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 چکیده

برخوردارند که یافته از نهادهای کارآمدی دهد که جوامع توسعهتجربه تاریخی بسیاری از کشورهای جهان نشان می

اند. همین امر موجب شده که امروزه نهادگرایی به یک ضرورت بدیلی بر عهده داشتهدر تحقق توسعه نقش بی

گیری ساختار نهادی، عملکردهای آن نیز به دقت رصد شود و تاثیرات آن بر توسعه تبدیل شود که عالوه بر شکل

تحلیلی و -اس این پژوهش در تالش است به روش توصیفیپایدار منطقه مورد کندوکاو قرار گیرد. بر همین اس

ریزی توسعه های نفوذ نهادگرایی در برنامهگیری از اسناد موجود؛ ضمن تشریح مفهوم نهاد و نهادگرایی؛ زمینهبهره

 ای را بررسی نماید. نتایج پژوهش نشانهای نهادی بر توسعه پایدار منطقهای و تاثیر نهادگرایی و ظرفیتمنطقه

شده در زمینه نتایج رشد و توسعه، در جای تمرکز بر خالصه آمارهای توصیفی و جمعدهد که نهادگرایی بهمی

های مجزای محلی باشد. بر اساس این رویکرد، داراییهای اساسی و نوع رشد و توسعه میجستجوی تبیین ویژگی

پذیری محلی و اندازی رقابتیانی برای ایجاد و راهای برای توسعه و بنعنوان پایههای اقتصادی درونی بهو قابلیت

ای تأکید دارد. بر اساس های الزم برای توسعه محلی و منطقهشوند. نهادگرایی بر شرایط و بنیانای تلقی میمنطقه

ناپذیر در کاهش عدم قطعیت و ریسک عنوان بخش مهم و جداییاین رویکرد، نهادها اعم از رسمی و غیررسمی به

 شوند.ای تلقی میزایش اعتماد در توسعه منطقهو اف

 ای: نهاد، نهادگرایی، توسعه پایدار، توسعه منطقهواژگان کلیدی
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 مقدمه

یافته بود، مگر آنکه ابتدا توسعه توان شاهد کشوری توسعهای می گذرد. هرگز نمیتوسعه ملی از مسیر توسعه منطقه

گیری و سیاستگذاری برای توسعه مناطق در حدودی محقق شده باشد. تصمیمای در آن کشور تا و تعادل منطقه

مرکز، بدون دخالت ساکنان آن مناطق، و تالش برای اجرای این برنامه ها از طریق نهادهای دولتی با ساختار بخشی 

زی تاکنون بوده است. ریای در ایران از ابتدا شکل گیری روند مدرن برنامهریزی منطقههای برنامهاز مهمترین ویژگی

هایی است که در آن مناطق ها و پروژهاین ویژگی ها خود منجر به بیگانگی ساختار اجتماعی مناطق با اهداف طرح

شود. این بیگانگی اجتماعی نتنها عاملی کمک کننده در اجرای این برنامه ها نبوده بلکه خود از جمله موانع اجرا می

رهیافت نهادگرایی )بخصوص نهاهای  ای بوده است. بر همین اساسسطوح منطقه نهادینه شدن توسعه پایدار در

های اخیر ترین موضوعاتی است که در سالای از مهموابسته به مردم و بخش خصوصی( در توسعه پایدار منطقه

گشته تا از دهد غلبه رویکردهای اقتصادی بر آن موجب مورد توجه قرار گرفته است اما مطالعات تاریخی نشان می

به اعتقاد بسیاری از این افراد، نهادها بخش اساسی ساختار  حوزه علوم اجتماعی و علوم جغرافیایی خارج گردد.

