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چکیده
دولتها به عنوان عالیترین مرجع قدرت و قانون گذاری از عوامل اصلی توسعه منطقهای محسوب میگردند .سوابق تحقیق گویای
عدم تعادل نظام منطقهای کشور به عنوان مساله اصلی تحقیق از یک سو و نقش دولت به صورت عام و دولتهای پس از انقالب

به صورت خاص در توسعه منطقهای به عنوان متغیر اصلی از سوی دیگر حائز اهمیت است .روش تحقیق این مقاله توصیفی –
تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات بصورت اسنادی است .در این مقاله از یک سو به تبیین ماهیت و سازوکارهای دولت در

توسعه منطقهای کشور پس از انقالب پرداخته شده و از سوی دیگر با  25شاخص اقتصادی – زیربنایی و اجتماعی با استفاده از مدل
تاپسیس و روش آنتروپی شانون به رتبه بندی استانهای کشور در دهههای  70و  09ﻫ.ﺵ اقدام شد .نتایج نشان میدهد با حفظ
ماهیت دولت گرایی دهه اول انقالب ،علی رغم عدم تعادل شدید منطقهای ،به دلیل خط مشی نئوکالسیکی برنامه اتخاذ شده تعدیل
ساختاری ،کمترین اقدامات توسعه منطقهای در دوره دولت سازندگی صورت گرفت و اقدامات توسعه منطقهای دولت دوره
گتر شد .از این رو ضرورت به تعادل کشاندن
اصالحات با تشدید دولت گرایی و تمرکزگرایی در دوره دولت نهم و دهم کم رن 
نظام نامتوازن منطقهای ایران با افزایش بیش از  31برابری وزن توسعه استان اول (تهران) با استان آخر (کردستان) ،نیازمند تحول در
ساخت و کارکرد دولت مبتنی بر الگوی حکمروایی خوب (مهمترین راهبرد) در سطح ملی و منطقهای میباشد.
واژگان کلیدی :دولت ،ایران ،توسعه منطقهای TOPSIS -

( -1نویسنده مسئول)sarvarh83@gmail.com
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مقدمه
یگردد .آنچه توسعه منطقهای را با چالش مواجه نموده
توسعه منطقهای از ارکان توسعه ملی و محلی محسوب م 
تهای عملکرد بازار آزاد و
یباشد .از عوامل اصلی توسعه نامتوازن ،در کنار محدودی 
است مساله توسعه نامتوازن م 
یباشد (ریچاردسون و تارونارو،
بازده مقیاس رو به افزایش؛ نقش دولت در یک اقتصاد در حال صنعتی شدن م 
تها به ویژه تغییر در نظریه دولت و پیدایش
 .) 12 -11 : 1373این در حالی است که با توجه به وظایف دول 
دیدگاههای نوین توسعه ،به نقش دولت در توسعه منطقهای توجه فراوانی شده است .از این رو بررسی و تبیین نظام
یتواند شناخت واقع بینانه ای از مسائل منطقهای ارائه
توسعه منطقهای هر کشوری بدون توجه به نقش دولت نم 
دهد .تغییر در ساخت و کارکرد دولت پهلوی با افزایش فزاینده درآمد نفت و سرمایه گذاری دولت در اقتصاد به
ویژه پس از برنامه سوم توسعه ( ،) 46 -1 34 1منجر به عدم توازن منطقهای کشور گردید .ویژگی بارز اولین دهه پس
از پیروزی انقالب اسالمی عمدتًاًا دولت گرایی با مالکیت عمده بر منابع ملی بود (کاتوزیان .) 42 : 1382 ،در این دهه
توجه به مناطق توسعه نیافته از اولویت اساسی برخوردار گردید .میراث عدم تعادل منطقهای به دلیل شرایط جنگ
تحمیلی ،فقدان برنامههای توسعه ،افزایش و تحرکات جمعیتی و  ...تداوم یافت .به گونهای که مطالعات انجام شده

در خصوص نظام منطقهای ایران موید شکاف نابرابری بیش از  10درصدی و حاکمیت شدید الگوی مرکز – پیرامون
دارد (کالنتری .) 26 1 : 377 1 ،پایان دهه  60ﻫ.ش از دو نظر در دگرگونی نظام توسعه منطقهای کشور حائز اهمیت
است .اول :سیاستگذاری اقتصادی دولت مبتنی بر برنامه تعدیل ساختاری که با توجه به خواستگاه و تجربه

بکارگیری این برنامهها (تعدیل ساختاری) در دهههای  1980و  90میالدی که با عناوینی همچون دهه از دست رفته
تهای پس از دهه 60
یهای متفاوت دول 
و دهه فاجعه مورد خطاب قرار گرفته است (مؤمنی .) 10 : 386 1 ،دوم :ویژگ 
تهای پس
یباشد؟ آیا نقش دول 
ﻫ.ش .از این رو نقش دولت در تحوالت توسعه منطقهای کشور چگونه قابل تبیین م 
از دهه  60ﻫ.ش در توسعه نظام منطقهای کشور یکنواخت بوده است؟ آیا نظام توسعه منطقهای کشور در حال حاضر
نسبت به گذشته متعادلتر است؟ این مقاله با هدف شناخت ساختی و کارکردی دولت پس از انقالب و نقش آن بر
یدهد .با شناخت سازوکارهای عمومی و نقش اقتصادی دولت در
نظام بخشی منطقهای کشور را مورد بررسی قرار م 
تهای پس از انقالب ،به رتبه بندی استانهای کشور با استفاده از 25
توسعه منطقهای کشور به ویژه اقدامات دول 

