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 2يمحمودمتوسل

  3جمال فتح اللهي
 

  7/4/1389: تاريخ پذيرش         18/8/1388 :تاريخ دريافت

 

  دهيچك
ست يش نه تنها در مقابل مكتب متعارف نين مكتب دگرانديبه عنوان مهمتر 4ديجد يامروزه اقتصاد نهادگرا

ك در ياقتصاد نئوكالس يت آموزه هاين با توجه به عدم كفايبنابرا. شود يمكمل آن محسوب م يكه به نوعبل

ل توسعه يان در حل مساينهادگرا يها ليدرحال توسعه، شناخت و استفاده از تحل يل كشورهاين مساييتب

  .تواند كارساز باشد يم يافتگين

 ،5كاوز.رونالد اچ :زه نوبل اقتصاديه پرداز و برنده جاينظر د، آثار سهيجد ين اقتصاددانان نهادگرايدر ب  

  .ن شاخه از علم اقتصاد استيا يشتاز مطالعات علميامسون پيليو يور ايو اول 6نورث يداگالس س

، 7ر اموريبه خاطر مطالعاتش در حوزه تدب 2009امسون كه در سال يليات وين نظرين مقاله برجسته تريدر ا

امسون به يليو يكمكها ،ن مقالهيا يافته هايبر اساس . رديگ يد، مورد بحث قرار مزه نوبل شيبرنده جا

استفاده  -2 ،8يمبادالت ينه هاياقتصاد هز - 1: يد را در چهار عنوان كليجد يشبرد علم اقتصاد نهادگرايپ

 يررسب به منظور يل اجتماعيچهار سطح تحل -3 ،يافتگيل توسعه نيدر حل مسا9»فرازنگر« يل هايازتحل

 .توان خالصه نمود يم امور 10ريعلم اقتصاد تدب -4 و ينقطه شروع اصالحات توسعه ا

                                                                                                                   
1. Oliver E. Williamson 2009 استاد دانشگاه بركلي و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال. 

 )motavaselim@gmail.com( راناستاد اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه ته .2

 )Jfathollahi@gmail.com( دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه مفيد قم .3

4. New Institutional Economics 

5. Ronald. H. Coase  -  

6. Douglas C. North  -  

7. Governance : در اين مقاله سه كلمه به عنوان معادلGovernance اي مديريت حكمراني بر. به كاررفته است
در سطح كالن، ساماندهي براي مديريت پايين تر از سطح كالن و تدبيرامور براي جاهايي كه هردوسطح مديريت 

 .مورد نظر است

8. Transaction Cost Economics 

9. Bottom-up 

10. The Economics of Governance 
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ن ين ايدر ب. دارا هستند ،كشور ما يافتگيح علل توسعه نيتشر يبرا يمناسب ينييقدرت تب ،ات فوقينظر

شمندان ياندن يدر ب يكه با استقبال خوب»فرازنگر« يل هايو تحل يل اجتماعيه چهار سطح تحليات، نظرينظر

ه ياز دو نظر ،ن مقالهيدر ا. ران كارسازتر استيل توسعه اين مساييتب يبرا ،ن شاخه از علم مواجه شده استيا

 ين رسمين اهداف قوانين شكاف بييتب. ران استفاده شده استيدر ا يل توسعه اقتصادين مساييتب ير براياخ

 يهاي توسعه، ضرورت مرحله ا ت نهادي در برنامه ريزيافته در جامعه، لزوم توجه به الزامايات تحقق يو واقع

ن ياز عمده تر ،رانيبه عنوان نقطه شروع حركت توسعه در ا يو انتخاب تحول فرهنگ يبودن تحوالت نهاد

  .باشد يران ميل توسعه اين مساييتب يامسون برايليات ويموارد استفاده از نظر

  

نه مبادله، يامسون، اقتصادتوسعه، اقتصادهزيليو يا وريد، اوليجد ياقتصاد نهادگرا :يديگان كلواژ

 .اقتصاد ايران ،يروش شناس

  

  B52, B41, O12, D23,A10 :يطبقه بندي موضوع
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   مقدمه -1

ن يكه ا ينشيو نوع نگرش و ب يان مكاتب فعال كنونيدر م ييت مكتب نهادگرايبا توجه به اهم

دانش پژوهان  يتواند برا يت اقتصادنهادگرايي، مايبا ادب ييدارد، آشنا ياقتصاد يها دهيمكتب به پد

  . ار آموزنده باشديرشته اقتصاد، بس

كاوز، داگالس .اچ توان به رونالد يم ،ديجد يه پردازان نهادگراين نظرين و موثرترياز معروفتر

 يل هايمبادله را وارد تحل ينه هايكاوز مفهوم هز. امسون اشاره نموديليو. يور اينورث و اول.يس

اقتصاد  يخير تارينورث مس. ر مختلف بسط دادنديامسون آن را در دو مسيلينگاه كرد و نورث و وب

 نمود يمبادله را وارد عرصه مطالعات علم ينه هايامسون اقتصاد هزيليو. ديد را برگزيجد ينهادگرا

)Richter, 2005:10 .(يبرا كسانيباً يجه تقريك نتيرها متفاوت بود اما هر دو به يهر چند مس 

 .)North, 2004:80( داند يرات مييه تغيرا پا ١نورث نظام باورها. دنديرس يرات نهاديين تغييتب

 ,Williamson( كند يم يمعرف يرات نهادييرا نقطه شروع تغ ٢يخصوص ير نظمهاييامسون تغيليو

)Williamson, 2005.(  

 يجاد چهارچوبيااده از آنها به منظور فامسون و استيليات وين نظرين مقاله ارائه مهمتريهدف ا

ران يافته و درحال توسعه از جمله ايتوسعه ن يكشورها يبرا ياستيس يه هايجهت استخراج توص

شبرد علم اقتصاد ياو به پ يكمكها ،ن منظوريبد. ه پرداز استين نظريا يل هايدر قالب تحل

 يل هايزتحلاستفاده ا -2 ،يمبادالت ينه هاياقتصاد هز -1: يعنوان كل  4د را در يجد ينهادگرا

نقطه  يبررس به منظور يل اجتماعيچهار سطح تحل -3 ،يافتگيدر حل مسائل توسعه ن» فرازنگر«

از  ين مطالعه حاكيج اينتا. مير امور خالصه نموده ايعلم اقتصاد تدب -4و  يشروع اصالحات توسعه ا

با استقبال امسون يليو» فرازنگر« يل هايو تحل يل اجتماعيه چهار سطح تحليآن است كه نظر

 يات به منظور روشن كردن چگونگين نظريرسد بسط ا يبه نظر م. مواجه شده است يخوب

  .باشد٣راتييه تغينقاط كور نظر يتواند گره گشا يگر ميهر سطح از سطوح د ينهادها يريرپذيتاث

. دارا هستند را ما كشور يافتگيح علل توسعه نيتشر يبرا يمناسب ينييقدرت تب ،ات فوقينظر

كه از طرف »فرازنگر« يل هايو تحل يل اجتماعيه چهار سطح تحليات، نظرين نظرين اير بد

ران كارسازتر يل توسعه اين مساييتب يبرا ،ن شاخه از علم مورد استقبال قرارگرفتهيشمندان اياند

ران استفاده شده يدر ا يل توسعه اقتصاديبررسي مسا ير برايه اخياز دو نظر ،ن مقالهيدر ا. است

افته در جامعه، لزوم توجه به يات تحقق يو واقع ين رسمين اهداف قوانين شكاف بييتب. ستا

                                                                                                                   
1. Blief System 

2. Private Ordering 

3. Changes 
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و انتخاب تحول  يبودن تحوالت نهاد يضرورت مرحله ا ،هاي توسعه الزامات نهادي در برنامه ريزي

امسون يليات وين موارد استفاده از نظرياز عمده تر ،به عنوان نقطه شروع حركت توسعه يفرهنگ

  .باشد يران ميل توسعه اين مساييتب يبرا

  

  نهادگرا اقتصاد مباني -2

انجمن اقتصاد  ياز نشستها يكيدر  ١لتونيله والتن همين بار به وسياصطالح اقتصاد نهادگرا اول

 1940از آن زمان تا سال ). Hodgson, 2000:399( كار گرفته شده ب 1918در سال  ٢كايآمر

به مرور از تسلط آنها بر  يالديم 40هرچند بعد از دهه . سلط داشتندكا تيان بر اقتصاد آمرينهادگرا

گاه خود را در يد دوباره جايجد يتحت عنوان اقتصاد نهادگرا 1980كاسته شد اما از  يمجامع علم

  .باز كرده است يمجامع علم

. شودف ين مكتب تعريد اياقتصاد نهادگرا در ابتدا الزم است مفهوم نهاد از د يبه منظور معرف

گردد، سپس در   يان ميب ،ن مكتب ارائه شدهيطرفداران ا يكه از سو يف مختلفين منظور تعاريبد

ن مكتب اشاره يه پردازان اينظر ين آرايم، به مهمتريد و قديان جديقالب دو نحله نهادگرا

  .خواهدشد

  

  نهاد فيتعر -1-2

كه مورد  يف جامعيه كرده اند و تعريرا از نهاد ارا يف مختلفيه پردازان مختلف نهادگرا تعارينظر

خود به  يها تيتوافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر كس مطابق تفكر و ذهن

 يبه عنوان مثال كامونز نهاد را هر گونه عمل دسته جمع. از نهاد پرداخته است يا ف جداگانهيتعر

ان برجسته ينورث از نهادگرا. (Commons,1931:648( نامد يكند، م يرا كنترل م يكه اعمال فرد

 يا به عبارتياند  در جامعه ين بازينهادها قوان: دينما يم ين گونه معرفيزه نوبل، نهاد را ايو برنده جا

گر را شكل يكديها با  هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان يوديق ،تر قيدق

نهفته در  يها زهيمند شدن انگ و سبب نظام] هستندها  كنش متقابل انسان يراهنما[دهند يم

نان را يروزمره، عدم اطم يزندگ يبرا ييه ساختارهاينهادها با ارا ،نيبنابرا. گردند يم يمبادالت بشر

