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Abstract 
 

This  paper  critically  examines  the  new  institutionalism  approach  to 
defining and evaluating formal and informal institutions as well as providing 
policy prescriptions for developing countries with regard to two key 
challenges. The first challenge is the lack of theoretical consensus on the 
definition of institutions and, consequently, their extension from formal and 
ethical   rules   to   executive   mechanisms   and   political   and   economic 
institutions. The second challenge is the constraint on the measurement of 
informal institutions stemming from the characteristics of informal social 
levels in which institutions appear unplanned. For this reason new 
institutionalism scholars have largely avoided careful study of informal norms. 
Conceptual scattering, also, has made it almost impossible to provide a 
comprehensive definition of the entity.  Thus the lack of adequate focus on 
informal institutions has led to the neglect of this theory of gradual institutional 
change. In addition, due to the social overlap, many institutions are strongly 
correlated, making it difficult to discover a causal relationship between 
institutions and economic development. Theses conceptual and theoretical 
challenges hinder the development of a comprehensive policy agenda for 
developing countries. For this reason, some institutionalists emphasize the 
importance of adaptive institutions rather than adoptive ones. 
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 2ايرام نشه رمسعوديام  - 3يعباس حاتم  - 7آذر ينصرالله ونسي

 چكيده7
در اين تحقيق رويكرد نهادگرايان جديد در تعريف و ارزشگذاري نهادهاي رسمي و غيررسمي و 

هاي سياستي براي كشورهاي درحال توسعه با توجه به دو چالش اساسي  همچنين ارائه نسخه
نتيجه  چالش عدم اجماع نظري در تعريف نهادها و در ،گيرد. نخست مورد بررسي انتقادي قرار مي

هاي اجرايي و نهادهاي سياسي  گسترش مصاديق آنها از قواعد اخالقي و رسمي گرفته تا مكانيسم
شماري كه  تحليلي به روشهاي بيلحاظ  بهو اقتصادي؛ كه ناشي از ويژگي كليت اجتماعي است كه 

 انداز با هم قابل جايگزين هستند قابل تقسيم است، اين مسئله سبب شده كه اهداف و چشم
نهاد، نقش محوري داشته باشد. دوم چالش محدوديت  عنوان بهگر در شناسايي يک مقوله  تحليل

گيرد كه در  گيري نهادهاي غيررسمي كه از ويژگي سطوح غيررسمي اجتماعي نشأت مي در اندازه
شوند. به همين دليل محققان نهادگرايي جديد  ريزي شده ظاهر مي نهادها به شكلي غيربرنامه ،آن
اند. پراكندگي مفهومي، ارائه يک  دتاً از مطالعه دقيق هنجارهاي غير رسمي اجتناب كردهعم

تعريف جامع از نهاد را تقريباً ناممكن ساخته و عدم تمركز كافي بر نهادهاي غيررسمي، غفلت اين 
، تنيدگي اجتماعي عالوه به دليل درهمه نظريه از تحول تدريجي نهادي را به دنبال داشته است. ب

بسياري از نهادها به شدت با هم همبستگي دارند امري كه كشف يک رابطه علي ميان نهادها و 
هاي مفهومي و نظري مذكور مانع از صدور يک  سازد. چالش توسعه اقتصادي را بسيار دشوار مي

شود. به همين دليل برخي از  دستوركار سياستي جامع براي كشورهاي درحال توسعه مي
 كنند. اهميت نهادهاي انطباقي بيش از نهادهاي اقتباسي تأكيد مي نهادگرايان بر

 

هاي سياستي، توسعه، كشورهاي درحال  هاي نظري، چالش اقتصاد نهادي جديد، چالش :واژگان كليدي
 توسعه.

                                                      
  .و اقتصاد، دانشگاه اصفهان يدانشكده علوم ادار ،ياسيعلوم س يدكترا يدانشجو .1
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  .و اقتصاد، دانشگاه اصفهان يدانشكده علوم ادار ،ياسيگروه علوم س اريدانش. 4

  ديجد ياقتصاد نهاد يها و توسعه؛ چالش يینهادگرا
 توسعه  جاديا رامونيپ یاستيو س ينظر يها در حوزه
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 مقدمه -7

 يشود( دستاوردها مي د شناختهيجد ييد )كه با نام نهادگرايجد ياقتصاد نهاد
ن يشمندان مبتكر ايداشته است. اند ياستيو س يانشگاهدر محافل د يزيانگ شگفت

زه يجا ،امسونيليور وينور اوستروم و اوليال، داگالس نورث، شامل رونالد كاوز، افتيره
در دو دهه  يا توسعه هاي سازمانر يو سا ينوبل اقتصاد را كسب كردند. بانک جهان

ت قانون يخوب و حاكم يجاد حكمرانياقدامات مربوط به ا يبرا ياديگذشته مبالغ ز
نكه توسعه يبر ا يد مطرح شده بود مبنيجد ييق نهادگراينه كردند كه از طريهز

 (.101: 0003، )كامرون است يو قانون ياسيس يت نهادهايمستلزم حما ياقتصاد
 يرهايل تفاوت در مسيدل، ن نحويدهد كه نهادها به بهتر مي نشان يان كشوريشواهد م

 ميمستق ريتأث كه گفت توان يم يشواهد نيچن به استناد ند. باكن مي نييتوسعه را تب
 بزرگ برنامه واقع در(. 141: 0003، کيرودر) «باالست و مثبت، درآمدها يرو نهادها
 ياقتصاد توسعه و نهادها انيم يا كننده متقاعد رابطه، ديجديي نهادگرا در يپژوهش

ه يالش كرده است تا در مورد نظره تين نظريا(. 35: 0006ي، سترليا) است كرده جاديا
د كه بر يبرال واشنگتن نماين اجماع نوليگزيجاد كند و آن را جايتوسعه اجماع نظر ا

 مسلط بود. 1330و  1360 يها در دهه ياست توسعه جهانيس
بازار و رقابت مانند ، ت منابع محدوديد بر اهميد از جهت تأكيجد ياقتصاد نهاد 

ن يد فرض بر ايجد ييها در نهادگرا کيبرخالف نئوكالس ک است اماياقتصاد نئوكالس
دارند و در  يمحدود يت ذهنيظرف، ستيشان كامل ن اطالعاتآنها است كه انس
(. 101: 1431ي، داهلل خاني)ب ت مواجه انديگر با مخاطره و عدم قطعيكديمبادالتشان با 

نكه اقتصاد ينخست اک انتقاد كرده است؛ ير از اقتصاد نئوكالسيل زين مكتب به داليا
موجود  يها تا چه اندازه فرصت يررسميو غ يرسم ينكه نهادهايک در درک اينئوكالس

ن مسئله را ينكه ايدوم ا، كنند شكست خورده است يا محدود ميرا شكل داده و 
 خود و با اطالعات ناقص يق تصورات ذهنيكه مردم از طر يماتيرد كه تصميپذ ينم

 هينظر برخالف نكهي(. سوم ا4-10: 1330، )نورث اه باشدرند ممكن است اشتبيگ مي
 يرهايمتغ مورد در آن دگاهيد نيبنابرا ستندين صفر يمبادالتهاي  نهيهز، کينئوكالس
ح مقاومت ين عوامل به توضياز ا يآگاه (.37: 1331، نورث) است يناكاف ياقتصاد
، كند يدهند كمک م يرا در طول زمان كاهش م يناكارآمد كه توسعه اقتصاد ينهادها
ا يح ظهور نهادها يتوض ينه مبادالت برايده هزيد از ايجد يين راستا نهادگرايدر هم
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ابند تا ي ينكه چگونه نهادها تكامل ميدرک ا ين برايكند همچن ير آنها استفاده مييتغ
و رفتار فرصت طلبانه را حل كنند از  ينانينااطم، اطالعاتهاي  نهياز هز يمشكالت ناش

ي، رات نهاديبا توجه به تاث(. 73: 0010، )چن و وبستر رديگ مي ه مذكور بهرهديا
 ياستيس يها كه بتواند دستورالعمل يجاد چارچوبيد به ايجد ييشمندان نهادگراياند
 مند هستند.  هارائه دهد عالق يتوسعه اقتصاد يبرا
ي، رفتار اقتصادبر ، رامونير جامعه پيد در توجه به تاثيجد ياما قدرت اقتصاد نهاد 

ا يجه تعامل ]ياز نت يتوسعه ناش ير نهادها رويجاد كرده است. تاثيرا ا ياديزهاي  چالش
ي، ررسمياست. سطح غ يبر رفتار اقتصاد يررسميو غ يرسم يان نهادهايبرخورد[ م

دهد و به نوبه خود   يرا شكل م ياقتصاد يها تيعالوه فعاله و ب ياقدامات سطح رسم
 يها تيا است كه در آن فعاليمتقابل و پو، ن رابطهيرد. ايگ يا قرار مر آنهيتحت تأث

گر يكديبر  يف و نامرئيظراي  وهيبه ش يو اقتصاد ياسيسي، قانوني، كيتكنولوژي، فرهنگ
همه در حال تحول هستند ، ها و عكس العمل يو اقدامات اصالحها  دهيگذارند. ا ير ميتأث