دهند و توسعه اقتصادی هنگامی صورت می گیرد که همراه با تغییرات اقتصادی در تمامی جوامع را تشکیل می

توانند پیش شرط توسعه محسوب شوند که شکل ارا هستند و میدیگر نهادهایی مناسب و کبیاننهادی کارا باشد. به

های نهادی در مباحث علی رغم اهمیت بحث های اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشند.گیری و توسعه فعالیت

آکادمیک و نیز به رغم اینکه دستور کارهای جهانی وجود سطحی از ظرفیت را برای دستیابی به توسعه پایدار از 

رهای پایه ای به شمار آورده اند با این حال این موضوع در ایران در حوزه سیاستگذاری و حتی در جامعه جمله ابزا

دانشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات موجود در این زمینه اندک می باشند )فرجی راد و کاظمیان، 

یز به اهمیت موضوع تاثیر نهادگرایی بر توسعه های گذشته اندیشمندان داخلی ن(. با این حال در دهه213: 1391

اند. این پژوهش نیز با درک این ای پی برده و به تحقیق در این خصوص پرداختهپایدار شهری، محلی و منطقه

های ای و تاثیر نهادگرایی و ظرفیتریزی توسعه منطقههای نفوذ نهادگرایی در برنامهضرورت در پی کندوکاو زمینه

 ای است.وسعه پایدار منطقهنهادی بر ت

 مبانی نظری

وشناسی واژه نهاد نشان میدیرینه بکار گرفته شد  1دهد که نخستین بار توسط گیامباتیستا ویک

(Hodgson,2006:1و پس از آن در ادبیات علمی متداول گشت تا جایی که بسیاری از سازمان ) ها و نهادهای

علمی خود بخصوص در مواجهه با رهیافت توسعه استفاده نمودند المللی نیز این واژه را در ادبیات بین

(Jameson, 2006: 369هر کدام از نظریه .)اند و ای از واژه نهاد را ارائه نمودهپردازان نهادی، تعریف ویژه

(. بنابراین ادبیات کنونی بر روی یک تعریف Goldsmith, 1992توان به اجماع کاملی از آن دست یافت )نمی

های خود حد و جامع که مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر کس مطابق تفکر و ذهنیتوا
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ای از نهاد پرداخته است؛ اما اکثر ادبیات این موضوع یک تعریف با باالترین میزان مقبولیت از به تعریف جداگانه

تر که نهادها قوانین بازی در جامعه هستند؛ یا به عبارتی سنجیدهکند اند. نورث بیان مینهادها توسط نورث را پذیرفته

دهند. در نتیجه نهادها ها با یکدیگر را شکل میقیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان

ه معنی شوند. از نظر نورث و دیویس نهاد دارای سهای نهفته در مبادالت بشری میسبب ساختارمند شدن انگیزه

مختلف است. نهاد به معنی سازمان مانند نهاد مالی )بانک(، نهاد به معنی قوانین مانند نهاد مالکیت و نهاد به معنای 

شوند. شخص یا موقعیت مانند نهاد ریاست جمهوری. نهادها به دو دسته نهادهای رسمی و غیر رسمی تقسیم می

های فردی، ... و نهادهای غیررسمی یا نهادهای ضمنی شامل عادت ها ونهادهای رسمی شامل قواعد، قوانین، سازمان

(. وبلن معتقد است، نهادها North, 1992) ها، عرف، هنجارها، ارزشهای اجتماعی و ... هستندروال عادی گروه

به او همچنین با بیانی مشا "ها مشترک هستندشده فکری هستند که در بین عموم انسانآن دسته از عادات تثبیت"

نهادها محصول عادات هستند:. وبلن در یکی دیگر از آثار خود و در راستای تأکیـد بـر مفهوم "کند که مطرح می

ها و نیز نتیجه ترین عادات و اندیشههای انسانی را پیامد انتخاب طبیعی مناسبعادت، پیشرفت در نهادها و خصلت

کند که نهادها به بیان می 2(. کاوز53: 1392میگیرد )مشهدی، فرآیند تطـابق اجباری با محیط در حال تحول در نظر 

باشد، مطالعه علم پذیر نمیمنزله بدنه علم اقتصاد هستند. همچنان که مطالعه جریان خون بدون بدن انسان امکان

منابع و "(. نهادها به معنای 29: 1389اقتصاد بدون در نظر گرفتن نهادها قابل تصور نیست )متوسلی و فتح اللهی، 

