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  ـ انتخاب عقاليي نهادي2فصل 

  اي از چارچوب توسعه و تحليل نهادي  ارزيابي

ب عقاليي نهادي انجام دهم پاسخ دادم كه وقتي پل ساباتيه از من خواست نوعي ارزيابي از چارچوب انتخا

ارزيابي همه آثاري كه ممكن است زير چتر اين اصطالح قرار گيرد براي يك شخص، حوزه بسيار بزرگي است. 

اي از ادبيات، به طور خاص بر چارچوب  من به جاي تالش براي انجام اين نوع ارزيابي از چنين مجموعه گسترده

كزم كه بر اساس آثار بسياري از همكاران در كارگاه آموزشي نظريه سياسي و متمر 1توسعه و تحليل نهادي

  توسعه يافته است.  3در دانشگاه اينديانا 2مشي تحليل خط

ها  دو جنبه مهم چارچوب توسعه و تحليل نهادي در مقاله اوليه الري كايرز توسعه داده شد. يكي از اين جنبه

ها در سطح قانون اساسي (سطح تأسيسي)،  بط ميان آنهاست: تصميمگيري و روا تمايز ميان سه اليه تصميم

اي است كه  . جنبه دوم شرح عناصر بنيادي4ها در سطح عملياتي ها در سطح انتخاب جمعي و تصميم تصميم

 گيري مورد استفاده قرار گيرد. در اين فصل، آوردها و ارزشيابي آنها در هر سه اليه تصميم تواند براي تحليل ره مي

هاي همساز با  ها و مدل و همين طور نظريه 1982گونه به روز شده چارچوب در پرتو ساير آثر انجام شده از سال 

  اين چارچوب را ارائه خواهيم داد. 

  شود:  هاي كليدي دخيل در مطالعه نهادها (مد نظر ما) ارائه مي اي از دشواري در اينجا فهرست اوليه

ها و همين طور  ها (هستارها) از جمله سازمان ع مختلف و متعددي از موجوديتاشاره به انوا 5»نهاد«اصطالح  .1

 ها دارد.  درون و ميان سازمان 6مورد استفاده براي ساختاردهي الگوهاي تعامل قواعد

                                                            
١. Institutional analysis and development framework  
٢. Workshop in political theory and policy analysis  
٣. Indiana University  
٤. Constitutional, collective choice and operational decisions  
٥. Institution   
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شوند كامالً مرئي  مستقر مي 7دهي شده هاي (هستارهاي) سامان هايي كه در آن موجوديت اگر چه ساختمان .2

 نهادها نامرئي هستند. هستند ولي خود 

دهي نوعي رويكرد منسجم براي مطالعه انواع مختلف ترتيبات نهادي، از جمله بازارها، سلسله  براي شكل .3

المللي،  هاي بين هاي ملي و رژيم هاي داوطلبانه (خيريه)، دولت ها، سازمان ها، خانواده ها، شركت مراتب

 هاي متنوع نياز دارد.  تههاي) متعدد از رش هاي (ورودي پژوهشگر به نهاده

ها، نوعي چارچوب نهادي منسجم نياز است تا ارائه و  هاي متعدد مورد استفاده ميان رشته با توجه به زبان .4

 هاي مسئله را ميسر سازد.  ها و محيط هاي به كار رفته در پازل هاي نظريه هاي مختلف و مدل مقايسه نظريه

موالً درون ساختار قواعد موجود در يك سطح مختلف اتخاذ ها در مورد قواعد در هر سطحي مع تصميم .5

 شود. در نتيجه، مطالعات نهادي بايد سطوح مختلف تحليل را در برگيرند.  مي

و جوامع محل سكونت افراد به  9هاي جهان پيرامون ، ويژگي8هايي از قواعد در هر سطحي از تحليل، آميخته .6

  .11گيرد تا افزودني. صورت مي 10روش هيئتي

انگيز را به طور خالصه مورد  اجازه دهيد قبل از پرداختن به رويكرد توسعه و تحليل نهادي اين موضوعات بحث

  بحث قرار دهيم. 

