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Abstract
Statement of the Problem: The usefulness of public policy for planners depends on how
policies can reconcile conflicts arising from different agendas. The segregated institutional
approach places planners in a position where, as experts, they can simply ignore public policy
considerations related to the public interest, and emphasize the potential of public policy and
its effects on development.
Objectives: In this regard, the purpose of the present study was to investigate how public
policies affect regional development from an institutional approach.
Methods: The research method of the study was explanatory-exploratory (discovering the
relationship between regional development and public policy from an institutional
perspective). In addition, the interdisciplinary approach was used as a tool for establishing
causal relationships between the research elements. In the first step, the main shortcomings of
regional planning studies in the field of public policy-making based on the approach adopted
in this study (i.e. institutionalism) were traced. Then, sustainability and stability, simultaneous
attention to the normative and procedural dimension, and institutional considerations of the
implementation of public policies were explained as the three main elements regarding the
effect of public policies on regional planning.
Results: The results of the present study showed that government interventions in the form of
public policies dealt mainly with the institutional environment that shaped the specific
characteristics of each territory. Institutional arrangements that hindered or facilitated the
efficiency of other factors affecting regional development caused a shift from the optimal point
to the sub-optimal point of regional development or vice versa.
Innovation: The result of the present study could be a macro model regarding the influence of
public policy on the regional development process from the perspective of the institutional
approach.
Keywords: Public Policy, Planning, Agenda, Institutional Approach, Regional Development.
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چکیده
پژوهش پیش رو در پی د ستیابی به چگونگی اثرگذاری سیا ستهای عمومی بر تو سعة منطقهای از منظر رهیافت نهادی
است .سودمندبودن سیاست عمومی برای برنامهریزان در گرو توجه به این پرسش است که چگونه سیاستها بین تعارضهای
برآمده از دستتتورکارهای ملتل

مصتتال ه برارار میکنند و چگونه با آنها «منفعت عمومی» حاصتتم میشتتود .رهیافت نهادی

تفکیکی را نمیپذیرد که برنامهریزان را در االبی ارار میدهد که بهمثابة اهم فن میتوانند بهسادگی مالحظات سیاسی مرتبط با
منفعت همگانی را نادیده بگیرند و بر ظرفیتهای سیاست عمومی و آثار آن بر توسعه تأکید دارد.
روش پژوهش برمبنای ماهیت پژوهش تبیینیاکتشافی خواهد بود (کش

رابطة توسعة منطقهای و سیاستگذاری عمومی

از منظر نهادی) و از رهیافت میانرشتهای بهمثابة ابزاری برای براراری روابط علّی بین عناصر پژوهش استفاده خواهد شد .در
گام نلست ،کاستی اساسی مطالعات برنامهریزی منطقهای درزمینة سیاستگذاری عمومی برمبنای رهیافت اختیارشده در این
پژوهش (یعنی نهادگرایی) رد یابی خواهد شتتتد؛ در ادامه « پایداری و ثبات ،توجه همزمان به بُعد هنجاری و رو ند کاری و
مالحظات نهادی بهکارگیری ستتیاستتتهای عمومی» بهمثابة ستته عنصتتر اصتتلی و راهنمای دستتتیابی به چگونگی اثرگذاری
سیاستهای عمومی بر برنامهریزی منطقهای تبیین خواهند شد.
درنهایت در این پژوهش آ شکار شده ا ست مداخالت دولت در االب سیا ستهای عمومی بهطور عمده با م یط نهادی
سروکار دارد که شکمدهندۀ خ صو صیات ویژۀ هر المروی ا ست و ترتیبات نهادی که مانع یا ت سهیمکنندۀ کارآمدی سایر
عوامم تأثیرگذار بر توسعة منطقهای است ،سبب حرکت از نقطة بهینه به زیربهینة توسعة منطقهای یا بالعکس میشود .دستاورد
پژوهش ،مدل کالن مسیر اثرگذاری سیاست عمومی بر فرایند توسعة منطقهای از منظر رهیافت نهادی خواهد بود.
واژههای کلیدی :سیاست عمومی ،برنامهریزی ،دستورکار ،رهیافت نهادی ،توسعة منطقهای.
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مقدمه

بستتیاری از دانشآموختگان علوم انستتانی و اجتماعی از میانة دهة  1960به شتتکم فزایندهای حیات
حرفهای شان را به ارائة توصیههای سیاستی اختصاص دادهاند .تشدید فعالیتهای مرتبط با توصیههای
سیاستی ،پدیدهای است جهانی؛ هرچند تا همین اواخر در ایاالت مت ده چشمگیرتر از سایر نقاط بود.
از آنجا که تقاضای نهاد حکومت برای ت لیلگران و مشاوران ورزیده در حوزۀ سیاست رو به افزایش
استتتت ،دانشتتتگاهها در پی فراهمکردن زمینه های الزم برای آموزش مرتبط با این تقاضتتتا در دورۀ
ت صیالت تکمیلی برآمدند.)Araral et al., 2012: 3(1
مطلب باال بر ظهور جنبش ت لیم سیاست و اهمیت روزافزون آن در گسترۀ جهانی تأکید دارد .مبنای این جنبش
بر بازتنظیم روابط بین فرد ،جامعه و حکومت و دریافتی نوآیین از منطق حاکم بر عمم دولت در عرصتتتة عمومی
ا ستقرار یافته ا ست ( .)Kingdon and Stano, 1984: 166ت لیم سیا ست یا آنچه در بع ضی متون سیا ستگذاری
عمومی نامیده میشتتود با ت لیم و مطالعة اراده یا عمم دولت پیوند دارد .مفهوم ستتیاستتت آنگاه که بر اراده یا عمم
دولت داللت دا شته با شد ،معادل آن چیزی ا ست که سیا ستگذاری عمومی2میخوانند؛ «یعنی عملی که از جانب
مراجع یا مقامهای دولتی صادر می شود و کو ش شی ا ست برای «فرمانراندن» .این فرمانراندن حکمی از جانب اراده
و کوشتتشتتی برای اعمال کنترل و شتتکمدهی به جهان استتت و ستتیاستتتهای عمومی ،ابزارهای چنین بلندپروازی
ت کمآمیزی هستتتتند» (عطارزاده به نقم از .)Goodin et al., 2006: 3برای ارا ئة طرحی از ارادۀ دولت ،ناگزیز از
وامگرفتن از نظام فل سفی وبر ه ستیم .دولت در نظام فکری وبر از «حق ان صاری ا ستفادۀ م شروع از زور فیزیکی
درون المروی معین»3برخوردار است ( )Weber, 2009: 78و پرسش از چیستی دولت و ارادۀ حاکم بر جامعه ریشه
در گزارۀ «حق ان صتتاری در اعمال زور» دارد .از نظر وبر منطق دولت همان موفقیت نستتبی در اعمال زور دربرابر
سایر نهادهای مدعی از طریق د ستگاه عقالیی بوروکرا سی ا ست که در نظم اجتماعی4حاکم بر جامعه نمود مییابد؛
بنابراین دولت «نهاد سیا سی خا صی تعری

می شود که مدعی ن سبتاً موفق اعمال زور ان صاری م شروع در المرو

معین ا ست .این نهاد ،عنا صری الزم و کافی دارد که عبارتاند از :زور ،المرو ،ان صار و م شروعیت .این عناصتر
تکتک در حکم شرایط الزم دولت هستند و جملگی شرایط کافی دولت را تشکیم میدهند .بدون هرکدام از عناصر
چهارگانه نمیتوان دولت را تصتتور کرد و همچنین حضتتور همزمان آنها برای شتتکمگیری دولت کافی استتت .برای
اینکه نهاد سیاسی خاص شکم گیرد و دولتی تأسیس شود ،دستکم باید عناصر چهارگانة نامبرده با نسبت و ارتباط
خاصی کنار هم ارار گیرند» (گمم مدی.)77 :1394 ،
1

Since the mid-1960s, an increasingly large number of people, trained in the humanities and social sciences, have come to
devote their professional lives to producing policy advice. This is a global phenomenon, although until recently the
intensification of activities associated with policy advising has been most pronounced in the United States. As government
demand for well-trained policy analysts and advisors has risen, universities have sought to provide relevant graduate-level
training.
2 public policy
3 monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory
4 social order
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عامم اتصتتالدهندۀ عناصتتر چهارگانة یادشتتده ،عقالنیت صتتوری1استتت که با دو عنصتتر مکمم هد  -وستتیله

2

توضیح داده می شود .در این نوع از عقالنیت ،کارآمدی و برآمد اهمیت بسیاری دارند و وسیلهها به بهینهترین شکم
ممکن انتلاب میشتتوند تا به هد