 يرهايرات در مسييمتفاوت است و تغ يا هر جامعهجه يمانند. در نت يو هرگز ثابت نم
 ميمفاه زين ديجد انينهادگرا(. 0003، 0000، هادسون) رنديگ مي قرار يفرده ب منحصر

  .اند شناخته تيرسم به را آن كامل
شمندان يفرد بودن بر دو هدف خاص انده ب و منحصر ييايپو، ارتباط متقابل 

 يريگ اندازه-1 :گذارد ير ميتأث يد اقتصادرامون بهبود عملكريد پيجد يينهادگرا
نشان  يدر حال توسعه. برا يكشورها يبرا ياستيس يها انتخاب-0و  ينهادهاي  نهيزم

د يتأك، ک مفهوم مشترک از نهادين ييدر مورد تع ين موضوع اختالفات كنونيدادن ا
ش ل خرد و غفلت آن از نقيت و سطح تحليعل يک جهتير يد بر مسيجد يينهادگرا
در  يدائم يو قواعد باز ينهاد يجير تدرييبه تغ يياعتنا يبي، ررسميغ ينهادها

شمندان يرد. الزم به ذكر است كه انديگ مي قرار يمورد بررس، در حال توسعه يكشورها
بر توسعه  يرامونيط پيمح يرات نهادياز تاث يقيد نتوانسته اند درک دقيجد ينهادگرا
نه قانون و توسعه يكه پنج دهه قبل در زميي سخه هاداشته باشند و همان ن ياقتصاد

 كنند.  يتكرار م را ارائه شده بود
 يريد جهت گيجد يينهادگرا يو نظر ياستين انتقاد از اهداف سين مقاله در حيا 

از  يد روشنگرانه است و آگاهيجد ييقات نهادگراينسبت به آن ندارد چرا كه تحق يمنف
پربارتر  يرهاين رشته در مسينده در ايآ يكارها يريگ مرتبط با آن به جهت يها چالش

 كمک خواهد كرد.
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  چارچوب نظري -3

؛ ير علوم اجتماعيات را به ساياست كه اقتصاد يم كليک پارادايد يجد ياقتصاد نهاد
گر يش و شاخه دين گرايو سپس به چند ياست و جامعه شناسيس، نخست به حقوق

دهد كه  مي حيشگام است توضين مكتب پيا خيگسترش داده است. نورث كه در تار
(. اكثر 1330، )نورث افته استيچگونه اقتصاد در طول زمان تكامل و توسعه 

، امسونيلي)و كنند ي مياز كار رونالد كاوز تلق يد را ناشيجد ياقتصاد نهاد، اقتصاددانان
 :ملشا ييش نونهادگرايان سه گرايد از ميجد ياقتصاد نهاد يچارچوب نظر (.1365

 يانجيم يينونهادگرا و 0ياجتماع-يسازه انگار يينونهادگرا، 1يعقالن-عمل يينونهادگرا
افراد از  يآن عمل عقالن ياست كه بر مبنا يعقالن-عمل ييبر نونهادگرا ي؛ مبتن4منازعه

 زهيو هنجارها كانال يده سازمانياشكال به ارث رس، نيژه قوانيبه و يق قواعد بازيطر
ن چارچوب مورد يشوند. همه نهادها در ا ي ميزا تلق ثبات و برون ين داراگرايشود. باز مي

است  يرسم ياسيس يو نهادها ين تمركز بر قواعد اقتصاديشتريرند. بيگ مي مطالعه قرار
( يو نامرئ ي)مرئهاي  سميا مكانيک افراد يجه عمل استراتژير و ظهور نهادها نتييو تغ
 (.505: 0001، لسني)ن باشد مي ص كاركرديتخص

نئوكالسيک،  اقتصاديات همانند جديد نهادي اقتصاد بنياد مطالعاتي بستر بنابراين 
 و شناسانه روش فردگرايي از عبارتند باشد كه آن مي بنيادي محورهاي و خرد اقتصاد
: 0005ريشتر، ) گيرد مي فرض راها  محدوديت ازاي  مجموعه كه فردي عقالني انتخاب

 يندهاير فرايو سا ياو بر ساختار اجتماع يها و انتخاب كرد، فردبراساس اين روي(. 171
ژه خاستگاه ي)به و ياجتماع يها دهين راستا همه پديدارد. در ا يليت تحلياولو ياجتماع

د و يعقا، اهداف، اتيخصوص، ر آنها با توسل به افرادييتكامل نهادها( ساختار و تغ
د يجد يينهادگرا يليپشتوانه تحل(. 36: 1360، )الستر ن هستنديياقدامات آنها قابل تب

ن معنا كه يكننده است به ا نييک مقوله تعي ييل نهايده است كه  فرد در تحلين ايا
 يف نورث از طبقه بر مبنايمثال تعر يستند. براين يافراد تابع نوع غالب روابط اجتماع

 ه را شكلک طبقيدگاه او افراد ياز د، افت استين رهيا يژگيو« منافع مشترک»
 هينظر نيا .(433: 0003، توماس) منافع مشترک دارند يدهند چون تا حدود مي

 گونه هر ياحتمال ديفوا وها  نهيهز يعقالن و قيدقطور  به فعال افراد كه كند يم استدالل

                                                      
1. rational-action neoinstitutionalism 
2. rocial-constructivist neoinstitutionalism 
3. mediated-conflict neoinstitutionalism 
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 مورد منافع كه شوند يم جاديا يزمان نهادها كنند و يم يابيارز را يياجرا قواعد در رييتغ
 كار نيا انجام از يناش يها نهيهز از شيبي، همكار ديجد نيقوان از ياصل گرانيباز انتظار
 (.1330، اوسترم) باشد

اقتصاد نهادي جديد بر مبناي مقوالت فوق الذكر رفتارهاي منفعت محوري و  
گر عقالني  انتخاب عنوان بهكند زيرا بشر را  سازي فردي را امري مفروض تلقي مي بيشينه

چه اين مسئله از سوي وبلن و ساير نهادگرايان قديم رد شده بود زيرا شناسد، اگر  مي
گر عقالني  توان گفت كه اصل انتخاب كنند. مي آنها انسان را محصول فرهنگ قلمداد مي

مبناي بسياري از رويكردهاي نهادگرايي جديد در حوزه توسعه است. يكي از نقدهاي 
را اين مكتب در همگرا كردن مناسب جدي وارد بر آن با همين اصل مرتبط است، زي

هاي نئوكالسيكي  هاي مطلوب خود بر مفروض عقالنيت از يک سو و رگه تعديل
اش از سوي ديگر شكست خورده است. در واقع عليرغم تأكيد نهادگرايي جديد  بنيادي

بر قدرت محاسباتي محدود افراد، روانشناسي شناختي و تأثير هنجارهاي اجتماعي يعني 
گردد، همچنان در توصيف  زهايي كه منجر به رفتارهاي قاعده مند ميهمه چي

ورزد. استفاده  شان اصرار مي هاي افراد و كارآفرينان بر مبناي بيشينه كردن منافع فعاليت
هاي شناختي  از فرضيه بيشينه كردن نتايج روشني دربردارد اما اگر افراد محدوديت

اي اجتماعي رفتار، جامعه پذير شده باشند داشته باشند و يا ازطريق پذيرش هنجاره
(. از 77: 1333)راترفورد،  آنها ديگر نمي توانند بيشينه كننده سنتي نئوكالسيكي باشند

اي ميان اين دو عنصر از رويكرد نهادگرايي جديد وجود  اين رو كشمكش حل ناشده
قالنيت دارد. يعني ميان مفروض عقالنيت مطلق)در نظريه نئوكالسيک( و مفروض ع

محدود. اين كشمكش بر شيوه تعريف نهادها تأثير گذاشته است. براي مثال در حالي كه 
كند؛ گريف در  قواعد بازي تعريف مي عنوان بهنورث تحت تأثير مفروض اول نهادها را 

 يدرون يمشترک و هنجارها نظام باورهاي عنوان بهچارچوب مفروض دوم، نهادها را 
 (.16: 0006ي، ل)شر ف كرده استيشده تعر

 يک در نتواند جديد نهادگرايي كه شود مي سبب تحليلي چارچوب طرف ديگر ايناز  
. باشد داشته كشمكش و اجتماعي، قدرت روابط و ساختارها به اي اشاره هيچ جامع روش

 تا كند مي تالش جديد نهادگرايي. گيرد نمي نظر در را تاريخي تكامل پويايي همچنين
 در و كند وضع مكان و زمان به توجه بدون انساني ماهيت مورد در لجهانشمو قوانيني
 ظهور بنابراين. كند مي ترسيم محور-منفعت اجتماعي موجود يک عنوان به را افراد نتيجه

 محاسبات با عليطور  به اقتصادي، عامالن رفتار بر نهادها تأثير بعالوه نهادها تكامل و
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 قلمداد مرتبط كنند مي عمل عقالنيصورت  به( بيش و كم) كه افرادي فايده-هزينه
 ماهوي مشكالت از اجتماعي هاي فرماسيون تبيين براي تالشي هر راستا اين در. شود مي
 گرايانه دولت تعادلي و غيراجتماعي از رويكرد جديد نهادي اقتصاد كه برد مي رنج