پژوهاني وجود دارد كه از اصطالح نهاد براي اشاره به نوعي موجوديت (هستار)  سردرگمي عمده، بين دانش

كنند و  نوعي حزب سياسي يا يك خانواده استفاده ميسازماني نظير پارلمان، يك شركت توليدي ـ خدماتي، 

                                                                                                                                                                                                
  اصطالحrules تر شود،  ام تا فهم مطالب براي خواننده آسان شود، با اندكي تسامح آن را معادل قواعد قرار داده راسر اين فصل فراوان استفاده ميدر س

تعيين  خورد، اشاره به اين واژه دارد. آنچه (رسمي يا غيررسمي) بايدها و نبايدها را در يك وضعيت خاص بنابراين هر جا در اين فصل واژه قواعد به چشم مي
  هاي عمومي قرار داده ام (م).  مشي كند، زيرمجموعه قانون و خط مي

٦. Patterns of intervention   
٧. Organized entities  
٨. Rules   
٩. Attribufes of the world  
١٠. Configural  

 دهد. ولي در حالت دوم زياد  اء، كليت سيستم را تحت تأثير قرار مييعني فلسفه موجودي هر جزء به ساير اجزاء بستگي دارد، بنابراين كم و زياد كردن اجز
 شدن يا كم شدن، تأثيري بر سايرين ندارد (م). 

١١. Additive  
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اقتباسي مورد استفاده افراد » 12قواعد، هنجارها و راهبردهاي«پژوهاني كه از اين اصطالح براي اشاره به  دانش

گيرند. در اين فصل، اصطالح نهاد را در معناي دوم استفاده خواهيم كرد  ها بهره مي فعال درون يا ميان سازمان

هاي تكراري اشاره دارد كه به وسيله  ها در موقعيت مورد استفاده به وسيله انسان 13مفاهيم مشترك«كه به 

  »دهي شده است ها سازمان قواعد، هنجارها و استراتژي

گيري آنها است.  يكي از دشوارترين مسائل كه بايد در مطالعه نهادها رفع شود چگونگي مشخص كردن و اندازه

كنندگان وجود دارند، از اين رو بعضاً به صورت  اهيم مشترك هستند، در اذهان مشاركتچون نهادها اساساً مف

پژوهان و مقامات اجرايي، آموختن  هستند تا شكل تصريحي و مدون. يكي از مسائل فراروي دانش 14دانش ضمني

  چگونگي تصديق و شناسايي حضور نهادها در عمل واقعي است. 

به جاي قواعد  15گيري نهادها، ما بر مفهوم قواعد مورد استفاده يي و اندازهدر آموزش پژوهشگران براي شناسا

كنيم. قواعد مورد استفاده تجلي مواقعي است كه در آن مواقع فرد جديد (نظير كارمند جديد  تأكيد مي 16مدون

ن شود. قواعد (يعني آ پذير مي موجود، جامعه 17يا يك كودك جديد) درون يك سيستم رفتار قاعده محور

آموزد انجام دهد يا ندهد  شود) به آنچه يك فرد در عمل مي قواعدي كه بر رفتار و گفتار چنين افرادي حاكم مي

  اشاره دارند كه ممكن است در هيچ گونه سند مدون وجود نداشته باشد. 

اي از  ه هالهدهد ك رخ مي 19محور هاي قاعده اي از موقعيت درون انواع گسترده 18يافته چون رفتار انساني انتظام

هاي ملي و  هاي داوطلبانه، دولت ها، انجمن ها، خانواده ها يا شركت مختصات ساختاري نظير بازارها، سلسله مراتب

هاي مهم براي مطالعه  گونه رشته واحدي (تكي) به همه سؤال المللي پيرامون آن وجود دارد، هيچ هاي بين رژيم

                                                            
١٢. Rules, norms and strategies  
١٣. Shared concepts  
١٤. Implicit knowledge  
١٥. Rules-in-use 
١٦. Rules in form  
١٧. Rule-ordered system of behavior  
١٨. Regularized human behavior  
١٩. Rule-ordered situations  
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ها و يا دانشمندان فيزيك كار  م است دانشمندان اجتماعي با بيولوژيستپردازد. زماني كه الز نهادهاي انساني نمي

گيري چارچوب توسعه و تحليل نهادي،  كنند، مسائل ارتباطي حتي دشوارتر هستند. بنابراين يكي از داليل شكل

ئل اي گسترده از مسا تواند براي تحليل دامنه شناختي بوده است كه مي اي از عناصر زبان دهي مجموعه شكل

  استفاده شود.

