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چکیده
پذیرش فرض عقالنیت کامل موجب میشود که اقتصاد نئوکالسیک بهعنوان نماینده جریان اصلی اقتصاد
در توضیح مفهوم یادگیری با چالش مواجه شود .نهادگرایان ضمن نقد این موضوع معتقدند نهادها نقش
حیاتی در برقراری مفاهیم و هنجارهای مربوط به فرایند یادگیری ایفا میکنند .بر این اساس ،هدف اصلی
این پژوهش این است که با نگرشی جامع ضمن تشریح اهمیت یادگیری و ارتباط آن با عقالنیت در اقتصاد
نهادی ،توضیح دهد که چگونه میتوان از داللتهای نهادگرایی قدیم و جدید برای برنامهریزی رشد و توسعه
اقتصادی بهره جست؟ نحله قدیم جریانی انتقادی و نهادگرایی جدید جریانی اصالحی نسبت به نئوکالسیک
است .اقتصاد نهادی از طریق ترکیب علم اقتصاد با سایر علوم انسانی ،توجه ویژهای به مباحث بینرشتهای
دارد .بهرهگیری از رویکرد بینرشتهای ،اساس و مبنای تفکر سیستمی است .غالب پژوهشهای انجامشده
در حوزه اقتصادی به بررسی مکانیستی موضوعات پرداختهاند .برخالف این تفکر ،پژوهش حاضر در تالش
است تا با بهرهگیری از مفهوم «یادگیری» توجه بیشتر پژوهشگران به موضوع تفکر سیستمی را در برنامه-
ریزی توسعه جلب نماید .مطابق نظر نهادگرایان قدیم ،یادگیری از درون ساختارهای اجتماعی رخ میدهد
و برآیند دونیروی پویای تکنولوژی و ایستای آیینی مسیر رشد یا پسرفت جامعه را تعیین میکند .نهادگرایان
جدید با پذیرش عقالنیت محدود عنوان میکنند فرد برای کاهش هزینههای مبادله و پیچیدگیهای
محیطی اقدام به انتخاب در چارچوب نهادی مینماید .پیوند تئوری انتخاب ،به تئوری نهادها از طریق تئوری
یادگیری است .آنها معتقدند تالش برای حل مشکل کمیابی ،سازمانها را مجبور به یادگیری میکند .نرخ
و نوع یادگیری به ترتیب تحت تأثیر شدت رقابت و ماتریس نهادی است .برنامهریزی توسعه به دلیل
پیچیدگی مسائل اجتماعی باید از نوع پایین به باال باشد .بر این اساس یادگیریهای مبتنی بر کنش جمعی
اجتماعات محلی که شدت رقابت را افزایش و هزینه مبادله را کاهش دهند ،نویدبخش رشد اقتصادی
هستند.
واژگان كلیدی :اقتصاد نهادگرایی قدیم ،اقتصاد نهادگرایی جدید ،پیچیدگی ،تفکر سیستمی ،هزینه مبادله.
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 -1مقدمه
ابزاری1