 جديد هادين (. اقتصاد53: 0016)جرگيس،  است برده ارث به نئوكالسيک اقتصاديات
 تحت كه افراد ميان قراردادي اي مبادله روابط سطح به را اجتماعي روابط كليت

 همه منظر اين از. دهد مي تقليل هستند «مبادالت هزينه كاهش» كلي قانون حاكميت
 .دهند كاهش را مبادالت هزينه شان اجتماعي جايگاه به توجه بدون كنند مي تالش افراد

 حقوق بر و كند مي تمركز فردي مالكيت حقوق بر حد از شبي عالوه اين نظريهه ب
 پردازند مي هماهنگيهاي  شكست به كه نهادهايي و سو يک از دموكراتيک مشاركت

 (.4: 0014وويت، ) ندارد تمركز كافي
كننده يا  اين در حالي است كه موجود انساني در يک مجموعه اجتماعي تعيين 

(. در اين 433: 0003ش يافته است )توماس، كليت روابط اجتماعي زيسته و پرور
شود و بنابراين قابل تقليل  معنا، نظام اجتماعي چيزي بيش از مجموع افراد تلقي مي

(. در واقع افراد محصول نهادهاي موجود هستند )چانگ، 1363به آنها نيست )گيدنز، 
 نهادهاي مطالعه از را نهادگرا انديشمندان خرد همچنين تحليل (. سطح363: 0011
 به خرد سطح در جديد نهادي اقتصاد كاربرد دليل همين به است كرده غافل فراملي
 محدود توسعه اقتصاديات و اقتصادي تاريخ به كالن سطح در و صنعتي سازمان مسائل
 بين و مليلحاظ  به اقتصاد و با اين حال، سياست(. 130: 0005ريشتر، )است  مانده

 بوچانان، اولسون كار عليرغم دارند، ديدگاهي كه قرار هم اب تنگاتنگي پيوند در المللي
 قرار توجهي بي مورد نهادگرا سوي اقتصاددانان ازاي  گستردهطور  به نورث، هنوز و

 كاالهاي ارائه به نياز و بازارها شدن جهاني وجود با(. 130: 0005ريشتر، )گيرد  مي
 و خدمات و كاالها اريها، جريانبيم از زيست، جلوگيري محيط حفظ مانند) المللي بين

 اين با روبروشدن براي جهاني سطح در كافي نهادهاي فاقد ، ما(جهاني مالي ثبات
 مورد گسترده نونهادگرايي يک بنابراين(. 107-106: 0003روالند، )هستيم  مسائل

 نظام وها  ملت-دولت كالن شناسي جامعه واحدهاي بر بيشتري تمركز تا است نياز
 تعامل و( المللي بين)سياستي زمينه پيرامون بيشتري تحقيقات و باشد شتهدا جهاني
 .دهد انجام رقيب منافع
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 ات موضوعيادب -2

از انتقادات وارد  يا د دربردارنده مجموعهيجد يينهادگرا ياستيس يشنهادهايات و پيادب
ن يان امحقق يها يک سو و مجموعه نوآوريک از يم و اقتصاد نئوكالسيقد ييبر نهادگرا

است. هر چند  يگر عقالنياقتصاد خرد و نگرش منفعت محور باز يها مكتب در حوزه
در انتقاد از مكتب  يک موضع مشتركيم از يقد ييد و نهادگرايجد ييمكتب نهادگرا

 ديجد يينهادگرا راترفورد نظر ن دو با هم تفاوت دارند. ازيک برخوردارند اما اينئوكالس
 است فيتعر قابل كامنز و چليم ،وبلن تالش به توجه با ميقد يينهادگرا و نورث سهم با
 كه كرد دايپ گسترش وبلن اتينظر ريتاث تحت ميقد يينهادگرا(. 334، 1335، راترفورد)

د يجد يينهادگرا. داشت تمركز کيتكنولوژ راتييتغ مشوق يفرهنگ ينهادها بر عمدتاً
 يها تيع خود را در قالب محدودكردن مناف نهيشيبي محدود در گر عقالنيدگاه بازيد

ت از يم بر نقش نهادها در حمايقد ييد نهادگرايبا توجه به تأك .برد يكار مه ب ينهاد
 يتوان افزا يها م جنبهيقد ييتوان استدالل كرد كه نهادگرا مي کيرات تكنولوژييتغ

 يگمحدودكنندهاي  د بر جنبهيجد ييكه نهادگرا يسازد در حال ينهادها را برجسته م
 (.1176-1173: 1367، لي)ن كند مي دينهادها تأك

 رايز رديگ يم قرار وبلن كرديرو تضاد با در ديجد ينهاد اقتصاد انهيفردگرا كرديرو 
 دهند ينم شكل را عامالن، نهادها و دارند زا برون يها تياولو، عامالن كند كه يم فرض
 با دررابطه(. 0003، سونهاد) سازند يم محدود را رفتارشان يرونيبصورت  به بلكه
 قتيحق در. است گرفته فاصله ميقد يينهادگرا از ديجد يينهادگرا زين تيعقالن

 و اتياضير كرديرو از رد ويگ يم بر در را کينئوكالس يابزارها يبرخ ديجد يينهادگرا
 (.333: 0013، ت و همكاراني)ل است كرده يرويپ ييابزارگرا

 انسان» نظرانه تنگ مفهوم بيني پيش قدرت و تحليلي ارزش 1از ديدگاه بيتس 
 وجود به چگونه فردي هاي اولويت كه سئوال اين به زيرا است ترديد مورد «اقتصادي

(. 73: 1335راكنر، )دهد  نمي پاسخ هستند متفاوت ديگر فرد به فرد يک از چرا و آيند مي
 اقتصادي بازيگران چرا هاينك علت بيان كه كند مي استدالل نورث رويكرد از انتقاد با گريف

ايدئولوژي،  نقش به نورث چند هر. است دشوار كنند، مي پيروي قوانين برخي از تنها
 او رويكرد كه است معتقد گريف دارد، اما اذعان رسوم و آداب و فرهنگي، هنجارها باورهاي

 چگونه بازيگران كه نيست موضوع اين براي مناسبي نهادي، چارچوب تحليل براي

                                                      
1. Bates 
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. است نشده اجرا دولت توسط كه كنند مي پيدا قوانيني از پيروي انگيزه درون زا،رت صو به
 قادر اما كند مي منتسب غيررسمي هاي محدوديت سياه جعبه به را هنجارها و باورها نورث،
رسمي،  قوانين با تركيب در چگونه آنها اجراي و غيررسمي قوانين دهد نشان نيست

 .(10: 1330ني، ) كنند مي هدايت و برانگيخته فعال، را اقتصادي رفتارهاي
 «خيتار و استيس، تئوريي، اقتصاد توسعه و نهادها»با عنوان  يا چانگ در مقاله 

 يينها كننده نييتع، نهادها كه است نيا ديجد ينهاد اقتصاد در غالب دگاهيد :سدينو مي
 به اقتصادي وسعهت از يعني ديگر جهت در عليت حال اين با. هستند اقتصادي عملكرد
 نشان كه دارد وجود بسياري تاريخي شواهد واقع در شود مي گرفته ناديده معموالً نهادها

 از علّيت جهت از تر قوي( نهاد به اقتصادي توسعه از)دوم  جهت در علّيت كه دهد مي
 كسب را نهادها از كه بسياري امروزي ثروتمند كشورهاي. است اقتصادي توسعه به نهادها

 آنها بيشتر و نداشتند خودشان توسعه اوليه مراحل در را نهادها اين بيشتر خودشان ندكرد
 از توسعه» جهت علّيت اگر (.377: 0011، چانگ)كردند  شدن، كسب ثروتمند از بعد را
دست  به براي توسعه درحال كشورهاي كه انساني و مالي باشد، منابع تر قوي «نهادها به

به  ديگريهاي  سياست براي است كنند، ممكن مي صرف جهاني داستاندار نهادهاي آوردن
 آموزشي، سرمايه مخارج )مانند اقتصادي توسعه مستقيمطور  به كه شوند كارگرفته

 بطور آنها كه زماني در بويژه كنند تحريک حقيقي( راهاي  يارانه يا زيربناييهاي  گذاري
 (.377: 0011چانگ، )بخشند  مي ارتقاء را نهادي توسعه مستقيم

 يمفهوم يها چالش -5

 ف نهادهايرامون تعريپ يا عدم اجماع درون رشته -5-7

 يف نهادها را ضروريتعر، و قابل اتكاء ينظر يابزارها يگردآور يشمندان نهادگرا براياند
، تيوو) ارائه نشده است ،كه مورد توافق همه آنها باشد يفياما هنوز تعر .اند كرده يتلق

رسد  يبه نظر نم»اند كه  يرفتهراً پذياخي، مانند اوك يشتازيپردازان پ هي. نظر(3: 0014
 (.00: 0011ي، )اوك« ي هستند شكل گرفته باشدزينكه نهادها چه چيدر مورد ا يتوافق

: 0014، تي)وو اند ف كردهيتعر «يقواعد باز»عنوان  بهنهادها را ، اكثر محققن يكلطور  به
 ييجا در ژهيو به شود ينم انجام قواعد چارچوب در ارههمو يباز كه ستيحال در ني(. ا3

