رشتهها ،به نوآوری روششناختی منجر شود (پوپر .)7122 ،7دراینراستا ،با استفاده
از استنتاج 2عقلی ،از آنچه که از مرور ادبیاتی و آسیبشناسی برنامههای توسعه در
1. Popper
2. Inference

کشور مورد واکاوی قرار گرفته است ،برای دستیابی به چارچوبی مفهومی ،جهت
برنامهریزی توسعه ،استفاده خواهد شد.
چارچوبها 7زبان فرانظری هستند که به تشخیص عناصری که باید در تحلیل در
نظر گرفت و شیوۀ بهکارگیری آنها کمک میکنند .عناصر درون چارچوب به تحلیلگر
کمک میکنند تا عواملی را مشخص کند که باید ،براساس آنها تحلیل انجام دهد.
درواقع ،بهرهگیری از چارچوب مفهومی ،این امکان را میدهد ،که در طی مراحل
مختلف ،هم عوامل اثرگذار بر موضوع ،مورد ارزیابی قرار بگیرند و هم خروجی
موردِانتظار ،استخراج شود .بهاینترتیب ،میتوان بیان کرد که چارچوب مفهومی بیان
شده در این مطالعه ،بهدنبال عواملی است تا با کمک آنها ،به رفع آسیبها و
اصالح

چالشهایی بپردازد که تحقق برنامه با آنها مواجه است.

ایران کشوری با تنوع اقلیمی و فرهنگی است که این تنوع میتواند ،زمینهساز توسعۀ
کشور در ابعاد مختلف آن باشد؛ اما با گذشت زمان ،این تفاوت در ویژگیهای مناطق
کشور ،همراه با تحوالت مختلف در نظام سیاستگذاری و آسیبهای موجود در نظام
برنامهریزی کشور ،منجر به ایجاد اختالفات اقتصادی و اجتماعی بین مناطق مختلف
کشور ــ نیمۀ شرقی و نیمۀ غربی؛ استانهای حاشیهای و استانهای مرکزی ،حاشیۀ
مناطق شهری و مراکز اصلی آنها ــ شده است.
در پاسخ به این تفاوتها و اختالفات بهوجودآمده و باتوجهبه آسیبشناسی
برنامههای گذشته ،واضح است که بهمنظور تحقّق برنامهریزی توسعه ،توجه به
این رویکرد ،با بهرهگیری از ویژگیهای برنامهریزیهای مسئلهمحور ،فضایی ـ
راهبردی ،مشارکتی و غلتان ،به تحقق برنامۀ توسعه و برطرف نمودن خأل پیوند بین
برنامههای راهبردی و اجرایی ــکه از معضالت اصلی برنامهریزی درکشور است ــ

کمک شایانی میکند (شکل  .)7همچنین ،این نوع برنامهریزی ،بر مواردی همچون
داشتن استراتژیِ توسعه و چشمانداز ،مشارکتی بودن برنامه و حکمروایی شبکهای،
Framework1.
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رویکرد تلفیقی از اهمیت زیادی برخوردار است.
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 .5چارچوب پیشنهادی برای برنامهریزی توسعه
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برقراری انسجام فضایی ،عبور از بخشینگری صرف ،بهبود بنگاهها و افزایش امور
غیرحاکمیتی ،و سیاستگذاری توسعه ،ازطریق اعمال مشوّقها و محرّکها ،تأکید
دارد.
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شکل  :1رویکرد برنامهریزی تلفیقی توسعه

برایناساس ،رویکرد برنامهریزی تلفیقی توسعه ،میتواند پاسخگوی چالشهای
بهوجودآمده و تقویت توسعۀ متعادل و افزایش قدرت رقابتپذیری کشور ،در نظام
اقتصادی بینالملل باشد .چارچوب پیشنهادی برای چنین رویکردی از برنامهریزی،
در شکل  2ترسیم شده است .همانطورکه بیان شد ،چارچوب ارائهشده ،بهدنبال
پیوند «برنامۀ راهبردی» و «برنامۀ اجرایی» و «نظارت و ارزیابی براساس شاخصهای
نتایج و پیامد و عملکرد» است .دراینچارچوب ،هریک از این سه مرحله ،شامل
اجزائی به شرح زیر است:
ـ برنامۀ راهبردی
 رویکرد و چشمانداز توسعه؛
 اهداف کالنتوسعه؛
 استراتژی توسعه؛
 انسجام فضایی؛
 پیشرانهای توسعه؛

ـ برنامۀ اجرایی
 الزامات تحقق برنامه (قانونی ،تأمین مالی ،زیرساختی و )...؛
 تدوین برنامه و بودجۀ عملیاتی (راهبرد /طرح /پروژه)؛

ـ نظارت و ارزیابی
 رصد و پایش توسعه (اتاق وضعیت)

اصالح

در ادامۀ این بخش ،هریک از اجزای چارچوب رویکرد تلفیقی ،برای برنامهریزی
توسعه ،توضیح داده میشود.

