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Abstract 

According to importance of development Assistance as an effective global tool 

for distributing wealth from rich nations to poorer one and a method to meet 

political, economic, and ideological interests of donor countries, many studies 

have targeted various aspects of development aid. Despite these studies, a few 

researchers focus on “how to figure out the necessity of establishment” & “how 

to accurately elaborate” Development Assistance Systems in ODA2 literature 

review. Bridging the information gap, current paper tries to apply qualitative 

approach to provide policy- making process of Development Assistance 

system. Required data have been provided through benchmarking studies and 

interviews with 54 experts of critical areas such as Foreign Affairs, Policy 

making, Legislative, Economic, Cultural, Science and Technology, as well as 

domestic and foreign (Japan and South Korea) experts having experience of 

ODA. The results lead to the policy-making process of development assistance 

system for developing nations.  
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 ایهای توسعهگذاری نظام کمکمشیتبیین فرایند طراحی مدل خط

 در کشورهای در حال توسعه

 اسدایوبینگین 
 ، تهران، ایرانکارشناس ارشد مهندسی صنایع پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

 1معصومه مداح
 ، تهران، ایراندانشگاهی کار پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهادواستادیار پژوهشی مدیریت کسب

 زهرا رضی
 ، تهران، ایرانفناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهیها پژوهشکده کارشناس ارشد مهندسی سیستم

 (19/5/98تاریخ پذیرش:  - 28/1/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده

 از سییرمایه تقسیییم در جهانی هایروش تأثیرگذارترین از یکی عنوانبه ایتوسییعه هایکمک اهمیت به نظر
شورهای شورهای به ترغنی ک سی منافع کردن برآورده منظوربه ابزاری نیز و فقیر ک صادی-سیا  ایدئولوژیک و اقت
 داده قرار هدف را ایتوسعه هایکمک گوناگون جوانب بسیاری، هایتحقیق که هاستسال اعطاکننده، کشورهای

 تشییخیص» روش خصییوص در آشییکاری اطالعاتی فقدان حوزه، این با مرتبط فراوان تحقیقات رغمعلی. اسییت
 ادبیات در نهادی چنین «تأسیییس چگونگی» و ایتوسییعه هایهمکاری مدیریت نظام «تأسیییس لزوم و ضییرورت

 مطالعاتی، فقدان این نمودن پر در تالش ضمن کوشدمی کیفی رویکرد با حاضر پژوهش. شودمی احساس موضوع
. دهد قرار مطالعه مورد را ایتوسییعه هایهمکاری مدیریت نظام گذاریمشییی خط فرایند تدوین صییحیح مراحل

عات طی تحقیق این هایداده طال به و تطبیقی م گان از تن 54 با مصیییاح جه امور حوزه خبر لل،بین و خار  الم
ستگذاری، صادی، گذاری،قانون سیا  اعطای تجارب دارای خارجی و داخلی خبرگان و فناوری و علم فرهنگی، اقت

 ایتوسییعه هایکمک نظام گذاریمشییی خط مدل تدوین تدریجی هایگام به و آمده فراهم ایتوسییعه هایکمک
 .انجامدمی

 گذاری.مشیای، اقتصاد سیاسی، خطهای توسعهای، نظام کمککمک رسمی توسعه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مقتضیات امروز جهانی و تغییرات سریع اقتصادی، اقلیمی، اجتماعی، سیاسی و جمعیتی 
سازد. در همین راستا، های مشترک جهانی میدغدغهها را ناگزیر به مشارکت در مدیریت دولت

 193و با توافق  2030برای تحقق تا سال -سازمان ملل متحد با تعریف اهداف توسعه پایدار 
سازی موفق دستور کار توسعه پایدار ها در پیادهمشارکت دولت 1در هدف هفدهم خود -کشور

های هدف اصلی، ارتقاء همکاریرا هدف گرفته و در اهداف فرعی ششم و نهم ذیل این 
های . کمک(Guillaumont, 2011سنجد )های مربوطه میای میان کشورها را با شاخصتوسعه
المللی محسوب یکی از ابزارهای سیاست خارجی کشورها در تعامالت بین عنوانبهای توسعه

تر به کشورهای غنییا مؤسسات عمومی  دولتآن انتقال منابع و سرمایه از  موجببهگردد و می
ای، منافع و های توسعهگردد. جریان مالی کمکیافته انجام میدولت کشورهای کمتر توسعه

که در برخی طوریکننده به همراه داشته است بهدرآمدهای فراوانی را برای کشورهای دریافت
فته است کشورها میزان کمک دریافتی از میزان نصف تولید ناخالص داخلی آن کشور فراتر ر

(Qian, 2015مطالعه ادبیات موضوع نشان می .) دهد که عالوه بر دستاوردهای حاصل از این
کننده، منافع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک کشورهای ها برای کشورهای دریافتکمک

یگر کشورهای اهداکننده دعبارت؛ بهی برخوردار استامالحظهقابلاهداکننده نیز از اهمیت 
حرکت در مسیر اهداف توسعه پایدار به دنبال استفاده فعاالنه از ابزارهای اقتصاد سیاسی  با کمک،
المللی، پیشبرد اهداف استراتژیک ای برای ترویج دیپلماسی و توسعه روابط بینهای توسعهکمک

(. Hudson and Leftwich., 2014المللی خود در میان سایر کشورها هستند )و بهبود و تثبیت وجهه بین
ای ذیل های توسعهسازی نظام کمکها، یکپارچههای صحیح دولتدر این میان یکی از واکنش