 يباز، ت قواعديتحت محدود يباز از قبل و شود يم انجام قواعد انتخاب يبرا يباز كه
 .(030: 1331، اوستروم) افتد يم انيجر به قواعد انتخاب يبرا
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ک جامعه يا نهادها قواعد بازي در ي»اي از نهادها ارائه داده است. دهپر نورث تعاريف بي 
ه تعامل انساني را شده توسط انسان هستند ك هاي طراحي تر محدوديت رسميصورت  به

نهادها دربرگيرنده هر شكلي از محدوديت هستند كه موجودات انساني براي دهند،  شكل مي
 كه است اين (. اما مسئله4-3: 1330 )نورث،« اند راحي كردهشكل دادن تعامل انساني ط

گذارند،  مي تأثير نهادها بر خود نوبه به گيرند مي قرار نهادها هدايت تحت كه انساني تعامالت
 آن در كه گردد مي تبديل شده انباشته اي توده به تحليلي، هرچيزي تفكيک اين بدون

 بدترين و در توصيفي تحقيقاتي و حالت؛ بهترين در «اند مهم نهادها» كه گزاره اين پذيرش
 (.107: 0006)پورتس و اسميت،  كند مي دايجا دوري استداللي حالت؛

ان قواعد و يسو و م کياز  يررسميو غ يان قواعد رسميت با الهام از اوستروم ميوو 
را  ين قواعد اخالقي(. او همچن5: 0014، تي)وو شود يل ميز قايگر تمايد ياجرا از سو

ز يچ»عنوان  ي را بههمكار يكند. افراد ممكن است استراتژ يم ينوع دوم نهادها تلق
خواهند با قوانين  كردن مي دروني كنند. آنها به دليل دروني« دادد انجام يكه با يدرست

 )وويت، اخالقي همنوايي داشته باشند، حتي اگر با منافع خاص آنها تعارض داشته باشد
از افراد  يا و آشكار مجموعه هاي ضمني (. اوستروم قواعد را نتيجه تالش7-7: 0014

، )اوستروم داند يشده م فيتعر يها تيدر وضع ينيب شيت پيبه نظم و قابل يبايدست يبرا
شامل  ياسيس ياز نهادها يزر بر مجموعه خاصيسر گليگل يگريدر مطالعه د(. 5: 1367

ف ينكه آنها را تعريكند بدون ا يحكومت تمركز م يگر رويد يها و كنترل يدموكراس
 يو نهادها ياسيس يان نهادهايشمندان مير اندي(. سا0003، زر و همكاراني)گل كند

و ها  يزهانگي، اقتصاد ياوغلو نهادها اند. از نظر عاصم ز قائل شدهيتما ياقتصاد
 ياسيس ينطور نهادهايهم، كنند ين مييرا تع يگران اقتصاديباز يها تيمحدود
 كنند ين مييتع ياسيس ين بار در فضاي؛ اما اياسيس  گرانيباز يها زهيها و انگ تيمحدود
ن يكنند بنابرا ين مييرا تع ياقتصاد ينهادهاي، اسيس ي(. نهادها1437، اوغلو )عاصم
 اند. ساخته شده يخيتارصورت  به ياقتصاد ينهادها

 از يا مجموعه عنوان به -ياصطالحات گسترده ا نيچن با نهادها كه يهنگام 
 يها دهيپد از يعيوس گستره، شوند يم مشخص -ياجتماع محدودكننده يهنجارها
ف هادسون كامالً آشكار است كه نهادها ين در تعريا .رنديگ يم بر در متناقض را ياجتماع

كند كه تعامالت  يف ميج تعريرا يشده و قواعد اجتماع  تيتثب يها ستميس عنوان بهرا 
ها )و  و شركت يريگ اوزان و اندازه يها نظام، قانون، پول، سازند. زبان يرا م ياجتماع
 (.0: 0007، )هادسون گر( همه نهاد هستنديد ايه سازمان
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مشترک قرار دارد كه  ينه از هنجارهايک پس زمي يانسان رو يوجود اجتماع 
 يهنجارهاصورت  بهف نهادها ين تعريبنابرا، تعامل هستند يبازتاب ساختار الگوها

ل يد. دلشو يده ميكش ياجتماع يزندگ يها باً همه جنبهيافزا و محدودكننده به تقر توان
سازد در فهرست  يشود و ارتباطات را م يله هنجارها ساخته مينكه چرا زبان كه به وسيا

ا انجام يمانند وكالت و  يف او اقداماتين است و با تعريرد هميگ يهادسون قرار م ينهاد
ي، دانش ضمن، از هنجارها ييها را آنها بستهيروند ز يز نهاد به شمار مين يقات علميتحق

ها را توانمند و  تيافته و فعاليانتقال  ياجتماعصورت  بهها هستند كه  مهارت عادات و
است و روابط  1ک هنجار حاكميرا يک نهاد است زيسازند. عمل متقابل  يمحدود م

له يرا به وسيروند ز يروزمره نهاد به شمار م ينطور قراردادهايسازد. هم يمبادله را م
(. دانش مشترک 377: 0000، )هالبروک شوند يممربوط به قرارداد ساخته  يهنجارها

ابد ي يشود و انتقال م يزبان ساخته م عنوان به يق قواعد اجتماعيز از آنجا كه از طرين
سازد و به ساخت  يها را توانمند ساخته و محدود م تيرا فعاليدهنده نهاد است ز ليتشك

ک ي يقير شكل حقد كه دانش مشترک ديگو يم يكند. اوك يكمک م يرفتار يالگوها
 «يرسانه شناخت عنوان بهش نهاد ينما»ين نهاد را شود. او ا ينهاد موجب باور مشترک م

 (.05: 0011ي، )اوك نامد يم
ت و ياز زبان گرفته تا حقوق مالك يعيرنده دامنه وسيدربرگ ،ن مفهوم نهاديبنابرا 

نين ديدگاه باشد. تحت چ هاي بيشمار ديگر مي هاي ذهني و پديده شركت، تا مدل
نهاد قلمداد كرد.  عنوان بهتوان  اي، مشخص نيست كه كدام پديده اجتماعي را نمي گسترده

تعجبي ندارد كه نهادگرايان باور دارند كه نهادها تقريباً به هر چيزي را كه مردم انجام 
 33تا  65نظر دارند كه بين  نهادگرايان اجماع ،دهند. از نظر والتر نيل دهند شكل مي مي

(. اما اگر هر چيزي در 1176: 1367 )نيل، كنترل نهادهاست درصد اقدام اجتماعي تحت
 زندگي اجتماعي يک نهاد باشد بايد در مورد مبناي تحليلي اين مفهوم سؤال كرد.

 پرداز هيدگاه نظرينهاد به د يمفهوم يوابستگ -5-3

ان ير گرفته است. بنمورد استناد قرا يمتعددطور  به مختلف يها اصطالح نهاد در رشته
از اصطالح نهاد به ، 0جان آر. كامنز، شليم يوسل، ستن وبلنيتوريي، گذاران نهادگرا

 شناسان ان جامعهيدر م(. 1177-1176: 1367، لي)ن اند استفاده كرده يمختلف يروشها

                                                      
1. norm-governed 

2. Thorstein Veblen, Wesley C. Mitchell, John R. Commons 
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صورت  بهشوند كه  يم يتلق يچشم انداز اجتماع يهاي ژگيو عنوان بهنهادها  يكلطور  به
، منسجمصورت  بهروزانه خود را  يها تيساخته شده و مردم در آنها فعال يعاجتما

شناسان كاركردگرا مانند  دگاه جامعهياز د .دهند يافزا انجام م محدودكننده و توان
دنز نهادها را يهستند. گ يجامعه محور يسازمانده ي( نهادها برا1377تالكوت پارسونز )

اند  افتهيوسته نمود يپ بهم يكه در اعمال اجتماع ف كردياقدام تعر يالگوها عنوان به
 (.03: 1363، دنزي)گ آورند يكه در طول زمان و فضا دوام م ياعمال

  مورد يجمعلحاظ  بهشأن هستند كه  يرنده كاركردهايرل نهادها دربرگيدگاه سياز د 
دارند.  مي را با هم نگه يجوامع انسان ين كاركردها مثل چسبياند. ا رش قرار گرفتهيپذ

 يهايشود بلكه باز يحكومت و ازدواج محدود نم، تيمالك، ن نهاد تنها به پوليبنابرا
ها و  روزنامهي، الت تابستانيتعط، دوستان، شركتها، .. دانشگاههاي،.مل، انتخابات فوتبال

رسند  يشوند كه هر چند با هم متفاوت به نظر م يز نهاد محسوب مين ياعتصابات صنعت
شأن به آنها  يجاد كرده است و آن اختصاص كاركردهاين آنها را اياديسم بنيک مكانياما 

 كنند مي جاديا يخاصهاي  قدرت (. نهادها3: 0005، رلي)س ن سازنده استيمطابق قوان
، مجوزها، ها تيصالح، تعهدات، فيوظا، حقوق: شوند مي مشخص ريز ميمفاه در كه
ستند ينهاد ن، ن اعماليبنابرا، (10: 0005 ،رليس) ها نامهيگواه و استلزامات، اراتياخت