 1 .1 .5رویکرد و چشمانداز توسعه

الزم است رویکرد و چشمانداز توسعه ،براساس اسناد فرادست ،وضع موجود،
کالنروندها و همچنین پارادایمها و نظریههای توسعه تدوین شود .سیاستهای کلی
نظام ،سند الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،سند تحول دولت و سند ملی آمایش

مهرداد کاشف و مینا ابوطالبی

 1 .5برنامۀ راهبردی

و چابک سازی فرایند برنامهریزی توسعه در ایران 
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سرزمین ،ازجمله اسناد فرادستی هستند که الزم است ،دراینرابطه ،موردِتوجه قرار
گیرند.
همچنین ،استفاده از نظریهها و پارادایمهای توسعه دراینمورد راهگشا خواهد
بود .از دهۀ  ،7151نظریهها و پارادایمهای توسعه ،به شکل پیچیدهای ،با جریان
تفکر مستمر ،در مورد بهبود رفاه انسان و رویدادهای دنیای واقعی ،پیوند خورده
است .این رویدادها شامل بحرانهای اقتصادی و مالی ،جنگها و درگیریها و
بهویژه ،تحوالت اجتماعی بوده است .همچنین ،شکستها و موفقیتهای
کاربستهای توسعه ،منجر به این شده است تا تفکر دربارۀ توسعه ،راهنماییهایی
الزم از تجارب گذشته را دریافت کند (چنری.)7182 ،1
اکنون ،پس از حدود  11سال بیان نظریهها ،کاربستها و گفتمانهای توسعه
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1. Chenery

بهنظر میرسد که جامعۀ بینالمللی ،در سه موضوع دربارۀ توسعه ،به اجماع
گستردهای رسیده است .اول 71 ،هدف توسعۀ پایدار است که تاحدزیادی ،بهعنوان
اهداف توسعۀ جهانی و ملی پذیرفته شدهاند .دوم ،سیاستگذاران ،هنگام طراحی
راهبردهای کشور و انتخاب ترتیبات خاص ،درمورد نقش دولتها و بازارها و
همچنین نقش کشور ،در تجارت بینالملل و همکاری برای توسعۀ ملی ،باید
انعطافپذیر باشند .سوم ،در انتخاب گزینههای سیاستی و پذیرش آنها ،میتوانند از
فرآیندهای مشارکتی و مشورت محلی ،کمکهای فراوان بگیرند .این گزینهها،
همچنین میتوانند از تجربۀ بینالمللی و تبدیل و تعدیل این تجارب ،برای
کاربستهای محلی ،بهرهمند شوند .بهعبارتدیگر ،هیچ تکمسیر بهینهای برای
توسعه وجود ندارد؛ بااینحال ،کشورها میتوانند از درسهایی که سایر
سیاستگذاران در سراسر جهان آموختهاند ،استفاده کنند (تیموری.)7411 ،
 2 .1 .5اهداف کالنتوسعه

هدف اصلی از برنامهریزی ،بهطورکل ،آن است که با در نظر گرفتن ساختار متنوع

به وقوع میپیوندد ،وظایف و اولویتهای اقدام ،به گونهای مشخص شوند که به ایفای
نقش خود ،در تقویت انسجام و یکپارچگی سرزمین بپردازند؛ بهگونهای که مردم در
همۀ سرزمین بتوانند ،به استانداردهای زندگی قابلقبول دست یابند .دراینراستا،
نیاز است نظام برنامهریزی در کشور ،اهداف کالنی را بهعنوان اصول راهنما ،برای
تعیین استانداردهای توسعه ،مشخص کند .این اهداف بهدنبال آن خواهند بود که
همۀ مناطق و استانهای کشور بتوانند ،در فرآیند توسعۀ سرزمین ،ایفای نقش کنند
و به آن سطح استاندارد تعیین شده از توسعه دست یابند.
انتظار بر آن است که اهداف کالن توسعۀ کشور ،امکان تحقق چشمانداز توسعه را
فراهم نماید .درواقع ،تدوین اهداف کالن توسعۀ کشور باید ،ضمن توجه به
یکپارچگی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ،در راستای حل اهم مسائل توسعه
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باشد .در یک تقسیمبندی کلی ،مسائل توسعۀ کشور به اقتصادی ،اجتماعی و محیطی
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و موضوعات مشترک بین آنها ،دستهبندی میشود .در شکل  ،2که بر گرفته از اجالس
سازمان ملل متحد ،1در سال  ،2115از چشمانداز توسعه است ،این دستهبندی به
تصویر کشیده شده است .براساس این شکل ،موضوع «پایداری» باید در همۀ ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی تحقق یابد .برقراری انسجام اقتصادی و اجتماعی،
حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی و افزایش توان رقابتپذیری در عرصۀ
بینالملل ،نمونهای از اهداف اصلی برنامهریزیهای کالن ملی ،براساس این دستهبندی
است که موضوع پایداری را در هر سه بُعد ،لحاظ کرده است (کمریناـ متوس 2و
دیگران .) 2171،اهداف مشخصتری که برای هریک از سه بُعد اقتصادی ،اجتماعی و
محیطی در نظام برنامهریزی تعریف میشوند ،در زیر شرح داده شده است:
خدمات ،ایجاد شغل و رفاه ،ارتقای کارایی و غیره؛
اجتماعی :با هدف دغدغۀ دستیابی به عدالت ،ارائۀ خدمات اجتماعی ،حفظ
فرهنگها ،گروهها ،مکانهای فرهنگی و اطمینان از پاسخگویی و مشارکت سیاسی
(جامعه)؛
1. United Nations General Assembly
2. Camarinha-Matos
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اقتصادی :با هدف تمرکز بر توانایی تولید ثروت در طوالنیمدت ،تولید کاالها و
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محیطی :با هدف حفظ پایداری منابع ،حفظ اکوسیستمها و تنوع زیستی،
جلوگیری از بهرهبرداری بیشازحد از منابع تجدیدپذیر ،حفاظت از کیفیت جو،
بازیافت و غیره.
اجتماعی
(خدمات اجتماعی ،عدالت فراگیر،
مسئولیت اجتماعی ،مشارکت
فرهنگها ،گروهها و )...