اقتصاد3

کامل2

است .در این
یکی از فروض بنیادی مکتب نئوکالسیک بهعنوان نماینده جریان اصلی
یا عقالنیت
عقالنیت
دیدگاه عقالنیت امری کامالً فردی و بر پایه حداکثر سازی تابع مطلوبیت است .بر این اساس افراد با استفاده از عقالنیت کامل به
معنای توانایی در رتبهبندی کامل ترجیحات به حداکثر کردن مطلوبیت خود میپردازد .در این دیدگاه اطالعات کامل و بدون
هزینه است .این نوع از عقالنیت جهانشمول است؛ بدین معنی که عقالنیت ابزاری در تمامی جوامع و برای همه افراد یکسان
عمل میکند .این جهانشمولی ازآنجا نشئت میگیرد که همه افراد انگیز نفع شخصی دارند؛ یعنی ،افراد منافع خود را به هر چیز
دیگری ترجیح میدهند (رنانی و دیگران .)1385 ،در این چهارچوب ،انسان اقتصادی انسانی است که با استفاده از عقل ،بهمثابه
ابزار ،به انتخابهایی مبادرت میورزد که عناصر ارزشی و اخالقی در آن مشارکت نداشته باشد؛ ازاینرو ،یگانه معیارش در انتخاب
غرایز و شهوات است .این انسان ،که تحت تأثیر انسان دکارتی است ،در جهانی که در سیطره ابزارهای ریاضی است (جهان
دکارتی) ،در ردهبندی و رتبهبندی کاالهای اقتصادی توانایی کامل دارد .حضور اطالعات کامل و بدون هزینه نیاز انسان اقتصادی
را به نهادها منتفی میکند (نایب.)1395 ،
برخی در دفاع از رفتار عقالنی عوامل اقتصاد چنین استدالل میکنند افرادی که مرتب یک اشتباه را مرتکب میشوند سرانجام با
آزمونوخطا و یادگیری از طریق تجربه راه صحیح را میآموزند اما این دفاع از دو منظر دارای ایراد است .اول اینکه یادگیری یا
کسب تجربه جدید با هزینه همراه است (منظور و طاهری )1392 ،که این موضوع در تناقض با صفر بودن هزینههای کسب
اطالعات نئوکالسیکی است .در دنیای واقعی هزینه کسب اطالعات بسیار باالست و دسترسی به اطالعات از مسیر یادگیری نیازمند
تحمل هزینههای سنگین است (نایب .)1395 ،ایراد دوم آن است که در اقتصاد نئوکالسیک تابع ترجیحات فرد تغییرناپذیر است
که این موضوع مفهوم یادگیری را با چالش مواجه میکند .اقتصاد نئوکالسیک در گنجاندن مفهوم یادگیری در تحلیلهای خود
با مشکل بزرگی مواجه است زیرا خود ایده «یادگیری عقالنی» مشکلساز است .عالوه بر این نهادها نقش حیاتی در برقراری
مفاهیم و هنجارهای مربوط به فرایند یادگیری ایفا میکنند (هاچسون )1998 ،4بنابراین پذیرش فرض عقالنیت کامل به علت
مفهوم یادگیری و هزینهبر بودن آن فرضی غیرواقعی است .تکیهبر این فرض موجب عدم بهرهگیری از دستاوردهای سایر علوم
انسانی و اجتماعی و نگاه ایستا در تحلیلهای اقتصادی گردیده است .بهعبارتدیگر ،در مکتب نئوکالسیک ،اقتصاد ،مکانیستی
است و بر موضوع تعادل و شناسایی نقطه بهینه تمرکز دارد (کاپل و همکاران .)2014 ،5درصورتیکه انتقال دانش سبب گسترش
و پیچیدگی بیشتر دانش طی زمان میگردد (دوسی )2013 ،6لذا تمرکز بر بهینهسازی در دنیای واقع عمالً معنای خود را از
دست میدهد .نهادگرایان با تأکید بر مفاهیمی نظیر «یادگیری» و «نفی عقالنیت کامل» بهجای مطالعات ایستا ،بر اهمیت رفتار
بهعنوان یکی از مهمترین خصیصههای علوم انسانی صحه میگذارند .اقتصاد نهادی از طریق ترکیب علم اقتصاد با حقوق ،نظریۀ
سازمان ،علم سیاست ،جامعهشناسی و انسانشناسی و  ...بهعنوان یک دانش بینرشتهای ،نقش مؤثری در آشتی اقتصاد با دیگر
علوم انسانی ایفا نموده است (کالین .)2000 ،7بهرهگیری از رویکرد بینرشتهای ،اساس و مبنای تفکر سیستمی است .تفکر
سیستمی ،برخالف برخی از جنبشهای فکری که در یکرشته علمی در محدود معینی رشد کردهاند ،در خارج از محدوده یک
علم معین متولد شد و در محیطی میانرشتهای رشد کرد .تفکر سیستمی بـر تغییر نگرش مبتنی بر تفکیک علوم به حوزههای
تخصصی و ریز ،به نگرش مبتنی بـر ترکیب یافتههای رشتههای گوناگون علمی تأکید دارد (انصاریفرد .)1393 ،اهمیت یادگیری
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در اقتصاد نهادگرایی لزوم کنکاش در باب چگونگی ارتباط یادگیری با نهادها را نمایان میسازد .تعریف یادگیری در اقتصاد نهادی
غالباً مبتنی بر «دانش قابلانتقال»« ،دانش ضمنی» و «مهارتهای هماهنگی» است .دانش قابلانتقال همانگونه که از نام آن
برمیآید ،دانشی است که میتوان از فردی به فرد دیگر انتقال داد .دانش ضمنی تا حدی از طریق ممارست کسب میشود و فقط
بهطور ناقص قابلانتقال است .بهطور مثال ،فقط بامطالعه کتاب نمی توان بازی تنیس را خوب فراگرفت .مورد سوم ،مهارتهای
مربوط به هماهنگی است .این بدان معناست که سازمان مهارتهایی مربوط به ایجاد هماهنگی کسب میکند و جریانهای
روزمرهای را ساختهوپرداخته میکند که متعاقب یک کنش متقابل تکراری نتیجه میبخشد (نورث.)1990 ،1
همانگونه که ذکر شد حذف نهادها از تحلیلهای نئوکالسیکی سبب غفلت از دستاوردهای سایر علوم انسانی و بهتبع تفکر
سیستمی گردیده است .با توجه به حاکمیت تفکرات انتزاعی و ریاضی در اقتصاد ،غالب پژوهشهای انجامشده در حوزه رشد و
توسعه اقتصادی به بررسی مکانیستی موضوعات پرداخته و متغیرهای مهمی نظیر یادگیری و نقش آن در توسعه مهجور مانده
است .چنین بیتوجهی آشکاری موجب میگردد که پیشنهادات برخاسته از این پژوهشها ،پیشنهاداتی صحیح و راهگشا نباشد.
برخالف این تفکر ،پژوهش حاضر در تالش است تا با بهرهگیری از مفهوم «یادگیری» توجه بیشتر پژوهشگران به موضوع تفکر
سیستمی را در برنامه ریزی توسعه جلب نماید .بر این اساس هدف اصلی این پژوهش این است که با نگرشی جامع ضمن تشریح
اهمیت یادگیری و ارتباط آن با عقالنیت در اقتصاد نهادی ،توضیح دهد که چگونه میتوان از داللتهای آن برای برنامهریزی رشد
و توسعه اقتصادی بهره جست؟ در راستای پاسخ به سؤاالت پژوهش ابتدا تاریخچه و مفاهیم نهادی ارائه میگردد و سپس مفهوم
یادگیری از منظر اقتصاد نهادگرایی جدید و قدیم موردبررسی قرار میگیرد .این پژوهش برای نیل به اهداف خود از روش
کتابخانهای و اسنادی بهره میجوید که این مهم با بررسی و واکاوی نظریات اندیشمندان برجسته و مطرح اقتصاد نهادی پیگیری
میگردد.
 -2تاریخچه رویکرد نهادی
همانگونه که اشاره شد عدم توجه و بیاعتنایی جریان اصلی اقتصاد به نهادها در علم اقتصاد موجب شکلگیری مکاتب نهادگرایی
قدیم و جدید شده است .اقتصاد نهادی قدیم جریانی انتقادی نسبت به اقتصاد نئوکالسیک است درصورتیکه نهادگرایان جدید
درصدد کنار گذاشتن اقتصاد نئوکالسیک نیستند بلکه هدف آنها اصالح و گسترش نظریه نئوکالسیک از طریق الحاق تئوری
نهادها به علم اقتصاد است (رادرفورد .)1995 ،2نهادگرایی قدیم شامل دو دوره متمایز است .نخستین دوره از سال (-1925
 )1890که وبلن 3بنیادهای جنبش نهادگرایی را پایهگذاری کرد .دومین دوره از سال ( )1925-1945را در برمیگیرد که
نهادگرایانی چون کامونز ،4میچل ،5کالرک 6و ...در سنت وبلنی طی طریق کردند و برخی اندیشههای ناتمام وبلن را به سرانجام
رساندند (متوسلی .)1389 ،اندیشمندان نهادگرای قدیم از منتقدان سرسخت فرض عقالنیت اقتصاد نئوکالسیک بودند و بهجای