مدنظر دستتت یابند ( .)Sanderson, 2002: 69ارادۀ دولت و مشتتروعبودن زور

فیزیکی به تنظیم اواعد و مقررات (و سیلهها) برای د ستیابی به نظم اجتماعی و بی شینه سازی منفعت عمومی (هد )
معطو

ا ست و سیا ست نیز در این ل ظه شکم میگیرد؛ یعنی م شروعیت دولت به میانجی تجلی عقالنیت صوری

در دستگاه بوروکراسی ()Saetren, 2005: 560؛ دروااع دولت حق ان صاری اعمال زور را بهواسطة عقالنیت صوری
و برپایی دستتتگاه بوروکراستتی اعمال و اواعدی هم برای ستتاماندهی امور به کارآمدترین شتتکم ممکن تنظیم و
مشتروعیتش را تثبیت میکند .ب ث دربارۀ ستتیاستتت و ستیاستتتگذاری عمومی با اتکا بر آرای وبر بدون اشتتاره به
مشروعیت دولت ممکن نیست؛ زیرا وبر سلطة دولت مدرن را از جنس زورمدارانة از باال به پایین نمیدانست؛ بلکه
فرمانبرداری خودخواستة اعضای جامعه را نشانهای برای مشروعیت در نظر میگرفت و بر این باور بود که سیاست
با منفعت عمومی و جمعی پیوندی ناگسستنی دارد؛ بر این مبنا سیاستگذاری عمومی ،هرگونه کنش دولت بهمنظور
پاستتلگویی به وضتتعیتی خاص و با هد

دستتتیابی به خیر عمومی3تعری

میشتتود ( Mintrom and Williams,

.)2012: 4

مراد از صفت «عمومی» در ترکیب وصفی «سیاستگذاری عمومی» نیز ناظر بر همین نیروی اهری و البته مشروع
دولت برای انتلاب گزینة مناستتب بهمنظور اادام در عرص تة عمومی استتت که درنهایت برونداد4این انتلاب پاستتخ
دولت به مستتئلهای خاص همچون توستتعة منطقهای استتت ( .)Weber et al., 2004: 78دولت و اوۀ اهریهاش در
ت لیم سیا ستگذاری عمومی در د ستگاه فکری وبر جایگاه ویژهای دارد و بهوا سطة برپایی د ستگاه بوروکرا سی از
حقوق متکثر افراد در حوزه های ملتل

حفاظت میکند و فرد عضتتتو جامعه نیز به مصتتتل ت عمومی که دولت

پیگیری میکند ،پایبند خواهد بود .سیا ستگذاری عمومی در این رهیافت رابطهای دو سویه بین دولت و شهروندان
است ( .)Weimer and Vining, 2017: 24دولت با توسم به اوۀ اهریة مشروع ،مصالح عمومی را با وضع اواعد و
مقررات و انتلابهای آن تأمین میکند و شهروندان نیز با فرمانبرداری خودخواسته م شروعیت دولت را به رسمیت
میشناسند و به سیاستهای دولت در عرصة عمومی پایبند میمانند ( .)Immergut, 2006: 560کارآمدی انتلابهای
دولت نیز ،شرط بقای این پایبندی خواهد بود؛ از این رو در ب ث سیا ستگذاری عمومی ،دولت نقش کلیدی و با
تأسیس دستگاه بوروکراسی و عقالنیت صوری سعی در پیشبرد سیاستهای عمومی به نفع عامة مردم دارد.
از دهة  1990به این سو عالوه بر نقش دولت در فرایند سیاستگذاری عمومی ،مالحظات نهادی نیز در رابطه با
فرایند یادشتتده در مرکز توجه ارار گرفته استتت که درونمایة اصتتلی این پژوهش را شتتکم میدهد .از منظر نهادی
دولت عالوه بر نقش تنظیمگری و شکمدهی به سیا ستهای عمومی ،بهوا سطة شکمدهی به م یط نهادی هم بر
سیاستهای توسعة فضایی منطقهای اثرگذار است (.)Rodríguez-Pose, 2013: 1034
1

Formal rationality
means-end
3 Public goods
4 output
2
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در بع ضی متون مرتبط با سیا ستگذاری عمومی ( Frederickson et al., 2015; Saetren, 2005; Sanderson,

 )2002متفاوت با دیدگاه وبر دربارۀ سیا ست ،نقطة عزیمت ب ث دربارۀ سیا ستگذاری عمومی ،فل سفة وجودی
دولت نی ست و بر مو ضوعات کاربردیتر تأکید می شود .در این رهیافت ،سیا ست به شکم کلی و بدون توجه به
پایههای معرفتی دربارۀ نقش دولت و ضرورت وجودیاش تعری

می شود؛ برای نمونه ویل سون در کتاب راهنمای

آک سفورد سیا ستگذاری عمومی ( ،)Wilson, 2006:153سیا ست را واژهای غیردایق میداند که معنای آن به این
اشاره دارد که چه ک سی آن را به کار میگیرد .گاهی به هد
سیاست معادل هد

کلی اشاره دارد (در بیانیة حزب کارگر در سال ،1997

کالن یعنی مبارزه با تهدیدات تروریستی تعری

که برای د ستیابی به هد

شده است)؛ گاه اادام خاصی دانسته می شود

کالن انجام خواهد شد .در بع ضی موااع نیز سیا ست با اولویتها و فرایند کنش عملی

دولت برای ایجاد تغییر مطلوب ارتباط دارد؛ «ستتیاستتت ترجمة اولویتها و اصتتول ستتیاستتی حکومت در رابطه با
پروگرامها و ش تیوۀ عمم برای ت قق تغییر مطلوب استتت» .به دلیم آشتتفتگی و ستتردرگمی در ارائة تعری

دایق از

ستتیاستتت ،اطالق «علم ناب» به س تیاستتتگذاری عمومی دشتتوار استتت ()Goodin et al., 2006: 5؛ به همین دلیم
رهیافتهای نوین به جای تأکید م ستقیم بر نقش دولت و سیا ست ،به مو ضوعات کاربردی همچون رابطة سیا ست
عمومی و برنامهریزی ( شهری و منطقهای) و آثار آن دو بر یکدیگر توجه ن شان دادهاند و از منظرهای ملتل
نهادی این رابطه را بررسی کردهاند.

بهویژه

1

در عر صة علوم منطقهای بهطور کلی و برنامهریزی منطقهای بهطور ویژه نیز ارائة تعری

دایق از سیا ستگذاری

عمومی امری د شوار ا ست .مهمترین دلیم رغبت برنامهریزان منطقهای به سیا ستگذاران درزمینة تو سعة منطقهای،
«اهمیت تفاوت و پتان سیمهای بالقوۀ مناطق برای د ستیابی به همگرایی اات صادی ا ست» ( Martinez-Vazquez and

 .)Vaillancourt, 2008: 2ابزاری که سیاستگذاران برای پیگیری اهدا

توسعة منطقهای در اختیار دارند و شواهدی

که دربارۀ توانایی سیاستگذاران در زمینههایی همچون توسعة سرمایة انسانی درون مناطق و جذب سرمایة مالی از
بیرون از مناطق در راستتتای توستتعة یکپارچة منطقهای وجود دارد ،ارتباط برنامهریزی منطقهای و ستتیاستتتگذاری
عمومی است.
وجه مهم دیگر ارتباط بین این دو عر صة پژوه شی ،نقش دولت در تو سعة منطقهای و میزان مداخلهای ا ست که
باید در هماهنگسازی فرایند توسعة منطقهای داشته باشد که در اینجا ب ث دربارۀ مشروعیت مداخله از باال به پایین
دولت و حق ان صاری اعمال سیاستهای توسعه مطرح می شود که با منطق ب ث وبر که در باال تو ضیح داده شد،
هملوان ی دارد و از این منظر باید آن را مدنظر ارار داد .از نظر برخی صتتاحبنظران و برنامهریزان منطقهای ( Fahy