عدالت

تابآوری
پایداری
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت

164

محیطی
(تنوع زیستی ،پایداری منابع ،آب
سالم ،بازیافت ،کربن پایین و )...

زیست
پذیری

اقتصادی
(کارایی ،اشتغال ،خلق ثروت ،تولید
کاال ،رفاه و )...

شکل  :3ابعاد اهداف توسعۀ فضایی پایدار
مأخذ :کمریناـ متوس و دیگران2171 ،

براساس رویکرد توسعۀ فضایی پایدار ،اهداف کالن برنامۀ توسعه ،میبایستی
پوششدهندۀ ابعاد پایداری ،عدالت فضایی ،زیستپذیری ،تابآوری و رقابتپذیری
باشد .مضامین اصلی برنامۀ توسعه ،درقالب همین اهداف ،براساس اولویتهای کشور،
تعیین میشود.
 3 .1 .5شاخصها و استراتژی توسعه

در این مرحله از فرایند برنامهریزی ،شاخصهای پیامد و نتایج ،براساس اهداف
کالنتوسعه تدوین میشوند .این شاخصها ،ازجمله شاخصهای رصد توسعه هستند

که در ادامۀ مسیر برنامهریزی ،در سه مرحله ،کمک خواهند کرد .یک مرحله در
تعیین مسائل ،پیشرانها و سیاستها و راهبردهای توسعه است که با کمک
شاخصها میتوان ،در جهت دستیابی اهداف کالن حرکت کرد .مرحلۀ دوم ،در
هنگام تهیه برنامۀ اجرایی است که با استفاده از این شاخصها میتوان ،برخی از
نقش و سهم بخشها و مناطق را در اجرا مشخص کرد .مرحلۀ سوم نیز ،مربوط به
نظارت و ارزیابی برنامه است که در ادامه شرح داده شده است.
همچنین ،در این مرحله از فرایند برنامهریزی ،میتوان استراتژی توسعۀ متناسب
با شرایط کشور را ،با استفاده از رویکرد ،چشمانداز و اهداف کالنتوسعه ،تدوین کرد.
در ادامۀ مسیر ،استراتژی توسعه نقش هدایتکننده ،تطبیقدهنده و هماهنگکنندۀ

برنامههای توسعۀ فضایی ،به تبعیت از استراتژی توسعه ،برپایۀ قابلیتها و
توانمندیهای مختلف سرزمین در هرکشور ،مبیّن نگاه دولتها به این گونه
برنامههاست که باید ضامن حفظ وحدت و یکپارچگی سرزمین ،پایداری اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و محیطزیستی باشد (پوراصغر و همکاران  .)7211برقراری
انسجام فضایی ،از الزامات تحقق توسعۀ متعادل و پایدار در سرزمین است .ازاینرو،
دراین مرحله ،از حیث توجه ویژه به انسجام فضایی در برنامههای توسعه ،حائز
اهمیت است .با وجود آمایش در سطوح ملی ،منطقهای و محلی و تعیین سازمان
فضایی مطلوب در افق ،پیوستگی سرزمین در قالب شبکۀ چندسطحی،
 .)7211برایناساس ،میتوان نقش بخشها و مناطق در سطوح مختلف و ارتباط آنها
را مشخص کرد.
با بیان تفصیلیتر ،کشور ایران با ویژگی «تنوع» در ابعاد مختلف شناخته
میشود؛ بنابراین ،توسعۀ کشور باید ،هم در سطح ملی و هم در سطوح منطقهای و
محلی سازماندهی شود .انسجام فضایی ،در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و محلی،
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چندعملکردی و چندمرکزی امکانپذیر است (سازمان برنامه و بودجۀ کشور،
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 4 .1 .5انسجام فضایی
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به دستیابی به «وحدت در تنوع »1در ابعاد فضایی ،یا بهبیاندیگر ،حفظ وحدت و
یکپارچگی سرزمین ،با لحاظ تنوع سرزمینی ،کمک میکند .برای تحقق این مهم،
سیاستها و پروگرامهای اجرایی توسعۀ فضایی ،باید بهگونهای استخراج شوند که به
سطوح مختلف منطقهای و محلی ،چارچوبی منعطف و آیندهنگر برای همکاری
پیشنهاد کنند .این همکاری ،نهتنها منجر به تقویت توسعه میشود ،بلکه
تضمینکنندۀ یکپارچگی سرزمین خواهد بود .میتوان حاصل چنین ادغامی را
دستیابی به توسعۀ فضایی پایدار سرزمین برشمرد.
 5 .1 .5پیشرانهای توسعه

در این مرحله ،با هدف گذر از برنامهریزی جامع به سمت برنامهریزی مسئلهمحور،
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1. unity in diversity