استفاده از ابزار کالسیکی تحلیل مانند مطلوبیت و مطلوبیت نهایی بر نهادها بهعنوان عامل اصلی شکلدهنده رفتار تأکید میکردند.
این رویکرد در دهه آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بهتدریج گسترش یافت و به رویکردی مهم در اقتصاد بدل شد ،اما با
آغاز دهه  1940رو به افول نهاد (چاونس .)2009 ،همزمان با افول اقتصاد نهادی قدیم بهتدریج رویکرد نهادی دیگری گسترش
یافت که بعدها به اقتصاد نهادی جدید شهرت یافت .اولین بار اولیور ویلیامسون 7در سال  1975عبارت «اقتصاد نهادگرای جدید»
را به کار برد (متوسلی و همکاران )1397 ،اما درواقع این مکتب پیشتر در سال  ۱۹۳۷با مقاله رونالد کوز 8با عنوان «ماهیت
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بنگاه» معرفیشده بود (کوز .)1998 ،انتشار کتاب «نهادها ،تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» توسط نورث ،1اعطای جایزه نوبل
در سال  ۱۹۹۲به کوز و در سال  ۱۹۹۳به نورث و چندین مطالعه بین کشوری ازجمله مطالعات ناک و کفر )1995( 2سبب توجه
به نهادها گردید .مهمترین مسئلهای که نحله جدید را از اقتصاد نهادی قدیم جدا میکند همراهی اصالحگرایانه آن با اقتصاد
نئوکالسیک است .بر این اساس ،میتوان نهادگرایی جدید را اقتصاد نئوکالسیکی گسترشیافتهای دانست که اکنون توانایی توضیح
پدیدههای سیاسی و تطور نهادها را دارد (ریشتر.)2005 ،3
 -3تعریف و اهمیت نهادها
ازآنجاکه تمام آنچه بانام «نهادگرایی» از آن یاد میشود بر مفهوم نهاد استوار است یکی از مهمترین مسائل پیشروی اندیشه
نهادگرایی تعریف نهاد است .ازاینرو ضروری به نظر میرسد که پیش از بحث درباره ارتباط نهادها و یادگیری ،مفهوم نهاد و
چیستی آن روشن گردد (ریزوندی و همکاران .)1394 ،برخی از نهادگرایان نهادها را بهمثابه شکلی از رفتار یا الگویی در رفتار
تعریف کردهاند .سابقه برداشت رفتاری از نهاد را میتوان در آثار نهادگرایان قدیم همچون جان کامونز جست (کامونز.)1931 ،
وی با اشاره به رفتارهایی که موسوم به رفتار نهادی هستند نهاد را کنش جمعی در جهت کنترل ،آزادسازی و گسترش کنش
فردی تعریف میکند .بهطورکلی تأکید اصلی در این نحوه تلقی از نهاد برکنشها و فعالیتهای افراد است که به صور مختلفی
با مفاهیم رفتار ،عمل یا تعادل مطرح میشوند .مارک تول )1979( 4نهاد را هر «الگوی تجویزی رفتار همبسته» یا نگرشی که
در میان گروهی از افراد سازمانیافته برای انجام فرآیندی خاص کامالً موردتوافق است تعریف میکند .فاستر 5نیز همچون تول
نهاد را بهمثابه «الگوهای تجویزی رفتارهای همبسته» تعریف میکند (فاستر .)1981 ،درواقع در این نگاه به پیامد بازی توجه
مینماید (دافیلد.)2007 ،6
نورث ،عنوان میکند نهادها قوانین بازی در جامعهاند یا به عبارتی دقیقتر ،قیودی هستند وضعشده از جانب نوع بشر که روابط
متقابل انسانها با یکدیگر را شکل میدهند .نهادها ،راهنمای کنش متقابل انسانها هستند (نورث .)1990 ،از نگاه نورث ،نهادها
ابزارهای شناخت محیط و گزینههای پیش روی بازیکنان و از عوامل انگیزه بخشی هستند که رفتار بشر را جهتدهی میکنند.
پس نهادها قواعدی هستند که انجام مبادلهها را امکانپذیر ساخته و برای رفتار کردن به شکل خاصی ایجاد انگیزه میکنند
(ریوس .)2007 ،7اُستروم نیز نهاد را بهمثابه مجموعهای از قواعد مینگرد .او قواعد را نتیجه تالشهای آشکار و پنهان مجموعهای
از افراد برای دستیابی به نظم و پیشبینی پذیری در شرایط مشخص تعریف میکند (استروم .)1986 ،نایت 8همچون نورث ،نهاد
را مجموعهای از قواعد تعریف میکند که به شیوههای مشخصی به تعاملهای اجتماعی ساختار میبخشند .او توجه خود را بر
«مشترک بودن» قواعد معطوف میسازد بدین معنا که برای آنکه مجموعهای از قواعد ،نهاد بهحساب آیند ،باید دانش درباره آنها
میان اعضای اجتماع مربوطه مشترک باشد .با این قید ،رفتارهای افراد در زندگی شخصی ،همچون عادت یک فرد به ورزش روزانه،
در زمره نهادها قرار نمیگیرند (نایت.)1992 ،
9
اگر به ادبیات نهادگرایی قدیم یا جامعهشناسی رجوع کنیم عموماً با تعاریفی هنجار محور از نهاد روبرو میشویم (دیکچ .)2006 ،
این برداشت از نهاد بر این پیشفرض استوار است که بسیاری از الگوهای تعاملی میان افراد ،مبتنی بر درکهای مشترک آنها
درباره رفتار مناسب یا نامناسب در موقعیتهای بهخصوص است (کرافورد و استروم .)1995 ،10مراد از هنجار در این تلقی
1 Douglass North
2 Knak & Keefer
3 Richter
4Marc Tool
5 Foster
6 Duffield
7 Rios
8 Knight
9 Dequech
10 Crawford & Ostrom
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انتظارها ،فهم ها یا استانداردهای مشترک اجتماعی درباره رفتار مناسب کنشگران با هویت مشخص است .مهمترین وجه تمایز
این رویکرد با تعریف قاعده محور از نهاد این است که نگاه هنجاری قائل به ابداع آگاهانه نهاد از سوی بشر نیست (هایک،1
.)1973
در میان نهادگرایان قدیم ،گرایش به تعریف نهاد به عنوان شکل خاصی از ساختارهای اجتماعی کامالً مشهود است (هاچسون،
 .)2006هاچسون بهطور اساسی نهادها را از منظر ساختاری موردبررسی قرار میدهد و درجایی دیگر نهاد را دقیقاً هموزن و در
ردیف ساختار مینهد :نهادها ساختارهایی هستند که میتوانند افراد را محدود کرده و بر آنان تأثیر بگذارند (هاچسون.)2002 ،
باوجوداین باید بین ساختارها و نهادهای حاکم بر رفتار و فعالیتهای بشر فرق گذاشت (نلسون 2)2 :2008 ،چراکه ساختارها
روابطی بیش از نهادها را در برگرفته و همچون چتری بر مفهوم نهاد سایه میافکنند .ازاینرو میتوان چنین نتیجه گرفت که
همه نهادها ،ساختار اجتماعی نیز هستند اما عکس آن صادق نیست ،بهعنوان نمونه ساختار جنسیتی جامعه بخشی از ساختار
اجتماعی آن جامعه است اما تنها یک واقعیت است و نه نهاد و نظامی از قواعد (هاچسون .)2015 ،کوز نهادها را بهمنزله بدنه
علم اقتصاد می داند و معتقد است همچنان که مطالعه جریان خون بدون بدن انسان امکانپذیر نیست ،مطالعه علم اقتصاد هم
بدون در نظر گرفتن نهادها قابلتصور نیست (متوسلی و فتحاللهی .)1389 ،وی نهاد را در قالبسازمانی همچون بنگاه مطرح
کرد .در این دیدگاه کارآفرین با هدایت منابع موجب ایجاد نظامی از روابط تحت عنوان بنگاه میگردد (کوز )1937 ،لذا نهادها
ساختارهایی هستند که موجب هدایت و مدیریت میگردند .ویلیامسون با ارائه تحلیل چهار سطحی مطابق جدول  1معتقد است
نهادهای سطح یک یا ارزشهای اجتماعی مانند هنجارها ،فرهنگها ،آداب و سنن ،دارای پایداری اجتماعی است .سطح بعدی،
محیط نهادی مانند قیود و قوانین رسمی است .نهادهای سطح سوم یا حکمرانی ،وظیفه سازگاری ساختارهای اعمال مدیریت با
مبادالت را بر عهده دارد .سطح چهارم یا سطح تخصیص منابع به مباحث نئوکالسیکی مانند تابع تولید بنگاه و تعدیل قیمت
اختصاص دارد (ویلیامسون .)2000 ،با توجه به اهمیت سازمان میتوان به این برداشت رسید که در این نوع نگاه ،نهاد بهمثابه
ساختارهای است که جنبههای فعالیت اقتصادی (مبادلهها) را شکل میدهند (پورپورا.)1987 ،3
جدول  - 1تحلیل چهار سطحی ویلیامسون
سطوح