 هاآژانس این. ای در آن کشور استهای توسعهچتری واحد از طریق تأسیس آژانس همکاری
 محسوباعطاکننده  کشور ایتوسعه هایکمک یکپارچه مدیریت و هماهنگی اصلی مرجع

 مستندات وجود رغمعلی که است این موجود مسئله (. حالWalz & Ramachandran, 2011) گرددمی
 کشورهای مشارکت آیا هایی،سازمان چنین تأسیس از حاصل دستاوردهای خصوص در فراوان
 طریق این از تنها فوق، در برشمرده ملی منافع به دستیابی نیز و جهانی توسعه سیر در کنندهکمک
 و نیست ممکن حلراه تنها هاییسازمان چنین تأسیس لزوماً گفت باید گردد؟می محقق

 الزم موجود، الزامات دیگر و حاکمیتی شرایط یافتگی،توسعه میزانبرحسب  مختلف کشورهای
 محدودیت موضوع، اهمیتباوجود  اما؛ کنند اتخاذ خود شرایط با متناسب رویکردهایی است
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 در هاییسازمان چنین تأسیس لزوم تشخیص و درک متدهای خصوص در آشکاری اطالعاتی
 از پس حتی که است حالی در این. شودمی احساس ایتوسعه هایکمک موضوع ادبیات

 موجود مستندات نیاز، این به مثبت پاسخ و کشورها در هاییسازمان چنین تأسیس لزوم تشخیص
در این مقاله ضمن بررسی عمیق ادبیات . اندنکرده مرتفع را هاسازمان این تأسیس چگونگی ابهام

استاندارد حاکم بر طراحی  تکاملیای، ابتدا به مدل های رسمی توسعهموجود در حوزه کمک
عنوان متدولوژی این تحقیق پرداخته و سپس مراحل ای بههای توسعهنظام مدیریت کمک

گردد. الزم به می یحهای آن تشرو زیر بخش 4اندازی این آژانس در بخش سنجی و راهامکان
ای در کشورهای مختلف، اسامی های رسمی توسعهذکر است که نهاد متولی ساماندهی کمک

های خارجی، آژانس ای، وزارت مدیریت کمکهای توسعهمتعددی اعم از سازمان همکاری
اری این واژه اختص عنوانبه« آژانس»پس ینازاالمللی و غیره دارد. در این مقاله های بینهمکاری

 رود.نهاد به کار می

 پیشینه پژوهش

های اقتصادی بعد از جنگ های همکاریای به مجموعه برنامههای توسعهتاریخچه کمک
بازسازی این  باهدفدیده، های کشورهای قدرتمند در کشورهای آسیبجهانی دوم و فعالیت

ه تأسیس بانک جهانی و صندوق توان بالمللی میاولین اقدامات بین ازجملهگردد. کشورها، برمی
 باهدف، 1947متحده در سال یاالتاو ارائه طرح مارشال توسط  1944المللی پول در سال بین

، 1تعدادی از کشورها 1960اما در سال ؛ ایجاد ثبات اقتصادی در کشورهای بلوک شرق اشاره کرد
اندازی راه کنندهکمکارائه مشاوره به کشورهای  باهدف( را 2DAGای )های توسعهگروه کمک

سازمان همکاری و ( در مجموعه DACای )های توسعهکردند که منجر به تشکیل کمیته کمک
ضمن پرداختن به ای های توسعهگردید. کمیته کمک 1961در سال  (OECDتوسعه اقتصادی )

 ،توسعهکشورهای درحال و ... در های اولیه، کاهش فقر، توسعهمسائلی در خصوص کمک
ای مشغول به فعالیت است. این کمیته در سال های توسعهعنوان نهاد باالدستی در حوزه کمکبه

( را به رسمیت شناخت و در چارچوب شرایط ODAای )های رسمی توسعهمفهوم کمک 1969
ن ترویج تعریف کرد که هدف از آجریان مالی ای را شده، کمک رسمی توسعهیینتعو مقررات 

 باشد.  توسعهدرحالتوسعه اقتصادی/اجتماعی در کشورهای 
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 مرور ادبیات – 1جدول 

 های کلیدییافته من ع حوزه مرور ادبیات

 آماری بررسی

 و اعطای روندهای

در  کمک دریافت

 یراخ یهاسال

 ایهای توسعهکمیته کمک
، از 1960های خارجی در سال افزایش میزان کمک

 2015میلیون دالر در سال  131.6دالر ، به  میلیون 4.65

پایگاه اینترنتی وزارت 

اقتصاد و امور اجتماعی 

 متحده آمریکایاالتا

 0.3ای، رسمی توسعه خالص کمک 2015در سال 

کشورهای اهداکننده  درصد از درآمد ناخالص ملی

 .دهدکمک را تشکیل می

Qian, 2015 

را در اقتصاد ملی ای نقش بسیار پررنگی کمک توسعه

که برای طوریکنند، بهکشورهای با درآمد پایین ایفا می

ها از نصف میزان تولید ، این کمک1بعضی کشورها

 ناخالص داخلی این کشورها نیز فراتر رفته است.