  . ( 19-1377:21نورث،( باشند ين كننده عملكرد اقتصادها در بلند مدت مييكاهش داده و تع

 يارمجموعهيداند و سازمانها را ز يم ياجتماع ياختارهااز س يرمجموعه ايهاجسون نهادها را ز

 يه گذار مكتب نهادگرايتوان پا يو باالخره كاوز كه او را م) Hodgson, 2007: 96( از نهادها

                                                                                                                   
1. Walton Hamilton 

2. American Economic Association 
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داند ومعتقد است؛ همچنان كه مطالعه  يد قلمداد كرد، نهادها را به منزله بدنه علم اقتصاد ميجد

ست، مطالعه علم اقتصاد هم بدون در نظر گرفتن نهادها ير نين پذان خون بدون بدن انسان امكايجر

  ).  143 :1384كاوز،( ستيقابل تصور ن

  

 ميقد انينهادگرا -2-2

 يينهادگرا. شود يم يستم تلقيدر ثلث اول قرن ب ييكايآمر يده فكريك پدياقتصاد نهادگرا معموالً 

ك شناخته يبر اقتصاد مسلط نئوكالسش در برايمعارض و دگراند يك مكتب فكريم به عنوان يقد

مكاتب  ياز به بررسين) ميقد ينهادگرا( ستميثلث اول قرن ب ييكايآمر ييفهم نهادگرا. شده است

ن علم اقتصاد، آن را ارث اباً همه مورخيداردكه تقر يخيدر قرن نوزدهم خصوصاً مكتب تار يقبل

 يها به مدت چهل سال بر دانشگاه 1843از سال  يخيمكتب تار. دانند يم ييگذار مكتب نهادگرا

كاربرد  يده داشتند كه علم اقتصاد دارايك ها عقيآنها بر خالف كالس. آلمان تسلط بالمنازع داشت

زه ها تنها در يانگ. است كه از آن برخواسته است يست بلكه كاربرد آن محدود به جامعه اين يعموم

ل به يفه، مير احساس وظينظ يو اجتماع ياخالق يزه هايشود بلكه انگ يخالصه نم ينفع خصوص

ر آن يو نظا ي، نوع دوستيك خواهي، نييت از كار، رحم وشفقت، غرور و خودنمايكسب افتخار، رضا

خاص آن ملت  ي، مقوله ايهر ملت ياقتصاد ي، شكل زندگيخيده مكتب تاريبه عق. ز وجود داردين

 يده ميقط با مطالعه گذشته آن ملت فهمن فياز گذشته آن است و بنابرا ين و محصوليدر زمان مع

  ). 91 :1383،يتمدن جهرم( شود

  

  : ديجد انينهادگرا -3-2

 دياستفاده گرد 1975امسون در سال يليو .يوراين بار توسط الياول ،ديجد ييعبارت اقتصاد نهادگرا

)Richter, 2005:1 .(ق، است كه علم اقتصاد، حقو يان رشته ايك معرفت مي ،ديجد يينهادگرا

 يزندگ يرا به هدف فهم نهادها يو انسان شناس ياست، جامعه شناسيه سازمان، علم سينظر

از  ،انين گروه از نهادگرايا). Keline, 1999: 456( كند يب ميترك يو تجار ياسي، سياجتماع

 ينم يرويبود، پ يرسم يه اقتصادينظر يم كه نفيان قديا نهادگراي يخيمكتب تار يروش شناس

 يو اجتماع ياقتصاد يل نهادهايتحل يژه اقتصاد خرد را برايه، بوين نظريخواهد هم يم كند بلكه

د، نه معارض، بلكه مكمل اقتصاد يجد ياقتصاد نهادگرا ،نيبنابرا. گوناگون مورد استفاده قرار دهد

زه يشود، جا يم يد طبقه بنديان جديف نهادگراينورث كه در رد). 17 :1384تمدن،( مسلط است

به منظور  يكم يو كاربرد روشها يخ اقتصادينه تاريخود در زم يپژوهش ها ياقتصاد را برانوبل 
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 يينهادگرا: ديگو يم) ديان جدياز نهادگرا( ١ارو. گرفته است يو نهاد يرات اقتصادييح تغيتوض

ست بلكه به دنبال پاسخ به ياقتصاد ن يسنت يپرسش ها يد برايجد يد به دنبال پاسخ هايجد

آن به وجود آمده اند  يبه شكل امروز ياقتصاد يچرا نهاد ها: د استيجد يپرسش ها

Williamson, 2000: 596) ) ؟  

ه پردازان اقتصاد ين نظرياز بر جسته تر يكيز كه اكنون به عنوان يامسون نيليو يپژوهش ها

 يدرس ياست، در كتاب ها يمعامالت ينه هاينه هزيدر زم يو نهادگرا شناخته شده و تخصص

  .)1384دادگر،( خود را باز كرده است يجا ،د اقتصاد خرديدج

  

 نهادگرا اقتصاد يشناخت روش يها هيپا - 2- 4

ف كرد كه منجر به بهبود يتعر يراتيياز تغ يتوان مجموعه ا ي، توسعه را ميك برداشت كليدر 

ل يدل نيبه هم. ر استييت توسعه، تغيماه ،گريبه عبارت د. شود يبشر م يو معنو يماد يزندگ

. ر شده استييند تغيح فراير صرف تشريدانشمندان توسعه در دهه اخ ياز انرژ يبخش قابل توجه

كمك  ،ديجد يم و نهادگرايقد ين آنها، اقتصاددانان نهادگرا در چهارچوب دو مكتب نهادگرايدر ب

  .ر در علم اقتصادتوسعه نموده اندييتغ يه هايشبرد نظريبه پ ياديز

م يمفاه ،يروش شناخت يه هايپا. است يروش شناخت يه هايمستلزم شناخت پا ،رييند تغين فراييتب

ل و قواعد و يه و تحليانسان، روش تجز يبرا يا مدل رفتاري يزشيفروض انگ مورد استفاده،  ياساس

  ). Toboso, 1995( كند ير را فراهم مييند تغين فراييتب يمورد استفاده توسط محقق برا يارهايمع

را  يرونيت بيواقع ،كه با آن ينكيا عي يرونيت بير از واقعينوع برداشت و تفس ،يتماعدر علوم اج

 ،گريبه عبارت د. دارد يق بستگيانتخاب شده در تحق يبه روش شناس ،ميكن يل ميمشاهده و تحل

ن يهمچن )ميرا مشاهده كن يرونيت بيا كدام بخش از واقعي( مينيرا چگونه بب يرونيت بينكه واقعيا

در . ق قرار دارديانتخاب شده در تحق ير روش شناسي، تحت تأثيرونيت بير آن واقعيتفس نحوه

  . را به كار برده اند يمختلف يها ي، مكاتب مختلف، روش شناسيمباحث اقتصاد

روش  ييفردگرا« ير را در دو حد افراطييتغ يروش شناس يه هايتوان پا يم ،يبه طوركل

محض استوار  يياقتصاد متعارف، بر فردگرا .٤خالصه نمود ٣»يروش شناس ييكل گرا«و ٢»يشناس

فرد و بنگاه با  يها ينه سازيمبادله صفر، به ينه هايبا فرض وجود اطالعات كامل و هز يعنياست، 

                                                                                                                   
1. Kenneth Arrow  

2. Methodological Individualism 

3. Methodological Holism 

 كندمعرفي مي روش شناسي ميانه را نيز ،هاي دو متدولوژي پيش گفته پس از بيان كاستياي، توبوسو در مقاله. 4

)Toboso,2000(. 
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م، يان قديكه نهادگرا يصورت در. كند ين مييرا تع ياقتصاد يت كامل، سازوكارهايفرض عقالن

كته شده از طرف يمات فرد كامال ديتصم يعني ؛تندهس» ييكل گرا« يمعتقد به روش شناس

 شان در يك بافت گرفتن تنها به واسطة قرار ،است كه فرد درون آن قرار دارد و افراد يس نهاديماتر

د يان جدينهادگرا). Wrenn, 2006: 484( نه چيز ديگر ،توانند شناخته شوند مي ،اجتماعي) زمينة(

ت محدود و يگر عقالنيبه عبارت د. تصاد متعارف كرده انداق يل هايرا وارد تحل يمباحث نهاد

د يرا با ق ييفردگرا يعني. كرده اند يفرد ينه سازير صفر را وارد مباحث بهيمبادله غ يهانهيهز

است كه  يعيطب). Toboso, 1995: 66( رفته انديرصفر پذيمبادله غ ينه هايت محدود و هزيعقالن

ار متفاوت و در يبس يروش شناخت يه هاين پايمنتج از ا ياستيس يه هايجه توصين ها و در نتييتب

  . موارد متناقص خواهد بود يبرخ

  

  يينهادگرا مكتب در امسونيليو گاهيجا -5-2

 يهاليدگاه با استفاده از تحلين دياول. ك استيقابل تفك ير كليد دو مسيان جديدر مباحث نهادگرا

ن يدر ا ير قواعد بازيو سا ين اساسي، قوانياسيواعد سق. كند يرا دنبال م يرات نهادييتع 1كالن

 ٢خرد يل هايدگاه دوم بر تحليد. لگران استين دسته از تحلينورث جزء ا. رديگ يم يبخش جا

 يدگاه بررسين دير امور در قالب ايتدب ير اشكال مختلف نهادهاييش و تغيداينحوه پ. كند يد ميتاك

 و ل ها در اقتصاد نهادگراين نوع تحليه گذار ايامسون پايليو). Williamson, 1996: 323( شود يم

  .است» يروش شناس ييفردگرا«بر  يزمبتنين يرات نهاديين تغيياو در تب يروش شناس

  

  امسونيليات وين نظريمهمتر يمعرف -3

  ر ياو تحت تاث است كه آثار يعيباشد، طب يامسون ازشاگردان كاوز ميلينكه ويبا توجه به ا

 ينه هايوارد كردن هز ،كاوز به علم اقتصاد ين كمكهاياز مهمتر يكي. استاد خود باشد يهادگاهيد

 ينه هايز عمدتاً بحث هزيامسون نيلير مطالعات ويمس. ك استينئوكالس يل هايمبادله در تحل