سطوح نهادی

توالی دورهها

هدف

اول

ارزشهای محصورشده سنتی :نهادهای غیررسمی ،رسمها،
سنتها ،هنجارها ،مذهب

از صد تا هزار سال

اغلب غیر محاسباتی و اتفاقی خود به خودی

دوم

محیط نهادی :قواعد رسمی بازی بهویژه حقوق مالکیت
(مقننه ،مجریه و قضائیه)

از ده تا صدسال

شفافسازی و تحقق محیط نهادی بهعنوان
مرحله اول اقتصادی کردن

سوم

عمال مدیریت و تدبیر امور ،انجام بازی بهویژه قراردادها
(سازگاری ساختارهای اعمال مدیریت با مبادالت)

از یک تا ده سال

شفافسازی و تحقق ساختار اعمال مدیریت:
مرتبه دوم اقتصادی کردن

چهارم

تخصیص منابع و اشتغال:
(قیمتها و مقادیر ،آرایش سازگار سازی انگیزشها)

در جریان

شفافسازی و تحقق شرایط نهایی :مرتبه سوم
از اقتصادی کردن

منبع :ویلیامسون2000 ،

در رویکرد تعادلی به نهاد مفهوم تعادل نَش ،4جایگاهی محوری دارد و متعاقب آن «انتظارات کنشگران» درباره راهبردها و
رفتارهای دیگر بازیکنان از اهمیت بسیاری برخوردار است (ریشتر .)2015 ،در این رویکرد فرض میشود که افراد عقالیی با
یکدیگر در تعامل بوده و تا زمانی که دیگر نمیتوان هیچ بهبودی حاصل کرد عکسالعملهای برنامهریزیشده خود را در برابر
1 Hayek
2Nelson
3 Porpora
4 Nash Equilibrium
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کنشهای یکدیگر تغییر میدهند (کرافورد و استروم .)1995 ،در این نگاه ،نهاد در قالب مجموعهای از بهترین واکنشهای
متقابل (بهینه) نگریسته میشود (دیکچ .)2006 ،اسکاتر 1نهادها را بهمثابه نحوه انجام بازی تعریف کرد و نه قواعد حاکم بر بازی.
او در تعریفی از نهاد عنوان میکند نهادها عبارتاند از نظم و ترتیبهای رفتاری که مورد وفاق همه اعضای جامعه هستند و نحوه
رفتار در موقعیتهای تکراری خاص را مشخص میکنند .نهادهای اجتماعی ممکن است به حضور مرجعی باالتر و خارجی برای
اجرا و کنترل نیازمند باشند ،همچنان که نهاد حقوق مالکیت ،دربردارنده نظم و ترتیبی خاص در رفتار اعضای جامعه است اما
هریک از افراد جامعه کماکان انگیزه تخطی از قوانین مالکیت را دارند ،ازاینرو به حضور دولت برای اجرا و تحقق بخشیدن به آن
نیازمندیم تا حقوق مالکیت در «تعادل» قرار گیرد .ازاینرو نهادها معیارهای رفتار و ویژگیهای تعادل بازیها هستند .درواقع
اسکاتر نهادها را بهمثابه تعادل یا پیامدهای بازی مینگرد (اسکاتر .)1981 ،آئوکی 2نهادها را بهعنوان «نظامهای مشترک و باثباتی
از اعتقادها درباره رفتارهای مورد انتظار اعضای جامعه در شرایط محتملالوقوع مختلف» تعریف میکند .او نهاد را نظام خود
پایداری از اعتقادهای مشترک درباره شیوه ویژهای که بدان نحو ،بازی بهکرات صورت میگیرد (آئوکی .)2001 ،یا الگوهای خود
پایدار و ویژهای از تعاملهای اجتماعی میپندارد (آئوکی .)2007 ،بهطور خالصه میتوان تعاریف مرتبط با مفهوم «نهاد» در
اقتصاد نهادگرایی جدید را در پنج دسته جای داد .دسته اول نهاد را بهمثابه ساختارهای میدانند که جنبههای فعالیت اقتصادی
(مبادلهها) را شکل می دهند .دسته دوم تعاریفی هستند که نهاد را در مفهوم قواعد کنش و تعامل معرفی میکنند .دسته سوم،
نهادها را بهعنوان هنجار معرفی میکنند .این سه گروه نهادها را بهعنوان فضا و چارچوب تحقق تعامالت میدانند .دسته چهارم
از نهادگرایان نهادها را شکلی از رفتار یا الگویی در رفتار تعریف کردهاند .دسته پنجم تعاریفی را دربر میگیرد که نهاد را بهمثابه
پیامدها و الگوهای برآمده از چارچوبهای حاکم بر زندگی بشر که در تعادل حاصل میشود ،مطرح میکنند .دودسته آخر نهادها
را بهمثابه پیامدها و الگوهای برآمده از چارچوبهای حاکم بر زندگی بشر مطرح میکنند .خالصه این بخش بهصورت شماتیک
در شکل  1ارائه میگردد.
ساختار

چارچوب تحقق تعامل

تعریف نهاد

هنجار

قواعد کنش و تعامل

رفتارها
پیامد حاصل از چارچوب تحقق
تعامل
تعادلها
شکل  -1تعاریف بدیل از مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرایی

 -4بررسی نقش و جایگاه یادگیری و یادگیری سازمانی از منظر نهادی
همان گونه که اشاره شد عدم توجه به نهادها که ناشی از در نظر گرفتن فروض عقالنیت ابزاری و اطالعات کامل و بدون هزینه
موجب شکلگیری دو جریان اقتصاد نهادگرایی قدیم و جدید گردید .اقتصاد نهادی قدیم جریانی انتقادی نسبت به اقتصاد
نئوکالسیک است درصورتیکه هدف نهادگرایان جدید ،اصالح و گسترش نظریه نئوکالسیک از طریق الحاق تئوری نهادها به علم
1 Schotter
2 Aoki
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اقتصاد است .تفاوت بنیادین این دو مکتب نهادی در چگونگی توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است .نهادگرایان جدید از زاویه
مناسبات منطقی ،صرفهجویانه و قابل پیشبینی به نهادها مینگرند (رادرفورد .)1995 ،درحالیکه نهادگرایان قدیم معتقدند
بهکارگیری نهادها غریزی است .گسترش تکاملی نهادها اجازه پیشبینی در آینده را نمیدهد (وبلن .)1899 ،نهادگرایان در انتقاد