 ایهای توسعهکمیته کمک

 یرتریندرصد از فق 20به  ییاعطا یهاحجم کمک

 کل از رصدد 5.25 تا 1.69 بینکشورها صرفاً 

 .است بوده کمک هایجریان

 تعیین مالحظات

 هایحوزه انواع

)مثال:  رسانیکمک

 (سالمت حوزه

Dieleman et al., 2014 
ای، های توسعهارائه رابطه مستقیم میان جریان کمک

 ایو کمک توسعه 2هادرآمد ملی، بار بیماری

Arregoces et al., 2015 

 

ای در حوزه توسعههای تحلیل روند مخارج کمک

سالمت در قالب ارائه یک مدل خطی رگرسیونی با 

المللی در های بینتعدادی از آژانس حسابرسی بودجه

 2015تا  1990بازه 

Lee et al., 2016 

ای در های توسعهمیزان تأثیرپذیری اثربخشی کمک

و « کنترل فساد»حوزه بیماری ایدز دو فاکتور مهم 

ود و در نتیجه نیاز جدی به بهب« پاسخگویی دموکراتیک»

 کننده کمکحکومت در کشور دریافت

Arregoces et al., 2015 

 

رسان و افزایش های دوجانبه کمکنقش پررنگ سازمان

سازی های ایمنریزی، تغذیه و برنامهبودجه برای برنامه

 2012و  2011های ها در سالخانواده

                                                           
شور موزامبیک، کمک - 1 سعهبرای مثال در ک صد تولید  10ای از میزان های تو شتاد به در سط دهه ه ناخالص داخلی در اوا

 .{15ص داخلی در اواسط دهه نود رسیده است }درصد تولید ناخال 80تقریباً 
 شود.می ها گفتهو آسیب هابیماری علت به رفتهازدستی عمر سالم هابه سالبار بیماری  - 2
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 تعیین معیارهای

 هدف کشور

Robert Etz (2010( 

منجر « رویکرد قطعی»و « رویکرد معیاری»بررسی دو 

های اعطای کمک در چهار مدل بندی مدلبه طبقه

تخصیص بر اساس رفتار »، «گرایانهتخصیص تساوی»

تخصیص »و « تخصیص فقرزدا»، «کنندهمعمول کمک

 .شده است «محور-عملکرد

Chianca, 2008 
 ارتباط، ی کشورها:اهای توسعهمعیار ارزیابی کمک 5

 یداریو پا تأثیر کارایی، اثربخشی،

Lee et al., 2016 
کننده به عنوان یک وضعیت حاکمیت کشور دریافت

 ایهای توسعهفاکتور مهم در بسیاری از مقوالت کمک

Guillaumont, 2011 

کشور « نیازمندی»و « عملکرد»فرض پذیرش 

ای و های پایهشاخص عنوانبهکننده کمک دریافت

اساسی در تخصیص و ارتباط منطقی میان این معیارها 

 و معیارهای اثربخشی و ارتباط به ترتیب

ساختار مدیریت 

 ایکمک توسعه

Karras, 2006 

های های دوجانبه در مقایسه با کمککمکافزایش 

کنندگان این نوع از ه و نیز افزایش دریافتچندجانب

ل ساختار اعطای کمک از مدلی ها، همچنین تکامکمک

 ترو تبدیل آن به مدلی پیچیده درگذشتهساده 

Organization for 
Economic Cooperation 

and Development (2009) 

ارائه چهار مدل اصلی مطرح جهانی در ساختار 

 ایهای توسعهمدیریت کمک

 کمک تأثیر

کشور  بر یاتوسعه

 کنندهافتیدر

Hansen and Tarp, 2000; 
Gomanee, Girma, and 

Morrissey, 2005; Karras, 

2006; Dalgaard, Hansen, 

and Tarp, 2004  

های خارجی مثبت کمک تأثیرکشف شواهدی مبنی بر 

 بر رشد اقتصادی

Bräutigam, and Knack, 

2004 
های خارجی منفی کمک تأثیرکشف شواهدی مبنی بر 

 بر رشد اقتصادی

Burnside and Dollar, 

2000 

کمک خارجی در صورتی دارای اثرات مثبت بر رشد 

های مالی، اقتصادی است که این اقتصادها با سیاست

 .پولی و تجاری مناسب ترکیب شده باشند

Jensen and Paldam, 2006 های خارجی بر رشد اقتصادیعدم تأثیر کمک 

مطالعه تطبیقی 

های آژانس

 المللیهمکاری بین

ساالنه کویکا گزارش 

(2014) 

التزام به مشورت و تبادل نظر با خبرگان در هریک از 

 های داوطلبانهاهمیت بسیار زیاد برنامه سطوح

گزارش ساالنه جایکا 

(2014) 
 التزام به مشورت و تبادل نظر با خبرگان در هریک از سطوح

 رسانی در مسیر اهداف توسعه پایدارهمسو کردن اهداف کمک
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ساالنه تیکا گزارش 

(2014) 

 ایاخذ و دریافت همزمان مبالغ مشابه کمک رسمی توسعه

 تنوع بسیار زیاد در چگونگی اعمال هزینه پناهجویان

گزارش ساالنه عربستان 

(2016) 

 کمک به منظور تضمین صادرات پایدار

 محصوالت ملی غیرنفتی

 دوطرفهتأکید فراوان بر سودرسانی  گزارش ساالنه برزیل

گزارش ساالنه اسرائیل 

(2015) 

 ایهای توسعهتأسیس سازمان همکاری

 سال پس از استقالل کشور 8 

 گزارش ساالنه هند
کننده ها توسط درخواستماهیت تقاضا محوری کمک

 شودکه منجر به سودرسانی دوطرفه می

گزارش ساالنه سوئد 

(2014) 

تطابق نسبتاً مناسب اهداف ظاهری و اهداف پنهان 

 رسانی به دور از تدابیر سیاسیکمک

گزارش ساالنه هلند 

(2014) 

 ها ووضوح در تدوین سیاست

 های رسیدن به اهدافاستراتژی 

ای های رسمی توسعهکه در مطالب فوق ذکر شد، تاکنون ابعاد مختلفی از کمک طورهمان
که هیچ یک از است در حالی  قرارگرفتهو بررسی  مطالعه موردتوسط نویسندگان متعدد 