شاخص اقتصادی – زیربنایی و اجتماعی در دو مقطع زمانی دهه  70ﻫ.ش و دهه کنونی پرداخته است .برای وزن
دهی به شاخصهای آماری استخراجی از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی استانها از تکنیک تصمیم گیری
چند متغیره تاپسیس استفاده شد .نتایج مقایسه دو دوره زمانی با استفاده از نمودارها و نقشههای  GISجهت

پاسخگویی به سئواالت در ارتباط با نقش دولت در تبیین نظام توسعه منطقهای کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار
یدهد.
م
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
یآیند .تا پیش از دهه
یترین مرجع قدرت و قانون گذاری از عوامل اصلی توسعه به شمار م 
تها به عنوان عال 
دول 
شصت میالدی سیاستگذاری های توسعه معطوف به سطوح ملی و فراملی بود .پس از این دهه با افزایش روند

بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام23 ...

جهانی شدن ،تغییر مباحث توسعه و به ویژه تغییر در نگرش به تئوری دولت ،نقش و اهمیت توسعه منطقهای
افزایش یافت () .Pike & et al, 2006: 51مفهوم توسعه در دهههای قبل مترادف با دوره دولت بزرگ ،مترادف با
یشد () .Smith, 2007: 65استراتژی توسعه ،رخنه از باال به پایین و متمرکز بود ( Fox
رشد اقتصادی به کار گرفته م 

) .& Brown, 1998: 36افزایش یکباره قیمت نفت ،کسری تراز پرداختها و  ...در دهه  70میالدی موجب گردید
یهای شکست دولت همراه شد .برنامه
تا نگرش از دولت حداکثر به دولت حداقل تغییر یابد .این دوره با تئور 
تهای تعدیل ساختاری مورد حمایت بانک جهانی
ویرایش شده برای کشورهای امریکای التین ،به عنوان سند سیاس 
تهای بازار محور بر تقویت بخش خصوصی ،آزاد سازی تجاری،
و صندوق بین المللی پول قرار گرفت .سیاس 
تهای بزرگ مرکزی مورد تاکید
مقررات زدایی ،افزایش خصوصی سازی و کاهش اندازه و حجم بروکراسی دول 
قرار گرفت (میرشجاعیان حسینی .) 231 :0931 ،در دهه  80میالدی جدال کارآمدی و ناکارآمدی دولت و بازار جنبه
تهای دولت محور فراهم ساخت (دادگر .) 545 : 1383 ،این
ایدئولوژیکی پیدا کرد و زمینه برای فروپاشی حکوم 
دوره با زمینه نظری نئوکالسیکی با تلقی مناطق به عنوان واحدهای بزرگ تولیدی ،تعادل میان مناطق در اشتغال و
درآمد را حاصل عملکرد ظریف بازار دانسته (ریچاردسون و تارونارو .)71 : 1373 ،که حرکت سرمایه ،نیروی کار
یکند (ادل ،) 68 : 1380 ،و
مهاجر و عامل برابرسازی قیمتها از طریق مبادله ،برابری بیشتر منطقهای را توصیه م 
یکند (صرافی .) 23 : 377 1 ،در اواسط دهه
توسعه ناموزون را به عنوان مرحله گذار به سوی تعادل نهایی قلمداد م 
تهای تعدیل اقتصادی مورد انتقاد گسترده
 1990نارضایتی نسبت به الگوی دولت حداقل شکل گرفت و سیاس 

یتواند راهگشای موفقیت فرایند
اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفت .آنان معتقدند که تعامل سازنده دولت – بازار م 
یدری .) 283 : 384 1 ،در این دوره با نضج توسعه پایدار
اصالحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد (م 
ارزشهای منطقهای و محلی از اهمیت ویژهای در ارتباط با نقش دولت در نهاد سازی و رقابت پذیری منطقهای
برخوردار شد.

تأثیرپذیری نظامهای سیاسی جهان سوم از الگوهای رشد متداول پس از جنگ جهانی دوم عمدتًاًا تحت تأثیر الگوی
رشد رستویی با رشد اقتصاد ملی و ظهور عدم تعادل در نظام اقتصادی و اجتماعی منجر به عدم تعادل فضایی و

منطقهای این کشورها شد (رهنمایی و وثوقی لنگ .) 36 :2931 ،ویژگی خاصی از نظام سیاسی – اقتصادی کشورهای

در حال توسعه ،دولت رانتی است .در نظام دولت رانتی ،تسلط دولت بر اقتصاد (واسط میان رانت و اقتصاد داخلی)
منشاء بیرونی و مستقل داشته و ویژگی سیاستگذاری دولت تابعی از منبع درآمدی (نوسانات بازار جهانی) و
ایدئولوژی هیات حاکمه است .از نظریههایی که به ساخت و کارکرد دولت در نظام فضایی کشور پرداخته است
نظریه دولت و شهرنشینی دکتر رهنمایی است .تبیین فرایند شهر و شهرنشینی ایران پس از انقالب مشروطیت با
دگرگونی منابع درآمدی دولت ،میزان و جریان مازاد و گسترش نظام اداری و سیاسی جدید (رهنمایی- 22 : 1373 ،
 ،) 23نظام منطقهای کشور را از نظر ساختی و کارکردی به دولت وابستهتر نمود .این نظریه مبنایی برای تحقیقات