اي باشند كه  هاي عملياتي كنند، ممكن است در موقعيت تعامل مي 20هاي تكراري زماني كه افراد در محيط

هايي  گذارند يا ممكن است در سطوح تحليل ديگري دست به اتخاذ تصميم مستقيماً بر جهان پيرامون تأثير مي

). مأخذ متعدد 1989  21خورند (شپسل اتي پيوند ميگيري عملي هاي تصميم زده باشند كه درنهايت به موقعيت

ها طول  طور در قلمروهاي جغرافيايي متنوعي مستقر هستند. قرن در سطوح تحليلي متنوعي و همين 22ساختار

هاي  ها بياموزند چگونه انواع متنوع ساختارهاي مرتبط مورد نياز براي تحليل موجوديت كشيد تا بيولوژيست

  و به صورت انفرادي را از هم جدا سازند.  23جمعي هاي بيولوژيك در دسته

شوند يك مسئله را با تفكيك آن به درون عناصري مجزا به صورت مستقل تحليل  پژوهان قادر مي وقتي دانش

تواند محقق شود. در  آميز مي مجدداً تلفيق كنند، تحليل موفقيت 24كنند و آنگاه آنها را بر سياق افزودن به هم

دي، پژوهشگر بايد ارزش ديگر متغيرها را بداند به جاي آن كه صرفاً اظهارنظر كند آنها ثابت خصوص تحليل نها

  اند.  نگه داشته شده

مطالعه نهادها متكي به آثار نظري ارائه شده در سطوح سه گانه مشخصي است كه غالباً با يكديگر مشتبه 

  ها.  ) مدل3ها ( ) نظريه2ها، ( ) چارچوب1اند از: ( شوند. اين مباني اساسي عبارت مي

                                                            
٢٠. Repetitive settings  
٢١. Shepsle  
٢٢. Multiple sources of structure  
٢٣. Communities  
٢٤. Additively  
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عمومي و استفاده از آن به شناسايي عناصر و روابط ميان اين عناصر (كه پژوهشگر بايد » چارچوب«تدوين يك 

را سامان  25ها، پويش (پژوهش) تشخيص و تجويزي كند. چارچوب در تحليل نهادي مدنظر قرار دهد) كمك مي

هستند كه بايستي براي تحليل همه انواع ترتيبات نهادي مورد دهند. آنها تجلي فهرستي عمومي از متغيرها  مي

 استفاده قرار گيرند. 

سازد تا مشخص كند كداميك از عناصر چارچوب به طور  و استفاده از آنها تحليلگر را قادر مي» ها نظريه«تدوين 

در  26ي عملياتي عموميها سازد پيش فرض طور وي را قادر مي ها مرتبط هستند و همين ويژه با انواع خاص سؤال

ها بر نوعي چارچوب متمركزند. چند نظريه معموالً با چارچوب  مورد اين عناصر را شكل دهد. در نتيجه نظريه

  متناظر خاص خود سازگارند. 

طور كه خاطر نشان شد يك چارچوب نهادي بايد انواع اصلي متغيرهاي ساختاري ارائه شده (تا حدي) در  همان

  .هاي آنها از يك ترتيب نهادي به ديگري متفاوت است ي را مشخص سازد ولي ارزشهمه ترتيبات نهاد

هاي  تواند در يك اليه عملياتي وجود داشته باشد كه در آنجا نقش آفرينان (بازيگران) در پرتو مشوق مسئله مي

  كنند.  آوردها (به صورت مستقيم) در جهان تعامل مي فراروي خود براي توليد ره

  

  گيرند مرئي هستند.  هايي كه نهادها در آنها جاي مي نامرئي هستند اگر چه ساختماننهادها 

  تعاريف ارائه شده براي نهاد: 

  ـ اشاره به موجوديتي مانند پارلمان، خانواده، شركت توليدي، حزب سياسي دارد. 1

                                                            
٢٥. Diagnostic, prescriptive inquiry  
٢٦. General working assumptions  

 تواند در همه ترتيبات نهادي (خانواده، بازارها و ...) مورد استفاده قرار گيرد. به عبارت ديگر هر ترتيب  ) مي2ـ1چوب استروم (شكل توجه كنيد كه چار
 . است (م) نهادي عناصر چارچوب استروم را دربر دارد. رفتار يك فرد را در نظر بگيريد: استروم مدعي است بر رفتار اين فرد چارچوب من جاري و ساري
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از اين موارد، عواقب رسمي  دهند (عطفي ـ اشاره به قواعد و هنجارهاي مشترك كه افراد مورد استفاده قرار مي2

  باشد.  ندارد) در اين فصل از كتاب معناي دوم مدنظر مي

باشد يعني نهادها به صورت ضمني وجود  هاي نهاد (به معناي قواعد...) مي نامرئي بودن نهادها، يكي از ويژگي

  دارند و نه به صورت صريح و مكتوب. 