ریزی صحیح نظام گذاری و چگونگی طرحفرایند طراحی مدل خط مشی»های پیشین به پژوهش
و تازه ورود به این حوزه  توسعهدرحالبرای کشورهای « ایهای رسمی توسعهمدیریت کمک

گذاری نپرداخته است؛ به عبارت دیگر هدف این مقاله شناخت فرایند طراحی مدل خط مشی
  ای است. های توسعهنظام کمک

 تحقیقروش

گذاری های تدوین فرایند خط مشیکوشد مراحل و قدماین پژوهش با رویکرد قیاسی، می
های مورد نیاز در ای را مورد مطالعه قرار دهد. ماهیت دادههای توسعهنظام مدیریت همکاری

فته شده در این پژوهش توان ادعا کرد روش تحقیق بکارگرمقاله حاضر کیفی بوده و هرچند نمی
ها مورد استفاده آوری دادههای این نظریه در جمعانحصاراً نظریه داده بنیاد است اما برخی تکنیک

های مختلف ها و اطالعات در خصوص جنبهقرار گرفته است. در این روش، با فراهم آوردن داده
های معینی و خارجی، از گروه های داخلیاین حوزه، عالوه بر مطالعه اسناد باالدستی و سازمان

های مشخص، در قالب جلسات خبرگی، پاسخ شود به تعدادی از پرسشاز افراد خواسته می
های گردآوری تر ابزار تحلیل دادهدهند و نتایج حاصل از آن را به بحث بگذارند. به طور دقیق
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آوری های جمعازی دادهسداده از طریق جلسات خبرگی و مطالعات تطبیقی، عبارت است از: پیاده
ها، یادداشت برداری و شده در قالب از پیش تعیین شده، کدگذاری محوری هریک از این یافته

ها و درنهایت تفسیر هریک از این ها و دستاوردهای حاصل از این مجموعه دادهاستخراج یافته
منظور سنجش کاربردی بودن آن بر حسب اندیشی شورای راهبری بهدر جلسات هم هایافته

شود و اعتبارسنجی آن شرایط داخلی کشور. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می
های کیفی و استفاده از حداقل دو راهبرد برای (، در پژوهش2007با استناد به نظر کرسول )

(، بنابراین سه راهبرد ذیل اعتبار Aslipour, Hossein 2014: 64ام گرفته است )افزایش اعتبار تحقیق انج
 کند:های پژوهش حاضر را تضمین میسنجی یافته

 ها از منابع متنوع و مختلفی سازی، دادهمنظور تحقق راهبرد مثلثدر این پژوهش به سازی:مثلث
ای و سفر به کشور های توسعهردر کمکنظیر مطالعه اسناد باالدستی، بررسی اسناد نهادهای درگی

تن از خبرگان مشتمل  54کره جنوبی و ژاپن به منظور شناخت بیشتر کویکا و جایکا، مصاحبه با 
تن  9الملل نظیر جناب دکتر محمدجواد ظریف،  تن از خبرگان حوزه امور خارجه و بین 10بر 

تن از خبرگان  9گذاری، حوزه قانون تن از خبرگان در 4باالدستی،  سیاستگذاریاز خبرگان حوزه 
تن از خبرگان در حوزه علم و فناوری،  8تن از خبرگان حوزه فرهنگی،  2در حوزه اقتصادی، 

خبره خارجی )کشورهای ژاپن و کره جنوبی( دارای تجارب اعطای  9تن از خبرگان داخلی و  3
 آوری شده است.ای جمعهای توسعهکمک

  :شده در این مقاله از سوی خبرگان اندیشکده مطالعات حاکمیت ننتایج تدویداوران خارجی
های نهادسازی مجرب دانشگاه شریف که در حوزه اقتصاد سیاسی و تدوین بسته سیاستگذاریو 

 باشند مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از اصالحات مد نظر آنان، تأیید نهایی شد.می
 :پذیری نانکنندگان برای برقرارساختن اطمیمشارکت مندی از دیدگاهمنظور بهرهبه کنترل اعضا

تصادی خبره حاکمیتی، دانشگاهی و مشاور اق 5ها و تفاسیر، شورای راهبری متشکل از یافته
 ها را تأیید نمودند.صحت یافته

 ایهای توسعهشناسی طراحی نظام مدیریتی کمکروش

 روش شناسی طراحی مسیر صحیح، گذاریمشیخطدر این مقاله پیش از ارائه مراحل مدل 
 تر گردد.شود تا منطق و تفکر کلی حاکم بر آن روشندر این خصوص بیان می
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 .ایهای توسعهروش شناسی و مراحل طراحی نظام کمک - 1 شکل

بر اساس تفکر استاندارد  آن از پسدر این شکل چگونگی درک ضرورت تأسیس و مسیر 
پیمودن  منظوربههای الزم هایی نشان داده شده است؛ همچنین گزارشغالب بر تدوین چنین مدل

تر در ابتدا الزم است وضعیت مطلوب ین اشاره شده است. به زبان سادهچخطهر مرحله نیز با 
ط با این حوزه در مرتب ذکرشدهاهداف  مطالعه باای های رسمی توسعهدر حوزه کمک مدنظر

اسناد باالدستی تعیین شود و با وضعیت موجود کشور مقایسه گردد تا ضرورت یا عدم ضرورت 
شناسی وضعیت موجود کشور در چهار بعد تر گردد. در این حین آسیبتأسیس آژانس روشن