به فرض عقالنیت کامل ،به اهمیت نقش نهادها در تصمیمگیری و یادگیری اذعان دارند .علیرغم این اشتراک هرکدام از این
نحلهها مسیر متفاوتی را در پیش میگیرند .در این قسمت ابتدا نظرات اندیشمندان نهادی قدیم و سپس تفکرات نحله جدید
در ارتباط با اهداف موردپژوهش ارائه میگردد.
-1-4

نهادگرایی قدیم

نهادگرایان قدیم برخالف مکانیسم دست نامرئی معتقد به تضاد منافع میان گروهها بودند (رمضانی باصری و میرفردی.)1393 ،
این طبقات برای کنشهای هماهنگ با توجه به اشتراک در منافع اقتصادی از طریق نهادها دست به تقویت خود میزنند (کامونز،
 .)1931کامونز و آیرس 1از نهادگرایان قدیم معتقدند ترجیحات برخالف فرض لذتگرایی ،تابع نهادهاست .تغییرات در خواستهها،
منابع و فرآیندهای اجتماعی بخشی از متغیرهای تحلیل نهادی را تشکیل میدهند (همان؛ آیرس .)1962 ،توسعه از کانال تکامل
نهادهای اصلح به تأسی از داروینیسم اجتماعی صورت میگیرد (تفضلی )1387 ،بنابراین انعکاس مداوم دانش بشری در فرایندهای
اجتماعی برخالف مفهوم استاتیکی تعادل است (پارادا .)2001 ،2بر این اساس ،آنها مخالف تالش برای یافتن نظریههای
جهانشمول بودند (کالرک .)1925 ،آنها رویکرد «انسان معقول اقتصادی» را رها کردهاند و در مقابل به بررسی رفتار اقتصادی
در فضایی فرهنگی روی آوردهاند (رادرفورد .)1995 ،آنها اذعان دارند که دسترسی به دانش محدود است .بهعنوان نتیجه ،یک
درک فلسفی عملگرا 3از دانش را دنبال میکنند (روتر .)1996 ،4در پراگماتیسم حقیقت انگاری یک موضوع به کارآمدی نتیجه
آن بستگی دارد (مهدوی و پاداش .)1386 ،اندیشمندان نهادگرای قدیم از منتقدان سرسخت فرض عقالنیت اقتصاد نئوکالسیک
بودند و بهجای استفاده از ابزار کالسیکی تحلیل مانند مطلوبیت و مطلوبیت نهایی بر نهادها بهعنوان عامل اصلی شکلدهنده
رفتار تأکید میکردند (چاونس.)2009 ،
از نظر وبلن بهعنوان پایهگذار اقتصاد نهادگرایی قدیم ،استداللهای آدمی بیش از قوای فکری و منطقی ،متأثر از عواطف و
احساسات وی است که این عواطف اغلب اوقات محصول عادت است .عادت آدمی نیز نوعاً ناشی از رفتارهای فرهنگی و شرایط
اجتماعی و محیطی حاکم بر زندگی اوست؛ این رفتارها غالباً در ضمیر ناخودآگاه شکل میگیرند ،نه در حسابگریهای هوشمندانه
و عقالنیت ابزاری انسان اقتصادی (وبلن .)1909 ،او واحد تحلیل علم اقتصاد را از انسان اقتصادی به انسان نهادی تغییر داد و
معتقد بود ،نهادها و انسانها در یک فرآیند بازخوردی دوطرفه یکدیگر را میسازند و به همین سبب نظریه مرسوم «انسان
اقتصادی عاقل و بهینهساز» یا به عبارتی ،حسابگر زیرک و لذتگرا را غیرقابلقبول میدانست (مشهدی احمد .)1393 ،وبلن
عنوان میکند کنش اقتصادی فرد برای فراهم آوردن ابزارها و امکانات مادی ،مهمترین علت رشد فرهنگی است و حاصل فرآیند
تجمعی تطبیق ابزار با اهداف است که با تداوم فرآیند بهگونهای تجمعی (علیت انباشتی) تغییر مییابد؛ درنتیجه فرد و محیط
اطرافش در هر موقعیتی ،حاصل فرآیند گذشته هستند .بر این اساس او معتقد است رویکرد محاسبهگری در تضاد با اندیشه
تکاملی قرار دارد (وبلن.)1898 ،
در خصوص موضوع یادگیری ،وبلن در کتاب آموزش عالی خود معتقد است یادگیری قربانی سوءاستفاده از آموزش شده است.
وبلن معتقد بود ،دانشگاهها برای خدمت به علم و مقاصد علمی تالش نمیکردند ،بلکه ناخدایان علم یعنی هیئترئیسه دانشگاهها
به دنبال منافع پولی و گسترش مناسبات بازار بودند .وبلن بر این باور بود که دانشگاه باید محل حفظ و اشاعه دانش باشد نه
1 Ayres
2 Parada
3 Pragmatism
4 Reuter
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محفلی برای افراد فرصتطلب و سودجویی که هیچ سنخیتی با دانش ندارند و تنها به دنبال مقاصد پولی خود هستند .به همین
سبب او به دنبال نجات یادگیری از چنگال پرقدرت این گروه از افراد بود .بیجهت نیست که او ناخدایان علم و آموزش را چنین
تصویر میکند :آنها به شکل عجیبوغریبی به دنبال شهرت زودگذر و نمایش هستند و به شکلی نامعقولی نسبت به محتوای
عملکردشان بیتوجه هستند .بیشتر بخشهای کتاب آموزش عالی با سازمان اجتماعی دانشگاه سروکار دارد .وبلن معتقد است
دانشگاهها نیز تحت سیطره ارزشهای پولی بوده و از روح علمی فاصله گرفتهاند .او معتقد بود که سوداگری و آموزش عالی متقابالً
ناسازگار هستند (وبلن.)1962 ،
آیرس از دیگر نهادگرایان قدیم معتقد است تاریخ بشری صحنه تضاد همیشگی بین دونیروی پویای تکنولوژی و نیروی ایستای
آیینی است .او عنوان میکند نیروی پویای تکنولوژی ،پیوسته به دنبال تغییر است و نیروی ایستای آیینی (آدابورسوم اجتماعی،
اعتقادات سنتی و )...مخالف تغییر است .با توجه به اهمیت یادگیری برای ظهور تکنولوژی و همچنین وجود آدابورسوم ،نظریه
اقتصاددانان جریان اصلی فرومیریزد .تول ( )1993نظریه آیرس گسترش داده است .تول استدالل میکند تمایز بین آنچه هست
و آنچه باید باشد از طریق دانش و یادگیری تأمین میشود .میکند .بر اساس نظرات آیرس ،فرایند پیوسته کارکردن و یادگیری
بشر نشان میدهد که علم و تکنولوژی بیارزش نیستند (پارادا .)2001 ،بر اساس آثار وبلن ،آیرس و دیگر نهادگرایان قدیم،
همیلتون 1این ادعا را مطرح می سازد که ماهیت بشر فعال و جوینده هدف است .به عبارتی اعمال آنها اکتسابی بوده و آموخته
میشود و انسانها در فرایندی بی پایان از علیت انباشتی هم بر فرهنگ اثر میگذارند و هم از آن تأثیر میگیرند .نتیجه فرایند
تکاملی مستمر بدون مسیری قابل پیشبینی یا پایانی از پیش مشخص است (ردزیکی .)2003 ،2یادگیری نوعاً از طریق و درون
ساختارهای اجتماعی رخ میدهد و حداقل از این نظر یادگیری یکی از موارد مهم «علیت روبه پایین بازسازنده است»؛ یعنی نهاد
اهداف و ترجیحات را بازسازی می کند و بر آن مؤثر است در یادگیری تطبیق نسبت به محیط در حال تغییر وجود دارد و چنین
تطبیقی به معنی بازسازی افراد است .عالوه بر این نهادها نقش حیاتی در برقراری مفاهیم و هنجارهای مربوط به فرایند یادگیری
ایفا میکنند؛ بنابراین ماهیت باز ساز نده یادگیری یکی از موضوعات علیت رو به پایین سازنده است .به عبارتی اگر قرار باشد
مفهوم یادگیری را بهطور کامل در نظریههای اجتماعی بگنجانیم در آن صورت باید علیت رو به پایین سازنده را نیز مجاز شماریم
(هاچسون.)1998 ،
-2-4