ه زبان مشتركي براي دانشمندان فراهم شود. به عنوان مثال گيري تحليل نهادي، اين است ك يكي از داليل شكل

اگر دانشمندان علوم اجتماعي بخواهند با دانشمندان فيزيك كار كنند، نياز به درك مشترك و زبان مشترك 

  شود.  دارند كه اين زبان مشترك از طريق توسعه و تحليل نهادي حاصل مي

تحليل نهادي، روابط هيئتي حاكم است يعني متغير يكي از قواعد بر قواعد در عمل روابط هيئتي حاكم است. در 

گردد. به همين دليل است كه در تحليل نهادي پژوهشگر بايد ساير متغيرها را  سبب تغيير ساير قواعد مي

  بشناسد، و نه اينكه همواره آنها را ثابت فرض كند.

  ها، مدلها ظريهها، ن سطح تحليل نمود: چارچوب 3توان بر اساس  نهادها را مي

  چارچوب: شامل تمام متغيرهايي ا ست كه بايد در تحليل نهادي مورد استفاده قرار گيرند. 

شوند. از طريق نظريه پژوهشگر قادر مي شود تعيين نمايد هر يك  نظريه: نظريه بر اساس نوعي چارچوب ارائه مي

هاي عملياتي را بيان نمايند.  د و پيش فرضاز عناصر (متغيرهاي) چارچوب با كدام نوع از سؤاالت مرتبط هستن

شود. وابسته به متغيرها ارزش اختصاص داده  در نظريه مجموعه منسجمي از روابط ميان متغيرها ارائه مي

  شود.  مي

  تر و محدودتري نسبت به نظريه دارد. اصوالً رياضياتي است.  مدل: قلمرو دقيق
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  چارچوب ارائه شده توسط استروم براي نهاها: 

  

  

  : چارچوبي براي تحليل نهادي2ـ1شكل 

  

گيرندگان به صورت تكراري  مشي (يا انتخاب جمعي) نيز باشد جايي كه تصميم تواند در سطح اليه خط مسئله مي

تواند  اي از قواعد انتخاب جمعي اتخاذ كنند. مسئله همچنين مي هاي مجموعه هايي درون محدوديت بايد تصميم

ها در مورد كسي كه شايسته مشاركت در  تأسيسي) باشد جايي كه در آنجا تصميمدر اليه قانون اساسي (

گذاري استفاده خواهد شد، اتخاذ  مشي گيري است و در مورد قواعدي كه براي تقبل يا انجام خط تصميم

  .شود مي

                                                            
 كند (م)  اي، خدماتي دريافت مي منظور آن است كه كسي بدون پرداخت هزينه 
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 شود. گام نخست در تحليل يك مسئله مشخص كردن يك واحد مفهومي است ،كه يك عرصه كنش ناميده مي

  كنندگان، ) مشاركت1توان بر اساس هفت خوشه از متغيرها مشخص كرد: ( موقعيت كنش را مي

) كنترلي كه 5، (28آورد هاي پيوندي كنش ـ ره ) حلقه4آوردها، ( ) ره3( 27 ها) ها (مقام و منصب ) جايگاه2(

آوردها. هر بازيگر (يك  رهها و مزاياي تخصيصي به  ) هزينه7) اطالعات و  (6كنند، ( كنندگان اعمال مي مشاركت

  دهد:  هايي در مورد چهار خوشه از متغيرهاي ذيل را مدنظر قرار مي فرض فرد يا يك بازيگر شركتي) پيش

 آورد؛  منابعي كه يك بازيگر به موقعيت مي .1

 دهند؛  اي كه بازيگران و حاالت جهان به كنشها تخصيص مي گذاري ارزش .2

 كنند؛  ات و اقتضائات دانشي را كسب، پردازش، حفظ و استفاده ميراهي كه از آن طريق بازيگران اطالع .3

 كنند.  فرآيندهايي كه بازيگران براي انتخاب جريان هاي اقدام خاص استفاده مي .4

كنند، كاال و  اي دارد كه در آنجا افراد با هم تعامل برقرار مي اصطالح عرصه كنش (اقدام) اشاره به فضاي اجتماعي

  جنگند.  شوند و عليه هم مي كنند، بر يكديگر مسلط مي كنند، مسائل را حل مي يخدمات را مبادله م

اشاره به نوعي واحد مفهومي پيچيده دارد كه حاوي  29»عرصه كنش«طور كه پيشتر ذكر شد، اصطالح  همان