استراتژی توسعه ،تعیین میگردد؛ سپس ،براساس پیشرانهای توسعه ،راهبردها و
سیاستهای توسعه تدوین میشوند و بعد ،متناظر با راهبردها و سیاستها،
شاخصهای پیامد و نتایج مشخص میشوند.
تعیین اهداف کالنتوسعه ــ که از رویکرد و چشمانداز توسعه استخراج میشوندــ
به همراه سیاستهای مرتبط با انسجام فضایی ،کمک مینماید تا نیازهای همۀ
ساکنان مناطق کشور ،بدون به خطر انداختن حقوق نسلهای بعدی ،تأمین شود.
هدف آن بهویژه ،هماهنگ کردن الزامات اقتصادی و اجتماعی قلمروهای سرزمینی
با کارکردهای اکولوژیکی و فرهنگی آن و کمک به توسعۀ فضایی درازمدت،
بزرگمقیاس و متوازن است .استفاده از سیاستهای مرتبط با انسجام فضایی
(سیاستهای آمایش) در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و محلی ،به شناخت ابعاد
سرزمینی مناطق مختلف کشور کمک میکند که به نوبۀ خود ،باعث شناسایی
«مسائل» قلمروهای مختلف سرزمین میشود و «افقهای جدیدی» را برای سیاست
برنامهریزی باز میکند.
در شناسایی مسائل ،باید توجه داشت که از نگرش تکبُعدی و سطحی به مسائل

معلولی ،موردِ واکاوی قرار داد و سپس ،با بهرهگیری از نگرش چندبُعدی و
آیندهنگرانه ،مسائل کلیدی را احصا نمود.
«افقهای جدید» میتوانند به شناسایی پیشرانهای توسعه کمک کنند تا کشور
بتواند ،در جهانی که اقتصاد آن رو به رشد است ،موقعیت اقتصادی خود را حفظ کند
و ارتقا ببخشد؛ درحالیکه حمایت و همکاری مختلف ،بین مناطق شمال و جنوب و
شرق و غرب کشور ،برقرار است.
برنامهریزی فضایی بر تعادل و توازن در سرزمین متمرکز است .ادغام برنامهریزی
فضایی ،با اهداف کلی توسعه در برنامۀ راهبردی ،باتوجهبه دستاوردهای حاصل از هر
سرزمین را امکانپذیر میسازد .دراینمرحله ،پیشرانهای توسعه ،باتوجهبه اهداف
برنامهریزی ،پس از تهیۀ گزارشهای چشمانداز و ترسیم افقهای آینده ،بهجای اینکه
به تهیۀ برنامۀ کالن و نیز ،برنامۀ بخش و زیربخش اقدام شود ،به شناسایی
پیشرانهایی پرداخته میشود که میتوانند ،بهعنوان بخش پیشتاز و موتور محرّک
اهداف کالنتوسعه ،نقش ایفا کنند و بُعد سرزمینی نیز ،خواهند داشت .پسازآن،
براساس پیشرانهای مشخص شده در سطوح مختلف فضایی ،راهبردها و سیاستها
تدوین میشوند .درواقع ،شناسایی پیشرانهای توسعه کمک میکند که از
برنامهریزی جامع فاصله گرفته شود و بهطور مشخص ،تنها براساس موضوعات دارای
اولویت متناسب با فضای سرزمینی ،راهبردها و سیاستها ،در سطوح مختلف ملی،
متناسب با سیاستهای تدوین شده ،تعیین شوند تا بتوان نتایج و پیامدهای
بهکارگیری سیاستها ،در حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را موردِ سنجش
قرار داد.
الزم به توضیح است ،در برنامههای توسعه در کشور ،معموالً ،با استفاده از یک
مدل اقتصاد کالن ،عملکرد مطلوب برخی از شاخصهای اقتصادی استخراج و
برآناساس ،برنامۀ توسعه تدوین میشد ،اما در چارچوب ارائهشده از رویکرد تلفیقی،
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برای برنامهریزی توسعه در شکل  ،2این مهم ،تنها با این رویکرد حاصل نمیشود.
درواقع ،در اینجا اوالً ،طیف گستردهتری از شاخصها قرار دارند که عالوه بر
موضوعات اقتصادی ،موضوعات اجتماعی و محیطی را نیز در برمیگیرند و ثانیاً،
عملکرد شاخصها ،با استفاده از نتایج آنها ،در ارتقای جایگاه سرزمین ما ،در بین
سایر کشورهای جهان ،مشخص میشود .این موضوع سبب میشود که برنامههای
توسعه ،با خطاهای مدلهای اقتصادی ــکه خود ناشی از ناشناخته بودن همۀ عوامل
مؤثر بر برنامههای توسعه هستندــ گره زده نشود و همچنین ،ارتقای جایگاه کشور
در نظام بینالملل ،خود ،یک نظام انگیزشی برای اجرا و رصد برنامههای توسعه ایجاد
خواهد کرد.
باوجوداین ،میتوان از مدلهای اقتصادی در این چارچوب نیز استفاده نمود.
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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بهگونهای که پس از تعیین شاخصهای پیامد و نتیجه و برای تعیین وضع مطلوب
در حوزۀ اقتصادی ،می توان از مدلهای پیشبینی برای موضوعات اقتصادی،
همچون رشد اقتصادی ،اشتغال و غیره ،استفاده نمود .دراینحالت ،امکان
آیندهنگاری و تعیین سناریوسازی در مدلهای اقتصادی ،انجام پذیر خواهد بود.
 2 .5برنامۀ اجرایی
پس از تدوین برنامۀ راهبردی برای ورود به برنامۀ اجرایی ،می بایستی دو گام اصلی
طی شود .گام اول ،تدوین پیشنیازها و الزامات تحقق برنامه است که بهنوعی،
پیونددهندۀ برنامۀ راهبردی و اجرایی است و گام دوم تدوین برنامه و بودجۀ
عملیاتی (راهبرد /طرح  /پروژه) است.
در گام نخست از الزامات تحقق برنامۀ اجرایی ،مواردی مانند احکام برنامه ،منابع
مالی موردِنیاز ،زیرساختها و سایر موارد تعیین میشود .این الزامات ،درواقع،
پیونددهندۀ برنامۀ راهبردی و اجراییاند .ازطرفدیگر ،این الزامات باید شرایطی را
فراهم کنند که بستری برای تقویت روابط ،بین بخش دولتی با بخش خصوصی ،و
تنظیم وظایف این دو بخش ،براساس نیازهای توسعهای ملی باشد .بهبیاندیگر ،یکی
از مهمترین این الزامات ،شکلگیری یا تقویت نهادی است که بتواند ،بین بخش