شأن را شامل  يو كاركردها، هستند نه سازنده يميرا آنها در زمره قواعد تنظيز
باثبات  يالگوها عنوان بهپردازان نهادها را  هين نظري(. همه ا3: 0005، رلي)س شوند ينم

مهم ساخت اقدام  يهاي ژگيكنند و همه آنها توافق دارند كه نهادها و يف مياقدام توص
آنها هر كدام نظر خاص خود را دارند و ، نظرات مشترک ن نقطهيا يهستند. ورا يجمع

د با هم تفاوت ين است كه چرا آنها بايتوان با هم سازش داد. سؤال ا يها را نم ن تفاوتيا
 داشته باشند؟ 

را  گران آنها ليهستند كه تحل يمفهوم يها چارچوب يريكارگه نهادها مستلزم ب 
وجه از قبل مشخص  چيز به هين يسازند و جهان اجتماع يم يجهان اجتماع يبررس يبرا

ان مداوم اقدام در طول زمان و يجر ياجتماع ينشده است. زندگ ينشده و نشانه گذار
دائماً ، شمار يبهاي  از اقدامات و مراوده يا ز با مجموعهيفضاست كه به موجب آن همه چ

له يبه وس يرفتار اجتماع يشود. الگوها مي ختهيآم يرعمديغو  يعمد، رييدر حال تغ
از  يرند. تعامل اجتماعيگ يو هنجارها شكل م يقواعد اجتماع، قراردادها، رسوم، عادات

ها و  نشانه، ز به زبانيشوند و آن ن يساخته م يكيولوژيب يازهايو ن يز اجتماعيق غرايطر
، ها يدئولوژيا، ها دهياي، تيناذهنيفهم ب، يذهن يها مدلي، شناخت يها واره طرح، نمادها
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انجام كار گره خورده است.  يعالوه اعمال و روشهاه ها ب ارزش، دانش و باورها، ميمفاه
كه با هم قابل  يشمار يب يبه روشها يليتحللحاظ  بهتوان  يرا م يت اجتماعين كليا

شود به  يمحاسبه م ک نهادي عنوان بهم كرد. متعاقباً آنچه كه يتقس ،ن هستنديگزيجا
مورد  توافق ندارند در يدانشگاههاي  دارد. محققان در همه رشته يگر بستگ لينظر تحل

 دارند ياندازها و اهداف متفاوت را آنها چشميف كنند زينكه نهاد را چگونه تعريا
 يمفهوم يپراكندگ بعد در هينظر نيا از انتقاد به منجر ن مسئلهي(. ا0006ي، اردي)گاگل
 مورد هنوز نياديبن سطح کي در بازار و دولت روابط يدوگانگ مثال يبرا. است هديگرد
 نيبهتر در و اند مانده يباق هم از جدا يواحدهاصورت  به آنها، است نگرفته قرار يبررس

 انيم تعامل و متقابل رابطه بر كه يزمان يحت دارند هم با يسطح و يخارج رابطه حالت
 (. 067: 0011، سانگ) شود يم ديتأك آنها

شده است.  يگذار ن هدفيق معيک تحقي ياست كه برا يزينهاد وابسته به چ 
 برون يها تيمحدود عنوان بهد مانند نورث نهادها را يجد يشمندان مشهور نهادگراياند

ر يزا تعب قواعد درون عنوان بهآنها را  ين مانند اوكيريكه سا يكردند در حال يزا معرف
، )روالند ل خود برجسته سازنديرا در تحل يمتفاوت يها اهند تا جنبهخو يرا ميكنند ز يم

0003 :111.) 
 نورث نظر از. دارد وجودسازمآنها  و نهادها انيم رابطه مورد در نيهمچن يسؤاالت 

 نيا در كه هستند يگرانيباز ها، سازمان كه يحال در هستند ها تيمحدود ساختار نهادها
 قرار نهادها انيم در راسازمآنها  ،لين هم و هادسون هم. كنند يم عملها  تيمحدود

 جدا نهادها از راسازمآنها  ديبا كه اند كرده ديتأك گريد پردازان هينظر كه يحال اند در داده
 عنوان بهک مقوله ي ييپرداز در شناسا هيدگاه نظرين ديبنابرا (.1: 1335، ليخل) كرد
ف واحد ياز موانع عرضه تعر يكي يمفهوم يپراكندگ يطوركل دارد. به ينقش محور ،نهاد

 سوكولوف، نهادهاست يريگ شدن اندازه يعمل يبرا يک قاعده كليبه  يابيو دست
 يساختارهاتنها  نه تا كرد ريتفس گستردهصورت  به ديبا را نهادها كه كند يم استدالل

 قواعد اظلح از را نهادها نورث. رديبگ دربر زين را فرهنگ بلكه يرسم يقانون و ياسيس
 در را نهادها شترير و فرابوتن كند. يم يبررس ندهايفرا ياجرا و يررسميغ و يرسم

 و يعموم انتخاب، تيمالك حقوق، مبادالت يها نهيهز مانند يميمفاه چارچوب
 چارچوب کي جاديا به يزيناچ كمک يكل فيتعار نيا اما. رنديگ يم نظر در يدئولوژيا

 (.1036: 0010، و موهان ي)تبالد كنند يم نهادها يريگ هانداز ف ويتعر يبرا اجرا قابل
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  ينظر يها چالش -7

 يررسميغ يو كنترل نهادها يعدم امكان طراح -7-7

 يينهادگرا در كه يعموم انتخاب هينظر و تيمالك حقوق هينظر، مبادالت نهيه هزينظر
 كه يينهادها به آن يها ليتحل شتريب كه است شده سبب  شود يم استفاده آنها از ديجد

(. 5: 1335، في)گر شود محدود (يرسم ي)نهادها شوند يم اجرا و فيتعر دولت توسط
دار  شهيو ر يررسميدر مورد سطح غ يار كميقات بسيد تحقيجد ييشمندان نهادگراياند

 يو ساختارها يقانون يرسم ير نهادهايآن بر تأث ياند و به جا انجام داده ياجتماع
 650باً يتقر (710: 0000، امسونيليو) اند تمركز كرده ياقتصاد ياه تيبر فعال يحكمران

تمركز دارد و  يرسم يكامل بر نهادهاطور  به ديجد يينهادگرا يصفحه از كتاب راهنما
ا ي يضمن، رنده قواعد مبهميكه دربرگ يو اقتصاد ياجتماع يزندگ يها از حوزه

ل يكه نهادها به دل يدر حال(. 337: 0007، هستند غفلت كرده است)كارترز يررسميغ
ان جوامع صادركننده نهاد و جوامع ي( ميررسميغ ي)نهادها يط متفاوت فرهنگيشرا
ها مواجه هستند.  استيس يمثبت در اجرا يت عدم اثرگذاريكننده با محدود افتيدر

، امسونيلي)و كنند يعمل م ين اجتماعياديدر سطح بن يو اقتصاد يقانون ينهادها
، )گرنواتر ره قرار دارنديوغها  سنت، اتياخالق، رسوم، كه هنجارها ييا(. ج537: 0000
ج در يتدر چرخد به يم ياجتماع يررسميكه حول سطح غ يزيشتر آن چي(. ب1365

 يله كسيشود و به وس يشده ظاهر م يزير ربرنامهيغ يو به شكل يطوالن يمدت زمان
را عملكرد يمهم است ز ارين سطح بسيست. ايهم ن يكنترل كس نشده و تحت يطراح

را محدود به حدود  يعالوه توسعه اقتصاده و ب يو حكومت يقانون يرسم ينهادها
 ازمندين خود ياثربخش يبرا يرسم ينهادها نيگذارد. بنابرا ير ميسازد و بر آنها تأث يم

 توسعه يندهايفرا حيتوض در يررسميغ يهستند و نهادها يررسميغ ينهادها با قيتطب
 ياتيح نقش به توان يم رابطه نيهم در. هستند يرسم ينهادها از تر دهكنن نييتع

 ريتأث ياقتصاد رشد بر خود نوبه به كه ينهاد تيفيك سطح نييتع در ياجتماع انسجام
ي، از قواعد رسم يبيدر واقع ترك (.1: 0015،ليو اراس يابتين) كرد اشاره گذارد يم

 دهد. مي را شكل  يلكرد اقتصاداجراست كه عم يهايژگيو و يررسميغ يهنجارها
توان عدم كنترل  مي را يررسميغ يان بر نهادهايل كاهش تمركز نهادگراياز دال يكي 

ن يكه قوان يرا در حاليكرد ز يتلق يررسميغ ير نهادهاييو تغ يدر طراح ييو عدم توانا
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ر ييج تغيبه تدر يررسميغ يدا كنند هنجارهاير پييک شبه تغيممكن است  يرسم
 ينهاد اقتصاد در يجيتدر ينهاد ب تحولين ترتيبه هم، (477: 1333،نورث) ابندي يم

صرف در  رييكه تغ يدر حال .(6: 0015، )كانچوچت است شده واقع غفلت مورد ديجد
 ممكن ديجد نيقوان وضع و موجود نيقوان حذف يعني ينيگزيجاصورت  به نيحوزه قوان

( يرسم ي)نهادها ير صرف و انقالبييتغ ياسيدر حوزه س. باشد مخرب اي يشيافزا است
جه با آنچه يست و نتيهمانند خود انقالب آنگونه كه هواداران انقالب انتظار دارند ن