او  يهاه دگاياز د يشرح مختصر ،ادامه مختلف ساماندهي مبادالت است كه در يمبادله وساختارها

  .واهد شده خيارا

 مبادله يها نهيهز اقتصاد 1-3

آنها،  يها يژگيانواع مبادالت و قراردادها، و ياقتصاد يمبادله، بررس ينه هايموضوع اقتصاد هز

ن ساختارها به لحاظ يا يابينحوه ارز ك از انواع مبادالت ويهر  يمختلف ساماندهي برا يساختارها

                                                                                                                   
1. Macroanalytical Analysis  
2. Microanalytical Analysis 
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ان مك يا يم بنديامسون با استفاده ازتقسيليو. دباش يقرارداد م ين اجرايتطابق با اختالالت ح

 ,Williamson( كند يك مير از هم تفكياز انواع قراردادها، سه گروه قرارداد را به شرح ز ١لين

1979b: 236:( 

قانون . ل مبادله استيتسه يستم قانون قرارداديهدف هرس: ٢ك قرارداديقانون كالس

 يكند ساده ساز يم ين تفاوت كه سعيكند با ا ين هدف را دنبال ميك قرارداد هم هميكالس

ك زمان و يت در ارائه كاال در يزان شفافيش مين مبادله و افزاين طرفيب ييش جدايمبادله را با افزا

  ).Williamson,1979b,236( مكان مشخص انجام دهد

به . ستنديق نيك قرارداد قابل تطبيتمام قراردادها با قانون كالس: ٣ك قرارداديقانون نئوكالس

كه  ينه بر است، به طوريار هزيكامل بس يبلندمدت، شفاف ساز يعنوان مثال در مورد قراردادها

راه  :شنهاد شده استيسه راه حل پ ،يطين شرايمواجهه با چن يبرا. شود ير ميباً امكان ناپذيتقر

 يه اقتصادند توسعياست كه موجب محدود شدن فرا ين مبادالتياز انجام چن يچشم پوش ،حل اول

ن مبادالت از بازار يحذف ا ،راه حل دوم. در گرو توسعه مبادالت است يتوسعه اقتصاد راي؛ زشود يم

ن بردن ين راه حل هم با از بيكه ا. است يت عموميق مالكياز طر يآن به شكل داخل يو سامانده

ك راه حل ياد جيا ،راه حل سوم. را سد خواهد كرد يشرفت و توسعه اقتصاديپ يزه ها، جلويانگ

به گسترش ساختار از يكند، اما ممكن است ن يمتفاوت است كه تجارت را حفظ م يقرارداد

 يژگيو. نامد يك ميل آن را قرارداد نئو كالسيهمان است كه مك ن ،راه حل سوم. باشد يسامانده

ت انجام تعهدا يزمان كه ممكن است در فاصله يحل مسائل ين نوع مبادالت آن است كه برايا

  ). Williamson, 1979b: 237( ازمند طرف سوم هستنديد، نيايش بيقرارداد پ

با  يكه دارند حت يخاص يها يژگيل ويمبادالت به دل يبرخ: ٤بر روابط يمبتن يقراردادها

 يبرا يگريبات دياز به ترتين نوع مبادالت نيا. ستنديك هم قابل انجام نينئوكالس يقرارداد ها

ت مبادالت يريمد يامور برا ريمختلف تدب ينجاست كه بحث ساختارهايا در. شدن، دارند يعمل

متناسب با آن به  يهر مبادله، ساختار سامانده يها يژگيمتناسب با و يعني. ديآ يش ميمختلف پ

از است ين مهم نيانجام ا يبرا ،نيبنابرا. كند يمبادله را اقتصاد ينه هايشود كه هز يطراح يگونه ا

مبادالت بر  يبا طبقه بند م كه بتوان،يريمبادالت در نظر بگ يطبقه بند يراب ييها يژگيكه و

 ,Williamson( ص داديهر طبقه، تشخ يرا برا يها، ساختار متناسب سامانده يژگين وياساس ا

1979b: 238.(  

                                                                                                                   
1. Ian McNeil 

2. Classical Contract Law 

3. Neoclassical Contract Law 

4. Relational Contracting 
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مبادالت  يطبقه بند يرا برا يديامسون سه بعد كليليو :مشترك مبادالت يها يژگيو

 :بارتند ازكند كه ع يم يمعرف

دهند  يكه مبادالت را در معرض خود قرار م يا كوچكياختالالت بزرگ : ١نانيعدم اطم) 1( 

متقابل و انعقاد قرارداد  يقبل از وابستگ ،نانيعدم اطم وجود .كند يجاب ميق را اياز به تطبيو ن

 .كند يل ميخطر عدم توافق را تحم ،ناقص

ك بعد مربوط به مبادالت متواتر است يز يمبادله ن يهاتعداد تكرار: ٢دفعات تكرار مبادله) 2( 

  .داشته باشد يمتفاوت و آثار شهرت بهتر يتخصص يسامانده يراه انداز ينه هايكه ممكن است هز

- يك مبادله به كاربريموضوع  ييت انتقال دارايزان قابليم: مورد مبادله ٣صيدرجه تخص) 3( 

 ).Williamson, 1999: 312( ن بروديآن از ب يديلنكه ارزش تويگر بدون ايد يا كاربرهايها 

 كند يم يمعرف يژگين ويرا مهمتر» نانيزان عدم اطميم«ه خود يدر مقاالت اول يو

)Williamson, 1979b: 239 .(ن يشتريب يص مورد مبادله را داراير، درجه تخصياما در مقاالت اخ

  ). Williamson, 2005: 6( داند يمبادالت م يح دهندگيقدرت توض

 ياتيسه بعد ح ،همچنان كه گفته شد: فوق يها يژگيمبادالت بر اساس و يطبقه بند

ص ينان، دفعات تكرار مبادالت و درجه تخصيعدم اطم: عبارت است از يف روابط قرارداديتوص يبرا

ن وجود ينابيك حالت بينان در يكند كه عدم اطم يامسون فرض ميلي، ويسادگ يبرا. مورد مبادله

 يدو حالت برا. ص مورد مبادله استيد بر دفعات تكرار و درجه تخصين تاكيشتريب ،نيبنابرا. دارد

مبادالت را در شش  ،رد و بر اساس آنهايگ يص در نظر ميدرجه تخص يدفعات تكرار و سه حالت برا

 دهد يرا نشان م يم بندين تقسيس حاصل از ايماتر) 1( جدول. كند يم يحالت طبقه بند

)Williamson, 1979b: 246.( 

 

                                                                                                                   
1. Uncertainty 

2. Frequency 

3. Asset Specificity 
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  ص و دفعات تكرار مبادلهيمبادالت بر اساس درجه تخص يطبقه بند .1 جدول

 يه گذاريسرما يها يژگيو

ير اختصاصيغ يبيترك ياختصاص  

ك كارخانهيساختن  - 3 زات يد تجهيخر - 2 

يسفارش  

زات يد تجهيخر - 1

 استاندارد

 كم

ر 
كرا

ت ت
عا
دف

 

ژه يمحل و يواگذار -6

به  ياواسطه  1داتيتول

يصورت متوال  

د مصالح يخر - 5

يسفارش  

د مصالح يخر - 4

 استاندارد

 )يشگيهم( اديز

  

 يگريمتفاوت از د ،هر طبقه مبادالت يها يژگياز آنجا كه و: يسامانده يانواع ساختارها

م يامسون بر اساس تقسيليو. ش استيژه خويو يازمند ساختار ساماندهيهر طبقه ن ،نيبنابرا ،است

رد كه عبارتند يگ يت آنها در نظر ميريمد يرا برا يز مبادالت، سه نوع ساختار ساماندهفوق ا يبند

 يو سامانده) كيقرارداد نئوكالس( ٣سه جانبه يسامانده ،)كيقرارداد كالس( ٢ساماندهي بازار: از

  ).Williamson,1979:246( يا قرارداد رابطه اي ٤يمبادالت اختصاص

 يبرا ياصل يبازار، ساختار سامانده يسامانده ،:( كيسقرار داد كال (ساماندهي بازار

 .)1از جدول 4و 1 يسلول ها( اديا زياست، خواه دفعات تكرار آن كم باشد،  يراختصاصيمبادالت غ

ن ين مبادله با كمتريك از طرفير هر ييكه تغ يمادام( شتر باشديالبته هرچه تعداد تكرار مبادله ب

  .)Williamson,1979:248( بازار كارآتر است عملكرد) ر باشدينه امكان پذيهز

 از جدول 3و2 يمبادالت موجود در سلولها ):كيقرارداد نئو كالس( سه جانبه يسامانده

 يها يين نوع مبادالت آن است كه انتقال دارايا يژگيو. شوند يم ين نوع ساماندهيمشمول ا) 1(

همراه  ييا كاهش ارزش داراينه قابل توجه يگر با هزيد يا استفاده هايگر يمورد مبادله به افراد د

  .حل و فصل اختالفات است يبرا يازمند طرف سومين نوع مبادالت نين، ايبنابرا. است

 6و  5 يسلولها :( يقرارداد رابطه ا( ياختصاص يها ييدارا يساماندهي مبادالت رو

تكاء كم به ساماندهي ن مبادالت باعث اير استاندارد ايعت غيطب. است ين نوع ساماندهيمشمول ا

. شود ين نوع مبادالت در نظر گرفته ميا يبرا يدو نوع ساختارسامانده. شود يپرخطر م يبازار

م ين از منافع مبادله تنظياز قرارداد كه بر اساس شناخت طرف ينوع يعني: دوجانبه يسامانده )الف

                                                                                                                   
1. Site-Specific Transfer of Intermediate Product Across Successive Stages 

2. Market Governance 

3. Trilateral Governance 

4. Transaction-Specific Governance 
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از آن يموردن يت هايم فعالادغا يعني: يا همان ادغام عمودي ١كپارچهيامور  ريتدب )ب. شده است

 .مبادله در بنگاه و انجام آن مبادله درقالب بنگاه

  .)Williamson, 1979b: 253( ر خالصه نموديتوان در جدول ز يمباحث فوق را م

  