 شود. پژوهشگر براي تشخيص، اي از متغيرها است كه اولي موقعيت كنش و دومي بازيگر ناميده مي مجموعه

  ها و نتايج به هر دو عنصر (موقعيت و بازيگران در موقعيت) نياز دارد. بيني كنش تبيين و پيش

اي از  ) مجموعه1مجموعه مشترك متغيرهاي مورد استفاده براي توصيف ساختار يك موقعيت كنش عبارتند از (

هاي  ) مجموعه كنش3است، (كنندگان پر شده  اي كه به وسيله مشاركت ) جايگاه هاي ويژه2كنندگان، ( مشاركت

) 5خورد، ( هاي كنش فرد پيوند مي اي كه به توالي آوردهاي بالقوه ) ره4آوردها، ( مجاز و حلقه پيوندي آنها با ره

كنندگان  ) اطالعات در دسترس مشاركت6اي كه بر گزينه انتخابي اعمال كند، ( كننده سطح كنترل هر مشاركت

                                                            
٢٧. Positions   
٢٨. Action-outcome linkages  
٢٩. Action arena  
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كنند) تخصيصي  ها و موانع عمل مي ها و مزاياي (كه به عنوان مشوق ) هزينه7در مورد ساختار موقعيت كنش و (

  آوردها.  ها و ره به كنش

توان به عنوان يك فرد يا به عنوان يك گروه (كه به صورت يك بازيگر شركتي عمل  بازيگر در يك موقعيت را مي

كنندگان براي چه چيزي و چگونه  تهايي در مورد اين كه مشارك كند) تصور كرد. تحليلگر بايد پيش فرض مي

هاي پردازش اطالعاتي آنها چيست؛ و براي  ارزش قائلند؛ چه منابع، اطالعات و باورهايي را دارا هستند؛ قابليت

  كنند، دارا باشد.  ها از چه سازوكارهاي داخلي استفاده مي تعيين استراتژي

است (آن طور كه در  30شد انسان اقتصادي تفاده ميمدل رسمي كامالً جا افتاده از فرد كه در تحليل نهادي اس

كند كه  اقتصاد نئوكالسيك و نظريه بازي شكل گرفت). پژوهشگر براي استفاده از انسان اقتصادي فرض مي

گذاري شده دارند و همين طور ارزش خالص بازده مورد انتظار براي  بازيگران ترجيحات و اطالعات كامل و اولويت

  ها، جدلي و چالش برانگيزند.  فرض كنند. همه اين پيش خود را حداكثر مي

هاي  هاي خاص در مورد بازيگر مورد نظرش، استنباط فرض تحليلگر بسته به ساختار تحليلي يك موقعيت و پيش

و اضطراري تحت شرايط اطالعات كامل،  31باره هاي كنشي تك سازد. در موقعيت قوي و ضعيفي در مورد نتايج مي

شوند (كه مشتركاً  ها برانگيخته مي اي از كنش ها يا زنجيره كنندگان براي انتخاب استراتژي جايي كه مشاركت

هاي خاصي در مورد  بيني هاي قوي و پيش تواند همواره استنباط شود) تحليلگر مي منجر به تعادل ايستا مي

  آوردها بسازد.  هالگوهاي احتمالي رفتار و ر

شوند و همين طور  آوردهايي را كه محقق مي آوردها، تحليلگر نهادي ممكن است ره بيني ره افزون بر پيش

تواند تحت ترتيبات نهادي محقق شود، ارزشيابي كند. اگر چه معيارهاي  آوردهايي كه مي مجموعه احتمالي از راه

) كارايي 1هيد مختصراً بر موارد ذيل متمركز شويم: (ارزشيابي بالقوه متعددي وجود دارد ولي اجازه د

                                                            
٣٠. Homo economicus  
٣١. One-shot situations  
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) همسازي با اصول 5،  (35گويي ) پاسخ4، (34) عدالت بازتوزيعي3، (33) عدالت از طريق تناظر مالي2، (32اقتصادي

  ، 37پذيري ) قابليت انطباق6، (36اخالق عمومي

هاي ضمني در  فرض كنند، پيش يسازي م هاي كنش را مفهوم زيربناي راهي كه از آن طريق تحليلگران، عرصه

هاي حاالت جهان پيرامون و تحوالت آنها و در باب  باب قواعد مورد استفاده افراد براي تنظيم روابطشان، ويژگي

مند به نقش اين  دهد، هستند. برخي از تحليلگران عالقه ها درون آن رخ مي اي كه عرصه هاي جامعه ويژگي