بیشتر با نقش دولت و بخش عمومی در کشور گردید .رساله دکتری اکبری ( ) 378 1با عنوان " نظام شهرنشینی در

ایالم "؛ وی با مطالعه نظام شهرنشینی ایالم و رد خصیصههای تعریف شده مبتنی بر نظریه سرمایه داری بهره وری،
افزوده شدن  41نقطه جدید شهری در فاصله سالهای  1335 - 75و افزایش میزان شهرنشینی از  7/6درصد به بیش از
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یکند .رساله دکتری روستایی ( ) 377 1با عنوان "
 52درصد را حاصل تصمیمات و سرمایه گذاری دولت قلمداد م 

عدم تعادلهای فضایی کشور و ریشه یابی آن "؛ این تحقیق تمرکزهای موجود در فضای ملی و ناحیهای را برآیند
تهای
یهای موجود را ناشی از نظام مدیریتی و سیاس 
یداند .نابرابر 
تمرکز کارکردی و تمرکز در بعد فضایی م 

ینماید .رساله دکتری ضیایی (  ) 1379تحت عنوان" نقش دولت در شهر و شهرنشینی در ایران "؛
اجرایی آن تلقی م 
تهای پیرامونی و رانتی به عنوان یکی از عناصر اصلی
این تحقیق نظریه دولت و شهرنشینی را در قالب نظریه دول 
یدهد .در این ارتباط هفت شاخص را شامل :الگوی درآمدی ،هزینهای،
توسعه شهرنشینی در ایران مورد تاکید قرار م 
تهای اجرایی دولت را مورد تبیین و تحلیل قرار
یها ،گسترش پیکره و سیاس 
اشتغال ،تقسیمات کشوری ،شهردار 

یدهد (ضیایی .) 370 : 1379 ،رساله دکتری حسین میرشجائیان حسینی ( )0931با عنوان " ارزیابی نقش بخش
م
عمومی در توسعه اقتصادی منطقهای ایران " به این نتیجه رسیده است که رفتار بودجه ریزی استانی در ایران کارایی

محور و نه برابری محور است .جهت تبیین پدیده رانت جویی در توزیع بودجههای استانی با استفاده از الگوی
حهای ملی توسعه منطقهای که عمدتًاًا بر مبنای چانه زنی تعریف
یدهد که طر 
تحلیلی اقتصاد سنجی فضایی نشان م 
ییابند ،قادر به رفع فقر و کاهش عدم توازن منطقهای در ایران نبودهاند.
شده و شکل م 
روش تحقیق
روش تحقیق این مقاله از لحاظ هدف با توجه به نقش فرایندهای کارکردی و ساختی دولت در نظام بخشی

یباشد .دادههای مورد
منطقهای از نوع تحقیقات کارکردی – توسعهای و از حیث روش از نوع توصیفی – تحلیلی م 

نیاز از روش مطالعات کتابخانهای و اسنادی جمع آوری شده است .برای بررسی نظام منطقهای کشور جهت شناخت

بهای
صهای حسا 
تحوالت و دگرگونی با استفاده از  25شاخص اقتصادی – زیربنایی و اجتماعی شامل شاخ 
منطقهای ،شاخصهای صنعتی و ...نسبت به رتبه بندی استانهای کشور در مقاطع دهههای  70ﻫ.ش و حال حاضر
اقدام شد .برای تعیین ضریب اهمیت شاخصها ،از روش آنتروپی شانون و جهت رتبه بندی استانها از مدل
تاپسیس استفاده شده است .نتایج تحوالت و دگرگونی فضایی با استفاده از نمودارها و نقشههای استخراجی با نرم
یگیرد.
افزارهای  EXCELو  GISدر ارتباط با نقش دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار م 
صهای رتبه بندی استانهای کشور با عالئم و میانگین وزنی آنتروپی شانون در دهه  07و  09ﻫ.ﺵ
جدول شماره  :1شاخ 
ردیف

صه ا
شاخ 

میانگین وزنی آنتروپی شانون
دهه  70و  90ﻫ.ﺵ

X1

نسبت شهرنشینی

0/00225

X2

نرخ مشارکت اقتصادی

0/00045

X3

نرخ باسوادی

X4

سرانه ناخالص داخلی استانها بدون نفت (هزار ریال)

X5

سرانه ناخالص داخلی استانها (هزار ریال)

X6

شهای استان
نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به کل ارزش افزوده بخ 

0/0141

X7

نسبت ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به کل ارزش افزوده بخشهای استان

0/0294

X8

نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به کل ارزش افزوده بخشهای استان

0/0049

X9

نسبت شاغالن کارگاههای  50نفرکارکن و بیشتر استانی به کل کشور

0/0818

0/0002
0/00825
0/022

X10

تعداد تخت بیمارستانی به هزار نفر جمعیت

0/00625

X11

یهای هر استان به کل کشور
درصد اعتبارات تملک دارای 

0/02335

X12

نرخ بیکاری (منفی)