است. حال پس از مشخص شدن  مدنظرعملکردی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علم و فناوری 
سنجی و مطالعات پیش از تأسیس )فلسفه وجودی( این سازمان، الزم است به امکان ضرورت

پرداخته شود. در ادامه  تأسیس نظیر طرح مخاطبان، طرح خدمات، طرح مالی و طرح اجرایی
 شود.یل شرح داده میتفصبهروش عملیاتی نمودن مراحل فوق 

 آژانس  تأسیسسنجی مراحل امکان

های ها و عوامل اصلی دخیل در مدیریت نظام کمکاین مقاله شامل مؤلفهنتایج پیشنهادی در 
 در توسعهدرحال کشورهای ریزان و سیاستگذارانباشد که مخاطبان اصلی آن برنامهای میتوسعه

 المللیبین هایفعالیت کردن یکپارچه منظوربه جامع نظامی گذاریطراحی مدل خط مشی برهه
 به درخور و صحیح هایپاسخ ارائه در سعی که است آژانس در آن کشور اندازیای و راهتوسعه

در مرحله نخست این مسیر،  .دارد نظام این سازوکارهای طراحی در مسیر احتمالی هایابهام
گیرد. بررسی های خارجی مورد شناسایی قرار میالملل و کمکاسناد باالدستی از منظر روابط بین
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عنوان وضعیت مطلوب در کنار تحلیل چهارگانه فضای ز این اسناد بههای حاصل او تحلیل یافته
ها و معضالت ریز را به چالششناسی وضعیت موجود، نگاه برنامهعنوان آسیببه 1عملکردی

تر کرده و ضرورت/ عدم ضرورت وجود نهاد وضعیت کنونی کشور مبدأ در این حوزه عمیق
سازد. بدیهی است که طرح مسئله فلسفه روشن می منظور پر کردن شکاف احتمالی راجدیدی به

اندازی آژانس، در این مرحله مطرح شده و در صورت مثبت بودن پاسخ به آن، الزم وجودی راه
های بعدی طی شود. مرحله دوم به بیان راهکارهای استاندارد در جهت اهداف، است گام

و  سازیجریان»ه کلی شده در گام نخست و در سه دستها و راهبردهای مطرحچالش
« ایهای توسعهتحلیل کارکردی و ساختاری نظام کمک»و « مطالعات تطبیقی»، «همسوسازی

، «برگزاری جلسات خبرگی»پردازد. راهکارهای عملیاتی استخراج شده در این مرحله شامل: می
« ارکردیهای مختلف کبسته»و تحلیل و تدوین « مطالعات اقتصادِ سیاسی»، «مطالعات تطبیقی»

باشد. مرحله سوم نیز مقدمات حقوقی و اجرایی پیدایش آژانس، شامل تدوین اساسنامه، می
ها، اندازی و اجرای آزمایشی پروژههای الزم، راهتصویب آن، تأمین منابع انسانی و زیرساخت

 دهد.ای و میدانی و ... را شرح میتدوین نظام ارزشیابی، تبلیغات رسانه
  

 

 .ایهای توسعهاندازی آژانس همکاریراه گذاریمشیخطمراحل طراحی مدل  - 2 شکل

 

 

                                                           
 اند از : سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علم و فناوری.شود این چهار بعد عبارتیادآوری می - 1
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 گ اریمشیخططراحی مدل  نخست از مراحل مرحله هایگام

 تکالیف اسناد باالدستی

قوانین و اسناد باالدستی حاکم بر هر کشور، چگونگی، جایگاه و جهت حرکت کشور در 
ده و همه ارکان کشور موظف به حرکت و تالش در جهت رسیدن به اهداف آینده را تعیین کر

اندازی بنابراین در ارتباط با تأسیس و راه؛ باشندشده در این اسناد میو عمل به ارکان تکلیفی معین
 هایبرنامه و هامأموریت استخراج و باالدستی اسناد آژانس در هر کشور، اولین قدم، بررسی

و پاسخگویی به این سؤال است که آیا تأسیس آژانس قدمی مؤثر در راستای  مرتبط تکلیفی
 شده در ارکان تکلیفی کشور مبدأ است؟ و این تأثیرگذاری چگونه است؟یینتعرسیدن به اهداف 

 موجود وضع بهبود بر ی )آژانس(اتوسعه یهاکمک نظام یمتول نهاد یرگ اریتأث یچگونگ

فعلی در کشور، شناسایی نهادهای درگیر، بررسی نقاط قوت ای های توسعهبررسی نظام کمک
ها و تهدیدهای پیش روی آن اقدامی است که باید در این مرحله انجام گیرد. و ضعف و فرصت

 درستی پیشهای مختلف در سر جای خود قرارگرفته و امور بهآیا در نظام فعلی، ارکان و بخش
ها و پیشبرد اهداف کشور نقشی در بهبود کاستی رود؟ اگر چنین نیست، تأسیس آژانس چهمی

ها سؤاالتی است که در این بخش باید ای خواهد داشت؟ اینهای توسعهدر حوزه کمک
های شود. بدین منظور باید در ارتباط با هرکدام از حوزهو پاسخ داده  قرارگرفتهموردتوجه ق

فضا استخراج گردیده و با پاسخگویی های موجود در آن ها و چالشعملکردی مورداشاره، آسیب
 به سؤاالت ذیل، چگونگی تأثیرگذاری و نحوه رویکرد آژانس در ارتباط با آن آسیب تبیین گردد:

 بهبود و رفع به تواندمی ایهای توسعهمنظور ساماندهی نظام کمکآژانس به تأسیس . آیا1
 در این رابطه چه کند؟ کمک شدهاشارهحوزه عملکردی  4شده در ییشناساهای آسیب