، "الگوهای رفتار"، "های رسمی و غیررسمیفعالیت"، "ساختارهای معنا"،  "داللت و مشروعیت"، "قواعد

کنند است. نهادها الگوهای اخالقی و شناختی را برای تفسیر و عمل فراهم می "آداب و رسوم "و  "فرایندها "

(Verma, 2007) . کننده رفتار از به مثابه هنجارهای هدایتنهادها چیزی نیستند جز عادات فکری رایج که

اند. مفاهیم اجتماعی در قالب نهادها به عنوان یک مرجع هنجاری خاص برای افراد مقبولیت عامه برخوردار شده

شود الگوهای شوند. استفاده روزمره این مفـاهیم توسـط تمـامی افراد یک گروه اجتماعی موجب میمحسوب می

های اصلی گاه بر سر راه کسانی که عالقه دارند با شیوهشان شکل بگیرد و گهدخالت دانشمشترکی در آنها بدون 

داند ای از قواعد و قوانین میعنوان مجموعه)اولیـه( کـار کننـد مـانع ایجـاد شـود. آندریاس فالودی، نهادها را به

نماید. این مجموعه نه فقط شامل میهایی، مجموعه اقدامات بازیگران مختلف را ساختاردهی که به شکل نظام

ها ها احترام گذاشته و تخطی از آنقوانین رسمی و قانونی، که هنجارهای اجتماعی است که بازیگران عموماً به آن

به از دست رفتن شهرت و آبرو، تقبیح و مزمت اجتماعی، عدم دعوت به همکاری و حتی محرومیت از حقوق 

شود. نهادها توسط اقدامات و رفتارهای انسانی، خواه در فرایندهای تکاملی می ها منجراجتماعی و طرد شدن آن

کنند شود و تغییر میهای هدفمند و تعمدی، ساخته میهای دو سویه و خواه از طریق طراحیناشی از توافق

(Faludi, 2000: 24در واقع نهادها چارچوب .)در بسترهای  های هنجارها، قواعد و اقداماتی هستند که عمل را

صورت هنجارها و اقدامات بخشند. نهادها هم به شکل مقررات و ساختارهای رسمی و هم بهاجتماعی ساختار می

دهند که از طریق این ها فرایندهای تعاملی را شکل مییابند. آنغیررسمی در امور روزمره زندگی جمعی بروز می
 

2 Coase 
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( 1987) 3(. داگالسHealy ,2006شوند )اتخاذ میفرایندها، ترجیحات و عالیق مشخص شده و تصمیمات 

های اند. نهادها به این معنا بازنماییگر جامعهشناسد که درعین حال توضیحنهادها را به مثابه تبلور اندیشه جمعی می

که  ای هستندهای استقراریافته( و یا میثاقAbram ,2000آیند )شمار میبه 5دورکهایمی "4جهان اندیشه "جمعی 

 "های خاصی از انجام چیزهاسازندگان بنیادهای باور ما به درستی شیوه"سازند. نهادها بستر رشد افراد را فراهم می

تر درباره آن بحث شد، واره که پیشطور درونی با مفهوم بوردیو از عادت( و با این تعبیر بهibid, 353هستند )

جسم کردارهای خاص در زمینه وسیعی از مناسبات اجتماعی که از ت"مرتبط هستند. پس نهادگرایی اشاره دارد به 

کنند گسترش شان را برساخت میها، افراد و تفکر و عملقلمرو سازمانهای رسمی تا فرایندهایی که طی آن زمینه

توان گفت که مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده (. در تعریفی دیگر میHealey, 1999:112-113یابند )می

کند انتظاراتی از کنش ها کمک میدهی به تعامالت انسانهاست که تا حدی به آنمنظور اداره و شکلانسان بهتوسط 

(.همانگونه که آشکار است تکثرگرایی فراوانی در تعریف Lin & Negent, 1995: 2307دیگران داشته باشند )