  مبادالت يها يژگيبراساس و يمختلف سامانده يساختارها .2 جدول

 يه گذاريسرما يها يژگيو

 ير اختصاصيغ يبيترك ياختصاص

  سه جانبه يماندهسا

 )كيقرارداد نئوكالس( 

  بازار يسامانده

 )كيقرارداد نئوكالس( 

 كم

ر 
كرا

ت ت
عا
دف
د 
دا
تع

له
اد
مب

  دو جانبه يسامانده كپارچهي يسامانده 

 )بر روابط يمبتن قرارداد( 

 اديز

  

  يافتگين توسعه مسائل حل در»فرازنگر« يها ليازتحل استفاده -3-2

 يل و نسخه هايتعد ياست هايس يبا عطف توجه به اجرا يالديم 90ل دهه يامسون در اوايليو

به توسعه،  يابيق آنها در دستيدر حال توسعه و عدم توف ياز كشور ها ياريتوسط بس يبانك جهان

  ):Williamson,1993:171( كند يذكر  م ين ناكاميا يل ممكن را برايسه دل

 يه برنامه هايتوسعه كه منجر به ته استگذاران و اصالح گرانيش از حد سيب ينيخوش ب -1

 . شود يتوسعه ناقص م

خوب برنامه ها  يشود بخشها يق كه باعث ميله افراد نااليك به وسياستراتژ ياشغال پستها -2

 . اجرا شود اهم، ناكار

،كه پاسخ مورد نظر يزيند برنامه ريدر فرا) ير رسميغ يخصوصاً نهاد ها( عدم لحاظ نهاد ها -3

 . استامسون يليو

وجود ندارد  يافتگيحل مسائل توسعه ن يبرا يمعتقد است كه نسخه واحد و جهانشمول يو

ك از كشور ها به يحل مسائل هر  يبرا يژه ايد برنامه توسعه وير بايه زيبلكه با درنظرگرفتن سه قض

  :ه نموديآنها ته يها يژگيو و يخيتار ينه هايصورت مجزا و بر اساس زم

 د مورديتوسعه با ين در برنامه هايل هستند و بنابرايه و تحليمستعد تجزنهاد ها مهم و  -1

موجود آن مورد  ينهاد ها ،د اوالًيدر برنامه توسعه هر كشور با ،گريبه عبارت د. رنديبگ توجه قرار

ش يپ يها، نهاد ها يژگين ويها و مختصات آنها استخراج و بر اساس ا يژگيرد، ويقرار گ ييشناسا

                                                                                                                   
1. Unified Governance 
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 يد حاوياست برنامه توسعه با يهيبد. ك شوديگر تفكيان توسعه از همديتل كننده جربرنده و مخ

مختل كننده  يف و حذف نهاد هايش برنده و تضعيپ يق نهاد هايت و تشويتقو يبرا ييراهكارها

 .توسعه باشد

ن يبنابرا. ان گردديل بيات و تفصيد به جزئيتوسعه با يبرنامه ها يدر اجرا ياقدامات عمل -2

تواند  يشود، نم يده ميد يبانك جهان يكه در نسخه ها يات به آن صورتيكل يسر كيان يرف بص

د كه يجد ياقتصاد نهادگرا يه هايامسون با رويليه وين توصيا. ن كنديبرنامه را تضم يت اجرايموفق

 . دارد ياست، سازگار ياتيو عمل» نگر يجزئ« يدگاهيد ياصوالً دارا

ارزش «در مقابل ( »١واقع نگر« يل هايد به تحليجد ينهادگرا ن توجه اقتصاديشتريب -3

 يو سامانده» ينظم خصوص«نجا يدر ا) يتحقّق( »واقع نگر« يل هايمنظور از تحل. است) »٢نگر

ن يق قوانياست كه از طر يكه شامل نظم) يدستور( »ارزش نگر«است و در مقابل  يررسميغ

ش برنده توسعه يپ يشتر نهادهايگر، بيان ديبه ب. رديگ يم شود، قرار يجاد ميها ا و دادگاه يرسم

به مسائل توسعه دارد و » فرازنگر« يكرديرو يو. جاد گردديا يق اصالحات فرهنگيد از طريبا

» ٣اهيس ينوشته ها«به  ،امده باشدياز دل فرهنگ مردم بر ن يعنين ييرا كه از سطوح پا ينيقوان

  . ندارد ييت اجرايقابل ينين قوانيمعتقد است چن و) Williamson,1993:183( كنديه ميتشب

. موثر هستند ين نوع ساماندهييو فرد، هردو در تع يط نهاديمح ،دگاهين ديدر چهارچوب ا

ر ييكه تغ ين معنيبد. گذارد يم ريثأت ينوع سامانده يبه عنوان پارامتر انتقال رو يط نهاديمح

ك عامل ي) ر اموريتدب( ينسبت به سامانده) يزبا يشامل نوع حكومت و قواعد اساس( يط نهاديمح

البته . ن كردييرا تب يط نهاديرات در محييتوان نحوه تغ ينم يرات ساماندهييبرونزاست و با تغ

رات در نحوه ييكه تغ ين معنيبد. داند يك ميرا استراتژ يط نهادير امور و محين تدبيشان رابطه بيا

ز نوع يافراد جامعه ن يرفتار يژگيو. را متاثر كند ينهادط يتواند مح يامور در بلندمدت م ريتدب

حات افراد يز به شكل برونزا بر ترجين يط نهاديمح، ياز طرف. دهد ير قرار ميرا تحت تاث يسامانده

شامل بازار، ( قراردادها ياز سامانده ينكه جامعه چه ساختاريبه عبارت ساده تر، ا. گذارد ير ميتاث

 وابسته است و يط نهاديانجام مبادالت سامان دهد، هم به مح يرا برا) ٥و سلسله مراتب ٤يبيترك

  ). Williamson, 1994: 175( افراد جامعه خواهد بود يفرهنگ يها يژگير ويتحت تاث ،هم
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توسعه  يكشور ها يمترق) نهادها( نياز قوان يبردار يبه توسعه، كپ يابيدست ين برايبنابرا

ا يو ( ش برنده توسعه هستنديموجود كه پ ير رسميغ يد ابتدا نهادهاياست، بلكه بيافته، راه چاره ني

ت كننده، آنها را ين و مقررات حمايب قوانيو با تصو ييرا شناسا) كنند يجاد نميتوسعه ا يبرا يمانع

 دين جديشدن قوان ياتيعمل يو همزمان برا) ل كرديتبد يرسم يبه نهاد ها يعني( ت كرديتثب

 . الزم را آماده نمود يفرهنگ ينه هايزم ،)ند توسعهين فرايتضم ياز برايد ند موريجد ينهاد ها(

  

  امسونيليو ديد از ياجتماع ليتحل سطح چهار -3-3

ند يدهد و فرا يل قرار ميه و تحلياقتصاد نهادگرا را در قالب چهار سطح مورد تجز ،امسونيليو

 :)Williamson,2000:597( داند ين سطوح مير در اييرا منوط به تغ يتوسعه اقتصاد

 ي، هنجار ها، رسوم، استانداردهايررسميغ ينهادها. است يشه دار اجتماعيسطح ر ك،يسطح 

ن مذهب يبنابرا. دارند ين سطح جايزبان و معرفت درا يجنبه ها ي، سنتها و برخيواخالق ياجتماع

 يبرخك توسط يل سطح ياگر چه تحل. كند يفا مين سطح ايدر ا ين كننده ايينقش تع

. كنند ي، آن را داده شده فرض ميشتر اقتصاددانان نهاديانجام شده است، اما ب يخياقتصاددانان تار

ار آرام ين سطح بسياست، تحول در ا يرات فرهنگييمستلزم تغ ،كيرات در سطح يياز آنجا كه تغ

  .ك هزاره به طول انجامدي يا حتيرد و ممكن است قرنها و يگ يصورت م

ت، ي، حقوق مالكيمانند قانون اساس يباز ياست و شامل قواعد رسم ينهاد طي، محسطح دوم

در واقع ). Joskow,2008:7( شود يم ين عادير قوانيو سا يه مالياول ي، نهادهاياسيالت سيتشك

ن ين قوانيشود كه ا يوضع م ينيقوان يسر كيك، يجاد شده در سطح يبراساس هنجارها و رسوم ا

ر يا قرنها امكان پذيدهه ها  يط ين قواعد بازيرات عمده در اييتغ. ندشو يمحسوب م يقاعده باز

. ك باشديسطح  ين قواعد بايد برآمده از نهادهايا ،دار باشديرات، پايينكه تغيا ياست و قطعاً برا

و دست نشانده، قواعد  ياستبداد يها ل وجود حكومتين امكان هم وجود دارد كه به دليالبته ا

مانند ( يكل يك دگرگونيق ينباشد و از طر) كيسطح ( رهنگ و آداب و رسوممتناسب با ف يباز

توان قاعده محسوب نمود  يرا نم يراتيين تغياما چن. ر شوديامكان پذ ير قواعد بازييتغ) انقالب

  . بلكه استثناء هستند

ك از يسطح  يتر از نهادها يمترق يافتد كه قواعد باز ياتفاق م يزمان ،بر عكس حالت فوق

 ين قواعد با فرهنگ مردم، اجرايل عدم انطباق ايبه دل ،ن مورد هميدر ا. خارج از مرزها آورده شود

آنها، به مرور،  ين اجرايرود در صورت تضم يهرچند انتظار م. شود ين با مشكل مواجه مين قوانيا

رات ييبا شروع تحول در سطح دو، سرعت تغ يعني. ز متناسب با آن متحول شوديفرهنگ جامعه ن

ت يهدا يو حضور فعال دولت برا يزياز به برنامه ريدگاه، نين ديبا ا. د نموديك را تشديسطح 
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؛ است ين طرز تلقيد ايز موين) PPT( ١ياثبات ياسيه سينظر. شود يشتر احساس ميند توسعه، بيفرا

   .را در سطح دوم دارد ياسيو س يه، دغدغه حل مسائل اصالح ساختار اقتصادين نظريارا يز

 ،گريبه عبارت د. است ٢يا انجام بازيت يرياعمال مد ينهاد ها يعني يسطح حكمران :سطح سوم