 نیز آژانس را شده،ییشناساهای . چنانچه آسیب2گیرد؟  قرار موردتوجه است الزم راهبردهایی
. 3نهاد موردنظر دچار این آسیب نگردد؟  تا گردد اتخاذ الزم است رویکردی کند، چهمی تهدید

گردد، الزم است کشور برمی سیاستگذاریشده به سطح کالن ییشناساهای اگر برخی از آسیب
 ها چه رویکردی اتخاذ کند تا کمترین آسیب متوجه آن شود؟آژانس در قبال آن

هایی در راستای فلسفه وجودی پاسخگویی به سؤاالت فوق و تحلیل آن، عالوه بر ارائه داللت
 گردد.های ساختاری/ کارکردی مرتبط با طراحی آن را نیز منجر میتأسیس این آژانس، داللت
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 وجودی سفهفل

 در هر کشوری، ایتوسعه هایکمک جایگاه تبیین و موجود وضع بررسی برای اقدام اولین
 این برای مصوب هایبودجه به توجه با ایتوسعه هایکمک اعطای روند و تاریخچه شناخت

مطالعه اسناد و منابع موجود در تدوین این بخش، احتماالً اتخاذ برخی دیگر عبارتبه؛ است حوزه
سازد که الزام بازنگری در های نادرست و ناهماهنگ یا اقدامات دارای خطا را روشن میسیاست

سازد. این خوبی آشکار میای راهبردی یا سطوح عملیاتی دیگر برای آن را بهتدوین برنامه
حلیل فضای عملکردی از چهار بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علم تاند از ها عبارتبررسی

 شناسی وضعیت موجود.و فناوری، بررسی تکالیف اسناد باالدستی و آسیب

 گ اریمشیخطمدل  دوم از مراحل طراحی مرحله هایگام

 سازیجریان و همسوسازی همفکری، جلسات

نظران فعال در مجموعه و صاحباندیشی با خبرگان برگزاری سلسله جلسات هدفمند هم
رود. سنجی به شمار میهای آژانس یکی از اقدامات ضروری در امکاننهادهای درگیر با فعالیت

و همسوسازی مجموعه نهادهای درگیر در این حوزه پیش  سازیهدف اصلی این مرحله، آگاهی
و « داخلی»حوزه  از تأسیس آژانس و نیز استفاده از نقطه نظرات ارزشمند متخصصان در دو

تواند از میان اشخاص و است. خبرگان جلسات همفکری و همسوسازی داخلی می« خارجی»
 الملل، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی علم و فناوری،نهادهای مؤثر و توانمند در حوزه روابط بین

فعال در های بشردوستانه، خبرگان نهاد در حوزه فعالیتهای مردمدیپلماسی فرهنگی، سازمان
ساختار تشکیالتی دولت و ... انتخاب شود و خبرگان پیشنهادی جلسات همفکری و همسوسازی 

های سایر کشورها، اشخاص و نهادهای اند از متخصصین و مدیران آژانسخارجی نیز عبارت
 الملل و یا کشور هدف.ای در سطح بینهای توسعهمؤثر در حوزه کمک

 مطالعات تطبیقی

شود. یک دسته کلی تقسیم می 2ای به های توسعهقی مرتبط با موضوع کمکمطالعات تطبی
دسته از مطالعات تطبیقی با تمرکز بر بررسی چارچوب اقتصاد سیاسی نهادهای مشابه در دنیا 

المللی )نظیر بنیاد راکفلر، بنیاد ولید، صندوق ها و بنیادهای بین)نظیر جایکا، کویکا و ...( و یا طرح
ها با هوشمندی و درک صحیح باشد. بدین منظور الزم است این سازمانی پول و ...( میالمللبین

و با مرور عمیق تاریخچه  شدهانتخابگر، ریز و تحلیلهای احتمالی آن برای برنامهدرس آموخته
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ها از جنس های این سازمانگردد که چه بخشی از فعالیتها مشخص های آنو تنوع فعالیت
ی اقتصاد سیاسی است. دسته بعدی از مطالعات تطبیقی الزم در این مرحله نیز از جنس هافعالیت

ها، ساختار، نوع خدمات و تنوع اقتصاد سیاسی نبوده، بلکه با تمرکز بر روی مأموریت
های مشابه در دنیا، به دنبال مهندسی معکوس فرایندهای نهادهای فعال و هایی سازمانحمایت

لزوماً از جنس اقتصاد سیاسی نیست اما از  کههایی است آموزیدرس پیشرو است که حاوی
 باشند.منظر عملیاتی برای طرح بسیار سودمند می

 مطالعات تطبیقی نهادهای مشابه

ها و های مشابه درس آموختهدر فرآیند تأسیس هر سازمانی، مطالعه تجارب سازمان
ترین دهد. از مهمندی را در اختیار قرار میهای ساختاری/ کارکردی/ نیروی انسانی ارزشمداللت

اند از: تاریخچه تأسیس، محورهایی که در این بررسی باید موردتوجه قرارگرفته شوند عبارت
انداز و وظایف، اساسنامه و ساختار تشکیالتی، منابع انسانی، برنامه ها، اهداف، چشممأموریت

های تخصیص و انتخاب کشور خدمات، روشداوطلبین، فرایند و سازو کار ارائه کمک، تنوع 
 ها، معیارها و اصول ارزیابی.های مهم مالی، روشهدف، شاخص

 المللی مرتبطمطالعات اقتصاد سیاسی نهادهای بین

سیاسی بر این نکته تأکید دارد که تنها عوامل فنی، مدیریتی و اجرایی نیستند تحلیل اقتصاد 
کنش و تعامالت ی برهمشوند، بلکه توجه به نحوهکه عملکرد ضعیف اقتصادی را منجر می