میثاق جمعی و هنجارهای اجتماعی تکیه دارند  نهاد وجود دارد اما همه تعاریف بر قواعد و قوانین نهادی مبتنی بر

یابد ای که در درون نهاد تعارضات به حداقل کاهش میاندازهای جامعه است بگونهها و چشمکه دربرگیرنده آرمان

 دارد. ای بهتر گام برمیو مناسبات اجتماعی در راستای تحقق آینده

 روش تحقیق

باشد. پژوهش در دسته مطالعات گردآوری اطالعات به صورت اسنادی میتحلیلی و شیوه -روش پژوهش توصیفی

ها در برداری از آنهای علمی و سپس نکتهها، مقاالت و یادداشتگیرد که با بررسی و تحلیل کتابکیفی قرار می

 پی تشریح و تحقق اهداف پژوهش )در بخش بیان مساله( است.

 بحث

 ایریزی توسعه منطقههای نفوذ نهادگرایی در برنامهزمینه

های تاریخی شده نبوده است و در کشورهای مختلف به دلیل زمینهقرار گرفتن در مسیر توسعه، غایتی از پیش تعیین

های مختلف ها و استراتژی(. پس از تجربه سیاست10: 1398و اجتماعی مختلف متفاوت است )متوسلی و دیگران، 

ها را مشروط کرده بود. این پدیده ای مواجه شدند که ادامه تالشپدیدهتوسعه در کشورهای مختلف، کشورها با 

 ای مطرحشود با عنوان عدم تعادل منطقهکه با تفاوت معنادار سطح توسعه مناطق داخلی یک کشور شناسایی می

ر مواجه (. راهکار سیاستی د139: 1396گذاران توسعه بوده است )عظیمی، یکی از اهداف سیاست شده و کاهش آن

های اخیــر تاکید جدیدی بــر نقش عوامــل ای غالباً به کاربست نهادگرایی ختم شد. بنابراین در سالبا چنین پدیده

شناسی سازمانی و نهادی در ساخت عمل اجتماعی همچون موجی خردمندانه در اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه

کنند ریزی تاکید میگذاری و پژواک آن در برنامهسیاستمدیریت در حال ظهور است. این گرایش نهادی در علوم 
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ریزی در یک زمینه نهادی مشخص که از طریق تاریخ و جغرافیایی خاص تکامل یافته، مستقر که هر تالش برنامه

صورت مداوم در حال تکامل هسـتند. توجه بــه نهادها در شده است و از طریــق آن، تاریخ و جغرافیایی جدید به

نماید که اصالتا فردی دارد. این مسئله از آن ســو بدیهی و قطعی میبهک از این علوم وجوه ویژه و منحصرهر ی

های خاص هر موضوع و یا رفتاری هستند و بنابراین طبیعی است که نهادها در هر گر ویژگینهادها خود نمایان

از سطوحی که نهادها در مقیاس سرزمینی های خاص خود را نشان دهند. یکی های علمی، ویژگییک از زمینه

های مداخله ترین گامکنشگری و فعالیت دارند سطح منطقه است و در واقع نفوذ نهادگرایان در سطح منطقه از اصلی

های اصلی که در دو دهه اخیر به شدت از رویکرد تر یکی از عرصهطور کلیدر فرایندهای سرزمینی است و به

فته است سطوح مختلف فضایی توسعه است سطوحی همانند شهر، روستا، سطح محلی و نهادگرایی تاثیر پذیر

ریزی و با مروری بر روندهای برنامه ها مورد توجه جدی قرار گرفته است.ای که مباحث نهادگرایی در آنمنطقه

م دیگر را در راستای های نظری و عملی از علوهای گذشته تا به امروز، اتخاذ و کاربست نوآوریای از زمانمنطقه

ای را های توسعه منطقه(. هودسون که با رویکردی جغرافیایی نابرابری28: 1398اهداف خود شاهد هستیم )علیان، 

ای های منطقهدر زمینه نابرابری 1930از دهه رغم اینکه جغرافیدانان کند که علیمورد بحث قرار داده است اشاره می