 )et al., 2008; Malecki, 1998; Martin, 2001یکی از کاستیهای اساسی مطالعات برنامهریزی منطقهای ،کمتوجهی
به ظرفیتهای بالقوۀ ستتیاستتتگذاری عمومی استتت؛ برمبنای رهیافت نهادباوری میتوان بین انضتتباط برنامهریزی
 1در این رابطه نگاه کنید به:
AMIN, A., (1999). An institutionalist perspective on regional development, International Journal of Urban and Regional
Research 23, 365– 378.
Feldman, M., (2000). The New Economic Geography of Innovation, Spillovers and Agglomeration, In G. L. Clark, M.P.
Feldman & M.S. Gertler, The Oxford Handbook of Economic Geography. New York, United State: Edward Elagar.
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منطقهای و ستتتیاستتتتگذاری عمومی ارتباط برارار کرد؛ دروااع نوآوری مقالة حاضتتتر نیز ،براراری ارتباط بین دو
انضباط یاد شده از منظر نهادی است .این مقاله با ردیابی کاستی موجود درزمینة چگونگی براراری ارتباط بین توسعة
منطقهای و سیا ستگذاری عمومی (بهمثابة م سئلة پژوهش) در پی د ستیابی به مدل کالن م سیر اثرگذاری سیا ست
عمومی بر فرایند توسعة منطقهای از منظر رهیافت نهادی است.
روش پژوهش
این بلش از مقاله از دو منظر روش شناسی و روش بررسی می شود؛ دروااع پژوهش پیش رو بین این دو تفاوت
اائم ا ست و در ارتباط با روش شنا سی که چهارچوب نظری هدایتکنندۀ مقاله را شکم میدهد ،نهادگرایی مبنای
پژوهش است .چهارچوب روش شناسانه ،معیارهایی در اختیار پژوه شگر ارار میدهد تا از مجموعهای از نظریههای
موازی و رایب ،نظریهای تبیینگر متناسب با مسئلة پژوهش انتلاب کند .نهادگرایی بهمثابة چهارچوب کالن هدایتگر
سبب شده ا ست در این پژوهش سیا ستگذاری عمومی ،فرایندی پیچیده و چندبعدی در نظر گرفته شود و عنا صر
ملتلفی توصتتی

و ت لیم شتتوند؛ از عناصتتر کالن همچون ستتاختار دولت و میزان مداخله در فرایندهای توستتعة

منطقهای تا ابزارهایی که س تیاستتتگذار برای بهرهمندی از پتانس تیمهای بالقوۀ منطقه در اختیار دارد؛ ابزارهایی که به
تغییر و توستتتعة منطقهای1کمک خواهد کرد؛ به ب یان دیگر «کنش ها (اادامات عملی) ،گفته های رستتتمی و اهدا
حکومتها که به سمت امور خا صی جهتگیری کرده ا ست (م یط نهادی) ،گامهای موفق یا ناموفقی که در م سیر
اجرای امور یاد شده بردا شته می شود و تبیین آنچه رخ داده یا رخ نلواهد داد نیز ،در حوزۀ سیا ستگذاری عمومی
ارار میگیرد».)Wilson, 2006: 154(2
براساس روششناسی یاد شده در تراز روشها سعی شده است برمبنای ماهیت پژوهش که تبیینیاکتشافی خواهد
بود (کش

رابطة توسعة منطقهای و سیاستگذاری عمومی از منظر نهادی) ،از رهیافت میانرشتهای ت برنامهریزی و

سیاستگذاری تتتت بهمثابة ابزاری برای براراری روابط علّی بین عناصر پژوهش استفاده شود .مسیر پیمودهشده برای
کش

عنا صر پژوهش از این ارار ا ست که نل ست تعری

سیا ستگذاری عمومی در برنامهریزی منطقهای تدایق

میشتتتود که میتوان آن را مجموعة اهدا  ،ابزارها و اادامات و گفتههای رستتتمی مقامات دولتی در رابطه با امری
خاص (همچون تو سعة منطقهای بهمثابة برونداد سیا ستگذاری عمومی) و تبیین امری خاص برای پیمودن گامهای
تعری شده بهمنظور ت قق آن (فرایند سیاستگذاری عمومی) دانست.
دروااع ستتیاستتتگذاری عمومی در برنامهریزی منطقهای با تعری

هد

مشتتلص در رابطه با امر مشتتلص

همچون بهرهوری در توستتعة ااتصتتادی آغاز میشتتود و در این مس تیر حتی گفتههای رستتمی و ابزارهای در اختیار

سیا ستگذاران (م یط نهادی) اهمیت دارد .برمبنای رهیافت اختیار شده در این پژوهش (یعنی نهادگرایی) ،پایداری
و ثبات ،توجه همزمان به بُعد هنجاری و روند کاری و مالحظات نهادی بهکارگیری س تیاستتتهای عمومی

( Araral

regional change and development

 2تأکیدات از نویسندۀ مقاله است.

1
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 ،)et al., 2012: 115سه عنصر اصلی و راهنمای دستیابی به چگونگی اثرگذاری سیاستهای عمومی بر برنامهریزی
منطقهای هستند.
موفقیت یا ناکامی در پیمودن گامهای تعری

شده برای د ستیابی به امر م شلص یا به بیان دیگر رابطة حکومت

با م یط برنامهریزی نیز ،بل شی از فرایند اجرایی سیا ستگذاری عمومی م سوب می شود .شکم زیر ف شردهای از
مطالب گفتهشده دربارۀ توسعة منطقهای و سیاستگذاری عمومی است.

ابزارها /اقدامات عملی/

جنبة روند کاری و
محتوایی سیاست عمومی

اظهار نظر رسمی مقامهای دولتی

• ساختارهای کالن حاکم بر نظام
برنامهریزی

ظرفیت و توانمندی دولت در ایجاد تغییر
و حرکت به سمت منافع عمومی

• سیاستگذاری عمومی

تعیین هدف کالن توسعة منطقهای:
پتانسیلهای بالقوة مناطق برای دستیابی
به همگرایی

• برنامهریزی منطقهای

ملی

ملی منطقهایپایداری سیاست عمومی

منطقهای

محیط نهادی برنامه ریزی
محیط پیرامون برنامهریزی

شکل :1 -نمودار روش پژوهش؛ مسیر تبیین رابطة بین برنامهریزی منطقهای و سیاستگذاری عمومی از منظر رهیافت نهادی

همانطور که در شکم باال ن شان داده شده ا ست ،سطوح ملی و منطقهای در رابطه با سیا ستگذاری عمومی در
هم تنیدهاند و ساختارها و عناصر کالن از یک سو و اهدا

کالن تعری شده در برنامهریزی منطقهای از سوی دیگر

در سطح میانه ،که همان سیا ستگذاری عمومی ا ست ،با یکدیگر در ارتباط ه ستند تا هد

بنیادیتر یعنی «منافع

عمومی» ت قق یابد .در ادامة پژوهش سعی خواهد شد سه عنصر اصلی اشاره شده در باال تشریح شوند تا درنهایت
مدل یکپارچة چگونگی (مسیر) اثرگذاری سیاستهای عمومی بر توسعة منطقهای معرفی شود.
چهارچوب نظری :ابعاد مختلف بر سازندة سیا ستگذاری عمومی کارآمد در رابطه با تو سعة منطقهای از منظر
رهیافت نهادی (ردیابی عناصر اصلی پژوهش)
ثبات و پایداری در سیاستگذاری عمومی (عنصر اول)
از ویژگیهای ا صلی سیا ستگذاری عمومی در تو سعة منطقهای ،تکیهدا شتن آن بر تأمالت بلندمدت و الزامات
سیا ستگذاری کارآمد ا ست .نهادهای دان شگاهی و سیا ستگذاری میباید عر صهای برای حیات فکری بلندمدت
دا شته با شند و بنیانهای سیا ست عمومی را مبتنی بر نظریة متنا سب با شرایط اات صادی و اجتماعی جوامع ملتل
شکم دهند؛ دروااع برای ایجاد ثبات و پایداری در سیا ست عمومی تو سعة منطقهای به بنیان نظری م ست کمی نیاز
است تا سیاست بر خواست و ارادۀ فرد بنا نشده باشد و خصلت زودگذر و مواتی به خود نگیرد ( March, 1994:
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 .)397; Müller, 2004: 397اگر مدل سیا ست عمومی برمبنای نظریه و عقم نبا شد ،در را ستای حرا ست از منافع
عمومی نی ست و به «مدل آنار شی سازماندهی شده» منجر می شود؛ «مدلی که سیا ستهای عمومی را بی شتر حا صم
تصاد المداد میکند تا ااداماتی مبتنی بر خردگرایی و عقالنیت .سیاستمدار متفنن به عرصة سیاست برای حراست
از منافع ملی و مصالح عمومی نمیآید؛ زیرا او فهمی در این زمینه ندارد .البته او فهمها از منافع شلصی خود دارد و
میداند با ورود به چنین ص نهای چه بلتهایی برای منافع شلصی گشوده می شوند» (وحید .)80 :1398 ،درزمینة
توسعة منطقهای پیوستگی و پایداری سیاستهای عمومی در ارتباط با سه م ور زیر بررسی میشود:
نخ ست :دروندادهای سیا ست عمومی میبای ستی برا ساس مطالعات پی شین و مبتنی بر نظریة کالن تعری