دولتی و بخش خصوصی ،تعامل مناسب و پویا برقرار کند .باتوجهبه اهمیت نقش
بخش خصوصی در فرآیند توسعۀ کشور ،در این خصوص ،در بخش  1گزارش ،بیشتر
توضیح داده شده است.
پس از آن در گام دوم ،براساس راهبردها و سیاست ها به همراه شاخصهای
نتایج و پیامد که از مرحلۀ قبل به دست آمده است ،متولی اصل تدوین برنامۀ
اجرایی مشخص میشود که برایناساس ،متولی میتواند یک بخش ،چند بخش و یا
یک یا چند منطقه باشد .همچنین ،تفکیک امورحاکمیتی و غیرحاکمیتی ،براساس
شاخصها ،امکانپذیر خواهد بود که نکتۀ مهمی در حرکت به سمت برنامهریزی
درادامه ،برنامۀ اجرایی هر منطقه ،متناسب با پیشرانهای توسعه ،به عنوان
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بخشهای پیشرو و کلیدی ،تمام عزم خود را در تقویت پیشرانهای توسعه یا رفع

و چابک سازی فرایند برنامهریزی توسعه در ایران 

مشارکتی و فعال کردن بخش خصوصی است.

تنگناهای موردِنظر به کار میبندد تا توسعۀ فضایی منطقه رقم بخورد .عالوه بر
تدوین برنامۀ اجرایی متناسب با پیشرانها ،این امکان وجود دارد که برنامههای
بخشی و فرابخشی ،که در رسیدن به اهداف کالن نقش دارند ،نیز تدوین گردند.
این ساختار از برنامهریزی ،به تناسب برنامهریزی و بودجهریزی ،کمک شایانی
میکند .به بیان دقیقتر ،این ساختار ،الزامی را ایجاد میکند که حتی اگر شیوۀ ادارۀ
دولت بهصورت متمرکز باشد ،باز هم در هنگام تدوین برنامه و بودجه ،برنامهریزی و
بودجهریزی عالوه بر سطح ملی ،درصورتنیاز به صورت منطقهای و محلی نیز،
صورت پذیرد و این موضوع ،یکی از مهمترین اقدامات در راستای اصالح ساختار
منابع جلوگیری شود .دراینصورت ،برنامۀ اجرایی درواقع ،همان بودجۀ ساالنه است
که در چارچوب خطوط راهنمای پیشرانهای توسعه ــ برآمده از اهداف کالنتوسعه
و برنامههای سیاستی توسعۀ فضایی کشورــ موردِتصویب قرار میگیرند .در این
مرحله ،شاخصهای عملکردی ،برای برنامه اجرایی ،جهت پایش برنامهها تدوین
میگردد که در بخش بعد ،بیشتر به آن پرداخته میشود.

مهرداد کاشف و مینا ابوطالبی

بودجه در کشور است .چنین شفافیتی سبب میشود که از هرگونه تخصیص نادرست
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 3 .5ارزیابی و نظارت
مطابق با شکل  ،2آخرین مرحله از چارچوب رویکرد تلفیقی برای برنامهریزی توسعه،
آن است که نظام پایش و ارزیابی ،باید براساس شاخصها شکل گیرند .شاخصها
کمک میکنند که خصوصیات کیفی سیاستهای راهبردی و برنامههای اجرایی در
یک کشور ،یا یک پهنۀ جغرافیایی ،در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و
محیطزیستی و سایر حوزهها ،در قالب دادههای کمّی ارائه شوند .همچنین ،میتوان
با اندازهگیری جایگاه هر منطقه ،در بین مناطق هم سطح خود ،با شاخصهایی از
ابعاد مختلف توسعه ،نقاط ضعف و قوت هر منطقه را شناسایی کرد و
برنامهریزیهایی که انجام شده را ،براساسآن ،موردِبازبینیهای دورهای قرار داد.
درواقع ،شاخصها میتوانند منجر به عملیاتیسازی یک برنامهریزی غلتان شوند.
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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شاخص های پایش و
ارزیابی توسعه

شاخص های رصد
توسعه

شاخص پیامد

شاخص های خروجی

شاخص های سنجش
عملکرد

نهادِ مربوط به شاخص
های سنجش عملکرد

شکل  :4شاخصهای نظارت و ارزیابی برنامههای توسعه

در شکل  ،4انواع شاخصهای موردِنیاز در چارچوبِ پیشنهادشده در شکل ،2
ترسیم شده است .همانطورکه از شکل مشخص است ،شاخصها به دو دستۀ کلیِ
شاخصهای رصد توسعه و شاخصهای سنجش عملکرد تقسیم میشوند.
شاخصهای رصد توسعه ،متناظر با راهبردها و سیاستها در برنامۀ راهبردی توسعه