ها در ابتدا بیشتر شکل توصیفی به خود گرفته اند اما این بررسیث و بررسی کردهای بحهای منطقهمساله چالش

و با روی آوردن جغرافیدانان به تبیین الگوهای فضایی و نه صرفاً  1950از دهه که به نظر هودسون بود. درحالی

توجه به رویکرد اقتصاد  1960دهه  ازای را تبیین کنند. های منطقهها، توانستند تا اندازه الگوهای نابرابریتوصیف آن

های سیاسی، رویکردهای نوینی را در مقابل جغرافیدانان برای تحلیلی هر چه بیشتر الگوهای توسعه و نابرابری

چنان که الزم است. ای را آنها، چنین رویکردهایی نتوانست منطقه و توسعه منطقهای قرار داد. اما با همه اینمنطقه

همین اساس است که از دیدگاه هودسون رویکردهای جدیدی همچون رویکرد نهادی و توجه به  تبیین نماید. بر

(. البته Hudson, 2004: 4-12ای مورد توجه قرار گرفته است )توانایی و ظرفیت نهادی در تحلیل مسائل منطقه

کشورهای توسعه یافته از دیرباز موضوع توسعه و بخصوص الگوهـای توسـعه، محـور بحث و انتقادات زیادی در 

بـوده است. امروزه الگوهای خطی تجـویز شـده همچون نظریه نوسازی )که پس از جنگ جهانی دوم و با پشتوانه 

اجرایی مختلف -های مالیو همچنین برنامه 1949دیدگاه خطی روستو در باب توسعه و سخنرانی ترومن در سال 

گران بر این اصل یار مورد توجه بود( کارآمد نبوده و عموماً تحلیلشده بسآمریکا برای بازسازی اقتصادهای ویران

ای هر کشوری با شرایط خاص و ساختاری آن تناسب داشته باشد. بدین اتفاق نظر دارند کـه باید الگوی توسعه

 منظور، یکی از الگوهایی که متناسب با ساختار کشورهای خارج از مرکز همچون کره جنـوبی و سایر کشورهای

(. امروزه الگو رویکرد نهادی در 60: 1389صنعتی شرق آسیا مورد توجه بوده، الگوی نهادگرایی است )حبیبی، 

است: رویکرد اول به دنبال مشروعیت ریزی راهبردی ]توسعه[ با دو هدف اصلی توسعه و گسترش یافتهبرنامه

اهده فرآیندهای نهادی اصلی در ارتباط با ریزی است و رویکرد دوم به دنبال مشهای برنامهبخشیدن به فعالیت

ریزی مانند هر فن دیگری در برابر تغییر شرایط، ها است. از نظر ریوولین روش برنامهها و پروژهاجرایی شدن برنامه

های مختلف، تواند به شیوهپردازد. در این زمینه و در یک رابطه دوسویه، نهادها میبه تجدید ساختارهای خود می
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های ریزی را تحت تأثیر قرار دهد. هر چند در عمل تغییرات نهادی بسیار آرام و نیازمند صرف هزینهای برنامههروش

ریزی است. نهادها منبعی از باال است. ماهیت تکاملی نهادها، برهانی برای ظرفیت استفاده از این مفهوم در برنامه

د بوده و عصارهایی از تجربیات موفق و بیانگر دانش و معرفت های ذهنی یک فراند که بسیار فراتر از اندوختهدانش

 (. 323: 1397چندین نسل هستند )دانشور و دیگران، 

 ایهای نهادی بر توسعه پایدار منطقهتاثیر نهادگرایی و ظرفیت

زمان نهادگرایی در راستای پایداری یا عدم پایداری یک فضای جغرافیایی فقط یک ایده تحلیلی نیست، بلکه از 

ها و ابزارهای ای، در درون آن سیاستعنوان پارادایم غالب توسعه و پایداری منطقهشکل گرفتن نهادگرایی جدید به

متنوعی برای برخورد با مشکالت گوناگون در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ارائه شده 

توان ندازه علم مدرن دارد و حتی در آثار آدام اسمیت نیز میاست. توجه به ارتباط میان توسـعه و نهادها قدمتی به ا