اقتصاد نهادگرایی جدید

همانطور که گفته شد اقتصاد نهادگرایی جدید مانند اقتصاد نهادی قدیم درصدد کنار گذاشتن رویکرد نئوکالسیکی نیست اما
تفاوتهای عمدهای در برخی از زمینهها میان این رویکرد و رویکرد نئوکالسیکی وجود دارد .دو فرض عامل اصلی تفاوت این
رویکرد با رویکرد نئوکالسیکی است .در اولین فرض برخالف عقالنیت کامل نئوکالسیکی نهادگرایان معتقدند انسان دارای عقالنیت
محدود است .در فرض دوم آنها بر اطالعات ناقص و نامتقارن بهجای اطالعات کامل نئوکالسیکی تأکیددارند (مؤمنی.)1392 ،
نهادگرایی جدید بر ورود نهادها به عملکرد اقتصادی در قالب نئوکالسیکی تأکید دارد (متوسلی و همکاران .)1397 ،آنها از زاویه
مناسبات منطقی ،صرفهجویانه و قابل پیشبینی به نهادها مینگرند (رادرفورد .)1995 ،این جریان ،با پذیرش کمیابی و رقابت
قائل به رفتارهای منطقی است (ساموئلس )1995 ،3اما اذعان دارد اطالعات ناقص و ظرفیت ذهنی برای پردازش محدود است.
در چنین شرایطی فرد برای ایجاد نظم و کاهش عدم اطمینان اقدام به خلق و انتخاب در چارچوب نهادی مینماید زیرا نهادها
ساختارهای نسبتاً باثباتی هستند که قواعد تعامل را شکل میدهند تا زمینه را برای حداکثر عملکرد منطقی فراهم آورند (نورث،
 .)1990به علت تحوالت بسیار کند اجتماعی و تمایل حاکمیت برای حفظ نهادهای حاضر تصمیمات غالباً وابسته به مسیر است
یعنی تصمیمات امروز غالباً در چارچوب نهادی دیروز شکل میگیرد (نورث )1992،بنابراین نهادهای موجود بهطورمعمول پایداری
1 Hamilton
2 Michael J. Radzicki
3 Samuels
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خوبی دارند و موجب میگردند ساختار نسبتاً باثباتی برای تعامل و پیشبینیهای اقتصادی ایجاد گردد (مشهدی احمد.)1392 ،
این جریان با نوآوریهای خاص خود در بهکارگیری فروض واقعیتر تالشی عملیاتی برای تطبیق اقتصاد با واقعیت در یک فرایند
علمی طی نموده است (کلین .)2000 ،1نوع بشر بهصورت متوالی محدودیتهای بر تعامل انسانی تحمیل کرده تا مبادله را
ساختار دهد .برخورداری از منافع مبادله مستلزم صرف هزینههای متعددی تحت عنوان هزینه مبادله 2است .هزینههای مبادله
هزینههای سازماندهی و انجام فعالیتهای تجاری هستند که با افزایش نااطمینانی و پیچیدگیهای محیطی ،این هزینهها نیز
بیشتر میشوند و نیاز به کسب اطالعات بیشتر میشود اما ازآنجاکه اطالعات گرانقیمت است و بهصورت نامتقارنی توسط گروهها
و احزاب برای مبادله نگهداری میشود ،نهادها شکل میگیرند تا به عنوان قواعد تعاملی در تبادالت انسانی ایفای نقش کنند .بر
این اساس نهادها بر هزینه مبادله مؤثرند و از طریق تأثیرگذاری بر این هزینهها ،وارد عملکرد اقتصادی میشوند .شایانذکر است
که هزینههای مبادله در کنار تکنولوژی و هزینههای تبدیل ،3هزینههای تولید را رقم میزنند .هزینه تبدیل ،از مجموع هزینههای
تبدیل نهادهها به ستادهها که مبتنی بر تابع تولید و دانش فنی خاص خود است تشکیلشده است .بر پایه این دیدگاه ،نهادهایی
که موجب کاهش هزینه مبادله گردند عامل رشد اقتصادی هستند (نورث.)1990 ،
همانگونه که اشاره شد جایگاه آغاز شدن یک تئوری از نهادها با اصالحی از فرض عقالنیت ابزاری همراه است .در این راستا
نورث عنوان میکند که ما هنوز درک کاملی از اینکه ذهن چگونه اطالعات را پردازش میکند فاصلهداریم اما علوم شناختی
گامهای بلندی بهسوی آن برداشتهاند (نورث .)1385 ،علوم شناختی با تأکید بر مطالعات بینرشتهای و با بررسی شیوه عمل
ذهن در فعالیتهای فردی و تعاملها جمعی ،سعی در دستیابی به تبیینی روشنتر از شیوه حل مشکالت و تصمیمگیری در
افراد دارد (تاگارد .)2004 ،4هرچند در بین اندیشمندان علوم شناختی با توجه به نوپا بودن ،ماهیت بینرشتهای و همچنین
وجود نقاط تاریکی بسیار در درک کارکرد ذهن ،بر سر یک تبیین مشترک در باب تغییر ذهن اتفاقنظری به چشم نمیخورد ،اما
همگی بر نقش یادگیری بهعنوان عامل تغییر ،صحه میگذارند (فلدمن و شستری .)2005 ،5بر این اساس نورث در تعریفی نوین
از پدیده تغییر با تأکیدی فزاینده ،از یادگیری بهعنوان عامل اساسی در ایجاد تغییرهای نهادی یاد میکند چراکه از دید وی
توانایی یادگیری ،اصلیترین دلیل برای مشاهده انعطافپذیری رفتار انسان است و فعلوانفعاالت یادگیری افراد به وجود آورنده
تغییرها اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و سازمانی است (نورث و همکاران)2004 ،
وی در تشریح اهمیت و چگونگی یادگیری در بستر نهادی توضیح میدهد که تماس مستمر نهادها و سازمانها برای حل مشکل
کمیابی سازمانها را در مجبور میکند در یک فرایند رقابتی برای بقا بهطور مستمر در دانش و مهارت سرمایهگذاری کنند .در
این تحلیل ،نهادها قواعد بازی و سازمانها بازیگرها هستند که در قالب گروهی از افراد برای نیل به یک مقصود مشترک گرد هم
آمدهاند .چارچوب نهادی انواع دانش و مهارتهای درک شده برای برخورداری از حداکثر پاداش را تعیین میکند .از نگاه نورث،
سازمانها حاصل نهادهای اجتماع خود هستند .شکل ،ساختار و حتی رفتار رقابتی سازمانها بستگی مستقیمی با نهادهای اجتماع
دارند؛ بنابراین نهادها تعیینکننده چگونگی و نوع این نوآوریها هستند .بر این اساس نرخ یادگیری سرعت تغییر اقتصادی و نوع
یادگیری جهت آن را تعیین می کند .نوع یادگیری تابعی از پاداش مورد انتظار انواع متفاوت دانش است .نرخ یادگیری