شده

با شد و در فرایندی مداوم این دروندادها پردازش و به بروندادهای مطلوب منطقهای تبدیم شوند؛ برای نمونه الگر
و می نارد ( )Luger and Maynard, 2008: 36مداخلة دولت در فرایند توستتتعة منطقهای را فرایندی طوالنی مدت
میدانند که درونداد اولیة سیا ستهای مداخله برگرفته از مطالعات پ شتیبان نهاد دان شگاهی ا ست که بهمثابة نقطة
عزیمت اولیة سیا ستهای عمومی تعری

می شود .برنامهریزان و صاحبنظران در حوزۀ علوم منطقهای با توجه به

شتترایط ااتصتتادی و اجتماعی جامعة هد  ،پیشتتنهادهایی درزمینة توستتعة منطقهای ارائه و اهدا

کالنی را تعیین

میکنند و در این مسیر افزون بر عوامم درونی ،شرایط حاکم بر ااتصاد جهانی را مدنظر ارار میدهند ( Sanderson,

 .)2002: 68نکتة حائز اهمیت در تعری

سیا ستهای عمومی برای ت قق هد

مداخلة دولت در توستتعة منطقهای ،پایبندی دولتهای ملتل

به هد

کالن تعیین شده در ابتدای فرایند

اولیه استتت که خود این هد

نیز برآمده از

مطالعات پشتتتیبان نظری -بنیادین و مبتنی بر عقالنیت استتت .شتتکم  ،2نمونهای از مداخلة دولت را درزمینة ت قق
هد

تغییر مطلوب اات صاد منطقهای به ت صویر ک شیده ا ست که پیو ستگی و تداوم سیا ستهای عمومی ،عن صری

اصلی در فرایند مداخلة دولت م سوب میشود.
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ارتقای دروندادها و فنون تولید در فضای

پایهریزی و هدایت پژوهشهای بنیادی و

رقابتپذیری جهانی
(ابزارها ،تصمیمها و اقدامات عملی در سطح ملی)

کاربردی در زمینة توسعة اقتصادی منطقهای
(در سطح ملی ـ منطقهای)

درونداد اولیه :هدف کالن توسعهیِ
منطقهای :اولین گام سیاست عمومی

تجاریسازی بروندادهایِ
مرتبط با پژوهشهای بنیادی و
کاربردی(سطح منطقهای)

پایهریزی و هدایت پژوهشهای
بنیادی و کاربردی در ارتباط با هدف
تعیین شده منطقه

برونداد اولیه :عملیاتی کردن
پژوهشهای بنیادین

پیوستگی و تداوم فرآیند سیاستگذاری عمومی در زمینهیِ توسعه اقتصادی
منطقهای

ـ فراهم نمودن زمینههای الزم برای
آموزش نیروی کار ماهر
ـ فراهم نمودن زمینههای الزم برای
آموزش مدیریتی
ـ فراهم نمودن زمینههای الزم برای
کمک فنی مورد نیاز برای دستیابی به
هدف توسعهیِ اقتصادی منطقهای
ـ پایهریزی شبکههای همکاری

نقطهیِ زیربهینه و پایین توسعهیِ
اقتصادی منطقهای

ـ فراهم نمودن آزمایشگاهها و
تجهیزات مورد نیاز برای انجام
ی
پژوهشهای کاربردی و عملیات ِ
همراستا با هدف تعیین شده در سطح
ملی
ـ کمک به سازمانهای دولتی برای
اتصال به نهادها و دانشگاهها مختلف
در سطوح ملی و منطقهای
ـ آمادهسازی فضای گفتوشنود و
مباحثه

ـ فراهم نمودن بستر اقتصادی و مالی
مورد نیاز برای عملیاتی نمودن
ی
پژوهشهای کاربردی و عملیات ِ
همراستا با هدف تعیین شده در سطح
ملی و منطقه ای
ـ کمک به شرکتهای نوپا برای اتصال
به بازارهای ملی و بین المللی
ـ آمادهسازی فضای تجارت

حرکت مداوم و پیوسته از نقطهیِ زیر بهینه به بهینه

نقطهیِ بهینه و باالی توسعهیِ
اقتصادی منطقهای

شکل :2 -نمونهای از مداخلة دولت در راستای تحقق هدف تغییر مطلوب اقتصاد منطقهای
با تأکید بر عنصر تداوم سیاست عمومی
منبع :نگارنده برمبنای

Luger and Maynard, 2008: 32

در این مثال دولت از نقش م وری در انتقال از ااتصتتتاد منطقهای با ستتتطح پایین به نقطة بهینه یا ستتتطح باالتر
برخوردار است و در این مسیر دروندادهای مربوط به فنون تولید را بهواسطة آموزش نیروی کار و آموزش مدیریتی،
آموزش فنی و ایجاد شتتتبکههای همکاری ارتقا میدهد و همة اینها در درون فرایندی پیوستتتته و ممتد و برمبنای
سیاستگذاری بلندمدت ت قق مییابد .دولت برای شرکتهای پژوهش و توسعه ،زیرساختها و تجهیزات الزم را
فراهم میآورد و آنها را به منابع جهانی متصم میکند؛ دروااع هم نقش تأمینکننده و هم نقش تسهیمکننده در سطح
ملی و بینالمللی دارد .دولت بروندادهای حاصم از فعالیتهای پژوهشی (بنیادین و کاربردی) را جذب میکند و به
مرح لة ت جاریستتتازی انت قال مید هد ( .)Luger and Maynard, 2008: 38در این مرح له ا ادا مات عملی چون
برندستتتازی و دریافت گواهینامههای بینالمللی و کمکهای مالی دولت ،چرخة انتقال از نقطة زیربهینه به بهینه را
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تکمیم میکند و منطقه در مسیر تغییر مطلوب گام برمیدارد .در متون مرتبط با سیاستگذاری عمومی و توسعه برای
پیمودن مسیر ترسیمشده در نمودار باال دو روش مجزا در نظر گرفته شده است:
نخ ست -تغییر تدریجی :پایهگذار ب ث تغییر تدریجی در فرایند ستیاستتتگذاری و اجرای ستیاستتتها ،چارلز
لیندبالم )1959(1ا ست .او در مقالة «علم تغییر تدریجی»2این ادعا را مطرح کرد که برنامهریزان و سیا ستگذاران در
فرایند ت صمیم سازی و ت صمیمگیری اطالعات کامم در اختیار ندارند و بهطور کامم و مب سوط ب ث هزینه -فایده را
بررستتی نمیکنند .غیروااعبینانهبودن گزارۀ تصتتمیمگیری عقالیی را پیشتر ستتایمن ( Barnard and Simon, 1947:

 )75; Simon, 1976: 75نیز مطرح کرده بود .لی ندبالم برمب نای ان گارۀ عقالن یت م دود و نا کا ممبودن اطال عات
سیاستگذاران در فرایند ت لیم و اجرای سیاست ،بازنگری و بهروزرسانی سیاستهای موجود را پیشنهاد میکرد و
تعدیمهایی کوچک و تدریجی را در وضتع موجود در مرکز توجه ستیاستتگذاری ارار میداد« .بدین ترتیب فرایند
سیا ستگذاری با مدلی از سیا ستگذاری تبیین می شود که به تغییر تدریجی شهرت یافته ا ست .در این مدل از
سیا ستگذاری عمومی برخال

مدل عقالنی -جامع که با برر سی ابعاد ملتل

پدیدۀ مورد برنامهریزی آغاز و هر

رویدادی بهطور مستقم بررسی می شود ،تصمیمات در سیاستگذاری مبتنی بر فرایند جدید برای هر تصمیم نیست؛
بلکه انشعابی از تصمیمات سابق است» (اسمیت و لریمر.)87 :1396 ،
دوم -گسست از روندهای موجود :در اواخر دهة  1960صاحبنظران علم سیاست مدل سیاستگذاری مبتنی
بر تغییر تدریجی لیندبالم را مورد پرستتش جدی ارار دادند ( Baumgartner and Jones, 2010; Baumgartner et

 )al., 2014و ایستایی فرایند سیاستگذاری در مدل سیاستگذاری لیندبالم ،مهمترین انتقادی بود که مطرح شد .در
مدل سیاستگذاری عمومی مبتنی بر «گ س ست» ،تغییرات عمده در سیاستها در بع ضی موااع به نتایج مطلوبتری
درزمینة تو سعه منجر و برخال

ادعای مطرح شده در نظریة عقالنیت م دود ت صمیمگیری برمبنای اطالعات کامم

انجام میشتتود ،ظرفیتهای پردازش در فرد برنامهریز یا ستتیاستتتگذار م دود نیستتت و میتوان با ابزارهای نوین
ت لیلی« ،گ س ستی» در سیا ستهای موجود ایجاد کرد و م سیری نوین به سمت تو سعه گ شود (ا سمیت و لریمر،
 .)85 :1396گسست در اینجا به معنای برهمزدن ساختارهای موجود در عرصة سیاستگذاری عمومی نیست؛ بلکه
بازتعری