های اشاره به اهمیت نهادها را مشـاهده کرد اما اجماع عمومی درباره اهمیت نهادها در فرایند توسعه در خالل سال

ث توان دوران تسلط اندیشه نهادی بر مباحویکم را به حق میاخیر به حدی بوده است که دهه اول قرن بیست

های پیشگام رویکرد نئوکالسیکی توسعه بخصوص در حوزه اقتصادی دانست. در خالل سالهای اخیر حتی سازمان

توجهی های توسعه در بسیاری از نقاط جهان بیمانند بانک جهانی به این مساله اذعان کردند که دلیل شکست برنامه

که موضوع رویکرد نهادی به توسعه یک کلیت واحد  به نهادها بوده است با این حال باید به این نکته توجه کرد

(. 200: 1396ها در تحلیل نهادی توســعه وجود دارد. )مومنی و نیکونسبتی، ها و گرایشنیست و انواع نظریه

تون گفت بذر کنونی اندیشه نهادی که امروزه به اوج خود رسیده است از نیمة دوم قرن بیستم است و بنابراین می

نظران این اندیشه در میان برندگان جایزة نوبل بر جایگاه و اهمیت این رویکرد در ادبیات توسعه حضور صاحب

توان آن را نوعی بدعت نامید، از نظر (. رویکرد نهادگرایی که ازنظر اصطالحی می61: 1395داللت دارد )نایب، 

های اخیر د نظر قرار داد که هرچند در سالمفهومی و تئوریکی کمتر مورد نقد قرار گرفته است و باید این نکته را م

های نهادگرایی ممکن است شرط الزم شود ولی چارچوبعنوان جدیدترین و متاخرترین رویکرد از آن یاد میبه

ای، باشد. در کاربست رهیافت نهادگرایی در مطالعات توسعه منطقهای باشد اما شرط کافی نمیبرای توسعه منطقه

مروی و سرزمینی است؛ بدین معنا که فضای منطقه در این حوزه از مطالعات به مثابه ظرف و نگاه به توسعه، قل

تواند در تبیین چرایی بستر فرآیندها و تحوالت اقتصادی، اجتماعی و محیطی است؛ به همین دلیل رویکرد نهادی می

(، 1397زاده و دیگران، د )اسماعیلای بر عوامل توسعه بسیار کارآمد باشهای توسعه منطقهو چگونگی تاثیر سیاست

رسانی و تغییرات روزترین شرایط تحقق توسعه است که خود کارامدی مستلزم بهکارامدی رویکرد نهادی از اصلی

توان چهار دوره تغییر در کارایی نهادها را رسد در راستای توسعه حداقل مینهادی در بستر زمان است. به نظر می

 شناسایی کرد.  1 به شرح نمودار شماره

 . چهار دوره تغییر در کارایی نهادها1نمودار 
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 Williamson, 2002: 172منبع: 

توجهی رشد طور قابلرویکرد چهارگانه فوق موجب گشته که در سالهای اخیر ادبیات مربوط به توسعه و نهادها به

های نهادهای غیررسمی مانند باورها و مدلطور خاص بر کند، برخی اندیشمندان با وجود تأکید کلی بر نهادها، به

پردازان بر تحوالت باره نورث است. گروهی دیگر از نظریهینپرداز در اترین نظریهکنند که مهمذهنی تأکید می

باره، جانسون و همکاران کنند که در اینها تأکید میویژه مستعمره بودن آنتاریخی و تأثیر گذشته کشورها به

ای است که چندین موضوع ین موضوع را مطرح کردند، باردهان نیز از دیگر اندیشمندان توسعه منطقهانگیزتربحث

 :Bardhan, 2005) دهدباره مورد توجه قرار میمختلف ازجمله مشارکت، هماهنگی و حقوق مالکیت را در این

ای است. توسعه پایدار با انتقاد به (. از سوی دیگر توسعه پایدار یکی از مؤخرترین رویکردها در توسعه منطقه109