ن يشوند، در ا يم ميتنظ يقواعد باز ين اجرايتضم يكه برا يين نامه ها و بخشنامه هاييمجموعه آ

كردن است و عمده مباحث مربوط  ياقتصاد ،ن سطحين سطح دوميدر واقع، ا. رديگ يسطح قرار م

  .رديگ ين سطح قرار ميدر ا ينه مبادالتيه اقتصاد هزب

 يه هاير نظريص منابع و اشتغال و سايكردن است كه تخص ين سطح اقتصادي، سومسطح چهارم

و عمدتاً  يابينه يبه ياز ابزار ها ،ن سطحيدر ا. ابدي ين سطح نمود ميك در اياقتصاد نئوكالس

ف يد توصيك تابع توليبه عنوان  يبنگاه به طور نوع ،ن منظوريشود و بد ياستفاده م ييل نهايتحل

ك، يه نئوكالسيك تا سه با مفروضات نظريالبته با مفروض دانستن تناسب سطوح . شود يم

در واقع . رديگ يك صورت مينئوكالس ينگيبه ين سطح منطبق با ابزار هايص منابع در ايتخص

به  يخارج از ذهن ما، بستگ يايدن اتيك در سطح چهار با واقعينئوكالس يه هاينظر يسازگار

الزم را،  يها يژگيك تا سه دارد كه ما وجود آنها با مشخصات و ويدر سطوح  ييوجود نهادها

 ،يك چهارچوب نهاديبر  يك مبتنيت آن است كه اقتصاد نئوكالسيواقع. ميكرده ا يمفروض تلق

  جود داشته باشد، مذكور و ين است كه اگر چهارچوب نهاديمفروض است و نقطه قوت آن 

ن است كه اگر ينقطه ضعف آن ا Tن حاليدر ع. آن در تمام زمانها و مكانها برقرار است يهاهينظر

ارائه كند،  يدرست يها ينيش بيتواند پ يمذكور وجود نداشته باشد، نه تنها نم يچهارچوب نهاد

ا ضعف كدام نهاد يد كه فقدان يتواند به ما بگو ينم يعني. مشكالت را هم ندارد يابيرد ييبلكه توانا

 يل هايانجام تحل ين الزم است برايبنابر ا. ها شده است ينيش بيا نهاد ها باعث عدم صدق پي

ه يمفروض در نظر يمناسب، نهاد ها ياستيس يه هايو ارائه توص يرونيت بيبهتر، از واقع

  . ميك را بهتر بشناسينئوكالس

از  3و2د عمدتاً عالقه مند به سطوح يجد يياد نهادگرااقتص ،بر اساس آنچه تا به حال گفته شد

. باشد يت ميرياعمال مد يو نهادها يط نهاديمح: ب شامليباشد كه به ترت يچهار سطح فوق م

ز وارد يرا ن) 1سطح  ينهادها يعني( يررسميغ يخود نهادها 2005امسون در مقاله سال يليالبته و

  ).Williamson, 2005( كند يم ياقتصاد يل هايتحل

                                                                                                                   
1. Positive Political Theory 

2. Play of  the Game 
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  امور ريتدب اقتصاد علم -3-4

امسون در خصوص حل مسائل توسعه، روش يليدگاه ويمقاله، اشاره شد كه د يدر بخش قبل

ما را به اين نتيجه رهنمون  ،تلفيق اين ديدگاه با نظريه چهار سطح تحليل اجتماعي. ست »فرازنگر«

. زي نهادهاي سطح يك استمي سازد كه هرگونه تغييري در جهت توسعه نيازمند متناسب سا

امسون، يليد ويرسد از د يبه نظر م. است ين نقطه شروع حركت توسعه، اصالحات فرهنگيبنابرا

و » ١نظم شايسته«شامل » نظم خصوصي«طه مباحث اقتصاد تحت عنوان يدر ح ياصالحات فرهنگ

آن بخش از علم  يو. رديگ يمورد مطالعه قرار م ،ن نظمياستقرار ا يبرا» ٢يبات عمليترت«جاد يا

در واقع از . نامد يم» ر اموريعلم اقتصاد تدب«پردازد را  ين موضوعات مياقتصاد كه به مطالعه ا

را در مبادالت  ٣دو جانبه يخصوص يم نظم هايخواه ين بخش از علم، ميا يافته هايق يطر

مبادله از منافع  ني، امكان استفاده طرفيمناسب سامانده يص داده و با استفاده ازساختار هايتشخ

   .)Williamson, 2005: 1( ميدوجانبه را فراهم كن ين نظم هايا

ر ييتغ) شود يه ميكه توسط حاكميت ته( يبا قواعد باز يخصوص ياز به نظم هاياست، ن يهيبد

، ير قواعد بازيياز است و با تغيمورد ن» ينظم خصوص«ن كننده نوع يي، تعيقواعد باز يعني. كند يم

ت قانون در هر يزان حاكمين بسته به ميبنابرا .ابدير ييد متناسب با آن، تغيز باين» ينظم خصوص«

توان  يرا م ييدو حد نها ،ن موضوعيح ايتشر يبرا. متفاوت خواهد بود» ينظم خصوص«، يكشور

 :تصور نمود

ن، خواه به علت يل ضعف قوانيخواه به دل: ٤ستيحاكم ن يچ قانونيكه اصوالً ه يطيشرا) الف

ن ينكه خودشان بهتريجز ا ين مبادله، چاره اي، طرفيطين شرايدر چن. نيقوان يعف در اجراض

است در صورت عدم  يهيبد. ند، ندارنديص داده و اجرا نمايرا تشخ يا گروهيدو جانبه  يسازوكارها

ه يشتر با جوامع اوليط، بين شرايا. ح، مبادالت با مشكل مواجه خواهد شديص سازوكار صحيتشخ

  . دارد يگارساز

 يعلم معرف ياينجاست كه مباحث حقوق و اقتصاد به دنيدر ا: ت كامل قانونيط حاكميشرا) ب

ن ي، تضمييها يژگيو با چه و ينين است كه چه قوانين شاخه از علم ايا يسؤال اصل. شوند يم

 ياواز دع ياريدر مبادالت است؟ الزم به ذكر است كه بس يخصوص ين نظم هايجاد بهتريكننده ا

حل و فصل شوند، با  ير رسميممكن بود به صورت غ) قانون( ت دولتيط عدم حمايكه در شرا

كه ممكن  يدر صورت. شود يار كمتر ميبس ير رسميشان به صورت غ گر امكان حليحضور دولت، د
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ن دعوا از موضوع مورد ياطالعات طرف راي، زداشته باشد ينه كمتري، هزيدعاو يررسمياست حل غ

كه امكان فراهم شود،  ين در صورتياست و بنابرا) دادگاه( شتر از اطالعات طرف سوميار بيسادعا، ب

ن موضوع، لزوم توجه يا. انجام شود ينه كمتريبه دادگاه با هز عن ممكن است بدون ارجايتوافق طرف

تصاد امسون اقيليد وياز د. كند ين را دوچندان ميقوان يب و اجرايجامعه در تصو يط فرهنگيبه شرا

  ):Williamson, 2005: 3( شود يم ير عمليز يق چهار مفهوم اساسير امور از طريتدب

م كه بتواند يرا القاء كن يد نظميق آن باياست كه از طر ير امور ابزاريتدب: ر اموريتدب) الف

 يبرا يافتن قواعد بازيقطعاً . ديم نماين مبادله تفهيتضاد را كاهش دهد و منافع دو جانبه را به طرف

ز ين نيموجود در جامعه است، كه ا يات تمام نهادهايازمند توجه به جزئين ييها ن نظميالقاء چن

 . نخبگان كشور است يو تجرب يعلم يها تياز تمام ظرف يريمستلزم بهره گ

استفاده از ساز و كار بازار در  ينه هايمبادله در واقع هز ينه هايهز :مبادله ينه هايهز) ب

 يه هاينظر. هستند ينهاد ياز چهارچوب ها ياز مبادله است و تابع يافع بالقوه ناشراه تحقق من

نه مبادله يكه وجود هز يدر صورت. مبادله صفر، استخراج شده اند ينه هايك با فرض هزينئوكالس

زه ي، انگيد ارو، حتياز د. آنها شود ييا مانع كارآيكند  يريبازارها جلوگ يل برخيممكن است از تشك

 يرون از بنگاه كه دارايب يمبادالت با واحدها ينيگزيجا يعني. مبادله است ينه هايغام، وجود هزاد

س يتاس يعني( در بر دارند يكمتر ينه هايهستند، با مبادالت داخل بنگاه كه هز ييباال ينه هايهز

 ياقتصاد يارهااز سازوك يارير صفر بر بسيمبادله غ ينه هايتر هز يگر، فرض واقعيان ديبه ب). بنگاه

 . ر گذار استيتأث

 يت روشهايخود را در تفاوت ظرف ٢ير امور، اقدام اصلياقتصاد تدب: ١)يسازگار( قيتطب) ج

 يكيگر، يبه عبارت د. دهد يآنها با اختالالت، قرار م يبر سازگار يرگذاريدر تأث يمختلف سامانده

مختلف  يك از روشهايست كه كدامن بحث اير امور، پرداختن به اياز موضوعات علم اقتصاد تدب

كه در طول دوره  يشان با اختالالت يقدرت سازگار) و سلسله مراتب يبيبازار، ترك( امور ريتدب

 يك از روشهايهر  يت سازگاريدگاه در خصوص ظرفيدو د. شتر استيد، بيآ يش ميقرارداد پ

ك ي، كه ٣كيدگاه هايد يكي: شوند يمحسوب م يدو طرز تلق ييوجود دارد كه حدود نها يسامانده

شتر بر يدش بيك تأكيها. ت استيريكه صاحب نظر در مد ٤گر بارنارديبرال است و دياقتصاددان ل
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اما بارنارد معتقد به تطابق . متهاستيستم قيرات با استفاده از سيينسبت به تغ ١يل خود به خوديتعد

  ). Williamson, 2005: 4( است يت درون بنگاهيريو آگاهانه با استفاده از مد ٢يت شده عمديهدا