0/00605

بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام25 ...
X13

تعداد پزشک به  10000نفر جمعیت

0/00515

X14

نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به کل ارزش افزوده آن بخش در کشور

X15

نسبت ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به کل ارزش افزوده آن بخش در کشور

X16

نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به کل ارزش افزوده آن بخش در کشور

0/08195

X17

نسبت شاغالن عمومی کارگاههای صنعتی باالی  50نفر کارکن و بیشتر استان به کل

0/11655

X18

نسبت وابستگی سنی (منفی)

X19

سهم استان از محصول ناخالص داخلی بدون نفت

X20

نسبت جمعیت استان به کل کشور

X21

نسبت سرانه تولید ناخالص (بدون نفت) به جمعیت استان

X22

نسبت ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بدون نفت خام و گاز طبیعی استان به کل کشور

0/07115

X23

درصد مالکیت عمومی در صنایع باال  ی ی  50نفر کارکن استان به کل کشور

0/07625

X24

نسبت ارزش افزوده فعالیت صنعتی در کارگاههای صنعتی  50نفر کارکن و بیشتر استان به کل

0/10635

X25

نسبت ارزش تولیدات در کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر استان به کل

0/02465
0/1054

0/001
0/0619
0/03625

صها آنتروپی شانون)
∑(جمع وزنی شاخ 

0/0182

0/0962
1
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یافتههای تحقیق
روی کارآمدن دولت پهلوی با منابع درآمدی سرشار فروش نفت امکان گذار از دولت سنتی به دولت مدرن را با
ساخت و کارکرد جدید فراهم ساخت .چنین شرایطی از یک سو ،ساختار عمومی دولت را در سطح مناطق گسترش
داد و از سوی دیگر ،اقتصاد منطقهای را تحت تأثیر قرار داد و در مجموع هرگونه تکاپو برای منطقه گرایی با بخشی
نگری و تمرکزگرایی به نام ناسیونالیسم را نفی و انکار کرد ) .)AmirAhmadi, 1989: 524سیاستگذاری اقتصادی
دولت با تاکید بر بخش عرضه اقتصاد در فضای دوگانگی حاکم بر اقتصاد ملی منجر به شکل گیری دو بازار :بازار
ملی (با تکنولوژی پیشرفته ،انحصاری و متمرکز) و با بازارهای محلی (با تکنولوژی سنتی و کاربر) در فضای ملی
گردید (رنانی .) 96 : 1389 ،این در حالی بود که سیاست تحت الحمایه پروری دولت پهلوی در ماهیت یک دولت
بهای رشد) ،منجر به تشدید عدم تعادل
رانتی در مناسبات فضایی با انباشتگی بازار ملی در مناطق خاص (قط 
منطقهای کشور گردید .تشکیل دولت اسالمی پس از انقالب  357 1با ترویج گفتمان انقالبی منجر به تسلط دولت بر
منابع به ویژه صنایع بازار ملی (  91درصد صنایع باالی  1000نفر کارکن – مرکز آمار ایران .)1 48 : 364 1 ،گردید به
طوریکه پس از پیروزی انقالب ،حکومت و بنیادها  ...حدود دو سوم بنگاههای اقتصادی و نیروهای کار را تحت
کنترل خود در آوردند (کدی .)14 : 384 1 ،دولت گرایی با سیاست عدالت توزیعی منجر به اصالح اداری دولت قبل
نهای ایالتي و واليتي منحل گرديد و جاي خود
و توجه به مناطق محروم گردید .به گونهای که در سال  358 1انجم 
را به كميته برنامه ريزي استان داد (خوشكالم خسروشاهي ،) 28 : 377 1 ،و سهم اعتبارات استاني از اعتبارات ملي
جهت رفع محرومیت استانهای محروم به  61درصد (در فاصله  357 1تا  )1 36 1افزايش يافت (اسپندی: 378 1 ،
 .) 29ضرورت بازسازی اقتصادی ایران پس از جنگ تحمیلی ،دولت وقت را به اجرای برنامه تعدیل ساختاری ملزم
صهای کالن
ساخت .اولویت توسعه اقتصادی کشور در بازار آزاد ،نظام منطقهای را از یک سو تحت تأثیر شاخ 
اقتصادی (کاهش سهم کشاورزی و صنعت در تولید ناخالص داخلی ملی و استانی) و از سوی دیگر تحت تأثیر
خصوصی سازی در بازار ملی مستقر در مناطق قرار داد .مشخصترین اقدام دولت در رابطه با توسعه منطقهای کشور
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افزایش اعتبارات عمرانی استانها بود .به طوریکه در این دروه افزایش  45درصدی را تجربه نمود (همان .) 57 :به
دنبال بحران آفرینی و شکست برنامه تعدیل ساختاری در سال ( 374 1مؤمنی ،) 163 : 386 1 ،علی رغم استمرار برنامه
تهای بعدی ،روند مزبور تغییری در ماهیت و ساختار هسته سرمایه داری دولتی ایجاد نکرد
خصوصی سازی در دول 