اهدا

و دروندادهای اولیة فرایند شکمدهی به سیاستهای عمومی و تعری

مسیر و گامهای نوین برای

ت قق تغییر مطلوب از ویژگیهای اصلی مدل «گسست» در فرایند سیاستگذاری عمومی م سوب میشود.
در هر دو مدل یادشده ،ب ث پیوستگی و پایداری سیاستهای عمومی مطرح است .در مدل نلست ،سیاستها
فقط بهروزرسانی و تعدیم میشوند و سیاستمداران با به رسمیت شناختن عقالنیت م دود بر سر تعدیمهای جزئی
به همرأیی میرستتند و پایداری ستتیاستتتهای پیشتتین را تضتتمین میکنند ،حتی اگر بهینه نباشتتند؛ دروااع فرایند
سیا ستگذاری با ت صدیق م دودیتهای فردی و نهادی حفظ می شود (ا سمیت و لریمر .)87 :1396 ،در مدل دوم،
«گ س ست» زمانی رخ میدهد که سیا ست عمومی تدوین شده پس از اجرا و ارزیابی بهینه ت شلیص داده نمی شود و
نیاز به بازنگری مطرح می شود .در این حالت نیز هرگونه تغییر ا سا سی در فرایند سیا ستگذاری به ارزیابی دایق و
Stage theory
Science of muddling through

1
2
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جامع از ستتیاستتتهای پیشتتین منوط استتت و بدون آن امکان بازبینی وجود نلواهد داشتتت و با روی کار آمدن
دولتهای ملتل

و سلیقهای سیاستها تغییر نلواهد کرد.

وجه نظر هر دو مدل« ،مصتتالح عمومی» استتت که یکی با حفظ فرایندهای ستتیاستتتگذاری موجود و تأکید بر
تعدیم متقابم در پی د ستیابی به آن ا ست و دیگری با «گ س ست» و گ شودن م سیری نوین؛ اما ف صم م شترک هر دو،
پایداری سیا ستهای عمومی ا ست که یا تعدیم یا در صورت ارزیابی جامع بازنگری می شود و سیا ستها فقط به
دلیم تغییر دولتها تغییر نلواهد کرد .از منظر نهادی ،فهم کارآمدی ستتیاستتتهای عمومی برنامهریزی منطقهای در
جوامعی که اهدا

بلندمدت برای تغییر و توسعه تعری

میکنند در گرو فهم دالیم پایداری سیاستها در مدلهای

سیاستگذاری تعری شده است.
جنبة روند کاری دربرابر جنبة محتوایی سیاستگذاری عمومی در برنامهریزی منطقهای
ستیاستتتگذاری عمومی با فهمی نظاممند از جهان ستتیاستتی و اجتماعی ستتروکار دارد و در پی ارائة چهارچوبی
منستجم برای دستتیابی به فهم یادشتده استت .بعضتی از نظریههای ستیاستت عمومی برای دستتیابی به چهارچوب
شناختی -تو صیفی ،به چگونگی و مراحم ملتل

شکمگیری سیا ستها توجه دارند (جنبة روند کاری) و برخی

دیگر ،نوع یا گونة سیاست حاصم از فرایند سیاستگذاری را در مرکز توجه خود ارار میدهند (جنبة م توایی) و از
این مسیر مقدمات چهارچوب فهم جهان سیاسی را فراهم میکنند .در بعضی از متون سیاستگذاری عمومی ( Farr

 )et al., 2006; Sanderson, 2002; Weber et al., 2004جنبههای روند کاری با «مدل مراحم»iتوضتتیح داده شتتده
است.

1

مراد از مدل مراحم ،تبیین مراحلی ا ست که در فرایند سیا ستگذاری و ت صمیمگیری م شترک ه ستند و میتوان
آنها را در جوامع با ویژگیهای ملتل

به کار گرفت« .تنظیم دستتتورکار ،نلستتتین مرحله از مدل مراحم استتت و

فرایندی استتتت که در آن نلبگان و عامة مردم به مشتتتکالت و راه حم های گزینه توجه میکنند یا آنها را کنار
میگذارند»)Birkland, 2007: 63(2؛ دروااع این مرحلة راابت بین گروهها برای تنظیم دستتتورکار بستتیار تعیینکننده
ا ست؛ زیرا به دلیم م دودیت منابع و امکانات هیچ جامعهای نمیتواند به همة نیازها و خوا ستهای عمومی پا سخ
دهد .دستورکار با شناسایی و ردیابی مشکالت در عرصة عمومی و ریشههای آن آغاز میشود و در ادامه آن دسته از
مشتتکالتی که توجه تعداد بیشتتتری از مقامات دولتی را جلب کند بهمثابة موضتتوع اصتتلی دستتتورکار نهایی انتلاب
میشتتود و به دلیم اینکه پایههای س تیاستتتگذاری عمومی ریشتته در این انتلاب و جلب توجه دارد ،حستتاسترین
مرحله در فرایند تنظیم سیاستها م سوب میشود .دستورکار میتواند در تمام سطوح دولت شکم بگیرد؛ اما بهطور

 1برای توضیح بیشتر دربارۀ مدل مراحم نگاه کنید به:
استتمیت ،کوین بی و لریمر ،کریستتتوفر دبلیو ،)1396( ،درآمدی نظری بر ستتیاستتت عمومی ،ترجمة بهزاد عطارزاده ،انتشتتارات علمی و
فرهنگی ،تهران.50-45 ،
Agenda setting is the process by which problems and alternative solutions gain or lose public and elite attention.

2
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مشتتلص چهار نوع دستتتورکار را میتوان ردیابی کرد ( Birkland, 2007; Frederickson et al., 2015; Ripley,

:)1985
نخستتت -جهان دستتتورکار1در ستتط کالن :این نوع دستتتورکار که وستتیعترین ستتطح تنظیم دستتتورکار
ستیاستتگذاری عمومی م ستوب میشتود ،به تمام ایدههایی توجه دارد که ممکن استت در عرصتة عمومی و بین
نلبگان جامعه مطرح شود و درون سیستم سیاسی و اجتماعی به ب ث گذاشته میشود .در نظامهای سیاسی مبتنی بر
دموکرا سی گ سترده ،در ظاهر تمام ایدهها بدون هیچگونه م دودیت و ایدی مطرح می شود و مدنظر ارار میگیرد؛
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که به هر حال در هر سیستم گشودهای بهل اظ سیاسی ،بعضی ایدهها به شکم
غیرر سمی با م دودیتهایی مواجه ه ستند و امکان طرح آنها در درون نظام سیا سی و اجتماعی وجود ندارد و مراد
از آفرینش دستتتورکار ،میزان حداکثری مطرحشتتدن ایدهها در جامعه استتت؛ البته گاه برای غلبه بر م دودیتها و
ایدهایی که در ارتباط با ایدهها در جامعه شکم میگیرد ،برمبنای شرایط و ویژگیهای سیاسی و ااتصادی و اجتماعی
آن جامعه ،نوع بیان ایدهها نیز تغییر میکند؛ برای نمونه در ایاالت مت دۀ آمریکا به دلیم اینکه واژۀ «ستتوستتیالیستتم»
پژواک معنایی مطلوبی ندارد ،گروههای مدافع عمومیشتتدن خدمات درمانی و بهداشتتتی بهجای «ستتیستتتم درمانی
اجتماعی» از ترکیب «اصتتالح نظام مراابت و درمان» استتتفاده میکنند تا ایدههای خود را در معرض داوری و ب ث
عامة مردم و نلبگان ارار دهند.
دوم -د ستورکار سی ستمی 2:این مرحله که بهل اظ و سعت پایینتر از مرحلة جهان در د ستورکار ارار میگیرد،
ایدهها و انگارههای مطرحشتتده در مرحلة پیشتتین را بهمثابة درونداد دریافت میکند و پردازشهایی انجام میدهد.
نظام فکری حاکم بر مقامات دولتی ،امکانات و منابع دردستتترس برای پاستتلگویی به خواستتتهای مطرحشتتده در
ستتطح عموم و نلبگان و میزان تمرکزگرایی در نظام تصتتمیمگیری و جز آن ،مستتائلی هستتتند که بر انتلاب نهایی
بعضتتی ایدهها و کنارنهادن بعضتتی دیگر اثر میگذارند؛ برای نمونه انتلاب نهایی ایدۀ پروگرامهای مرتبط با کاهش
فقر اات صادی در جامعه زمانی در سطح د ستورکار سی ستمی به شکم جدی مطرح می شود که با تنظیمات ذهنی
مقامات دولتی در سطح ملی در آن برهة زمانی سازگار با شد .در آمریکای دهة  1960ن سبت به دهة  ،1990دولتها
شفقت بیشتری به فقرا داشتند و این احتمال بیشتر بود که ایدۀ کاهش فقر با پروگرامها به سطح دستورکار سیستمی
وارد شود.
سوم -د ستورکار نهادی 3:اگر م شکالت و ایدهها از مرحلة د ستورکار سی ستمی با موفقیت عبور کنند به سطح
د ستورکار نهادی وارد می شوند که به معنای برر سی و مالحظة جدیتر مراجع ت صمیمگیری ا ست و فقط ایدههای
متناستتب با منابع و امکانات دردستتترس و ستتازگار با نظام فکری کالن دولتها به این ستتطح میرستتند؛ هرچند با
افزایش ظرفیت نهادی و پیشتترفتهای فناورانهمدیریتی تعداد موضتتوعات و مشتتکالت بیشتتتری را میتوان به این
مرحله انتقال داد که دروااع مرحلة بررستتی دایق و تفصتتیلیتر ایدههاستتت و از ستتطح ملی به ستتطوح دیگر چون
1