كه قواعد  ييز اقتصادهاين يشود تفاوت خواهد داشت. در حوزه اقتصاد ي مينيب شيپ
، متفاوت يل هنجارها و اجراهايرند عملكرد آنها به دليپذ يرا م يگرياقتصاد د يرسم

 رييتغ كه يحال (. در477: 1333، )نورث متفاوت خواهد بود يار با اقتصاد اوليبس
 اي يباالدست نيقوان وضع) يبند هيال-1 :مانند رديگ مي دربر را يگريد اشكال يجيتدر
 مانند يم يباق نخورده دست يرسمصورت  به نيقوان) يليتبد -0، (موجود نيقوان سطح هم
 نيقوان يبرخ ريتاث در يدگرگون) شدن خارج دور از -4 و( رنديگ يم رارق ريتفس مورد اما
 .(14: 0015، )كانچوچت(طيمح در رييتغ ليدل به
عامل ديگر در غفلت اقتصاد نهادي جديد از نهادهاي غيررسمي عليرغم اذعان به  

توان چالش وحشتناک مواجهه محققان اين نظريه در استفاده از  اهميت آنها را مي
نهادها  گيري به اندازه مربوط هاي شناسانه استاندارد و محدوديت هاي روش يکتكن

به همين دليل  گيرد. هاي بعدي مقاله مورد بررسي قرار مي تلقي كرد كه در بخش
در حالي كه عمدتاً از مطالعه دقيق هنجارهاي غيررسمي  نهادگرايي جديد محققان

فرهنگ و مقوالت گسترده تر مانند  اند رابطه ميان اند، تالش كرده اجتناب كرده
(. اين رهيافت 33: 0007حكمراني و توسعه اقتصادي را نشان دهند )گيزو و ديگران، 

ها را در جوامع مورد سنجش  اي است كه ارزش هاي فرارشته اساسي مبتني به پژوهش
 دهد كه جوامع در رابطه با حكمراني دهد و اين نكته را ملحوظ نظر قرار مي قرار مي

خوب )حاكميت قانون، فساد پايين و دموكراسي( و ابزارهاي اقتصادي چگونه اداره 
شوند. براي مثال تحقيقي كه در مورد تعدادي از ابعاد فرهنگي )شامل اتكاء دربرابر  مي

آهنگي با  طلبي و تسلط بر طبيعت در برابر هم استقالل؛ سلسله مراتبي در برابر تساوي
هايي كه در آنها تمايل  فرهنگ»ت به اين نتيجه رسيد كه زيست( انجام شده اس محيط

طلبي فردي باالتر است همبستگي آنها با ابزارهاي حكمراني  به استقالل و تساوي
 . (0010تبليني،  گيدو)« بيشتر است
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 ان نهادها و توسعهيم ينهادها و روابط عل يريگ چالش اندازه -7-3

ک يبه دنبال دارد و  يآور دلهره يها چالشنهادها  يريگ خصوص اندازه در يهر اقدام
(. 635: 0005، )اوستروم ده استيچيدشوار و پي، كامالً چالش يو تجرب يف نظريتكل

 رد و بايگ يرا در بر م يررسميو غ يرسم يهر دو دسته از نهادها يريگ چالش اندازه
 نيب مؤسسه مثال ي؛ برايرسم ياست. درخصوص نهادها مواجه ياديز يها تيمحدود

 سنجش مورد را كشورها در ينهاد طيمح يريپذ سکير زانيم 1يكشور سکير يالملل
 قانون ابعاد مورد در يالملل نيب گذاران هيسرما يذهن يها يابيارز آن يها داده. دهد يم قرار

 قرارداد نقض سکير و دولت توسط مصادره خطر، فساد، کيبوروكرات تيفيك، نظم و
 از ياقتصاد عامالن يذهن تصورات بازتاب ها يريگ ندازها نيا. باشند يم دولت توسط

 10 ،1363 سال در مثال يبرا. مربوطه كشور در يدائم يباز قواعد نه هستند دادهايرو
 سکير نيكمتر) مصادره خطر در رتبه نيباالتر يشورو اتحاد و سنگاپور جمله از كشور

 انتخاب دهنده نشان امالًك ها داده موارد نيا كه در يدر حال .داشتند را( مصادره
زر در حمله به يگل (.5: 0013، ريبچر)ي دائم يها تيمحدود نه و بودند كتاتورهايد

 يريگ شتر آنچه درمورد اندازهيسد؛ بينو ، ميآن يرامون كار تجربيد پيجد ياقتصاد نهاد
 يريگ شتر اندازهيست بلكه بينهادها ن يرياندازه گ، شود ينهادها ادعا م ير اقتصاديتأث
 شدت به ينظرسنج جين مطالعات نتايدر ا يكلطور  به (.0: 0010، تي)وو هاست استيس

 تيفيكي، كل يبررس بجاي كهيحال در دارد قرار كار و كسب يكل تيوضع ريتأث تحت
 كه يمردم از ارييبس مثال براي .(0003، کيرودر) شود رييگ اندازه ديبا نهادها يذات

 كامالً 1337 بحران از قبل ايآس شرق جنوب و شرق رهايكشو در نهادها، كردند يم فكر
 ييكارا عدم از انتقاد به شروع، بحران از بعد ناگهان، نمودند شرفتيپ و كرده عمل خوب

 (.365: 0011، چانگ)كردند كشورها نيا نهادي
محققان به اهميت  .است تر پيچيده غيررسمي نهادهاي مورد در يريگ كار اندازه 

توانند  كند و نمي دانند دقيقاً فرهنگ چگونه اهميت پيدا مي ارند اما نميفرهنگ اذعان د
گيري كرد به ويژه  توان اندازه ها را به سختي مي اين دانش را اعمال كنند. ارزش

گيري ميزان دوام آنها نيز دشوار است. محققان با طرح سؤاالتي از مردم در  اندازه
مانند. به  ر رفتارهاي واقعي مردم غافل ميموقعيتي ساختگي از ايفاي نقش ارزشها د

 شده و رفتارهاي دليل خصوصيات ذهني و مبهم مطالعات و شكاف ميان نظرات اعالم

                                                      
1 . ICRG 
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توان اطمينان داشت كه آنچه را كه هدف سنجش بوده  فرهنگي، معلوم نيست چگونه مي
(. بعالوه 113: 0003است به شيوه صحيحي مورد سنجش قرار گرفته است)روالند، 

هاي مردم در  اي قابل طرح هستند اما پاسخ همواره مسائلي وجود دارد كه در هر جامعه
 مورد نهادها ممكن است با نقش آنها در دنياي واقعي متفاوت باشد.

مشكالت ديگري نيز وجود دارد كه كامالً به آنها اذعان شده است. تعيين اينكه آيا  
است. بعالوه جهت رابطه علي بايد ها بازتاب عليت هستند بسيار مشكل  همبستگي

شوند  روشن باشد. براي مثال اينكه آيا خصوصيات فرهنگي به حكمراني خوب منجر مي
كند يا اينكه توسعه اقتصادي،  و آن نيز به نوبه خود توسعه اقتصادي را تقويت مي

ا كند ي هاي فرهنگ حامي را تشويق مي دهد و آن نيز ويژگي حكمراني خوب را ارتقاء مي
(. بعالوه 0003متقابل يک دور علي بازخورد اثرگذاري وجود دارد)گليزر، صورت  بهاينكه 
دهد.  دادن همبستگي ميان فرهنگ و عملكرد اقتصادي چيزي را توضيح نمي  نشان

بهتر ارتباط دارند  دهد خصوصياتي كه با عملكرد اقتصادي همانگونه كه تبليني نشان مي
و يا برخي  «كار سخت»يا با « پذيري ريسک»يا « وريوآگرايش به ن»ممكن است با 

صورت  بهاحتماالت ديگر مرتبط باشند. روشن نيست كه اين خصوصيات فرهنگي 
غيرمستقيم از طريق كاركرد صورت  بهگذارند و يا  مستقيم بر توسعه اقتصادي تأثير مي

 (. 703-711: 0010)تبليني،  شوند  نهادهاي جاري به توسعه اقتصادي منجر مي
 چه گرا توسعه نهادهاي و چيستند؟ يغماگر نهادهاي نظير؛ سؤاالتي عالوه طرحه ب 

 به منجر نهادي بزرگ سازوكارهاي از يک كدام ديگر عبارت هستند؟ به نهادهاي
 به ضعيفيطور  به تجربيهاي  پژوهش شد؟ خواهد اقتصادي رشد در شديديهاي  تفاوت

 را گرا توسعه يا يغماگر نهادهاي كه دقيقيهاي  نيسممكا اند. تعيين پرداخته سؤاالت اين
 .است مهم سياستي انداز چشم از كنند مي ايجاد

اند مبني  اند به نتيجه مشابهي رسيده محققان معاصر كه توسعه قانون را بررسي كرده 
هاي  اند. برنامه بست مشابهي رسيده بر اينكه فرهنگ كليدي است. اما آنها نيز به بن

تأسيس دادگاهها و آموزش پليس براي ايجاد حاكميت قانون كافي نيستند  مربوط به
زيرا نهادهاي رسمي و غيررسمي الزم براي اجراي مناسب آنها وجود ندارند. حاكميت 
قانون چيزي نيست كه وراي فرهنگ به وجود بيايد يا اينكه بتوان آن را از طريق ايجاد 