و تنها به لحاظ ترکیب سرمایه داری ،گرایش از انحصاری غالبًاًا دولتی به حالت دولتی – شبه دولتی تغییر یافت و به
تهای واگذار شده ،شرکتهای دولتی جدید بیشتری تأسیس شد (ستاری .) 236 : 1389 ،بی جهت
تعداد همان شرک 

تهای دولتی پس از سال  1370کمتر از  55درصد کل بودجه کشور نبوده است
نیست که سهم بودجه شرک 
(رهنمایی و وثوقی لنگ.) 38 :2931 ،

نمودار شماره  :1سازوکارهای ساختی و کارکردی دولت در نظام بخشی به توسعه منطقهای ایران
منبع :یافتههای پژوهش

شهای سیاسی و اجتماعی میان هواداران اقتصاد بازار و دولت گرایی به
دوره دولت اصالحات را باید نقطه اوج تن 
حساب آورد (شاکراردکانی .)39 :3931 ،اقدامات منطقهای این دوره تا حدود زیادی با اهداف توسعه منطقهای
همخوان بود .مشهودترین اقدامات دولت شامل تصویب و اجرایی شدن شورای برنامه ریزی استانها در راستای
حهای آمایش سرزمین و تهیه سند توسعه
تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانها ،اجرای قانون شوراها ،تهیه طر 
استانها بود .دوره دولت چهارم (دولت نهم و دهم) دوره تجدید گفتمان انقالبی و تشدید دولت گرایی و تقابل با
اقتصاد سیاسی بین المللی است .در این دوره با انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی (نهاد نظارتی مرکزی)،
یها (وزارت کشور به عنوان نهاد مرکزی) قرار گرفت و با کاهش نسبت
شورای برنامه ریزی استانها ،ذیل استاندار 
اعتبارات استانی به کل اعتبارات کشور از  8/4درصد به  4/7درصد از سال  387 1تا  2931بر روند تمرکز گرایی
شهای مجلس شورای اسالمی.) 74 :4931 ،
کشور افزوده شد (مرکز پژوه 

بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام27 ...
یها و اقدامات توسعه منطقهای در جمهوری اسالمی ایران
جدول شماره  :2دورههای دولت ،ویژگ 
ردیف
1

دورههای دولت
د و لت

انتقادی

-

دوره زمانی

یه ا
ویژگ 

357 1- 367 1

انقالبی

2

د و لت
( مص ل ح ت

سازندگی
گرا

368 1- 1375

و

متعارف)

3

دولت اصالحات

4

دولت انتقادی

376 1- 384 1

اقدامات فضایی و منطقهای

نیروها غالب

اندیشه انقالبی -دولت گرایی

چپ

گفتمان

تهای
 -جنگ  -سیاس 

انقالبی

(نیروی

منطقهای تحت عنوان طرحهای استانی – افزایش اعتبارات

توزیعی – تقابل با اقتصاد

هوادار

دو ل ت

استانهای عقب مانده – تصویب و تهیه طرح آمایش کشور

سیاسی بین المللی

گرایی)

مصلحت گرایی – برنامه

نو محافظه کاران

افزایش اعتبارات عمرانی استانها نسبت به اعتبارات ملی –

تعدیل ساختاری – اقتصاد

بازاری – نیروهای

آزاد  -خصوصی سازی –

بورکراتیک (نیروی

انطباق با اقتصاد سیاسی بین

هوادار

اقتصاد

المللی

بازار)

تاکید بر جامعه مدنی  -قانون

اصالح طلبان –

برنامه

-

گرایی

–

ادامه

خصوصی سازی

رادیکال

حهای ناحیه و
شورای برنامه ریزی استان  -تلفیق طر 

تصویب طرح آمایش سرزمین – ایجاد مناطق آزاد تجاری
– صنعتی در مناطق مستعد

تصویب و اجرایی شورای برنامه ریزی استان – اجرای

قانون شوراها – تمرکززدایی  -تهیه طرحهای آمایش
سرزمین – تهیه سند توسعه استانها

نیروهای
بورکراتیک (نیروی
هوادار

اقتصاد

بازار)
–

توده گرایی

384 1-2931

تشدید

توده

تهای
سیاس 
خصوصی

گرایی
توزیعی

سازی

–
–

چپ

ماده  180بودجه  -سند ملی آمایش سرزمین  -تهیه

نیروهای
گفتمان

انقالبی

برنامههای ویژه فرابخشی  -ساماندهی نظام درآمد-هزینه

(سهام

(نیروی

هوادار

استان

عدالت) – اقتصاد دولتی –

دولت گرایی -

تقابل با اقتصاد سیاسی بین

مخالف

دوره

المللی

سازندگی

و

اصالحات)
منبع :یافتههای پژوهش

نظام منطقهای دهه  07ﻫ.ش
نظام توسعه منطقهای ایران در دهه  70ﻫ.ش از یک سو تحت تأثیر عدم تعادل شدید منطقهای ایران قبل از انقالب و
از سوی دیگر مقارن با دوره دولت سازندگی و مصادف با اجرای برنامه اول و دوم توسعه بعد از جنگ تحمیلی قرار
گرفت.