Agenda universe
systemic agenda
3 institutional agenda
2
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منطقهای نیز اابم انتقال استتتت .درنهایت برمبنای دستتتتورکار نهادی و ستتتنجش ظرفیتها و امکانات ،دستتتتورکار
تصمیمگیری تنظیم خواهد شد .شکم  ،3سطوح ملتل

تنظیم دستورکار را در فرایند سیاستگذاری عمومی نشان

میدهد.

جهان
دستورکار

تنظیم دستورکار در
سطح ملی

دستورکار
سیستمی

فشار گروههای رقیب بر
دستورکار نهایی تصمیم

دستورکار
نهادی

دستورکار
تصمیم

تنظیم دستورکار در
سطح ملی منطقهای

تنظیم دستورکار در
سطح منطقهای

شکل :3 -سطوح تنظیم دستورکار در فرایند سیاستگذاری عمومی (نگارنده برمبنای )Birkland, 2007: 64

پس از تنظیم دستورکار بهمثابة نلستین مرحله از «مدل مراحم» در فرایند سیاستگذاری عمومی ،صورتبندی و
مشروعیتبلشی به اهدا

و برنامهها ،دومین مرحله خواهد بود .این مرحله مبتنی بر فرایندهای تعری شده درزمینة

دستیابی به همرأیی بین نلبگان سیاستگذاری عمومی انجام خواهد شد .مرحلة دوم براساس سیستمهای حقوای و
ساختارهای متفاوت دولت در جوامع ملتل

ا شکال متعددی به خود میگیرد .پس از این مرحله ،سیا ستها اجرا

میشتوند و درنهایت پس از ارزیابی عملکرد و آثار ناشتی از اجرای ستیاستتهای عمومی ،تصتمیمات دربارۀ آیندۀ
سیاست و برنامهها گرفته میشود ( .)Ripley, 1985: 141آنچه دربارۀ مدل مراحم توضیح داده شد ،نمونهای از جنبة
روند کاری در فرایند ستتیاستتتگذاری عمومی استتت که در عرصتتة توستتعة منطقهای نیز کاربرد دارد (Martinez-

« .)Vazquez and Vaillancourt, 2008مدل مراحم» ستتیاستتت عمومی را همچون م صتتول پیشترفت خطی واایع
سیا سی درمییابد؛ م سائم در د ستورکار ارار میگیرند؛ مناظرههایی دربارۀ راهحمهای بالقوه درمیگیرد؛ اانونگذاران
جایگزینها را برمبنای عملیبودن یا عالیق حزبی انتلاب میکنند؛ بوروکراستتتیها آن جایگزینها را اجرا میکنند و
آثاری از آن سیاستها بر دنیای وااعی مترتب می شود (اسمیت و لریمر)57 :1396 ،؛ اما مدل مراحم دربارۀ م توا و
گونة سیاستها ب ث نمیکند.
دربرابر جنبة روند کاری ،نظریههایی دیگر بر جنبة م توایی و برونداد فرایند یادشتتتده تأکید دارند و چهار نوع
سیاست عمومی را ردیابی میکنند:
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سیا ست توزیعی :رایجترین سیا ستهای عمومی اجتماعی که بهمنظور توزیع مزایای فرایندهای تو سعه در نظر
گرفته میشتتود« .لوی1از تعرفهها ،ستیاستتتهای حامیانه و برنامههای ستتنتی خاصتتهخرجی2بهمثابة نمونههای ابتدایی
سیاستگذاری توزیعی نام میبرد» (اسمیت و لریمر.)61 :1396 ،
سیاست تأسیسی :این سیاستها بنیادیترین نوع سیاستگذاری عمومی است و موضعهایی چون تقسیم ادرت
و حوزههای عمم ،اختیار و تأ سیس اوانین و مقررات و نهادهای تو سعه در مرکز توجه این نوع از سیا ستگذاری
ارار دارد و برونداد آن ،تأسیس نوع جدید از مناسبات ادرت است (.)Lowi, 1972: 300
سیا ست تنظیمی :سیا ستهای اجتماعی مداخلهگرایانهای که با هد

اثرگذاری بر رفتار فردی یا گروهی جامعه

تنظیم می شوند .تنظیم منا سبات بازار و راابت حاکم بر آن ،نمونهای از سیا ستهای تنظیمی ا ست که برای ا صالح
رفتار بازیگران عرصة نظام بازار در نظر گرفته شدهاند؛ به بیان دیگر سیاستهای تنظیمی ،رابطة بین عناصر درگیر در
میدان ادرت را تنظیم میکند و در پی اصتتالح کنترل رفتارهای غیرمنصتتفانه در میدانهای ملتل

موجود در جامعه

است.
سیا ست بازتوزیعی :سیا ستهای حمایتی از گروههای کمدرآمد جامعه همگی زیرمجموعة این نوع از سیا ست
عمومی ارار میگیرند و بلش وستتیعتری از جامعه را نستتبت به ستتیاستتتهای توزیعی دربرمیگیرند .نظام مراابت
بهداشتتتی و درمانی اجتماعی و انواع مالیاتهایی چون ارزش افزوده و مالیات بر عایدی ،ستتیاستتتهای بازتوزیعی
برای دستیابی به توسعة متوازنتر هستند (اسمیت و لریمر.)61 :1396 ،
رهیافتهای نوین توسعة منطقهای از دهة  1990سعی دارند با بهرهگیری از دستاوردهای سیاستگذاری عمومی
و تأمم بر جنبههای روند کاری و م توایی سیاستهای عمومی ،فرایند توسعة منطقهای را همزمان برمبنای بُعد روند
کاری و م توایی تعری

کنند؛ برای نمونه ا ستیم سون و همکاران )1398(3ماتریس نوین تو سعة اات صاد منطقهای را

معرفی کردهاند که هم دستتتورکار «نهادی» و «تصتتمیم» را دربرمیگیرد و هم با تأکید بر ستتیاستتتهای «تنظیمی» و
«بازتوزیعی» در پی دستیابی به توسعة متوازن منطقهای است .در مدل معرفی شده ،یکی از مهمترین اهدا

بلندمدت

توسعة ااتصادی منطقهای ت اگر مهمترین نباشد ت درونیکردن فرایندی است که دستیابی به توسعة پایدار منطقهای را
ت ضمین میکند (جهان دستورکار) ()Amin, 1999: 372؛ چنین فرایندی در رابطه با توسعه نیازمند رهیافت راهبردی
مبتکرانه دربرابر رهیافت منفعم و ممکنستتاختن آن استتت تا ریستتک (خطرپذیری) تطبیق با شتترایط تغییریابنده را
مدیریت کند (دستورکار سیستمی) .مراد از رهیافت مبتکرانه ،رهیافتی است که دستورکار نوینی را در رابطه با توسعة
منطقهای تعری

کند و به همین مناستتبت بر عواملی چون رهبری و نهادها تأکید میشتتود؛ مفاهیمی که در مدلهای

سنتی توسعة منطقهای نقش چندانی نداشتند .گذار از دستورکار سیستمی به نهادی در االب گزارۀ زیر بیان شده است
(استیمسون و همکاران.)59 :1398 ،
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«نظریهها و رهیافتهای مرتبط با تو سعة منطقهای از توجه به عوامم نهادی غفلت کردهاند .رهیافتی مدنظر ا ست
که عوامم نهادی به همراه متغیرهای کلیدی و ا سا سی مرتبط با آن را مهم بداند و نقش میانجی برای پتان سیم منابع و
عوامم بازار بهمثابة متغیرهای م ستقم و اثرگذار بر ر شد و تو سعة منطقهای در نظر گیرد» (د ستورکار نهادی)؛ دروااع
براساس دستورکار نهادی ،ماتریس توسعة ااتصادی منطقهای و سیاستگذاری عمومی شکم میگیرد که ویژگیهای
اساسی زیر برای آن در نظر گرفته میشود (شکم :)4