عوامل اقتصادی و سیاسی یا ثروت و قدرت نیز در ارتباط با اثرگذاری بر توسعه ضروری است. 
ای از منظر اقتصاد سیاسی، منجر به استخراج الزامات های توسعهتحلیل درسِت حوزه کمک

گردد. در ای میهای توسعههمکاری ساختاری، کارکردی و منابع انسانی جهت طراحی آژانس
 ایهای توسعهی کمکتحلیل اقتصاد سیاسی الزم است بازیگران مختلف فعال در عرصه

درواقع هریک ها موردبررسی قرار گیرد. کنش رفتارها و تعامالت آناثرات برهمو  شدهییشناسا
و اجتماعی موجود و  از بازیگران منافعی دارند و با توجه به ساختارهای اقتصادی، سیاسی

کنند و رفتارهایی همچنین نهادهای رسمی و غیررسمی حاکم بر کشور، ترجیحاتی را دنبال می
 که رفتار هر بازیگرطوریبه تواند داشته باشدگیرد. این رفتارها دو اثر میها صورت میاز آن

ها و بر انگیزه، گرانترجیحات و درنتیجه رفتارهای سایر بازیعالوه بر اثرگذاری بر تواند می
 است.  مؤثرنیز همچنین منافع خودش 
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زه الملل باید به تحلیل اهداف، راهبردها و اقدامات بازیگران کلیدی حودر سطح بین
 ستگیواب و چگونگی سیاسی پرداخته اقتصاد ابعاد از منظر ای در کشور هدف وهای توسعهکمک

 بالق در آژانس این چنین الزم است جایگاههممشخص شود.  هاقدرت و هاایدئولوژی به هاآن
ی باید نهادها بازیگران مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در سطح داخلی، این با تعامالتش و هاآن

 و ذیریاثرپ ها و چگونگیآن با سازمان این ارتباط و تعامل مشابه داخلی را شناخته و نحوه
لیل اقتصاد اما در ارتباط با تح؛ بررسی قرار گیردها از منظر اقتصاد سیاسی موردآن اثرگذاری

 سیاسی کشور هدف باید نکات زیر را موردتوجه قرار داد:
 و نهادی چارچوب و هاآن هایانگیزه و اهداف کلیدی، منافع، شناخت ذینفعان، بازیگران -

 کشور هدف بر حاکم ساختاری

 بلندمدت منافع و هاآرمان ها،شناخت ایدئولوژی -

 بازی غیررسمی و رسمی قوانینشناخت  -

 هدف کشور در نهادی هایشناخت انگیزه -

 یانحکمر نوع و قانون تیحاکم زانیم ازجمله) هدف کشور بر حاکم یاسیس یباز نوعشناخت  -
 (شودیم مرتبط یدموکراس میتحک ای گذار به که یمسائل و حکومت یوهیش و

 هدف کشور در یخارج یروهاین نقش و هدف کشور به کنندگانکمک ریسا منابع و منافع لیتحل -

 هدف کشور به کمک در آژانس خود منابع و منافع -

 آن در رییتغ مدتانیم یهاکینامیدارزیابی  و 1هدف کشور یاهیپا لیتحل -

 و یرسم قدرت عیتوز یچگونگ منافع، تعارض هدف، کشور در قدرت یمنشأهاشناسایی  -
 یامدهایپ و قدرت از استفاده یهاعلت ،یمخف یهاقدرت شده،استفاده قدرت نوع غیررسمی،

 هدف کشور در آن از یناش

 ایتوسعه هایهمکاری نظام ساختاری و کارکردی تحلیل

ای، الزم است همه اقدامات های توسعهبرای رسیدن به اهداف تعریف شده در حوزه کمک
ها مابین آنها و تعامالت فیای، بازیگران آنهای توسعهکمک در حوزهو کارکردهای موجود 

ای عبارت های توسعهدر نظر گرفته شود. درواقع نظام کمک« ایهای توسعهنظام کمک»عنوان به
مابین در کنار هم و های ارتباطی فیها، بازیگران و شبکهاست از شبکه پویایی از مجموعه نقش

شده. لذا طراحی یفتعرپارچه، در راستای رسیدن به اهداف صورت یک کل منسجم و یکبه
فرایندهایی است که در چارچوب ساختار نظام مذکور بوده  چنین نظامی مستلزم تدوین مجموعه

تر طور دقیقصالح خود، مورد ارزیابی و پاسخگویی قرار گیرد. بهو هریک توسط مرجع ذی

                                                           
1 - Basic Country Analysis 
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بندی حوزه فعالیتی ذیل دسته 12توان در ا میای رهای توسعهمجموعه فرآیندهای نظام کمک
. تأمین منابع 5. تأمین منابع زیرساختی، 4. تأمین مالی، 3. طراحی نظام، 2، سیاستگذاری. 1کرد: 

سازی و بخشی، ظرفیت. انسجام8گری، . تنظیم7منابع دانشی و اطالعاتی،  تأمین. 6انسانی، 
 . پاسخگویی.12و  یسازهوشمند. 11. ارزیابی، 10، ایهای توسعه. مدیریت ارائه کمک9ترویج، 

گام بعدی، تجمیع مجموعه فرآیندهایی است که به لحاظ جنس و نوع کارکرد با یکدیگر 
شود. نتیجه این باشند. به هریک از این مجموعه فرآیندها یک بسته کارکردی گفته میمشابه می