ي و قوانين موضوعه به فرهنگ موجود اضافه ساختارهاي رسمي و بازنويسي قوانين اساس
شود كه اقدامات قانوني و  (. حاكميت قانون زماني محقق مي0065: 0004)بروكز،  كرد

(. در جوامعي كه 0007)كائو،  اي براي ارتقاي فرهنگ احترام به قانون انجام شود توسعه
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ي براي القاي احترام به مردم قانون گريزند يا از قانون هراس يا تنفر دارند برنامه آموزش
اي براي اقناع توده مردم جهت احترام به قانون، قابليت  قانون در كودكان يا كار رسانه

اجرا ندارند. احترام و اعتماد اكتسابي هستند. اگر قانون به خوبي كار كند مردم به آن 
مردم  كند كه احترام خواهند گذاشت از طرف ديگر قانون زماني به بهترين نحو كار مي

شوند و  به آن احترام بگذارند. بنابراين كاركردن خوب و احترام گذاشتن با هم محقق مي
(، و اين همان درهم تنيدگي جامعه است كه رابطه علي 0011)تاماناها،  مانند پايدار مي

 كشد. ميان حاكميت قانون و رشد اقتصادي را نيز به چالش مي
درحال توسعه   يد در كشورهايجد ييرانهادگ ياستيس يها نسخه يچالش اجرا -7
 يدرحال توسعه در روند اجرا يدر كشورها يررسميغ يرقابل انكار نهادهاير غيتاث

ل عدم يد به دليجد ييسبب شده است كه محققان نهادگرا، توسعههاي  دستورالعمل
در  يررسميغ يرند. با توجه به قدرت نهادهايگين مقوله مورد انتقاد قرار به ا يتوجه كاف
ن ينكه دولت در ايان معتقدند كه احتمال اينهادگرا يدرحال توسعه برخ يكشورها

ن است و ييار پايزه داشته باشند بسيانگ، درست يرسم يانتخاب نهادها يكشورها برا
 ياط جديد با احتيقابل انتقال هستند با يبات نهاديده كه ترتين ايمهمتر از همه با ا

از  يكي ياجتماع يد بر هنجارهاي(. در واقع عدم تأك463 :0003، امسونيلي)و روبرو شد
 يرنده هنجارهايكه دربرگ يده اجتماعيچيد است. روابط پيجد يينهادگراهاي  مسئله
 ينهادها عنوان به يجمعصورت  بهباشند  يو نهادها م يفرهنگ يها ارزشي، اجتماع

خ ينطور تاري(. هم1336، ؛ والكوک0000، )رود رنديگ يمورد اشاره قرار م يررسميغ
 يتواند عامل مثبت ير قرار دهد. تجربه گذشته ميتواند تكامل نهادها را تحت تأث يخاص م

 و ميريبپذ نهادها به نسبت را يتكامل افتيره ز باشد. اگريآم تيموفق يدر اقدام جمع
 نيا در كنند يم ظهور ناخواستهصورت  به عمدتاً كه هستند ييها تيآنها واقع نكهيا

. (060: 0010ي، مورون) كرد يطراحسازمآنها  همچون را نهادها توان ينم صورت
 دنبال به يا كننده گمراه جينتا است ممكن زينهادها ن انتقال اي و رييتغ كردين رويبنابرا

 (.067: 0010ي، مورون) باشد داشته
 كردن يعمل به مربوط اقدامات كه اند كرده خاطرنشان سندگانينو از ياريبس 

 بار به انتظار مورد جينتا توسعه درحال يكشورها در انينهادگرا ريسا و نورث يها هشياند
 دهينام «ينهاد يوندسازيپ» را اقدامات نيا وانزيا. است خورده شكست غالباً و اوردهين

 خطا و يسع نديفرا در و ها قرن طول در كه نيقوان از يا مجموعه آن موجب به كه است
 و شود يم داده ونديپ مختلف جوامع به است شده ساخته افتهي توسعه يكشورها در



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 7279پاييز و زمستان  /اولشماره  /اولدوره 

73 

 گرفتن آنها قرار را ياقدامات نيچن شكست علت روالند. رود يم آنها از برابر جينتا انتظار
 «عيسر رييتغ» يژگيو با ينهادها و «يجيتدر رييتغ» يژگيو با ينهادها انيم شكاف در

 مراتب به نهيزم نيا در فعال ياقعو عوامل (. اما034: 0007، پورتس) كند يم قلمداد
 اما ندارند درآمد عيتوز از يآل دهيا نمونه، انيمثال نهادگرا يبرا .هستند تر دهيچيپ

 اقدام كه يزندگ ياصالح-خود مستمر يندهايفرا قيطر از ديبا درآمد عيتوز معتقدند
رساند.  يب ميسآ ،به رشد يرا نابرابريشود. ز يشيبازاند و يابيارز رديگ مي دربر را دولت
ر يع درآمد تأثيممكن است بر توز يک نهاد رسمي عنوان به يساز ين خصوصيبنابرا

توسط  ي ابتداررسميک نهاد غصورت ي بهت مشترک يمالك ي]مثبت[ بگذارد اما وقت
زبان ياز افراد جامعه م يبه برخ يساز يخصوص ،رديگ ير مورد استفاده قرار ميجوامع فق

ت ين حقوق مالكيكنند بنابرا يمخالفت م يريين تغيلذا با چنرساند  يم ياديب زيآس
(. 1336، )بالند و پالتو د كنديموجود را تهد يممكن است تعادل اجتماع يخصوص
در  ينهاد يممكن است منجر به نوآور يعيج توزينكه نتايبر ا يوجود دارد مبن يشواهد

، هرات) ابيمنابع كم يها گاهيبه جا يچرخش يمانند دسترس ،شود يت جمعيم مالكيرژ
 عوامل ليدل به گريد يجا از (يساز ي)مانند خصوص ياقتباس ينهادها (.666: 0005

 ينيب شيپ را آنها توان ينم كه يا وهيش به كرد خواهند عمل يمتفاوت طور به يرامونيپ
 مجموعه اي گرانيباز نادرست احتماالً يباورها ژهيو به مرتبط عوامل همه شناخت. كرد

 ينيب شيپ رقابليغ جينتا. است رممكنيغ زديانگ يم بر ينوآور کي كه ييها واكنش كامل
 .آورند يم سربر يريناپذ اجتنابطور  به
 ليدل به يانتقال يرسم قواعد كاركرد سوء غالباً و متفاوت كاركرد كه است نيا تيواقع 

 در 1370 و 1370هاي  دهه در حال توسعه در يدر كشورها رامونيپ ياجتماع عوامل
. بود شده شناخته كامالً زيتوسعه ن و يحقوق شمندانياند و يقانون شناسان انسان انيم

 ستميس ميكن تصور كه است اشتباه باًيتقر سدينو يم ليسيپاسپ لئوپولد مثال يبرا
 كرد اعمال گريد يا جامعه در و كرد منتقل گريد يفرهنگ به توان يم را ملت کي يقانون

 كه را ييها زهيانگ وها  تيمحدود، عمل انجام نديفرا در افراد (.140: 1371 ،ليسيپاسپ)
 طيشرا با مكان دو در ژهيو قانون کي. كنند مي محاسبه، كند مي عرضه آنها به قانون

 دو هر در يمشابه رفتار تصادف حسب بر تنها، متفاوت.. .و ياقتصادي، اسيسي، اجتماع
 وضع را «يقانون فرهنگ» عبارت دمنيفر (.45-47: 1376 ،دمنيس) كند يم القاء مكان
 مسئله نيا حيتوض به قانون مورد در جامعه در موجود يها دگاهيد كه معنا نيا به كرد

. كنند يم كار شده نييتع اهداف مطابق ندرت به نيقوان انتقال چرا كه كند يم كمک
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 اجرا يمتفاوت يليخ يكاركردها، كساني يساختارها كه است محتمل كامالً نيبنابرا
 ياجتماع يها انگاره و ها ارزش، كند يم هيتغذ را عدالت موتور يقانون فرهنگ.. ،.كنند

: 1373، دمنيفر) هستند يقانون نظام و يقانون نديفرا از سوءاستفاده اي استفاده ليدل
 ياسيس فرهنگ ،نوزدهم قرن 70 دهه در ياسيس شمندانياند راستا نيهم در(. 03

 يتلق توسعه حال در جوامع در ياسيس ينهادها سوءكاركرد عامل عنوان به را ساز مشكل
 .(1375، وربا و يپا) كردند

 مخالفت با نيبنابرا شود يم انجام يسطحصورت  به (ينهاد انتقال نهادها )اقتباس 
 جوامع قيعم ساختار در كه رنديگ يم قرار ييروهاين از يا دوگانه مجموعه بالقوه

 انيبن بر كه ييارزشها و اند زده هيتك ارزشها بر كه ييروهاين :دارند يجا كننده افتيدر
 و هنجارها از يمتفاوت مجموعه توان يم فرهنگ حوزه در مثال يبرا. دارند قرار قدرت
 در دارند يمشابه يرسم يها نقش كه گرفت نظر در را مختلف جوامع يفرهنگ يابزارها