نهای ایران در دهه  07ﻫ.ﺵ .منبع :یافتههای پژوهش
نمودار شمار  :1رتبه بندی و سطح توسعه یافتگی استا 

یدهد .وزن مجموعه توسعه یافتگی
نتایج رتبه بندی استانها با مدل تاپسیس و طبقه بندی استانها به  4طبقه نشان م 
 28استان در این دهه معادل  3/ 21درصد بوده است .در طبقه اول (باالی وزن توسعه  )0/3به ترتیب استانهای تهران
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(با وزن توسعه  ،)0/ 7643خوزستان (با وزن  )0/ 4195و اصفهان (با وزن  )0/ 3351قرار دارند که به عنوان توسعه
یگردند .طبقه دوم (با وزن  0/1تا )0/3؛ شامل  7استان به ترتیب استان گهکیلویه
یافته ترین مناطق کشور محسوب م 
و بویراحمد ،خراسان رضوی ،مرکزی ،آذربایجان شرقی ،فارس ،گیالن و کرمان با وزن توسعه یافتگی میان  0/1تا
یگردد که هم دارای پتانسیل رشد سرزمینی و هم
 0/2قرار دارند .این طبقه ستون نظام منطقهای کشور محسوب م 
یباشند .طبقه سوم (با وزن  0/ 03تا )0/1؛ در این طبقه  13استان به
عمومًاًا دارای پیشنه صنعتی قبل از انقالب م 
ترتیب قزوین ،مازندران ،آذربایجان غربی ،یزد ،لرستان ،قم ،زنجان ،هرمزگان ،گلستان ،کرمانشاه ،ایالم ،همدان و
سمنان قرار داشتهاند .طبقه چهارم (با وزن  0/ 01تا )0/ 03؛ شامل استانهای سیستان و بلوچستان ،اردبیل ،چهارمحال
 بختیاری و کردستان با دامنه وزنی  0/ 0197تا  0/ 0296به عنوان توسعه نیافته ترین مناطق و استانهای کشوریباشد که با
یگردند .در این دهه وزن توسعه استان تهران به تنهایی برابر  24درصد وزن توسعه کشور م 
محسوب م 
یباشد .این در حالی است که که
احتساب استانهای خوزستان و اصفهان معادل  47درصد از کل توسعه کشور م 
وزن توسعه استان تهران (  )0/ 7643از مجموعه وزن استانهای طبقه سوم و چهارم به تعداد  81استان (با وزن
 )0/ 7357بیشتر است و توسعه یافتگی استان تهران بالغ بر  38 /8برابر آخرین استان (کردستان) در رتبه بندی
یباشد.
استانهای کشور در دهه  70ﻫ.ش م 

شکل شماره  :2نقشه رتبه بندی و سطح توسعه یافتگی استانهای ایران در دهه  82(07استان) .منبع :یافتههای پژوهش

نظام منطقهای ایران دهه  09ﻫ.ش
دهه حاضر نشانگر تالش بیش از  2دهه و اجرای  4برنامه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جهت دستیابی به توسعه و
رفع عدم تعادل و توازن منطقهای کشور است .تعداد استانهای کشور به  31استان افزایش یافت .در این دهه وزن
توسعه استانها از  3/ 21درصد به  4/ 43درصد افزایش یافت .در طبقه استانهای توسعه یافته (وزن باالی )0/3

بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام29 ...

همچنان سه استان تهران (با وزن  ،)0/ 7484اصفهان (با وزن  )0/ 5454و خوزستان (با وزن  )0/ 5404فاصله خود را
از استانهای دیگر در این دهه حفظ کردند و در این طبقه افزایش ملموس توسعه برای استان اصفهان با گرایش به
مرکز فالت بوده است .در طبقه دوم (وزن  0/1تا )0/3؛ تعداد استانهای در حال توسعه از  7استان به  11استان
افزایش یافت.

نهای ایران در دهه  09ﻫ.ﺵ .منبع :یافتههای پژوهش
نمودار شماره  :2رتبه بندی و سطح توسعه یافتگی استا 