محیطی و اجتماعی اند مسائل زیستاز حد، اقتصادمحور بوده  ای بیشهای سنتی توسعه محلی و منطقهاینکه شکل

 پای توسعه اقتصادی سرلوحه کار قرار داده است. را نیز هم

-ر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستای باید همزمان ددر چارچوب رویکرد توسعه پایدار، توسعه محلی و منطقه

تری را در زمینه رفاه، های گستردهمحیطی صورت گیرد و توسعه در این عرصه، پایدار باشد. توسعه پایدار ایده

راد و ای مطرح نموده است )فرجیها در سطح محلی و منطقهسالمت، خوشبختی، کیفیت زندگی و امثال این

شده در زمینه نتایج رشد و جای تمرکز بر خالصه آمارهای توصیفی و جمعبه(. نهادگرایی 42: 1391کاظمیان، 

های باشد. بر اساس این رویکرد، داراییهای اساسی و نوع رشد و توسعه میتوسعه، در جستجوی تبیین ویژگی

-اندازی رقابتای برای توسعه و بنیانی برای ایجاد و راهعنوان پایههای اقتصادی درونی بهمجزای محلی و قابلیت

ای تأکید های الزم برای توسعه محلی و منطقهشوند. نهادگرایی بر شرایط و بنیانای تلقی میپذیری محلی و منطقه

ناپذیر در کاهش عدم عنوان بخش مهم و جداییدارد. بر اساس این رویکرد، نهادها اعم از رسمی و غیررسمی به
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شوند. نهادگرایی با تأکید بر اینکه فضاهای مختلف ای تلقی میمنطقهقطعیت و ریسک و افزایش اعتماد در توسعه 

پذیر و دارای شرایط نهادی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خاص خود هستند، معتقد به اصول انعطاف

عتماد، باشد. در رویکرد نهادگرایی مفاهیمی همانند سرمایه اجتماعی، اای و محلی میهای متنوع توسعه منطقهمدل

ها، ساختارهای حقوقی و مقرراتی، هنجارها، اشکال سازمانی، ترتیبات نهادی، درجه رسمی بودن نهادها، شبکه

طور اعم و توسعه محلی های توسعه بهگیریها و تصمیمظرفیت نهادی و حکمروایی نقش مهمی در تدوین سیاست

های مختلف (. در کنار این حرکت در بخش49 :1391راد و کاظمیان، طور خاص دارند )فرجیای بهو منطقه

دهنده تمایل کارآفرینان به کار در بخش غیررسمی نتیجه عدم تقارن بین نهادهای رسمی )مدون، اقتصادی نشان

 دارای قوانین و مقررات( و نهادهای غیررسمی )هنجارها، ارزشها و  کدهای رفتاری( است.

 گیرینتیجه

ای های توسعهریزیای در رأس برنامهیت نهادی در تحقق توسعه پایدار منطقههای اخیر، کاربست ظرفدر دهه

حال در کشورهای کمتر توسعه یافته این مهم مورد غفلت واقع شده است. این نهادها کشورهای جهان درآمده، با این

های عنوان محرکه بدیلی در تحوالت فضایی در مقیاس سرزمینی دارند که بهبه عنوان کارگزاران توسعه نقش بی

شوند. گرچه محققان نهادگرایی و ادبیات مربوط به آن غالبا با حوزه اقتصاد گره خورده و حتی توسعه شناخته می

پیوسته که اهمیت های اخیر تحوالت مختلفی به وقعحال در سالنگردند با اینتوسعه را صرفا از منظر اقتصادی می

یطی، مدیریتی، سیاسی و ... در شناخت و تحقق توسعه پایدار بیش از پیش محهای اجتماعی، فرهنگی، زیستجنبه

شوند در همین حال، رویکردهای نهادی نیز نمایان است و حتی گاهی تحت عنوان زیربناهای توسعه شناخته می

ت های زیست اجتماعی دارند که چه به صورت اتفاقی یا به صورگرایش فراوانی به نیازهای اجتماعی در حوزه