 بسته»، «هاسیاست اجرای و هماهنگی مدیریت، بسته کارکردی»بسته کارکردی به شرح  5گام، 
تصمیم و کارکردی کارکردها بسته»، «المللبین تعامالت کارکردی بسته»، «خدمات ارائه کارکردی

باشد. از طرف دیگر، استخراج کلیه می« بودجه تأمین کارکردی بسته»و « استراتژیک هایگیری
ها در شش بندی آنای منجر به تقسیمههای توسعصالح و درگیر در نظام کمکنهادهای ذی

. نهاد/ نهادهای 2. نهاد/ نهادهای ناظر و باالدستی1شود: مجموعه نهاد تأثیرگذار زیر می
. نهاد/ 5الملل. نهاد/ نهادهای مؤثر در تعامالت بین4کننده مالی . نهاد/ نهادهای تأمین3سیاستگذار 

 هایسیاست اجرای در کنندههماهنگ و مدیریت نهادهای /. نهاد6دهنده خدمات نهادهای ارائه
های کارکردی و همچنین استخراج مجموعه نهادهای ای. بعد از تعیین بستهتوسعه هایکمک نظام
صالح و درگیر، در گام بعدی مشخص کردن مجموعه نهادهای متولی در ارتباط با هر بسته ذی

 (.4کارکردی مدنظر قرار خواهد گرفت. )شکل شماره 

 .های کارکردی و نهادهای مسئول در ارتباط با هر بستهای، بستههای توسعهنظام کمک - 3 شکل

 گ اریمشیخطمدل  سوم از مراحل طراحی مرحله هایگام

 از پیش فاز عنوانبه دوم و اول یهادر گام شدهیفتعر هاییتفعال یحاز انجام صح پس
شروع گردد. ازجمله اقدامات مربوط آن نیز  یدایشالزم فاز پ مقدمات است الزم آژانس، پیدایش
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 هایشایستگی تعیین» ،«آن یبمربوطه و تصو یتهاساسنامه توسط کم تدوین»به  توانیفاز م ینبه ا
 ی،ارتباط ی،الزم اعم از اطالعات هایزیرساخت انواع تأمین» ،«انسانی نیروی جذب و سازمانی

 صحت آزمودن منظوربه پایلوت صورتبه هاپروژه برخی سازیپیاده و اندازیراه» ،«... و ارضی
 و داخلی منابع مبنای بر ارزیابی هایشاخص تصویب و تعیین» ،«سازوکارها و فرایندها برخی

 یتفعال یلیعنوان فاز تکم)به یاو رسانه یدانیم رسانییو آگاه یغاتتبل»و  «المللیبین
 تدوین موارد، این طراحی چگونگی تشریح که است ذکراشاره کرد. الزم به « (یهمسوساز

 یبرا یآت تحقیق حوزهدر  مطلوب، یهاشاخص یفنظر و تعر مورزد یندهایسازوکارها و فرا
 . رودمیحساب حوزه به ینپژوهشگران ا

 های سیاستیتوصیه

آورد که گذاران فراهم میهای حاصل از این مقاله این امکان را برای خط مشی یافته
شناسی چهارگانه، تدوین شده را متناسب با آسیبهای کارکردی مطرحهای هریک از بستهسیاست

های این پژوهش، پیشنهادهای زیر برای بازشناسی و و اجرایی کنند. بنابراین بر اساس یافته
 شود:میای، به صورت خالصه ارائه های توسعهطراحی مجدد خط مشی نظام همکاری

ای که منجر های رسمی توسعهریزی نظام اعطای کمک. واکاوی و بازنگری در فرایند برنامه1
های . شناخت و توجه به انواع بازی2گردد ها و فرایندهای نادرست میبه اصالح برخی سیاست

عامل های روش تالمللی و داخلی ضمن در نظر گرفتن تفاوتاقتصاد سیاسی در کنار بازیگران بین
. بکارگیری 4المللی سازی نهادی از منظر داخلی و بین. اعتمادسازی و شبکه3با هرکشور هدف 

. 5رسانی و کشورهای هدف های کمکهای جهانی کارآمد و صحیح در انتخاب حوزهشیوه
. لزوم کسب 6های ارزیابی در این حوزه متناسب با خط مشی جدید تدوین شده تدوین شاخص
های های احتمالی برخی از کمکهای ناموفق قبلی و توجه و مراقبت از آسیبتجربه از کمک

. حمایت از نهادهای خصوصی و دولتی مستعد در مشارکت با نهاد 7ای در بلندمدت توسعه
های . اتخاذ رویکردی جدید و صحیح در مدیریت سرمایه8ای های توسعهمتولی مدیریت کمک

و استفاده از متخصصین و خبرگان آشنا با استانداردهای جهانی ای های توسعهانسانی نظام کمک
 رسانیکمک

 تقدیر و تشکر

المللی های بینسنجی تأسیس سازمان همکاریامکان»این مقاله از طرح تحقیقاتی با عنوان 
استخراج شده است. -جهاددانشگاهی ICTپژوهشکده انجام شده توسط -« ایران )ایریکا(

دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از جناب آقای دکتر ن بر خود الزم میوسیله نویسندگابدین
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 حمیدرضا طیبی ریاست محترم جهاددانشگاهی، جناب آقای دکتر محسن قرنفلی عضو هیئت

جهاددانشگاهی  ICTدانشگاهی، جناب آقای دکتر حبیب اله اصغری رئیس پژوهشکده امنای جهاد
یر گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و اقتصادی و جناب آقای مهندس وحید ضرابی مد

 پژوهشکده که ما را در انجام و ارتقاء کیفی این پژوهش یاری دادند اعالم نمایند.
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