شکل شمار  :3نقشه رتبه بندی و سطح توسعه یافتگی استانهای کشور دهه  09ﻫ.ﺵ.
منبع :یافتههای پژوهش
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و مجموعه وزنی توسعه این استانها در این طبقه از وزن  0/ 9529در دهه  70به وزن معادل  1/ 74در دهه 90
افزایش یافت .طبقه سوم (استانهای کمتر توسعه یافته با وزن  0/ 03تا  )0/1شامل  15استان وزن توسعه معادل
 0/218را به خود اختصاص دادند .طبقه چهارم (استانهای توسعه نیافته با وزن  0/ 01تا  ،)0/ 03شامل  2استان
(کردستان و خراسان جنوبی) تنها وزنی معادل  0/ 0476از کل وزن توسعه  4/ 43را کسب نمودند .در این دهه عالوه
بر افزایش وزنی توسعه نسبت به دهههای گذشته ،به تعداد و وزن توسعه یافتگی استانهای در حال توسعه در طبقه
دوم افزوده شد .اما کماکان فاصله استانهای توسعه یافته با استانهای توسعه نیافته بسیار زیاد و مشابه دهههای گذشته
است.
تجزیه و تحلیل
دولت گرایی گفتمان انقالبی دهه  60ﻫ.ﺵ میراث دار ماهیت دولت رانتی و الگوی عدم تعادل منطقهای کشور بود.
تهای توزیعی به تودهها و استانهای محروم تاکید
تسلط بر اقتصاد (رانت نفت و بازار ملی) در این دهه بر سیاس 
گردید .ضرورت بازسازی اقتصادی کشور با تسلط گفتمان طرفداران اقتصاد بازار منجر به اجرای برنامه تعدیل
ساختاری توسط دولت سازندگی در کشور شد .این برنامه از یک سو اقتصاد ملی و منطقهای را تحت تأثیر قرار داد
و از سوی دیگر به واسطه خط مشی نئوکالسیکی این برنامهها اقدامات توسعه منطقهای کمتری انجام پذیرفت .دراین
دهه (  70ﻫ.ﺵ) تنها  47درصد وزنی توسعه در سه استان تهران ،خوزستان و اصفهان متمرکز بود و وزن توسعه
استان تهران به تنهایی از  81استان بیشتر بود که در مجموع اقدامات دولت و ساختار منطقهای کشور در این دهه با
یها با روی کارآمدن دولت اصالحات،
تمرکز شدید نشان از عدم تعادل منطقهای کشور داشت .پس از بحران آفرین 
توسعه منطقهای درراستای اصالح ساختاری مورد توجه دولت قرار گرفت و اقداماتی نظیر تصویب و اجرایی شدن
شورای برنامه ریزی استانها در راستای تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانها ،اجرای قانون شوراها و  ...انجام
پذیرفت .بازگشت گفتمان انقالبی در دولت محمود احمدی نژاد با تاکید بر دولت گرایی و تقابل با اقتصاد سیاسی
بین المللی نظام منطقهای تأثیر گذار بود .از یک سو سیاستگذاری اقتصادی دولت اقتصاد منطقهای (افزایش تورم و
رکود و  )...را تحت تأثیر قرار داد و از سوی دیگر از سوی دیگر منجر به تمرکز گرایی در کشور شد به گونهای که
نسبت اعتبارات استانی به کل اعتبارات کشور پس از سال  387 1تا  4931از  8/4درصد به  4/7درصد کاهش یافت.
نظام منطقهای کشور در دهه  90ﻫ.ﺵ علی رغم افزایش نسبی وزن توسعه نامتعادل است و فاصله استانهای توسعه
یباشد .نسبت
یافته با استانهای میانی حفظ و نسبت به استانهای عقب مانده با جغرافیای وسیع بسیار زیاد م 
تغییرات توسعه نظام منطقهای کشور در دو دهه با سازوکارهای نقش دولت در نظام منطقهای شامل :ساختار عمومی
دولت ،نظام بودجه ،سیاستگذاری اقتصادی و و مالکیت دولتی و توزیع فضایی شرکتهای دولتی قابل تبیین است.
شاخص ساختار عمومی دولت با افزایش بودجه جاری و عمرانی منجر به ارتقاء جایگاه و وزن استانهای کمتر
توسعه یافته ،شده است و نسبت تغییرات این استانها در طبقات کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته (علی رغم نسبت
کم) مثبت بوده است .شاخص مالکیت دولتی با سرمایه گذاری مستقیم دولت در اجرای برنامههای منطقهای مانند
اجرای پروژههای نفت و گاز منجر به نزول جایگاه استان کهکیلویه و بویراحمد و ارتقاء جایگاه استانهای هرمزگان و
بوشهر در طی دو دهه گذشته شده است و شاهد باالترین تغییرات از دهه  70ﻫ.ﺵ تاکنون برای این استانها
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یباشیم .اجرای برنامه تعدیل ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی منجر به ارتقاء استانهای اصفهان و نزول جایگاه
م
استان گیالن در طی دو دهه گردیده است.
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
تهای طرفدار دولت گرایی (دولت دهه  60و دولت نهم و
براساس نتایج تحقیق تأثیر ساخت و کارکرد دول 
تهای سازندگی ،اصالحات و دولت کنونی) در چهار سازوکار شامل:
تهای طرفدار اقتصاد بازار (دول 
یازدهم) و دول 
تهای
 -1ساختار عمومی دولت  -2نظام بودجه  -3سیاستگذاری اقتصادی  -4فعالیت اقتصادی دولت – شرک 

تهای طرفدار اقتصاد دولتی تحکیم ساختار عمومی و
دولتی؛ نظام منطقهای کشور را تحت تأثیر قرار دادهاند .در دول 
سیاستگذاری های عدالت توزیعی در قالب بودجه و گسترش سطح فعالیت اقتصادی دولت اولویت اساسی داشته
تهای طرفدار اقتصاد بازار سیاستگذاری های اقتصادی با کاهش سطح فعالیت اقتصادی دولت مبتنی بر
است .دول 
سازوکار بازار (با تنوع سیاست و اقدامات) اهمیت دارد .لیکن میراث دولت رانتی و ترجمان اجتماعی و فضایی با
یسازد .اجرای
تعریف دولت در مقیاس بزرگ یعنی حکومت ،نقش دولت را در نظام بخشی منطقهای بیشتر هویدا م 
برنامه تعدیل ساختاری پس از انقالب توسط دولت سازندگی در کنار مالکیت و فعالیت بنیاد و نهادها در اقتصاد با

ایجاد انحصار و روابط ساختی جدید (الگوی مرکز – پیرامون نظام سرمایه داری دولتی) از یک سو منجر به تحکیم