بر عرصه خاصي متمركزند كه ساختار آن معين است. از طرف ديگر، متغيرهاي زيربنايي نيستند و فقط 

ها باشند به جاي آن كه به عوامل  مند به يك عامل مؤثر بر ساختار عرصه تحليلگران نهادي ممكن است عالقه

 هايي كه از هاي مشترك بر راه شناسان تمايل دارند بيشتر به چگونگي تأثير ارزش مند باشند. جامعه ديگر عالقه

هاي  كنند، بپردازند. طرفداران محيط تمايل دارند بر راه ها روابطشان را با يكديگر تنظيم مي آن طريق انسان

هاي  هايي بر موقعيت ها و يا محدوديت هاي فيزيكي و بيولوژيك با هم تعامل دارند و فرصت مختلفي كه سيستم

تمايل دارند بيشتر بر چگونگي تأثير تركيبات  كنند متمركز شوند. دانشمندان سياسي ها خلق مي فراروي انسان

هايي  ها متمركز شوند. قواعد، حاالت جهان و ماهيت جامعه همگي مشتركاً بر انواع كنش خاص قواعد بر مشوق

آوردهاي  آوردهاي منتجه و احتماالً ره ها و ره هاي اين كنش توانند در پيش بگيرند، مزايا و هزينه كه افراد مي

  .گذارند ير ميمحقق شده تأث

                                                            
٣٢. Economic efficiency  
٣٣. Equity through fiscal equivalence  
٣٤. Redistributional equity  
٣٥. Accountability  
٣٦. Conformance to general morality  

 آورد عرصه كنش (فردي، گروهي، سازماني و جامعه) را در پرتو معيارهايي ارزشيابي  توان ره پس توجه كنيد كه نويسنده مدعي است با اتكا به معيارهايي مي
 ا اصالح ترتيب نهادي متمركز شد (م)آميز نبود بتوان بر روي تغيير ي كرد تا اگر موفقيت

٣٧. Adaptability  
 گذاري تصور كنيد كه متأثر از قواعد عملياتي و همين طور قواعد سطح انتخاب جمعي و قانون اساسي است  مشي مشي و خط شما عرصه كنش را عرصه خط

 (م). 
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هايي (يا حاالت  هاي مشترك ميان افراد درگير هستند كه اشاره به تجويزهاي اجرايي در مورد كنش قواعد، فهم

هاي ضمني و تصريحي براي تحقق  . همه قواعد نتيجه تالش]4[جهان) دارندكه الزامي، ممنوع يا مجاز هستند 

هستند كه دست زدن به  ]ها) هايي از اشخاص (پست لق طبقه(از طريق خ[ها  پذيري ميان انسان بيني نظم و پيش

هايي از كنش ها در رابطه با حاالت الزامي، مجاز يا ممنوع حاالت جهان (بر اساس آنها)، را الزامي، مجاز يا  طبقه

  ). 1991؛ اي. استروم 2005كند (گراو فورد و استروم  منع مي

كنند  هاي كنش استفاده مي قواعدي كه افراد در موقعيت در باب حكمراني، پژوهشگر بايد بپرسد خاستگاه

  كجاست. 

تواند از طريق بررسي آشكارنحوه تأثير قواعد عملياتي بر هر كدام  مي 38نخستين گام در شناسايي قواعد عملياتي

گذارند  اي كه بر اين متغيرها تأثير مي از متغيرهاي يك موقعيت كنش (اقدام) انجام شود. مجموعه قواعد عملياتي

ها و نتايج مورد استفاده به  بايد مجموعه قواعد حداقلي ولي ضروري مورد نياز براي عرضه نوعي تبيين از كنش

  كنندگان براي تنظيم روابطشان درون يك عرصه كنش (اقدام) را شكل دهد. وسيله مشاركت

بر ساختار يك موقعيت كنش  توان چنين گفت كه هفت نوع قواعد عملياتي شود، مي اگر اين ديدگاه اختيار مي

، قواعد 41، قواعد قلمرو40، قواعد جايگاه و مقام39گذارند. اين قواعد عبارتند از قواعد ورود و خروج (اقدام) تأثير مي

. اثر انباشتي اين 45گيري ، و قواعد بازده44، قواعد اطالعات43گيري ، قواعد حاكم بر تصميم42 فرمانراني (يا انتخاب)

  گذارد.  گانه يك موقعيت كنش تأثير مي ناصر هفتهفت نوع قواعد بر ع

                                                            
٣٨. Working rules  
٣٩. Entry & exit rules  
٤٠. Position rules  
٤١. Scope rules  
٤٢. Authority (or choice) rules  
٤٣. Aggregation rules  
٤٤. Information rules  
٤٥. Payoff rules  