فوق الذكر است  يق هر دو شكل تطابق هايت تطبيمبادالت، محصول ظرف يياست كارآ يهيبد

ك تابع يد بنگاه را فقط به عنوان ين منظور، نبايا يازمند فهم و درك ارزش هردو است كه برايو ن

اقتصاد . سته شودينگر يساماندهك ساختار يد در نظر گرفت، بلكه الزم است به آن، به منزله يتول

ت يك نوع قانون قرارداد حمايله يبه وس يسامانده يكند كه هر شكل عموم يق مير امور تصديتدب

 ؛است) يقانون( ياز نوع قواعد حقوق ،٣يلحظه ا يمثالً قانون قرارداد مبادالت ساده بازارها. شود يم

كنند  ياز نمين مبادله احساس نيطرف( ستيمتصور ن يتداوم مبادالت، منافع قابل توجه چرا كه در

» ٤ك چهارچوبيقرارداد به عنوان «له يبه وس يبيترك يالگو). از استيكه تداوم مبادله مورد ن

ن حالت، از يدر ا يعني. دهد يرا ارتقاء م يت سازگارير است و ظرفيشود كه انعطاف پذ يت ميحما

ن يرا بر طرف يادينه زيهز ،قطع مبادله اي( دارددر تداوم مبادله وجود  يآنجا كه منافع قابل توجه

رد و يگ يك چهارچوب مورد استفاده قرار مين قرارداد فقط به عنوان يبنابرا) كند يل ميمبادله تحم

. افتد يبه محض رجوع به قرارداد، تداوم مبادله به مخاطره م راي؛ زشود يكمتر به آن رجوع م

 يم يله سلسله مراتب ها سازماندهيبد، مبادالت به وسايش يافزا يسازگار يت هايچنانچه محدود

ن يبنابرا. است» يخودكنترل«ها از نوع  قانون قرارداد داخل سلسله مراتب ،ن حالتيشوند كه در ا

قانون قرارداد  يليتكم يمهايت رژيبا حما ين ساماندهيگزيجا يسبكها يسازگار يتفاوت دركارآمد

ن قرارداد يبه قوان يبستگ يمختلف سامانده يق روشهايتطب تيظرف ،گريان ديبه ب. شود ين مييتع

  . موجود دارد

ر يمختصات اقتصاد تدب يبر اساس آنچه تا به حال برا: ٥»يرشته ا نيب« يدانش اجتماع) د

از  يگر علوم اجتماعيد يبا رشته ها ييازمند آشناينه، نين زميه در ايان شد، استخراج نظريامور ب

ك ي ،ر امورين علم اقتصاد تدبيبنابرا. است... و ي، جامعه شناسياسيلوم ست، عيريجمله حقوق، مد

  . است يا ن رشتهيب يعلم اجتماع

  

                                                                                                                   
1. Spontaneous  

2. Consciously Coordinated Adaptations 

3. Spot Market 

4. Contract as a Framework 

5. Interdisciplinary Social Science 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  جمال فتح اللهيو  متوسلي دكتر محمود.../ اي بر نظريات ويليامسون و كاربرد آن مقدمه 

 

42

  رانياقتصاد ا يافتگيل توسعه نين دالييتب درامسون يليات ويكاربرد نظر -4

و چهار سطح »فرازنگر« يل هايه تحليرسد دو نظر يبر اساس آنچه تا به حال گفته شد، به نظر م

در ادامه . داشته باشد يشتريب ييكارآ ،رانيل توسعه اين مساييتب يامسون برايليو يل اجتماعيلتح

ن علل توسعه ييتب يات براين نظري، از ايخيشواهد تار يه برخيخواهد شد با ارا يسع ،مقاله

  .ميريران كمك بگياقتصاد ا يافتگين

  

  واقعي يعملكردها و يرسم نيقوان نيب شكاف -1-4

ن و يقوان ،ن اهدافيم بيدر كشور ما وجود شكاف عظ ين معضالت توسعه اقتصاديهمتراز م يكي

ما را به  ،ريخ صد ساله اخين مصوب در تاريگذرا به قوان ينگاه. افته در جامعه استيعملكرد تحقق 

است و هر كدام از آنها بالقوه،  يار مترقيبس ين رسميسازد كه عمده قوان يجه رهنمون مين نتيا

 ينه هايا بودن زمينكه چرا با وجود مهياما ا. ل توسعه را دارا هستندياز مسا ياريل حل بسيپتانس

نجا ياست كه در ا يالؤن محقق نشده است، سين قواني، اهداف مورد انتظار از ا)يقانون( يرسم ينهاد

  .ميامسون به آن پاسخ دهيليات ويم بر اساس نظريخواه يم

در  ياسيس يژه نهادهايبو ياجتماع يت هايفعال يقانونمندكه  يت، در حاليدر دوران مشروط

ن ين آن بر اساس قوانينه نبود اما قوانيان مردم نهاديدر م يعني ،نداشت يخينه تاريشيپ ،رانيا

 يكشور ما نداشت، طراح ير رسميغ يبا نهادها يافته آن زمان،كه تناسبيتوسعه  يكشورها ياساس

نه توسعه يتوانست زم يم -حيصح يدر صورت اجرا -نيقوان نيهر چند ا. و به اجرا گذاشته شد

ن يد در بين جدين قوانيغافل بودند كه ا يدين نكته كليد، اما قانونگذاران از ايكشور را فراهم نما

انطباق  يندارد و برا يآنها سازگار يستند و با عادات، ارزشها، رسوم و سنتهاينه نيمردم نهاد

گردد و  ينيش بيز پين ينهادساز يندهايد فرايبا يرسم ين نهادهايموجود بر ا يررسميغ ينهادها

نمودن آن،  ياتيعمل يالزم برا يفرهنگ ينه هايبدون توجه به زم ين مترقيب قوانيگرنه صرف تصو

  . تواند توسعه را به ارمغان آورد ينم

 يمعن نيبد. ن غفلت هاستيمملو از ا ،تيران در دوران پس از نهضت مشروطيخ توسعه ايتار

افته بوده يتوسعه  يده است كه به طور عمده الهام گرفته شده از كشورهايب رسيبه تصو ينيكه قوان

و  يرش نبوده اند، اقدامات آموزشيمردم مورد پذ ياز سو يررسميش از آن به عنوان نهاد غيو پ

ا فقط ينشده اند  ييا اجراين يبنابرا ،نشده ينيش بيز پينه كردن آن نينهاد ياز براين مورد يفرهنگ

 يبرا. ن نشده استيب آن قانون تاميو هدف قانونگذار از تصواند به اجرا درآمده  يبه شكل صور

  .گردد يماشاره  يخياز شواهد تار يروشن شدن موضوع به برخ
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دوره مشروطه است كه  يرسم ين نهادهايتر يازمترق يكي: يتيو وال يالتيا يانجمن ها -الف

ز قانون يسال بعد ن كي شود و كمتر از يآن زمان گنجانده م ١يقانون اساس ن سطح دريتر يدر عال

ن قانون، اداره امور كشور با مشاركت يبر اساس ا. ٢رسد يب ميبه تصو يمل يآن در مجلس شورا

ارات ياخت ،در اصل نود و دوم. شده بود ينيش بيپ يتيو وال يالتيا يمردم در قالب انجمن ها

هر چند هدف . ن انجمن ها اعطاء شده بوديبه ا يامور مربوط به منافع عموم در تمام يكامل ينظارت

هنوز  يفتاد و حتين ين اتفاقيند توسعه بود اما در عمل چنين قانون جلب مشاركت مردم در فرايا

 ده استيحاصل نگرد يقين توفين مختلف چنيب قوانيك قرن و تصويش از يهم پس از گذشت ب

  ). 1377، يآران يميعظ(

 يربناهايد در فقدان زيت را باين عدم موفقيعلت ا ،يل اجتماعيه چهارسطح تحليبر اساس نظر

ل يه تحليبر اساس نظر ( نيالزم در قوان يياجرا ين هايتضم ينيش بيو عدم پ) 1( الزم در سطح

شده و  يطراح يار آرمانيبس ،گفته شين و مقررات پينكه قوانيا يعني. دانست) »فرازنگر« يها

در  يين نهادهايكه چن يدر صورت. نموده اند ياز را مفروض تلقيمورد ن ياز نهادها ياريبس وجود

كه در  يدر صورت. ندين را فراهم نماين قوانيشدن ا ياتينه عمليكشور ما وجود نداشتند تا زم

 ينه هايزم ،نين از دل فرهنگ حاكم استخراج شده بودند و بنابرايقوان ،افتهيتوسعه  يكشورها

  .آنها قبالً فراهم شده بود ياجرا يبرا يدنها

 يجاد نهاد بانكداريبه منظور ا 1362ن قانون در سال يا: بدون ربا يات بانكيقانون عمل -ب

بر اساس  يرربويغ يبانكدار ياجرا ،ن قانونيهدف از ا ،گريبه عبارت د. ديب رسيبه تصو ياسالم

ت نبود و در عمل ين موفقيقر ،الزم ينهاد يها نهيل عدم توجه به زمياما به دل. بود يعت اسالميشر

شود و شكل واقعي بانكداري همان  يبدون ربا به صورت صوري اجرا م يات بانكيقانون عمل

                                                                                                                   
 1285( قمري1324القعدة الحرام  ذي 14مصوب ( سه و ول نود تا نودوطيت، اصرمتمم قانون اساسي مش .1

  )):شمسي

ايالتي و واليتي بموجب نظامنامه مخصوص مرتب مي شود و  انجمنهاي ،در تمام ممالك محروسه: اصل نودم

  :قوانين اساسيه آن انجمنها از اين قرار است

از طرف اهالي انتخاب مي شوند مطابق نظامنامه  و واليتي بالواسطه ايالتي انجمنهاياعضاي : اصل نود و يكم

  .انجمنهاي ايالتي و واليتي

اختيار نظارت تامه در اصالحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعايت  واليتي وانجمنهاي ايالتي : اصل نود و دوم

 .حدود قوانين مقرره

 .يالتي و واليتي طبع و نشر مي شوداياالت از هر قبيل بتوسط انجمنهاي ا دخلصورت خرج و : اصل نود و سوم