دولت گرایی و پیچیدهتر شدن روابط فضایی اقتصاد در کشور شد و از سوی دیگر اقدامات توسعه منطقهای (از
وظایف رسمی دولت) جهت رفع و کاهش عدم تعادل ،به دلیل خط مشی نئوکالسیکی این برنامهها ،شاهد کمترین
سطح نسبت به دورههای قبل و بعد خود بود .نتایج رتبه بندی استانهای کشور در این دهه موید عدم تعادل شدید
منطقهای بیش از  38برابری میان توسعه یافته ترین استان (تهران) با عقب ماندهترین استان (کردستان) وجود داشته
تهای بعد از
است .اقدامات منطقهای دولت اصالحات با اصول توسعه منطقهای بیشترین همخواهی را در میان دول 
تهای عدالت توزیعی تمرکزگرایی
یباشد که روی کار آمدن دولت نهم و دهم با دولت گرایی و سیاس 
انقالب دارا م 
یدهد که عدم تعادل منطقهای کشور همچنان
در کشور گسترش یافت .از این رو نتایج رتبه بندی دهه کنونی نشان م 
یباشد .این در حالی است که الگوی
پایدار است و تغییرات در رتبه بندی استانها موید نقش دولت در اقتصاد فضا م 
سیاسی دولت پهلوی در قالب دولت حداکثر با نقش دولت در توسعه منطقهای قابل تبیین است و اقدامات دولت
سازندگی در اجرای برنامه تعدیل نوعًاًا نشانگر حرکت دولت حداکثر به دولت حداقل در ایران بوده که علی رغم
شکست برنامه تعدیل در کشور و سطح جهانی منجر به ترویج نظریه حکمروایی خوب و نقش پذیری دولت در
یرسد وجود
کنار بازار در توسعه منطقهای (نهاد سازی و رقابت پذیری منطقهای) گردیده است .به نظر م 
تهای طرفدار اقتصاد بازار و دولت گرا به ویژه تبیین توسعه حاکی از جایگاه
سها در رفت و برگشت دول 
پارادوک 
تهای پس از انقالب در ماهیت اقتصاد سیاسی این کشور دارد که باتوجه به فرایندهای ساختاری
دولت به ویژه دول 
و نقش دولت در توسعه و شکل گیری عدم تعادل منطقهای کشور ،دو راهبرد اصلی و سیزده راهبرد فرعی جهت به
یگردد .راهبردهای اصلی:
تعادل کشاندن عدم تعادل منطقهای ایران پیشنهاد م 
 :1تحول و اصالح در ساخت و کارکرد دولت مبتنی بر الگوی حکمروایی خوب با توسعه در ساختار عمودی و
افقی نظام فضایی سرزمینی کشور
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 :2توسعه مشارکت سیاسی در نهادسازی مدنی و رقابت پذیری اقتصاد ملی و منطقهای کشور
راهبردهای فرعی:
 :1تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقهای مبتنی بر بازارهای منطقهای و جهانی
 :2اصالح نظام بودجه ریزی دولتی و ایجاد ردیف بودجهای تحت عنوان تحرک بخشی به اقتصاد مناطق کمترتوسعه
صهای کشوری
یافته جهت دستیابی به میانگین شاخ 
 :3ارتقاء جایگاه شورای عالی آمایش و مرکز آمایش سرزمین به عنوان یک مرکز مستقل در سیاستگذاری منطقهای
برای ساماندهی و وحدت رویه برای کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی
 :4اتخاذ سیاست نهادسازی منطقهای با مشارکت سیاسی و تقویت منابع و ظرفیت نهادهای محلی در طراحی ،تطبیق
و ارائه خدمات با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته
 :5پیش بینی و بررسی ابعاد فضایی و منطقهای سیاستگذاری های اقتصادی دولت در سطح مناطق
 :6ایجاد خوشههای صنعتی در مناطق کمترتوسعه یافته با نقش حمایتی و هدایتی دولت
 :7اتخاذ سیاست رقابت پذیری منطقهای جهت توسعه پایدار اقتصاد منطقهای کشور
 :8اصالح نظام مدیریت فضایی کشور با منطقه بندی مبتنی بر جغرافیای سرزمینی و تعدیل ساختار عمومی دولت و
توجه ویژه به آمایش سرزمین (تعادل بخشی به توزیع و ترکیب جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمینی)
 :9تعیین نقش و جایگاه هر استان در اقتصاد ملی با تاکید بر مناطق مرزی و غیر برخوردار
 : 10اعمال سیاستهای تشویقی باحمایت دولت برای جذب و هدایت سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی
جهت سرمایه گذاری در مناطق و نواحی عقب مانده کشور
 :11توسعه منطقهای مبتنی بر توانمندیهای سرزمینی به ویژه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان با نقش پذیری
و ایجاد متروپل های منطقهای و رقیب با متروپلهای منطقهای کشورهای عربی (کریدورهای حمل و نقل و مالی)

 : 12توسعه زیرساختها و شبکههای ارتباطی ترانزیتی (کریدورهای شمال – جنوب و شرق  -غرب کشور) در

مناطق کمتر توسعه یافته
 : 13توجه جدی به محیط زیست مناطق در سیاستگذاری و اجرای برنامههای اقتصادی دولت
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