خواهند بود .این دسته از شاخصها ،توجه را بهسمت موارد موضوعی خاص مانند
رشد اقتصادی ،توزیع درآمد و رقابتپذیری جلب میکنند .شاخصهای رصد توسعه
میتوانند از نوع «نتیجه» و یا از نوع «پیامد» اجرای سیاستهای توسعه باشند.
«نتیجه» ،اثر مستقیم اجرای سیاست است؛ درحالیکه «پیامد» شامل اثرات
غیرمستقیم (مثبت و منفی) اجرای سیاستها میشود .شاخصهای عملکرد نیز،
جنبههای عملکردی سازمان ،بخشها یا مناطق را اندازهگیری میکنند و متناظر با
برنامههای اجرایی خواهند بود.
بهطورکل ،شاخصها کمک میکنند که از گزارشهای کلی و آسیبزای تطابق
اداری عملکرد با بودجه پرهیز شودکه این موضوع ،به شفافیت هر چه بیشتر عملکرد
دستگاهها منجر میشود .برایناساس ،میتوان بیان کرد که اگر برنامهریزی بهصورت

اصالح

منطقهای و استانی انجام شود ،آنگاه نظام بودجهریزی و به تبع آن پاسخگویی نیز،

و چابک سازی فرایند برنامهریزی توسعه در ایران 

باید منطقهای و استانی باشد .موضوع دیگر ــکه پیششرط انجام بودجهریزی
استانی و هرگونه تمرکززدایی مالی استــ این است که برای بودجهریزی تفصیلی
هر استان ،نیاز به شاخصهایی برای سنجش توسعه در بخشهای مختلف (آموزش،
سالمت ،حملونقل ،صنعت ،کشاورزی و غیره) وجود دارد .بهکارگیری چارچوب
رویکرد تلفیقی برای برنامهریزی توسعه ،ازجمله مهمترین اقداماتی است که سنجش
توسعه در بخشهای مختلف را برای هر استان به تصویر میکشد و عدمتعادل و
عدمتوازن منطقهای و نقش و جایگاه هر استان برای رفع آنها را نمایانگر میسازد.
این سنجشها همانند عالئم راهنمایی خواهند بود که نحوۀ توزیع اعتبارات عمرانی
در استانها را مشخص میسازند .ارائۀ تصویر ساالنه از چنین سنجشهای استانی در
است ،میتواند جلوی هرگونه البیگری ،چانهزنی و دخالت منافع گروهی را در فرایند
تنظیم بودجه بگیرد .این شاخصها ،همچنین به ارزیابیهای دورهای برنامههای
توسعه کمک میکنند و در بعضی موارد ،حتی ارائه تصویر از شاخصها میتواند در
یک اتاق وضعیت ،فرآیند توسعه را ،در دورههایی کوتاهتر از یک سال ،موردِ رصد و
پایش قرار دهد.

مهرداد کاشف و مینا ابوطالبی

فرآیند بودجهریزی ،عالوه براینکه برای تخصیص اعتبارات و تمرکززدایی ضروری
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در نهایت ،الزم به ذکر است که ارزیابی و نظارت براساس شاخصهای پیامدها و
نتایج برگرفتهشده از سیاستها و راهبردها در برنامهریزی راهبردی ،بر اساس بند 2
مادۀ  ،5بهعنوان نظارت مستمر بر برنامه ها صورت خواهد گرفت و همچنین ارزیابی
نظارت بر شاخصهای عملکردی برنامههای اجرایی ،بر مبنای مواد قانونی مادۀ  24و
 25فصل نهم قانون برنامه و بودجۀ کشور ،امکان پذیر خواهد بود.

 .6مزایا و محاسن چارچوب رویکرد تلفیقی تدوین برنامهریزی توسعه
بهطورکلی ،مزایایی را که میتوان ،برای چارچوب پیشنهادی از رویکرد تلفیقی
تدوین برنامهریزی توسعۀ ارائهشده در شکل  2برشمرد ،به شرح زیر هستند.
 تفکیک امور حاکمیتی و غیر حاکمیتی براساس شاخصها؛
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 کاهش امور حاکمیتی و حمایت از بخش خصوصی و هدایت بازار؛
 واگذاری تدوین و اجرای برنامهها به سطح مناطق برای امور حاکمیتی،
براساس آمایش مناطق و استانها؛
 برقراری انسجام فضایی در برنامهریزی توسعۀ مبتنی بر آمایش سرزمین
(برنامهریزی یکپارچه و مدیریت توسعۀ سرزمین)؛
 امکان کوچکسازی دولت؛
 برنامهریزی بینبخشی و بینمنطقهای (پروگرام محور)؛
 بهرهگیری از پیشرانهای توسعه درجهت تحقق اهداف؛
 ایجاد همپیوندی و هماهنگی بین نظام برنامهریزی ،بودجهریزی و نظارت؛
 برقراری ارتباط برنامهریزی راهبردی و اجرایی ،بر اساس شاخصهای نتایج و
پیامدها؛
 واگذری مسئولیت و نظارتپذیری بر اساس عملکرد ،خروجی و دستاورد؛
 بازنگری دورهای در برنامهریزی (غلتان)؛
 امکان رصد برنامه در سالهای مختلف ،بر مبنای شاخصهای نتایج ،پیامد و
عملکرد؛
 تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و خصولتی مبتنی بر شاخص؛
 بهبود کیفیت و سازمان دولت؛

 تشویق دستگاهها به اجرای بودجهریزی عملیاتی و اصالح فرآیندها ،برای
تحقق شاخصهای کالنتوسعه.
در این مطالعه ،بهدلیل اهمیت تعیین جایگاه بخش خصوصی در رویکرد برنامهریزی،
در بخش بعد ،به سهم بخش خصوصی ،در برنامهریزی توسعۀ کشور ،پرداخته شده
است.