توستتعة ااتصتتادی منطقهای ،یک پدیدۀ چندبعدی1و نیازمند دستتتیابی به همرأیی بین نلبگان استتت؛ تمام

ایدههایی را مدنظر ارار میدهد که ممکن ا ست در عر صة عمومی و بین نلبگان جامعه در رابطه با تو سعة اات صادی
منطقها ی و هد

آن مطرح شود و درون سی ستم سیا سی و اجتماعی به ب ث گذا شته می شود؛ بنابراین مجموعة

گستردهای از عوامم را دربرمیگیرد و جهان دستورکار شکم میگیرد؛


فرایندی پیچیده2که نشتتتان از اهمیت دستتتتورکار ستتتیستتتتمی دارد و نظام فکری حاکم بر مقامات دولتی،

امکانات و منابع دردسترس برای پاسلگویی به خواستهای مطرح شده در سطح عموم و نلبگان ،مسیر پاسلگویی
به پیچیدگی فرایند سیاست عمومی خواهد بود؛


در نظر گرفتن ماهیت توسعه هم بهمثابة فرایند و هم م صول 3که دستورکار نهادی ،تعیینکنندۀ این رهیافت

نوین برای تو سعة منطقهای ا ست و مالحظة جدیتر از سوی مراجع ت صمیمگیری در رابطه با فرایند تو سعه مطرح
میشتتود .دخیمبودن هر دو بُعد کمّی و کیفی نیز نشتتان از اهمیت عواملی چون رهبری و نهادها در فرایند توستتعة
منطقهای دارد .دخیمبودن بعد ستتیاستتتی4توستتعة منطقهای در تمام این مراحم اابم ردیابی استتت؛ ستتیاستتتی که از
راهبردها و اجرای برنامهها و سازوکارهای تسهیم تغییر منطقهای (دستورکار تصمیم) متأثر خواهد بود.

فرایند اقتصاد منطقهای
دربرگیرندة راهبرد و برنامه

فرآوردة اقتصاد منطقهای
دربرگیرندة عواملی چون
کیفیت زندگی و اشتغال

کیفی :درونداد/برونداد

کمّی :درونداد/برونداد

فرایند توسعة اقتصادی منطقهای :پدیدهای پیچیده،
چندبعدی و متأثر از سیاستهای عمومی

بعد سیاستگذاری عمومی توسعة منطقهای :دربرگیرندة دستورکار همهشمول ،سیستمی و
نهادی و تصمیم
شکل :4 -توسعة منطقهای بهمثابة فرایندی پیچیده و چندبعدی و متأثر از دستورکار سیاست عمومی
1

multi-dimensional phenomenon
Complex process
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همانطور که در نمودار باال ن شان داده شده ا ست در فرایند تو سعة اات صادی منطقهای ،هم به جنبة روند کاری و
هم به جنبة م توایی توجه شده و در تمام مراحم نیز از بُعد سیا ستگذاری عمومی تو سعة منطقهای متأثر ا ست.
کمّی و کیفی توسعة ااتصادی ،چالشی را در ارتباط با ااتصاددانان جریان مسلط (مبتنی بر برونداد)

توازن بین اهدا

ایجاد کرده و نشتتان از ظهور رهیافتهایی نوین دارد که مبتنی بر آن امکان شتتکمگیری توستتعة ااتصتتادی پایدار
بهواسطة سیاستگذاری عمومی فراهم میشود.
بعد نهادی سیاستگذاری عمومی در توسعة منطقهای
مالحظات نهادی ستتیاستتت عمومی ،یکی از متأخرترین رهیافتهایی استتت که مباحث جدیدی را بهویژه از دهة
 1990میالدی در ادبیات تو سعه مطرح کرده و بر فرایندهای تو سعة منطقهای نیز اثر گذا شته ا ست .توجه به این امر
که وااعیت اجتماعی -فضتتایی توستتعة منطقهای و م لی فقط یک ستتطح جغرافیایی واحد و همگن نیستتت ،بلکه از
مکانهای ویژهای شتتتکم گرفته استتتت که هر مکانی در آن با توجه به داراییهای ااتصتتتادی ،مستتتیر توستتتعه،
سیاستگذاریها ،بینش اجتماعی و فرهنگ با شرایط و مقتضیات خاص خود شناخته میشود و دروااع توجه به این
امر که هر فضای جغرافیایی م توای نهادی و بومی خاص خود را دارد ،فرایند سیاستگذاری را از حالت عمومی به
فرایند واب سته به م سیر تبدیم میکند؛ بنابراین در عمم نیز باید م سیر تو سعة آن مجزا و ویژه با شد؛ دروااع م سیر
تو سعه ،بل شی از فرایند کلی و تاریلی تو سعه در نظر گرفته می شود و برمبنای شرایط سیا سی و اات صادی جامعة
هد  ،سیاستهای عمومی نیز متأثر از مسیر تاریلی طیشده متفاوت است.
نهادها در ارتباط با ستتیاستتت عمومی ،ستتاختارهای ااعدهمندی هستتتند که تأثیرات بنیادین بر کارآمدی و کارایی
سیا ستهای عمومی و فرایند تو سعة اات صادی منطقهای دارند .ساختارهای ااعدهمند دربارۀ مو ضوعات زیر ه ستند
(استیمسون و همکاران:)58 :1398 ،
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موضتتوعات یادشتتده در ارتباط با کارکرد ااتصتتاد یا جامعه و عملکرد کنشتتگران مطرح بودهاند و ستتاختارها و
فرایندهایی هستند که دربارۀ مطالب زیر اطالعات کارآمدی ارائه میدهند:



آنچه میباید انجام شود یا نشود؛
پیامد تلل

از آنها چه خواهد بود (و بنابراین) امور چطور انجام میشود.

1

Principles
Standards
3 Laws
4 Regulations
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دروااع زمانی که ب ث دربارۀ موانع ستتاختاری اجرای ستیاستتتهای عمومی مطرح میشتتود ،بار دیگر موضتتوع
نهادها در مرکز توجه ارار میگیرد؛ از این رو پژوهش دربارۀ ستتیاستتت عمومی از ابیم دولت رفاه ،ستتیاستتتهای
شهری ،سیاستهای مالیاتی و ااتصادی ،سیاستهای سالمت و م یطزیست ،زمینة توجه دوباره را به موضوع نهادها
فراهم میکند ( .)Immergut, 2006: 561در ارتباط با سیاست عمومی ،برنامهریزی با دو تعری

کالن تبیین می شود؛

یکی برنامهریزی در مفهوم عام آن (نظیر نگاه به آینده یا پیشآگاهی از اادامات آتی یا جنبهای از همة اعمال ارادی)
که این تعری

بی شتر خود اادامات فردی و شل صی را شامم می شود؛ اما زمانی که برنامهریزی را بهمثابة فعالیتی