منعکسکننده شدت رقابت میان سازمان ها خواهد بود .اگر رقابت به علت پیامد قدرت انحصاری خاموش شود انگیزه یادگیری
کاهش مییابد (نورث .)1385 ،برای مثال ،نهادها ممکن است منجر به سرمایهگذارهای اجتماعی در آموزشوپرورش ،انتشار
دانش و تشویق اعمال پژوهشهای ناب و کاربردی شده یا از سوی دیگر ممکن است منجر به سرمایهگذاری در مهارتها و
فعالیتهای باز توزیعی از قبیل دزدی دریایی شوند (نورث )1996 ،لذا یادگیری بهتنهایی منجر به رشد نمیگردد بلکه این
یادگیری باید در جهت کاهش هزینههای مبادله باشد زیرا رشد نیازمند نهادهایی است که هزینههای مبادالتی را کاهش دهند.
1 Klein
2 Transaction Costs
3 Transformation Costs
4 Thagard
5 Feldman and Shastri
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ساختن نظریه نهادها بر مبنای انتخاب فردی گامی است بهسوی از میان برداشتن تفاوتهای موجود میان اقتصاد و سایر علوم
اجتماعی (نورث .)1990 ،پیوند تئوری انتخاب ،به تئوری قواعد و نهادها از طریق تئوری یادگیری و شناخت صورت میپذیرد.
استروم از نهادگرایان جدید معتقد است که نقطه آغازین فرآیند شناخت و یادگیری ،عینیت است؛ این عینیت است که به ذهنیت
تبدیل میشود« .ایدهها» از درون کنشها میجوشند و چون به قامت کنش درآمدهاند راهحلها تولید میشوند و مسائل و
چالشهای جدید را با خود میآورند .انسان با خلق راهحلهای جدید ،شناخت و یادگیری خود را ارتقا میبخشد و این شناخت
و دانش جدید ،امکانات جدیدی فراهم میآورند .آزمونوخطا و حل مسئله ،بهعبارتدیگر فرآیند یادگیری از طریق کنش ،نقشی
محوری برای خالق ماندن افراد دارد .در نگرش استروم انتخاب بهتر یعنی انطباق بهتر و ازآنجاییکه چرخه انطباق هیچگاه متوقف
نمی شود انسان مجبور است از طریق یادگیری و انتخابات جدید خود را با (سازمان اجتماعی) وفق دهد؛ بنابراین چرخه مسئله-
راهحل -مسئله جدید ادامه مییابد (آلیگیکا و بوتکه .)2011 ،1کنش و یادگیری تعبیری از فرآیندهای متناظر بوده ،بهطوریکه
یک فرآیند ضرورتاً بر فرآیند دیگر داللت دارد .این طرح ،تصمیمات در مسیر کنش جاری ظاهر میشوند .تصمیمات در فرآیند
یادگیری ،از تالش برای تغییر واقعیت از طریق کنش ،متبلور میشوند .از کنش تا برنامه و بازگشت مجدد به کنش ،حرکتی
مارپیچی است که بهواسطه آن ،یادگیری صورت میگیرد .ذهنیت از طریق عینیت در یک ماتریس اجتماعی شکل میگیرد.
ماتریس یا محیط این کنش ،محیطی نهادی است؛ محیطی که انسان را مقید و محدود میسازد و به نتایج کنشهای او جهت
میدهد .برنامهریزی توسعه از منظر نهادگرایی استروم ،نیازمند مشارکت نهادی و یادگیری اجتماعی از کنش جمعی اجتماعات
محلی است .وی با تأکید بر نگرش عقالنیت محدود و توانایی خودسازماندهی عنوان میکند توسعه از طریق تعامل آزادانه افراد
و کنش متقابل اجتماعی در یک فضای مدنی بر مبنای فرآیندی نظاممند از یادگیری ،توانایی حل مسئله ،بازخورد گیری از
تجربیات و نهایتاً خالقیت صورت میگیرد .این نگرش بر باور به توانایی مردم در سازماندهی اجتماعاتشان و یافتن راهحلهای
بهینه توسط خودشان استوار است .عالوه بر آن ،پیچیدگی مسائل اجتماعی به آن درجه است که نمیتوان با صرف نگرشهای
اثباتگرایانه و آنچه «مهندسی اجتماعی» خوانده میشود ،به راهحلهای قطعی دستیافت .عقالنیت ،محدود است و هیچ فرد یا
گروهی نمیتواند بهخوبی خود مردم محلی به شناخت این پیچیدگیها دست یابد .این نکته مهم ،تأکیدی است بر پیچیدگی
مناسبات اجتماعی و تنوع رفتارهای عامالن در بازار .این نگرش ،بهنقد سیاستگذاری باال به پایین میانجامد .اگرچه یافتن
راهحلها و حل تعارضات از پایین به باال و با مشارکت افراد ،مستلزم صرف وقت و انرژی است ،اما چون افراد ،خود را در تصمیماتی
که اخذ میکنند ،دخیل میدانند؛ درنتیجه ،حل مسئله به این شکل ،محتملتر بوده و سیاستها و قواعدی که بهعنوان راهحل
وضع میشوند ،ضمانت اجرایی بیشتری خواهند داشت .محتوای الزم برای این ساختار ،کنش متقابل اجتماعی و توسعه سرمایههای
اجتماعی از طریق فرآیند یادگیری و خالقیت است .در نظامهای برنامهریزی مردمی و مشارکتی ،هیچچیز مهمتر از این نیست
که بتوان بازخوردهای مناسب را از مردم دریافت کرد .در صورتیکه گرفتن بازخورد برای اصالح نظام از باال به پایین ،دارای هزینه
است و این هزینههای نظارتی ،بر مثبت بودن هزینه مبادله تأکیددارند .دستاوردهای برنامهریزی توسعه بر اساس آرای استروم
نشان میدهد که برنامهریزی توسعه ،به نسبت برنامهریزی مرکزی ،مردمیتر و دموکراتیکتر میشود و آزادی در چارچوب قانونی
و نهادی که مورد تأیید اجتماعات محلی است ،بسط مییابد .همچنین یادگیری بهعنوان فرآیند و محتوای برنامهریزی ،سبب بروز
ایدهها شده و خالقیت گسترش مییابد .در این راستا کنش متقابل اجتماعی جایگاهی ،برجسته یافته و سرمایههای اجتماعی
افزون میگردد .در این خصوص جدول  2به مقایسه توسعه متمرکز و توسعه نهادگرایانه میپردازد (متوسلی و همکاران.)1398 ،
جدول  -2مقایسه توسعه برنامهریزی توسعه متمركز و نهادگرایانه
برنامهریزی توسعه نهادگرایانه (بر اساس آرای استروم)
برنامهریزی توسعه متمرکز
دموکراتیک
اقتدارگرا
عقالنیت محدود
عقالنیت کامل
1 Aligica and Boettke
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بسط سرمایههای اجتماعی
بروز خالقیت
توزیع افقی قدرت