 .7سهم بخش خصوصی در توسعه
سرمایهگذاریهای بخش خصوصی ازجمله نیروهای محرک توسعه هستند .یکی از
مهمترین وظایف سیاستهای برنامهریزی توسعه ،ارائۀ دیدگاههای آیندهنگر توسعه و

با سیاستهای بخشی ،توجه شود و همچنین ،باید به افزایش جذابیت شهرها و
مناطق ،برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ،در سطح منطقهای و محلی ،کمک کند،
بهنحویکه با عالیق مردم همخوانی داشته باشد .دررابطهبا سهم بخش خصوصی در
توسعه ،این موارد ،قابل بیان است :الف) پروژههای در مقیاس بزرگ ،که بهصورت
خصوصی تأمین مالی میشوند ،باید درابتدا ،با چشماندازهای توسعۀ منطقۀ «خود»
هماهنگ شوند .بهاینترتیب ،در مسیر برنامهریزی فضایی بلندمدت ،پروژههای
بزرگ ،مانند راهآهنهای سریعالسیر ،باید با لحاظ نقاط گرهای ،مراکز باربری،
فرودگاهها ،مراکز برگزاری کنفرانسها و کنگرههای بزرگ ،و موارد دیگر مرتبط با
این پروژه ،انجام گیرد .دراینصورت ،اجرای چنین پروژههایی میتواند ،پویایی

و چابک سازی فرایند برنامهریزی توسعه در ایران 

برنامهریزی است .دراینراستا ،باید به ارتباط و هماهنگی سیاستهای توسعۀ فضایی،

اصالح

امنیت برنامهریزی ،برای سرمایهگذاران خصوصی ،مطابق با اهداف سیاست

چشمگیری در زمینۀ توسعه اقتصادی آن منطقه و مناطق اطراف ایجاد و به توسعۀ

مهرداد کاشف و مینا ابوطالبی

میلیارد و  242میلیون دالر بوده که نشان میدهد سهم ایران ،از سرمایهگذاری
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فضایی متعادل کمک کند.
ب) جذابیت بسیاری از مناطق کشور برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،باید
افزایش یابد .روندها از دهۀ گذشته نشان میدهد که سرمایهگذاری های مستقیم
خارجی در ایران ،بسیار پایین است .براساس گزارش سرمایهگذاری خارجی جهان
( ،)2127میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران ،طی سال  ،2121حدود 7

خارجی در جهان 1/72 ،درصد است .برایناساس ،ایران در سال )7211( 2121
جایگاه  12را ،در میان کشورهای موردِبررسی ،به خود اختصاص داده است .از بین
کشورهای منطقه ،امارات متحدۀ عربی در سال  ،2121حدود بیست میلیارد دالر
سرمایۀ مستقیم خارجی جذب کرده است (حدود پانزده برابر ایران) .همچنین در
همان سال ،ترکیه به هفت میلیارد و  111میلیون دالر و عربستان سعودی به پنج
میلیارد و  511میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی دست یافتند ]کنفرانس
تجارت و توسعۀ ملل متحد (آنکتاد).[2127 ، 1
ج) بهدلیل اینکه منابع مالی عمومی کافی برای پوشش نیازهای جامعه ،بهویژه
زیرساختهای فنی و اجتماعی ،وجود ندارد ،نیاز خواهد بود تا در سالهای آینده،
سرمایهگذاری خصوصی ،سهم بیشتری در دستیابی به اهداف توسعه داشته باشد.
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باید از مشارکتهای دولتی ـ خصوصی ،در مناطقی که قبالً محدود به بخش دولتی
بودند ،حمایت شود .این امر ،بهویژه ،در زمینههای مختلف زیرساختی و خدماتی
(حملونقل ،مخابرات ،تأمین آب ،بهداشت ،آموزش ،و غیره) و در زمینۀ توسعۀ
محلی صدق میکند .همراه با سرمایۀ خصوصی ،ازیکطرف باید تجربۀ اقتصاد بازار،
در زمینۀ مدیریت پروژه نیز ،بهشدت موردِاستفاده قرار گیرد و ازطرفدیگر باید،
مشارکتهای دولتی ـ خصوصی ،در تمام مناطق کشور ،بهعنوان مکمل خدمات
عمومی ،در نظر گرفته شود.
د) یکی از کلیدهای اساسی برای موفقیت مشارکتهای دولتی ـ خصوصی ،وجود
یک ساختار اداری مؤثر ،نهتنها در سطح ملی ،بلکه در سطح منطقهای و محلی است.
این ساختار باید قادر به ایجاد چارچوبی برای سرمایهگذاران خصوصی و نظارت
کارآمد بر اجرای پروژهها باشد .بنابراین ،قوانین قراردادی دراینزمینه ،باید بهوضوح
تعیین شوند (سِمَت.)2111 ،2
تجربۀ موفق کشورهای آسیای شرقی نشان میدهد ،بهاینمنظور ،نهادی در
ساختار سیاسی این کشورها تعبیه شده که دراینمیان ،نقش محوری ایفا میکرده
)1. United Nations Conference on Trade and Development (ANCTAD
2. European Conference of Ministers responsible for Regional Planning,