مرتبط با اجتماع (و نه فردی) تعری

کنیم (مفهوم خاص آن) ،عموماً برنامهریزی با کنش ها و مداخالت عمومی و

فرایند سیاستگذاری عمومی مرتبط میشود.
یافتههای پژوهش
ستتیاستتت عمومی و برنامهریزی از منظر نهادی در یک پرستتش بستتیار مهم به هم میرستتند :چرا برنامهریزی؟
برنامهریزی بهمثابة جنبهای کارکردی از حکومتها (نظیر توجیه برنامهریزی در زمان کاستتتی بازار در ااتصتتاد رفاه و
دولتهای رفاه یا مباحث پیرامون نظریة بازیها و نظریة انتلاب عمومی یا اندیشتتههای مارکستتیستتتی و برنامهریزی
متمرکز دولتی) تا برنامهریزی بهمثابة ابزاری بهمنظور کنترل اجتماعی یا اجرای ستتتیاستتتتهای دولتی -استتتتیالیی
( ،)Jameson, 2006: 369پاستخهای پرستش یادشتده م ستوب میشتوند؛ اما تمام این اندیشتهها مبتنی بر پذیرش
پیشفرض دوگانگی و تفک یک برنامهریزی (بهمثابة کنشتتتی عمومی و مداخلهای دولتی) و بازار آزاد (بدون ن یاز به
برنامهریزی) ارائه شدهاند؛ دروااع هریک از این اندی شهها که تالش دا شتهاند دلیم امر برنامهریزی را ارائه کنند ،این
دوگانگی را پذیرفتهاند؛ اما نظریة نهادباوری در برنامهریزی با کنارنهادن این دوگانگی و به رستتمیت شتتناختن نظام
بازار ،در پی براراری پیوند بین برنامهریزی و بازار آزاد ا ست و مداخالت برنامهریزی یا سیا ستگذاری عمومی را
برای رفع کاستتتیهای بازار توصتتیه میکند؛ دروااع پم ارتباطی ستتیاستتت عمومی و برنامهریزی نهادی ،مداخالت و
اادامات مشتتروع دولتی برای پاستتخ به نارستتاییهای بازار در بعضتتی حوزهها ازجمله آموزش و بهداشتتت استتت و
مهیاکردن م یط نهادی متناستب با این اادامات دولت در مرکز توجه نظریة برنامهریزی نهادی ارار میگیرد .در ادامه
به بعضی از مالحظات نوین برنامهریزی نهادی در سیاستگذاری عمومی اشاره میشود:
نخستت -تأکید بر نظریههای نوین برنامهریزی و آثار آن بر ستتیاستتت عمومی :برای نمونه بستتط نظریة توستتعة
ستتتازمانی که بر مدیریت نهادهای درگیر در برنامهریزی و اجرای برنامه ها تمرکز دارد که درنهایت به کارآمدی
اادامات دولت در عرصة عمومی منجر میشود.
دوم -دستیابی به مصال ه در راستای منفعت عمومی :در جوامع دموکراتیک ،دستیابی به مصال ه افتلارآمیز است
و فقط م سیر عقالنی و من صفانة د ستیابی به توافق بین دیدگاههای ملتل

ا ست .در این بردا شت ،م صال ه ،ماهیت

دموکرا سی و سیا ستگذاری عمومی ا ست و با آن میتوان به «منفعت عمومی» د ست یافت؛ همچنین عمم م صال ه

سیاستگذاری عمومی و توسعة منطقهای از منظر رهیافت نهادی

از آنجا که فرد در فرایند آن دربارۀ وجوه ملتل
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و متضاد یک مشکم آگاهی کسب میکند ،به نوعی فرایند یادگیری

هم م سوب میشود (.)Sanyal, 2002: 117
سوم -وابستتتگی به مستتیر بهمثابة اصتتم تعیینکننده در فرایند ستتیاستتتگذاری عمومی :نباید اصتتول مداخالت
برنامهریزی با ستتیاستتتهای عمومی را ثابت در نظر گرفت؛ بلکه این اصتتول زمان مواجهة فرد با مواعیتها و نبود
اطعیتهای نوین که دروااع داوریهای اخالای او را در معرض آزمون ارار میدهند ،در ل ظه ستتاخته میشتتوند و
متأثر از مسیر تاریلی طیشده در جوامع ملتل

هستند.

براستتاس آنچه دربارۀ ارتباط ستتیاستتت عمومی و برنامهریزی منطقهای از منظر رهیافت نهادی ب ث شتتد ،ستته
موضتتوع کالن یعنی پایداری ستیاستتتهای عمومی ،جنبههای روند کاری دربرابر م توایی ستیاستتتها و مالحظات
نهادی اثرگذار بر سیا ستها ،م ورهای ا صلی مدل مفهومی این پژوهش را شکم میدهند .در رابطه با نقش دولت
در مدل یادشده ،با دو وضعیت کالن مواجه هستیم:
وضعیت زیربهینه :م یط نهادی نامساعد برای مداخلة دولت در توسعة منطقهای :دولت ،عامم اختالل در توسعة
منطقهای است .با وامگیری از ادبیات ااتصاد کالسیک و نئوکالسیک توسعه ،دولت عامم اختالل و تلصیص غیربهینة
عوامم تولید م سوب می شود .دولت یک مانع ساختاری در ایجاد نهادهای م رک تو سعه در سطح منطقه ا ست و
بنابراین اتلاذ و تثبیت سیاستهای عمومی مبتنی بر انگیزش عوامم توسعه ضروری است و فرایندی طوالنی خواهد
داشت؛
وضتتعیت بهینه :م یط نهادی نامستتتاعد برای مداخلة دولت در توستتتعة منطقهای :اائمشتتتدن نقش رهبری و
هدایتگری برای دولت در فرایند دستیابی به توسعة منطقهای که مبتنی بر دیدگاه نهادی نارساییهای نظام بازار آزاد
و نظامهای متمرکز ااتصتتادی ستتبب مطرحشتتدن انگاشتتتهای نوین چون «رهبری» در توستتعه در ستتطوح ملتل
میشود .دولت بهمثابة مانع ساختاری نیست ،بلکه عامم رفع موانع ساختاری است و خود دولت نهادی برای دستیابی
به توسعه است .مسیر حرکت از نقطة زیربهینه به بهینه در فرایند توسعة منطقهای برمبنای مداخالت دولت در شکم
زیر ترسیم شده است:
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منابع و ریشههای تغییر :حرکت
از نقطة زیربهینه به نقطة بهینه

پایایی و بلندمدتبودن
سیاستهای عمومی :تعیینگرها و
نیروهای محرکة توسعة منطقهای
برآمده از دستورکار سیاستی

تغییر در نقش دولت

تغییر در سیاست عمومی
تغییر در محیط نهادی:
شکلدهندة خصوصیات ویژة
هر قلمرو
تغییر در ترتیبات نهادی

اثر جنبههای روند کاری و محتوایی
سیاست عمومی به شکل همزمان
بر فرایند توسعة منطقهای

سیاست عمومی
کارآمد از منظر
نهادی در توسعة
منطقهای

نوآوری و پویایی در
نظریههای توسعة
منطقهای:
تأکید بر عناصر نوین
چون نوآوری ،یادگیری
و کارآفرینی

نقطة بهینة
توسعة منطقهای:
برونداد سیاست
عمومی

شکل :5 -مسیر یا چگونگی اثرگذاری سیاستهای عمومی بر توسعة منطقهای

نتیجهگیری
توسعة منطقهای در درون یک چهارچوب مشلص سیاست عمومی تئوریزه نشده و ایدههای آن بیشتر در ارتباط
با ستتایر رهیافتهای توستتعة منطقهای ازجمله رهیافت نهادی بهمثابة ابزار ستتیاستتتی استتتفاده شتتده استتت؛ بنابراین
برخال

کمکهای مهمی که سیا ست عمومی درزمینة درک منابع ا صلی تو سعة منطقهای کرده ا ست ،برنامهریزان

منطقهای هنوز نتوانستهاند چهارچوب یکپارچهای برای اندازهگیری آثارشان معرفی و روند کار عملیاتی1برای تشریح
چگونگی دخیمکردن عوامم و فرایندهای توسعة یادشده در مدلهای رشد و بهرهوری فراهم کنند.
این پژوهش با بررستتتی مالح ظات ستتته گا نة ن هادی در پی آن بود تا چ هارچوبی اول یه برای درک چگونگی
دخیمکردن عناصتتتر ستتتیاستتتت عمومی در فرایند توستتتعة منطقهای ردیابی کند؛ بنابراین مداخالت دولت در االب
سیاستهای عمومی بهطور عمده با م یط نهادی سروکار دارد که شکمدهندۀ خصوصیات ویژۀ هر المروی است و
ترتیبات نهادی که مانع یا ت سهیمکنندۀ کارآمدی سایر عوامم تأثیرگذار بر تو سعة منطقهای ا ست ،سبب حرکت از
نقطة بهینه به زیربهینه یا بالعکس میشتتود .این اصتتول میباید انگیزهها و ستتازوکارهای خروا از وضتتعیت رکود
منطقهای را شامم شود؛ و ضعیتی که در آن مداخالت سیا ستی ،تو سعهای ناکارآمد در منطقه ایجاد کردهاند؛ همچنین
بهکارگیری مالحظات نهادی به معنای تجویزنکردن اواعد یکسان برای تمامی منطقه است که برای توسعة ااتصادی
بیش از آنکه بهرهورانه باشد ،ضد آن عمم میکند؛ بنابراین راهبردهای توسعة منطقهای نیازمند آن خواهد بود تا خود
را با شرایط ترتیبات نهادی منطقهای ملتل

متناسب کند که تولیدکنندۀ ویژگیهایی چون کیفیت زیاد نیروی انسانی

operational procedure
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سیاستگذاری عمومی و توسعة منطقهای از منظر رهیافت نهادی

و نوآوری است و سیاست عمومی هم با ل اظ این تفاوتها بر فرایند توسعة منطقهای مطابق با مسیر ترسیم شده در
. اثرگذار خواهد بود5 شکم
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