مهندسی اجتماعی
سرکوب خالقیت
سلسلهمراتب قدرت
منبع :متوسلی1398 ،

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
عقالنیت ابزاری یا عقالنیت کامل یکی از فروض بنیادی اقتصاد نئوکالسیک بهعنوان نماینده جریان اصلی اقتصاد است .پذیرش
این فرض موجب میشود که اقتصاد نئوکالسیک در گنجاندن مفهوم یادگیری در تحلیلهای خود با چالش مواجه شود .نهادگرایان
ضمن نقد این موضوع معتقدند نهادها نقش حیاتی در برقراری مفاهیم و هنجارهای مربوط به فرایند یادگیری ایفا میکنند.
بی اعتنایی جریان اصلی اقتصاد به نهادها در علم اقتصاد موجب شکلگیری مکاتب نهادگرایی قدیم و جدید شده است .اقتصاد
نهادی قدیم جریانی انتقادی نسبت به اقتصاد نئوکالسیک است درصورتیکه هدف نهادگرایان جدید اصالح آن از طریق الحاق
تئوری نهادها به علم اقتصاد است .بر این اساس هدف اصلی این پژوهش پیگیری اهمیت یادگیری و عقالنیت در اقتصاد نهادی و
همچنین احصاء داللتهای آن برای برنامهریزی رشد و توسعه اقتصادی است .بررسی تعاریف مختلف از نهادها نشان میدهد
برخی اندیشمندان نهادگرا ،نهاد را فضا و چارچوب تحقق تعامل میدانند و گروهی نهاد را بهمثابه پیامدها و الگوهای برآمده از
چارچوبهای حاکم بر زندگی بشر مطرح میکنند .کنکاش در عقاید و نظریات نهادی حاکی از آن است که هر دو نحله در انتقاد
به فرض عقالنیت کامل ،به اهمیت نقش نهادها در تصمیمگیری و یادگیری اذعان دارند .نهادگرایان جدید از زاویه مناسبات
صرفهجویانه و قابل پیشبینی به نهادها مینگرند .درحالیکه نهادگرایان قدیم معتقدند بهکارگیری نهادها غریزی است و گسترش
تکاملی نهادها اجازه پیشبینی در آینده را نمیدهد .نهادگرایان قدیم معتقدند یادگیری قربانی سوءاستفاده از آموزش شده است
و دانشگاهها تحت سیطره ارزشهای پولی از روح علمی فاصله گرفتهاند .آنها معتقدند برآیند دونیروی پویای تکنولوژی و نیروی
ایستای آیینی مسیر رشد یا پسرفت یک جامعه را تعیین میکند .بر اساس نظریات نهادگرایان قدیم یادگیری از درون ساختارهای
اجتماعی رخ میدهد یعنی نهاد اهداف و ترجیحات را بازسازی میکند .در یادگیری تطبیق نسبت به محیط در حال تغییر وجود
دارد و چنین تطبیقی به معنی بازسازی افراد است .در این مسیر نهادها نقش حیاتی در برقراری مفاهیم و هنجارهای مربوط به
فرایند یادگیری ایفا میکنند.
نهادگرایان جدید با پذیرش کمیابی و عقالنیت محدود عنوان میکنند فرد برای کاهش هزینههای مبادله و پیچیدگیهای محیطی
اقدام به انتخاب در چارچوب نهادی مینماید  .پیوند تئوری انتخاب ،به تئوری نهادها از طریق تئوری یادگیری صورت میپذیرد.
آنها معتقدند تالش برای حل مشکل کمیابی سازمانها را مجبور به یادگیری میکند .نرخ یادگیری ،سرعت و نوع یادگیری،
جهت تغییر اقتصادی را تعیین میکند .این اندیشمندان بر این عقیدهاند که چون پاداش انتظاری تابعی از نهادهاست ،ماتریس
نهادی جهت و نوع یادگیری را تعیین میکند .نرخ یادگیری هم منعکسکننده شدت رقابت است .بر این اساس یادگیریهای که
شدت رقابت را افزایش و هزینه مبادله را کاهش دهند ،نویدبخش رشد و توسعه اقتصادی هستند .برنامهریزی توسعه از منظر
نهادگرایی جدید به دلیل پیچیدگی مسائل اجتماعی نیازمند مشارکت نهادی و یادگیری اجتماعی از کنش جمعی اجتماعات
محلی است.
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Abstract
Accepting the assumption of perfect rationality challenges neoclassical economics (NE) in
explaining the concept of learning. Criticizing this issue, institutionalists believe that
institutions play a important role in establishing concepts and norms of the learning process.
NE disregard for institutions has led to the formation of Old and New Institutional
Economics (OIE & NIE). OIE is a critical and NIE is a reform movement towards the NE.
Exploriong at views of institutionalists shows that both schools in criticizing perfect
rationality recognize the importance of institutions in decision-making and learning. NIE
look at institutions in terms of logical and predictable relationships. While OIE with
emphasis on institutional man believe that the use of institutions is instinctive and their
development is evolutionary.They argue that learning has fallen victim to the abuse of
education, and that universities have distanced themselves from the scientific spirit under
the control of monetary values. Learning occurs from within social structures and leads to
the reconstruction of individuals. They believe that the outcome of dynamic technology
and static customs determines the path of growth or regression of society. NIE accepting
scarcity and limited rationality, argue that the individual makes choices within an
institutional framework to reduce transaction costs and environmental complexities. The
link between choice theory and institutional theory is through learning theory. They argue
that trying to solve the scarcity problem forces organizations to learn. The rate and direction
of learning are influenced by the intensity of competition and the institutional matrix,
respectively. Development planning should be bottom-up due to the complexity of social
issues. Accordingly, learning based on the collective action of local communities that
increase the intensity of competition and reduce the transaction cost are promising for
economic growth.
Keywords: Learning, Complexity, Old Institutional Economics (OIE), New Institutional
Economics (NIE), Transaction Costs.
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