 

١٣ 
 

گذارد؛ برخي از متغيرهاي يك موقعيت  اگر چه پيكره يك قاعده بر همه عناصر يك موقعيت كنش تأثير مي

هايي به صورت فيزيكي ممكن هستند،  شوند. چه كنش هاي جهان فيزيكي و مادي نيز متأثر مي كنش از ويژگي

هاي  شوند، و در مجموعه آوردها پيوند داده مي ها به ره توليد شوند، چگونه كنشتوانند  آوردهايي مي چه ره

شود. مجموعه مشابهي از  اطالعات بازيگران، چه چيزي وجود دارد كه از جهان تأثيرگذار بر آن موقعيت، متأثر مي

رويدادها در جهان مورد  هاي كنش شود (بسته به انواع قواعد ممكن است منجر به انواع كامالً متفاوتي از موقعيت

  كنندگان).  عمل مشاركت

تر به وسيله ترتيبات نهادي  اجازه دهيد چند ويژگي كه همواره براي تفكيك كاالها و خدماتي كه به طور اثربخش

شوند منجر به مزاياي  تصور مي 46»كاالهاي عمومي«شود را مدنظر قرار دهيم. كاالهايي كه نوعاً  متنوع فراهم مي

زمان به وسيله افرادي كه محروم كردن آنها از كسب اين  شوند كه به صورت مشترك و هم مي 47تفكيكيغيرقابل 

  گيرد.  مزايا سخت است، مورد استفاده قرار مي

هاي  شود. ويژگي مجموعه سوم متغيرهايي كه بر ساختار يك عرصه كنش تأثير مي گذارد به جامعه مرتبط مي

كنش حائز اهميتند عبارتند از هنجارهاي رفتاري نوعاً مورد قبول در يك جامعه كه در ساختار يك عرصه 

هاي كنش  كنندگان بالقوه در باب ساختار انواع خاص عرصه جامعه، سطح فهم عمومي مبتني بر اين كه مشاركت

كنند و توزيع منابع ميان  مشترك هستند، گستره يا حد تجانس ترجيحات افرادي كه در يك جامعه زندگي مي

  شود.  همواره در باب اين مجموعه متغيرها به كار برده مي» فرهنگ«اد متأثر از آن. واژه افر

كند، يكي از  هاي كنش فردي را عميقاً بررسي مي افزون بر اين كه تحليل نهادي، عوامل مؤثر بر عرصه

عرصه  هاي به هم مرتبط است. در حالي كه مفهوم يك هاي مهم در تحليل نهادي بررسي عرصه پيشرفت

                                                            
٤٦. Public goods 
٤٧. Nonsubstractive  
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هاي پيچيده كنش باشد، ولي بخش  كنندگان و زنجيره ممكن است شامل تعداد زيادي از مشاركت 48»تكي«

  اعظم واقعيت اجتماعي مركب از چندين عرصه به هم مرتبط (متواملي يا هم زمان) است. 

ته شده به صورت هاي ساخ كنندگان در واقعيت ها و موانع فراروي مشاركت خواهند ساختار مشوق وقتي افراد مي

كنندگان نسبت به الگوي متفاوتي از نتايج را بررسي كنند، آنها از  اجتماعي براي راهنمايي (يا كنترل) مشاركت

كنندگان براي تنظيم تعامالتشان درون انواع خاص  طريق تالش براي تغيير قواعد مورد استفاده مشاركت

  زنند.  هاي كنش به اين كار دست مي عرصه

ها ميان سطوح  اي بودن عرصه اي و چندگانه در هر سطحي از تحليل، آشيانه هاي كنش آشيانه سواي عرصه

كنند چگونه مجموعه  دهد. همه قواعد، در مجموعه ديگري از قواعد (كه تعريف مي متعدد تحليل نيز رخ مي

قواعد درون  49قرار گرفتناي  گيرند. آشيانه اي قرار مي تواند تغيير داده شود) به صورت آشيانه نخست قواعد مي

تواند انجام  هاي رايانه در سطوح متعدد است. آنچه در سطوح باالتر مي قواعد در چندين سطح شبيه آشيانه زبان

  تر است.  افزار) در آن سطح و سطح عميق هاي قواعد (يا نرم ها و محدوديت شود متكي به قابليت

آوردهاي حاصل در هر  نباشته بر اقدام (كنش) و رهمتمايز ساختن سطوح سه گانه قواعدي كه به صورت ا