)(CEMAT

است و تحت عنوان آژانسهای راهبر 7شناخته میشود (جانسون.)7182 ،
بهکارگیری آژانسهای راهبر ،لزوماً ،به معنای تشکیل یک نهاد جدید نیست؛ بلکه با
تقویت نهاد اقتصادی در ساختار موجود ،میتواند چنین آژانسی تعریف شود و به
ایفای نقش بپردازد.
آژانس راهبر ،کارکرد اتاق فکر را دارد؛ مسیر توسعۀ اقتصادی را ترسیم میکند؛
تصمیم میگیرد که برای ارتقای ساختار و افزایش رقابتپذیری صنعتی کشور ،در
سطح بینالمللی ،کدام صنایع باید وجود داشته باشند و به کدام صنایع ،دیگر نیاز
نیست؛ نوعی اجماع برای برنامههای خود ،در میان بخش خصوصی ،ایجاد میکند و
از ابتکار عمل بخش خصوصی ،حمایت مثبت میکند .آژانس راهبر باید مراقب
اهداف عملیاتی ،مانند ایجاد تنوع در صنایع ،متنوعسازی بازارها ،کاهش وابستگی به

اصالح

واردات مواد اولیه و اشتغال بیشتر در صنایع خاص ،باشد و با تجزیهوتحلیل چگونگی

و چابک سازی فرایند برنامهریزی توسعه در ایران 

تأثیر سیاستهای مختلف ،برای تحقق این اهداف تالش کند .این آژانس باید خود را
یک سازمان استراتژیک بداند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)7417 ،
برایناساس ،از الزامات مهمی که بین برنامۀ راهبردی و اجرایی پیوند برقرار میکند و
ازطرفدیگر ،شرایطی را برای تقویت روابط بخش دولتی با بخش خصوصی برقرار
میسازد ،الزامات مربوط به تقویت نهادهای اقتصادی دولت و بهویژه ،نهادهای
استراتژیک برای هدایت و راهبری برنامههای توسعهای کشور است.

 .8جمعبندی
در این مطالعه تالش شد ،ضمن توجه به آسیبشناسیهای صورت گرفته از
است ،با نگرشی نو ،چارچوبی براساس رویکرد تلفیقی ،برای برنامهریزی توسعه ارائه
شود .این چارچوب بین «برنامۀ راهبردی» و «برنامۀ اجرایی» و «نظارت و ارزیابی
براساس شاخصهای نتایج و پیامد و عملکرد» پیوند برقرار میکند .در چارچوب
پیشنهادی ،به استراتژی ،چشمانداز و اهداف کالنتوسعۀ کشور ــکه خود منتج از
اسناد باالدستی و نظریهها و پارادایمهای توسعه هستندــ توجه میگردد و
1. Pilot Agency
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ازطرفدیگر ،سیاستهای مرتبط با انسجام فضایی کشور ،در سطوح مختلف ملی،
منطقهای و محلی ،بهکار گرفته میشود .طی این مسیر ،منجر به شناسایی چالشها
و فرصتهای قلمروهای سرزمینی و بهدنبال آن ،تدوین پیشرانهای توسعه در
سطوح مختلف فضایی میشود .بنابراین ،میتوان از برنامهریزی جامع فاصله گرفت و
براساس پیشرانهای بهدست آمده ،بر راهبردها و سیاستهایی خاصی که متناسب با
سطوح مختلف فضایی است ،تکیه شود .بهاینترتیب ،ازیکطرف پیوند بین بخش و
منطقه برقرار میشود ،و ازطرفدیگر ،نظام انگیزشی برای تضمین اجرای پروگرامها
فراهم میشود و براساسآن ،شاخصهای عملکرد ،نتایج و پیامد نیز ،بر اساس اهداف
کالنتوسعۀ کشور ،پیشرانهای توسعه و برنامههای اجرایی ،قابلِتدوین خواهند بود.
این چارچوب ،با تمرکز بر جنبۀ پایداری در تمام ابعاد محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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فرهنگی و برقراری توازن و تعادل (توازن محیطی ،تعادل اقتصادی و تعادل اجتماعی) در
قالب پاردایم شبکهای در برنامهریزی فضایی راهبردی ،این امکان را فراهم می آورد که
توسعۀ سرزمین ،در کنار عدالت فضایی ،محقق گردد .گذر از بحرانهای سرزمین ،مانند
کمبود آب و عدمتوازن بهرهبرداری از سرزمین ،اصالح ساختار و چابکسازی دولت ،احیای
بخش خصوصی و دولتی (دولت هدایتگر و ناظر) ،مرتفع نمودن کسری بودجه با کاهش
تصدیگری دولت ،از طریق واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی ،تعامل سازنده با
جهان و ارتقای جایگاه ایران در رقابتپذیری و درنهایت ،اتخاذ استراتژی توسعۀ کشور،
بهصورت بلندمدت ،ازجمله نتایج موردِانتظار از بهکارگیری رویکرد تلفیقی پیشنهادی است.
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