 گرفتن با تا رود يم انتظار سعهتو حال در كشور کي در سيپل مأمور کي از صورت نيا
 دوستان و بستگان به خود فيوظا انجام در كند و جبران را خود زيناچ دستمزد، رشوه
 است ممكن صورت نيهم به ريوز کي نقش نيهمچن. دهد بها ها بهيغر از شيب خود

، دولت تيحما و مشاغل اختصاص يبرا خاص افراد يبرخ به تياولو رندهيدربرگ
 يادار قدرت از استفاده به اقدام و تخصص از شيب يحزب يوفادار اساس بر انتصابات

 ريمتغ سطوح قيطر از يرسم گاهيجا از يناش بلندمدت ياقتصاد رفاه از نانياطم يبرا
 به كه اند گرفته يجا ييارزشها در قاًيعمي، نقش انتظارات نيچن .باشد ياقتباس ينهادها

 قواعد و يبوروكراس به سوءظن و دهند يم يبرتر ينسب روابط و ييگرا خاص تعهدات
 نيچن بر( ياقتباس) شده وارد ينهاد يها طرح يوقت. كنند يم بيترغ را ييگرا عام
 شكست لزوماً ها برنامه نيا. ستين دشوار آنها جينتا تصور شوند يم ليتحم ياتيواقع
 را افراديز باشند داشته انتظار رقابليغ يامدهايپ يسر کي است ممكن اما خورند ينم

 يمتفاوت كامالً يفرهنگ يايزوا از را تيواقع، مربوطه نفعانيذ و آنها ياجرا مسئول
  (.1333، )اودانل ننديب يم
 از عوض در و كند يم انتقاد يخارج نيقوان ليتحم يبرا دولت يتالشها از اوستروم 

 يمال منابع كنندگان مصرف انيم در تعهد و گفتگو كه كند يم تيحما ينهاد يها طرح
 يانوسياق مشترک نهيزم از كه يرانيگيماه مثال يبرا نيبنابرا. كند قيتشو را مشترک
 رؤيايي قوانين مجموعه به نسبت تري بادوام و بهتر هاي حل راه توانند مي ،كنند مي استفاده

: 1330 اوستروم،) كنند عرضه دريا از شان سهم كاهش مشكل حل براي دولت هاي بوروكرات
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عنوان  تحت( اقتباسي نهادهاي) «نهادي پيوندسازي» براي بديلي نيز سن ارتياآم (.00-16
 بر كه است «دموكراتيک كامالً» ابتكاراتي آن از منظور و دهد مي ارائه «مشورتي توسعه»

 اهداف به دستيابي براي راه تنها و شده بنا ها ايده آزادانه تبادل و عمومي مباحثه مبناي
سن برخالف ديدگاه نهادگرايي جديد بر تقدم تعامالت انساني  ،واقعدر  .باشد مي اي توسعه

 و سن «نهادي ابتكارات» ما مقاله اين در )مباحثه عمومي( بر نهادهاي رسمي تأكيد دارد.
 زيرا كرديم گذاري نام انطباقي نهادهاي عنوان را تحت اوستروم «تر بادوامهاي  حل راه»

 با اقتباسي و وارداتي نهادهاي برخالف كه كرد تلقي سميغيرر نهادهاي نوعي را آنها توان مي
 ساختار به تا كنند مي تالش وارداتي نهادهاي. دارند انطباق ذينفعان شده دروني هاي ارزش

 غالباً و شده روبرو مقاومت با دليل همين به كنند پيدا ورود جامعه ارزشي نظام و هنجاري
 نهادهاي) مشاركتي استراتژي كه اليح در .(035: 0007پورتس، ) خورند مي شكست
 اي توسعه اهداف مورد در گسترده نظر تبادل در جمعيت دادن مشاركت طريق از( انطباقي

 آشفته روند اين چه اگر. كنند مي عمل نياز مورد فني ابزارهاي و( هنجارها)قوانين و( ارزشها)
 بيرون ها بحث اين از مسرانجا كه( انطباقي نهادهاي) نهادي هاي طرح اما است پيچيده و

 هستند. آميز موفقيت آيند مي
 ينهاد اقتصاد از خود ياستيس يهايديناامي، اقتباس يت در مورد نهادهايكسيد 

 طيشرا به وابسته است ممكن توسعه-1 :كند يم خالصه نكته چهار در را ديجد
 تناقضم است ممكن توسعه يها دستورالعمل -0، [ينهاد نه] باشد ييايجغراف/يخيتار

 ها هيتوص -3 و هستند کيدئولوژيا غالباً ياستيس يها هيتوص صدور زهيانگ -4، باشند
 به تيكسين راستا ديدر هم (.4: 0010، تي)وو هستند يانتزاع اريبس غالباً
 يشتريب تيعنا كه كند يم هيتوص توسعه درحال يكشورها در تاجران و گذاران هيسرما

 مستحكم روابط برخوردار از يمحل کيشر کي فتناي و يررسميغ روابط و نهادها به
 درک را يكنون ينهاد تعادل ديبا آنها كه كرد هيتوص ياستيس مشاوران به. باشند داشته
 داشته نظر در را نكته نيا ديبا كنند نيگزيجا را نهادها كنند تالش نكهيا از قبل و كنند
 كه كرد هيتوص استگذارانيس به. دارند يكاركرد يايمزا يبرخ يجار ينهادها كه باشند
 اساس بر را خودشان انتخاب ديبا آنها و دارد وجود كردن انتخاب يبرا ياديز يها مدل

 يها مشاوره. دهند انجام دارد آنها فرده منحصرب تيوضع با يسازگار نيشتريب كه يزيچ
 ييگرا شک روالند به .بود او نگرش مكمل و روالند ياستيس يها دگاهيد بازتاب تيكسيد

موجود ]در  ينهادها يرو كار كردن كه زد دامن انيب نيا با ياقتباس ينهادها مورد در
 او(. 0003، روالند) دارد تيموفق يبرا يشتريب احتمال توسعه[ در حال يكشورها
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 قيتشو را جينتا بر نظارت و چندگانه يرهايمس به پرداختنيي، گرا تجربهيي، گرا جيتدر
 يجا به و كرد رد را« است مناسب همه يبرا زيسا کي» بر يمبتن يكردهايرو و كرد
، روالند) شنهاد كرديپ را يمحل سهامداران با گفتگو قياز طر مشاركت و يمحل دانش، آن

 كردند عرضه يدرست ياستيس يها  هيتوص روالند هم و تيكسيد هم(. 106-105: 0003
 .شد منعكس توسعه قاتيتحق و كار در گريد ياريبس توسط كه

 يريگ جهينت

كه با آن مواجه هستند آگاهند.  يديشد يدگيچياز پ يد به خوبيجد ييمحققان نهادگرا
كه در دستور كار خود قرار  يا بلندپروازانه ياستيآنها به دانش و اهداف س يابيدست
خورده  ن رشته شكستين حال ايار دشوار است. با ايبس يو نظر يعملصورت  بهاند  داده

از  يآگاه، رنديرا بپذ يناشدن حل يها تيد محدوديبا يا انهيگرا واقعطور  به ست بلكهين
 رد.يصورت گ يشتريد تمركز بيايبدست  بهد يكند تا بر آنچه كه با ين موضوع كمک ميا
ي، و مطالعات آمار يدانيات ميتجربي، و مورد يخيرفته مطالعات تار هم يرو 

د يجد ييمحققان نهادگرا يها يبررس ريو سا يه بازيک و نظريگر استراتژيباز يها ليتحل
داشته  ياقتصاد يها تيفعال يد رويبا يررسميو غ يرسم يكه نهادها يدرخصوص نقش

تر از اقتصاد و جامعه كمک  دهيچيک درک پيروشنگرانه هستند و به ارائه  ،باشند
 ييد در مورد كارآيجاد ترديا يبرا يا ل چندگانهين مقاله داليكنند. اگر چه در ا يم

اما ، است يررسميغ يكه معطوف به نهادها يليژه داليارائه شده است به و ياصالح نهاد
بهبود عملكرد  يد برايا نبايتوان و  ينم يچ كاريست كه هين نيداللت بر ا يابين ارزيا

 يضرور يو اقتصاد ياسيسي، قانون ياصالح نهادها يها برا انجام شود. تالش ياقتصاد
كاركردن  كه ن استيد ايتوان به آن رس ين مقاله ميآنچه از ا ابد.يد تداوم ياست و با

شنهاد ياحتماالً از پ يط محليمتناسب با شرا يها حل حل مسائل خاص با راه يبرا
 يل بستر نهاديبه دل ير نهادييعالوه تغه سودمندتر است. ب ،بزرگ ينهاد يها طرح

 يريگيپ، ن انتخابين بهترينابرابه دنبال ندارد ب يج مورد انتظاريمعموالً نتاي، ررسميغ
ن است كه در ين مقاله ايا ييام نهايموجود است. پ يبر اساس نهادها يا اهداف توسعه

در مورد آنچه  يم فروتنيمواجه هست ياجتماع يزندگ ييايو پو يدگيتن كه با درهم يزمان
 ن موضع است.يم بهتريم و انجام دهيم بشناسيتوان يكه م
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