هاي  ). قواعد عملياتي به صورت مستقيم بر تصميم1983گذارد مفيد است (كايزر و استروم  محيطي تأثير مي

گذارند. قواعد انتخاب جمعي از طريق اثرشان  كنندگان در هر محيطي تأثير مي روزمره اتخاذي به وسيله مشاركت

ها و نتايج تأثير  شايسته است و قواعد خاص مورد استفاده در تغيير قواعد عملياتي بر فعاليت در تعيين كسي كه

هاي عملياتي و اثرات انتخاب جمعي  گذارند. قواعد انتخاب در سطح قانون اساسي (تأسيسي) بر فعاليت مي

گذارند. حتي نوعي سطح  ر مياي از قواعد عملياتي تأثير دارند) تأثي استفاده شود (كه به نوبه خود بر مجموعه

                                                            
٤٨. Single arena  
٤٩. Nesting  
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شوند. پژوهشگر  وجود دارد كه زيربناي همه سطوح ديگري است كه همواره تحليل نمي» فرا قانون اساسي«

  نشان داده شده است، بينديشند.  2ـ2تواند به پيوند ميان اين قواعد و سطح تحليل مرتبط آن كه در شكل  مي

هاي  تواند محيط اشاره به يك محيط رسمي ندارد اما مي مفهوم يك عرصه، آن طور كه پيشتر توصيف شد،

گذاران (يا حكمراني) به قواعدي توجه دارند كه براي  مشي ها را دربربگيرد. خط گذاران و دادگاه رسمي نظير قانون

ها در سطح عملياتي استفاده خواهد شد و معموالً در يك يا چند سطح عرصه انتخاب جمعي (آن  تنظيم انتخاب

  شود.  نشان داده شده است) انجام مي 2ـ3كه در شكل طور 
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  گذارند.  هاي در پيش گرفته شده توسط افراد كه به طور مستقيم بر متغيرهاي حالت جهان تأثير مي كنش

  هاي عملياتي موقعيت

  (تدارك، توليد، توزيع، تخصيص، واگذاري، مصرف)

  

  جامعه
  (در عمل) استفاده قواعد عملياتي مورد

  
  جهان فيزيكي

 گذارند مؤثر است.  هاي عملياتي تأثير مي هاي در پيش گرفته شده توسط افراد كه به طور مستقيم بر قواعدي كه بر موقعيت كنش

  هاي انتخاب جمعي موقعيت

  (تجويز، استناد و القاء، پايش، كاربرد، اجرا)

  

  جهان فيزيكي  مورد استفاده (در عمل) قواعد انتخاب جمعي  جامعه

  گذارند مؤثر است.  هاي انتخاب جمعي تأثير مي هاي در پيش گرفته شده توسط افراد كه به طور مستقيم بر قواعدي كه بر موقعيت كنش

  هاي قانون اساسي موقعيت

  (تجويز، استناد و القاء، پايش، كاربرد، اجرا)

  

  جامعه
  ل)مورد استفاده (در عم قواعد در سطح قانون اساسي

  
  جهان فيزيكي

  گذارند مؤثر است.  هاي قانوني (اساسي) تأثير مي هاي در پيش گرفته شده توسط افراد كه به طور مستقيم بر قواعدي كه بر موقعيت كنش

  هاي فراقانون اساسي موقعيت

  (تجويز، استناد و القاء، پايش، كاربرد، اجرا)

  

  آوردها : سطح تحليل و ره2ـ2شكل 
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  هاي انتخاب جمعي رسمي و غيررسمي ابط عرصه: رو2ـ3شكل 

بدين ترتيب چارچوب توسعه و تحليل نهادي نوعي زبان عمومي در مورد  چگونگي تأثير قواعد، شرايط فيزيكي و 

  آوردهاي حاصله است.  هاي فراروي افراد و ره هاي كنش مشوق هاي جامعه بر ساختار عرصه مادي و ويژگي

ها، از جمله اين كه چگونه نهادها براي به تهيه و  ي، تحليل دامنه متنوعي از سؤالچارچوب توسعه و تحليل نهاد

هاي بهداشتي اوليه، كودهاي شيميايي، قهوه، راهها،  تدارك مواردي از قبيل پليس شهري و آموزش، مراقبت

تحت تأثير قرار داده پردازند، را  تر) مي اي مشترك (به طور كلي آبياري، ماهيگيري منابع جنگلي و منابع مجموعه

  است. 

  