 )شمسي 1/3/1286( قمري 1325الثاني  ربيع مصوب واليتيقانون انجمنهاي ايالتي و  .2
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ت را بر اساس چهارچوب ين عدم موفقيل ايدال). 728:1379ان،يتوتونچ( بانكداري ربوي است

ن يير تبيتوان به صورت ز يم ،ديدمقاله بدان اشاره گر يقبل يامسون كه در بخشهايليات وينظر

  . نمود

  :  شود يم يتوسعه از دو منبع ناش يبرا) يرسم( يالزامات نهاد

فرهنگ،  ،ن مردم وجود دارند كه منشا آنيدر ب يررسمين نهادها به شكل غياز ا يبرخ -1

 يل اجتماعين سطح از چهار سطح تحلياول( كياعتقادات، باورها و رسوم برآمده از سطح 

جاد يبا ا يعني. شوند يل به نهاد رسميحفظ آنها الزم است تبد ين برايبنابرا. هستند) امسونيليو

رسند در اجرا  يب ميت به تصويفين كيكه با ا ينيقوان. ميت كنيالزم از آنها حما يرسم ينهادها

د ك نهايبه  يررسميل هر نهاد غيد توجه نمود كه تبديالبته با. شوند يكمتر با مشكل مواجه م

د يبا يعني. جامعه است يفرهنگ ينه هايز منوط به انجام مطالعات الزم در خصوص زمين يرسم

د نه يرا فراهم نما يت آن باور فرهنگينه تقويزم ،يبه رسم يررسميل آن نهاد غيدقت نمود كه تبد

نه يموجود كه زم ير رسميغ يند قانونمند كردن نهادهايضمناً در فرا. ف آن گرددينكه باعث تضعيا

  .ز توجه نموديمبادله ن ينه هاين عمل بر هزير ايد به تاثيكنند، با يتوسعه را فراهم م

 ينه قبليممكن است در كشور زم ،ند توسعهيل فرايتسه ياز برايمورد ن ياز نهادها يبرخ -2

ه از ن الزم با استفاديالزم است قوان ،ن گونه موارديدر ا). مانند نهاد شورا( ف باشنديا ضعينداشته 

مردم، استخراج و در  ينيد يد، فرهنگ، آداب و رسوم و باورهايا و انطباق آنها با عقايعلوم روز دن

 ي، آگاهيآموزش، توانمندساز يالزم برا يآنها سازوكارها يياجرا ين نامه هاييا آيمتن قانون 

و  ييابتدا مدارس( ين سطوح آموزشين ترييافراد جامعه از پا يفرهنگ ساز يو به طور كل يرسان

ش يپ) هيعلم يها و حوزه ها دانشگاه( ن سطوحيتر يتا عال) ها ها و مهدكودك كودكستان يحت

ط كشور و يتحقق اهداف قانون بر اساس شرا يالزم برا ين هايتضم ،گريبه عبارت د. گردد ينيب

گردد و  ينيش بيپ) ها و آرزوها نه آرمان( موجود با تمام تنگناها و معضالت آن يها تيدرك واقع

 .ابندي ين تداوم ميشيپ يگرنه همان عادات، نهادها و سنتها

ك يس شد و حدود يران تاسيد از غرب در اين نظام به تقلي، از آنجا كه ايدر مورد نظام بانكدار

:  1383 ،يفراهان يزمان( ت كرده استيفعال يبر اساس نظام ربو )٣	١٣�
  		١٢ سال از( قرن

م يحاكم تنظ يبر اساس نظام ربو يبانكدار يررسميو غ يرسم يهادهان) 57:1359 و اشرف، 261

ات يقانون عمل( يباز يقواعد رسم ير دفعييد انتظار داشت كه تنها با تغين نبايبنابرا. شده اند

، 3و2سطوح  ياز نهادها يو بخش 1سطح ياز در نهادهايموردن ينه هايو بدون توجه به زم) يبانك

ازمند ين الزم نيب قوانيعالوه بر تصو ،يشدن بانكدار يبلكه اسالم. شود يما اسالم ينظام بانكدار

 يمختلف و به طور كل يدر بخشها يياجرا يسازوكارها ينيش بيو پ يآموزش، فرهنگ ساز
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ن بود ين مهم، تصورشان بر ايمتاسفانه قانونگذاران بدون توجه به ا. ر نهادهاستيسا يمتناسب ساز

  . است يشدن بانكها كاف ياسالم يبدون ربا برا يات بانكيملب و ابالغ قانون عيكه تصو

رسد يم سال 60ش از يران به بيدر ا يزيرسابقه برنامه: توسعه يهات برنامهيعدم موفق) ج

ك نظام يسابق كه از  ير شورويبجز اتحاد جماه. باشد يشرو ميپ ين لحاظ در شمار كشورهايو از ا

ران يه از ايست، تنها فرانسه و تركياليرسوسيغ ين كشورهايب ،كرد يت ميمتمركز تبع يزيبرنامه ر

اگر چه نه، يرين سابقه ديبا وجود ا). 1383ق،يتوف( دارند يزيدر امر برنامه ر يشتريسابقه ب

را علت تامه  يزيتوان لزوماً وجود برنامه ر يگرچه نمو ا – اتفاق افتاده استدر كشور  ييها شرفتيپ

 ياست كه ژاپن ط ين در حاليا. از اهداف برنامه ها، محقق نشده است  ياريهنوز بس - نمود يتلق

توانست مراحل توسعه خود را پشت سر گذاشته و به  ،يزيسال برنامه ر 23كمتر از  يمدت زمان

ران، يكمتر از ا يز با سابقه اين يكره جنوب). 25: 1388عطار، ( ل شوديا تبديدن يقدرت دوم اقتصاد

  ).1383ق،يتوف( خود را حل نمود ي، مشكالت ساختار1996تا  1962ساله از  هفت برنامه پنج يط

 ست؟ صاحبيچ ين ناكامين است كه علت ايا ،رديگ يشكل م يكه در ذهن هر محقق يسؤال

م يخواه ينجا ميال داده اند اما در اسؤن يبه ا يمختلف و بعضاً متفاوت ينظران مختلف، پاسخها

 ينگاه: ن نمودييها را تب ين ناكاميتوان ا يم ،امسونيليو ينظر يمبانم چگونه با استفاده از ينيبب

ن يكند كه مواد ا ين موضوع ميما را متوجه ا ،ن برنامهيب شده تحت عنوان قوانيگذرا به متون تصو

كشور و با مفروض گرفتن  يط واقعيبدون توجه به شرا يعني. نوشته شده اند يار آرمانيبرنامه ها بس

به نگارش  ياز است، مواد قانونين مورد نيقوان ين اجرايتضم يكه وجود آنها برا ييادهااز نه ياريبس

ن نوع يا. ن باشديز هميبرنامه ها ن ياز مواد قانون يارينشدن بس ييد علت اجرايشا. در آمده اند

در صورتي  .ندارند ييت اجرايامسون هستند كه قابليليو» اهيس ينوشته ها«ن مصداق همان يقوان

برنامه اي است كه تمامي تضمين هاي الزم براي عملياتي شدن آن بر اساس  ،برنامه خوب كه

سهم  ،به عنوان مثال در قانون برنامه چهارم. تنگناهاي موجود، در متن برنامه پيش بيني شده باشد

اما هيچ ) قانون برنامه چهارم 5ماده( درصد پيش بيني شده است 31بهره وري از رشد اقتصادي 

تنها ابزار نظارتي براي كل . وكار نظارتي براي تضمين تحقق اين بند پيش بيني نشده استساز

به . همين قانون است 157ارايه گزارش عملكرد ساالنه اجراي برنامه براساس ماده  ،قانون برنامه

فرض ضمني آن است كه دولت و مجلس در حد آرماني تمام وظايف خود را به خوبي  ،عبارت ديگر

  . مي تواند تضمين مناسبي باشد ،مي دهند و تنها الزام دولت به ارايه گزارش انجام

به هر حال به نظر مي رسد كه براي اجرايي شدن اين ماده قانوني نيازمند پيش بيني 

به عنوان مثال شايد استفاده از مكانيسم تصويب . سازوكارهاي ديگري وراي شرايط آرماني بوديم
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الزم به ذكر است .تري باشد ي اعتماد به وزيران كابينه ابزار نظارتي مناسببودجه هاي ساالنه يا را

  .نيازمند مطالعه بيشتر است كه خارج از بحث اين مقاله مي باشد ،كه ارايه پيشنهاد در اين رابطه

  

   ينهاد تحوالت بودن يا مرحله ضرورت  - 2- 4

 يه چهارسطح اجتماعياس نظربر اس. است ياز تحوالت نهاد يتوسعه مجموعه ا ،يبه طور كل

ك ينئوكالس يه هايتوان از نظر يم يدر صورت است و ي، مرحله اين تحوالت نهاديامسون ايليو

فراهم شده  3تا  كيالزم در سطوح  ينهاد يربناهايدر كشور استفاده نمود كه ز ياستگذاريس يبرا

  است كه  يعيطب. رنديگ يرا مفروض م يين نهادهايوجود چن ،كينئوكالس يه هاينظررا يز ؛باشد

 ينهاد ينه هايچرا كه زم. بر قرار نباشد يو در هر مكان يك در هر زمانينئوكالس يه هاينظر

ن يبنابر ا. ستيفراهم ن يلزوماً در هر زمان و در هر مكان 3تا  كيه ها در سطوح ين نظريا يبرقرار

 يبرا يزيبرنامه ر. شروع نمود 3ا ك تيد از اصالح نهاد ها در سطوح يبا ،به منظور انجام اصالحات

 يك از سطوح، ارتباطين هر يرد كه ارتباطات بين مهم صورت گيد با توجه به ايز باياصالحات ن

  . متقابل است

تر از يقو  )3و 2ك به سطح ياز سطح ( ن به باالييپاد توجه داشت كه ارتباطات از ياما با

ك، يار ها، آداب و رسوم و اعتقادات در سطح كه هنج ين معنيبد. ن استييارتباطات باال به پا