اند. در همین راستا انطباق آشکاری بین رویکرد شده درگیر مسائل اجتماعی و محیطی شهروندان گشتهریزیبرنامه

نهادی جدید و نیازهای اجتماعی برای تحقق توسعه وجود دارد گرچه سابقه آن شاید به کمتر از یک دهه اخیر 

-ها و الگوهای نهادینهترین پارادایمه عنوان یکی از مهمای ببازگردد اما رابطه ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه

هایی که بر اساس ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و قانونی شود. این نهادها با ظرفیتسازی توسعه شناخته می

سو کنند که از یکشود نوع متفاوتی از عملکرد را بر مبنای نیازهای اجتماعی منعکس میها داده میجوامع به آن

ای را بر جای بگذارند یا عاملی برای رانت و سواستفاده سازی آن تاثیر جاودانهتوانند بر توسعه پایدار و نهادینهیم

اند حتی دهد که نهادها با وفاق و میثاق جمعی توانستههای اجتماع باشند اما تجربیات جهانی نشان میاز موقعیت

ر توسعه داشته باشند گرچه با موانع بسیاری روبرو هستند و کارایی افتاده تاثیر هرچند اندکی بدر اقتصادهای عقب

ای در گرو ظرفیت نهادی و ای شدن توسعه پایدار در مقیاس منطقهها مختل شده است. در همین راستا رویهآن

رین میزان واسطه رویکرد و عملکرد نهادها به کمتای بهمنطقههای درونبرداری از آن است تا نابرابریمیزان بهره

ترین فضا برای تجلی توسعه بر اساس کارکرد نهادی باشد زیرا فضای تواند مناسبممکن برسد. مقیاس منطقه می

های متنوعی است که در مقیاس سرزمینی تجمیع گشته که نه آنقدر بزرگ است که منطقه آمیخته به منابع و سرمایه

کوچک است که موجب کنار گذاشتن رویکرد نهادی باشد به ریزی برای آن صورت داد و نه آنقدر نتوان برنامه
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پیش ازریزی پس از رویکردهای نوسازی و وابستگی بیشهمین دلیل ضرورت ورود رویکرد نهادگرایی در برنامه

تری توان راهکار متعادلرسد مینظر میگرا بهگرا و درونمطرح گشته و با شکست تجربیات مرتبط با توسعه برون

های افراطی و مبنای عملکرد نهادی پیشنهاد داد زیرا در تجمیع منابع برای ارتقای ظرفیت عاری از دیدگاهرا بر 

تواند بالفعل ای که میهای درونی یا بیرونی است و صرفا بر منابع بالقوهبرداری از سرمایهتفریطی مربوط نوع بهره

 شود تمرکز دارد.

 منابع

(، جستاری بر رویکرد نهادگرایی در 1397رضویان، محمدتقی و مهدی علیان )زاده, حسن؛ اسماعیل -

ای، کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسالمی، مشهد، توسعه منطقه

 دانشگاه فردوسی مشهد.

ه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران، فصلنامه توسع(، جامعه1389حبیبی، مسعود ) -

 70-59، 16تکنولوژی صنعتی، شماره 

ریزی راهبردی در بستر نهادگرایی، (. برنامه1397دانشور, مریم, غفاری, علی, ماجدی, حمید. ) -

 .328-319(, 25)11ای برای عمل. معماری و شهرسازی آرمان شهر, نظریه

ریزی ن. فصلنامه برنامهای در ایرا(. تبیینی نهادگرایانه از عدم تعادل منطقه1396عظیمی, میکائیل. ) -

 .166-139(, 3)2ای, توسعه شهری و منطقه

ای )مورد پژوهی: منطقه کالنشهری (، تبیین نهادگرایی در حکمروایی منطقه1398علیان، مهدی ) -

 ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانتهران(، رساله دکتری در رشته جغرافیا و برنامه

ای از منظر رویکرد نهادی، )نسخه اول(، (، توسعه محلی و منطقه1391فرجی راد, خ و کاظمیان, غ. ) -

 تهران: انتشارت جهاد دانشگاهی.
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