) 2سطح( نيقوان يزان اثر گذارياما م. كنند ين مييتع 2و مادر را در سطح  ين اساسيقوان

ار كمتر يبس يداخل) 1سطح( يآداب و رسوم و سنتها يگر رويد يشده از فرهنگ ها يالگوبردار

 سطوح باال تر يا چه اندازه نهاد هات«ن سؤال ندارد كه يا يبرا يامسون پاسخيليالبته و. است

» ر قرار دهنديرا تحت تأث) فرهنگ( ن ترييسطوح پا يتوانند نهادها يم) و قراردادها ين رسميقوان(

 يافته، آداب و رسوم و سنتهايتوسعه  ين كشور هاياز قوان يتوان با الگو بردار يا ميآ«نكه يا اي

البته براساس آنچه در مقاله خود اشاره كرده . »ه؟ا نير قرار داد يك را تحت تأثيموجود در سطح 

سطح  يرو 3و2سطوح  ير نهادهايتأث( نيياز باال به پا يرگذاريتاثزان يرسد م يبه نظر م ،است

ا تر و يهر چه فرهنگ ها، پو. مختلف داشته باشد يكشور ها يط فرهنگيبه شرا يبستگ) كي

 .شتر باشدير بين تأثيزان ايمرود  يشتر باشد، انتظار مير در آن بييتغ يآمادگ

او ضمن . كند يتحول نهاد ها اشاره م يبرا يانقالب يدر خصوص روشها يامسون به نكته ايليو

اصالح نهادها  يبرا يين روشهاينهاد ها، معتقداست كه چن بر تحول يانقالب يد اثر روشهاييتا

ر يهم ز يين روشهايق چنيراز ط ياصالحات نهاد يدارينكه پايضمن ا ؛استثناء هستند نه قاعده

ن ين، چنين شود، با وجود ايهم تضم يانقالب ياصالحات با روشها يدارياگر پا يحت. سؤال است

نهادها با  ياصالح و متناسب ساز يبرا ،نيبنابرا. كرد يك قاعده تلقيد به عنوان يرا نبا ييروشها
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نه اصالحات و  يگام و مرحله ا بلندمدت و اصالحات گام به يزياز به برنامه رين ،ند توسعهيفرا

 .ميدار و زود گذر يانقالب

  

   امسونيليو ديد از توسعه حركت آغاز نقطه -3- 4

رسد نقطه آغاز  يان شد، به نظر ميامسون بيليدگاه ويبر اساس آنچه كه تا به حال در خصوص د

نها با شروع ت ،يل اجتماعيه چهار سطح تحليبر اساس نظر راي؛ زباشد يحركت توسعه تحول فرهنگ

توسعه كشور  ،جهير سطوح و در نتيسا يتوان به تحول نهاد ها ياست كه م ياز تحول فرهنگ

 يقلمداد م يرات نهاديير در باورها را نقطه آغاز تغييقابل ذكر است كه نورث هم تغ. دوار بوديام

هر ) 3و2ح سطو( گريدر سطوح د يد گاه، هرگونه حركتين ديبر اساس ا). North, 2004: 80( كند

ن تحوالت به تحوالت يجاد كند، اما چنانچه ايرا در اقتصاد ا يچند ممكن است در كوتاه مدت اثرات

به توسعه  يابيدست ين برايبنابرا. دوار بودياصالحات ام يداريتوان به پا يختم نشود، نم يفرهنگ

  كوتاه مدت،  مشكالت يبرا ييراه حل ها ،ينيش بي، ضمن پيزيبا برنامه ر ديبا يدار ميپا

  .ت نموديك هدايسطح  يبلند مدت را به سمت اصالح نهادها يبرنامه ها

  

  يريجه گينت و يجمع بند - 5

ل ين مساييتب يامسون و استفاده از آنها برايلينقطه نظرات و ياجمال ين مقاله بررسيهدف ما در ا

  :نمود يتوان جمع بند ير ميج آن را به شرح زيران بود كه نتايتوسعه ا

ه پردازان ين نظرياز برجسته تر يكيو  2009زه نوبل سال يامسون برنده جايليو. يا وريال -1

با  ييل آشناياست و به دل ينه مبادالتياش اقتصاد هز يباشد كه تخصص اصل يد ميجد ينهاد گرا

ر امور را وارد اقتصاد يتدب ياست كه بحثها يه پردازان اقتصادين نظريجزء اول ،يتيريمباحث مد

  . نموده است

كه » كالن نگر«ان ينهادگرا يكي: است يد در دو اردوگاه قابل بررسيجد ياقتصاد نهادگرا -2

شتر به دنبال شناخت پايه يكه ب» خردنگر«ان ينهاد گرا يگريطرفدار تحليل هاي كالن هستند و د

» خردنگر« يرانهادگ يعنيتوان در اردوگاه دوم  يامسون را ميليو. هاي خرد رفتارهاي فردي هستند

  . نمود يطبقه بند

 ين ميبنابرا.  است) رات نهادهاييتغ( رييتغ يدگاه اقتصاددانان نهادگرا، توسعه به معنايدر د -3

ر و اصالح ييكه نحوه تغ يه اينظر يعني. است يرات نهادييه تغيهمان نظر ،ه توسعهيتوان گفت نظر

 يمدرن برا يايت دنيكه بتواند از ظرف ييجامعه به سمت نهادها) ير رسميو غ يرسم( ينهادها

  .ن كندييد، را تبياستفاده نما يت فعليبهبود وضع
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وابسته  يانتخاب يرات نهادييتغ يروش شناخت يه هايبه پا ،يرات نهادييند تغين فراييتب -4

كه  وجود دارد يرات نهادييتغ يروش شناخت يه هايپا يبرا ييات موضوع دو حد نهايدر ادب. است

 ،ه پردازانينظر يبرخ. شود ياد مياز آنها » ييكل گرا«محض و » ييفردگرا« يعنوان كلتحت دو 

  .هم مطرح كرده اند را انهيم يه روش شناسيك پايامكان وجود 

شتر يامسون بيلين ويباشد، بنابرا يل اقتصاد نهادگرا، مبادله مياز آنجا كه واحد تحل -5

 يتمام يواز نظر . آنها متمركز است يماندهمبادالت و نحوه سا يها يژگيو يمطالعاتش رو

درجه «مبادله و » دفعات تكرار» «نانيعدم اطم«زان يم يژگيتوان بر اساس سه و يمبادالت را م

  .نمود يمورد مبادله، طبقه بند» صيتخص

 ين مبادله، ساختارهايمتقابل طرف يها يشتر از وابستگيبه منظور استفاده هر چه ب -6

ن ساختارها با نوع ياست كه ا يهيبد. مبادالت انتخاب شود يها يژگياسب با ود متنيبا يسامانده

  .كنند ير مييتغ يقواعد باز

 يآنها در كشورها يژگيعدم توجه به نهادها و و ،توسعه يبرنامه ها ن علت شكستيعمده تر -7

 يز نهادهازان شناخت آنها ايتوسعه در گرو م يت برنامه هايزان موفقيم. باشد يدر حال توسعه م

   يموجود برا ينهادها  يمتناسب ساز يبرا ييها سميمكان ينيش بيموجود كشور مورد مطالعه و پ

  .باشد يمدرن م يايت دنياز ظرف يبهره بردار

 :امسون عبارتند ازيليدگاه وياز د يل اجتماعيچهار سطح تحل -8

  ؛) ير رسميغ ينهاد ها( فرهنگ و سنتها و آداب و رسوم) الف

 ؛)يرسم ينهاد ها( ينهاد طيمح) ب

 ؛)يحكمران( تيرياعمال مد ينهاد ها) ج

 .كينئوكالس يه هايص منابع بر اساس نظريتخص) د

امسون در مقاله سال يليالبته و. پردازد يد عمدتاً به سطوح ب و ج ميجد ياقتصاد نهاد گرا

  .  كند يم ياقتصاد يل هايز وارد تحليرا ن يررسميغ يخود نهادها 2005

نهاد ها  يمتناسب ساز. نهاد ها است ي، متناسب سازيتحقق توسعه اقتصاد يرط الزم براش -9

د توجه داشت كه يضمناً با. ر استيو با دخالت هوشمندانه دولت امكان پذ يزيق برنامه رياز طر ،هم

ش ين سطوح چهار گانه پيو با در نظر گرفتن ارتباطات متقابل ب يد مرحله ايبا ياصالحات نهاد

  . رديه صورت گگفت

 يخصوص يها شتر از نظميهر چه ب يريتوسعه در گرو بهره گ يت برنامه هايموفق - 10

ن ياستقرار ا يبرا يبات عمليبه مطالعه ترت ،ر امورين مبادله است و علم اقتصاد تدبيدوجانبه طرف

 .پردازد يها م نظم
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 در يك حتيوكالساقتصاد نئ يه هايبا استفاده صرف از نظر ياقتصاد ياستگذاريس - 11

در حال توسعه  يچه رسد به كشور ها ؛ت نخواهد بودين موفقيافته هم لزوماً قريتوسعه  يكشورها

 يموجود كشور ها يا متناسب با نهادهايا وجود ندارد يه ها ين نظريمفروض در ا يكه نهاد ها

 . ستيافته نيتوسعه 

ز در يامسون نيليو. »ييصورت گرا«د به دنبال حل مسأله است نه يجد ياقتصاد نهاد گرا - 12

ك محدود ينئوكالس يه هايشتر دغدغه حل مسائل را دارد و خود را به چهار چوب نظريمقاالتش ب

 . كند ينم

كه  يباشد و هر حركت توسعه ا يد  تحول فرهنگيتوسعه با يها يزينقطه شروع برنامه ر - 13

  .محكوم به شكست است ،نباشد ينه ساز تحول فرهنگيزم

افته در جامعه، عدم توجه به ين و عملكرد تحقق ين اهداف قوانيم بيعلت وجود شكاف عظ - 14

 يالزم برا يسازوكارها ينيش بين شكاف منوط به پيكاهش ا.در كشور است ينهاد ينه هايزم

  .است يرسم نيمنطبق با قوان يياجرا يه هايو رو ير رسميغ يجاد نهادهايا
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