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 چکیده
و حقوق استفاده  یشناس مردم ،یشناس جامعه ،یمانند روانشناس ییها است که از دانش اي انرشتهیم کرديیرو یینهادگرا

کند. هدف از پژوهش  جادیبراي وصف رفتار آنان ا قتريیتا رفتار عامالن اقتصادي را فهم کند و مفروضات دق کند یم
 يو بهبود حرفه حسابدار يبر توسعه اقتصاد یینهادگرا کردیرو ونقش محوري نهادها  تیاهم نییو تب یحاضر، بسط مبان

. بر اساس پردازد  یکه در گذشته انجام شده م ییها پژوهش یابیو به ارز يپژوهش از لحاظ روش، مرور نیاست. ا
 رائهدر توسعه و ا یسع ک،ینئوکالس اتیضمن نقد نظر د،یجد انیگرفت که نهادگرا جهینت توان یم نیشیپ يها پژوهش

شواهد  نینمودند. همچن يرشد اقتصاد جیبا هدف ارتقا و ترو يو تحول نهاد رییبر سازمان و تغ یتوسعه مبتن يتئور کی
افراد در نهادها را قادر  ،ياز نظم نهاد آل دهیمشاهده و ا قابلریغ یبه عنوان بخش يدئولوژیمطلب است که ا نیا دیمو
نقش  یطیمح ستیو ز یاجتماع يکنند. مضافا، نهادها در توسعه حسابدار نتخابسازگار را ا يرفتار يتا الگوها سازد یم

 . کنند یم فایرا ا یمهم

 .يتوسعه اقتصاد ،یاجتماع يحسابدار ،يدئولوژیا ،یینهاد، نهادگرا کلیدی: واژگان

 

 مقدمه
 يها دهیو مطابق با پد یحتم يا رابطه افتنیخود و با استفاده از منابع موجود به دنبال  يازهاین نیانسان در جهت تام

 اتینظر نیاز ا ی. برخدهد یرا شکل م یگوناگون ياقتصاد اتیروابط، نظر نیا افتنیاست. ذهن انسان با  ياقتصاد
 کی يبر مبنا يرا بدهند. هر مکتب اقتصاد يمکتب اقتصاد کی لیتشک توانند یم کسانیبا اصول و قواعد  ياقتصاد

آن در طول زمان  يداریو پا يو گسترش مکتب اقتصاد شیدای. پندیآ یم دیدر جامعه پد جیرا يها دگاهیاصول و د يسر
 ک،یالسجامعه باشد. در اقتصاد نئوک يمسائل جار يپاسخگو تواند یمکتب تا چه حد م نیمسئله وابسته است که ا نیبه ا

راستا  نیشد. در هم یفاصله طبقات شیعادالنه درآمد و افزا عینامناسب توز ستمیروزافزون جوامع سبب س يرشد اقتصاد
 (. 1091مطرح کرد )ناگندراکومار،  کیرا نسبت به مکتب نئوکالس يانتقاد دگاهید ییبا نام نهادگرا يبود که مکتب اقتصاد

 يبرا یبه عنوان منبع اطالعات يبه طور فعال بر حسابدار ياقتصاد يها ستمیو مشخصات س یمدرن جهان يها چالش
توسعه  یمبان ییشناسا یژگیو نیتر یشامل اصل یی. در واقع، نهادگراگذارند یم ریتأث يدر امور تجار یتیریمد يریگ میتصم
 بیمختلف را با هم ترک ينهادها يها تیفعال جیکه نتا یبه عنوان مفهوم یی. نهادگراباشد یم يمدرن حسابدار هینظر

را فراهم کرده و به طور فعال بر روش  دیجد يکردهایاز رو یبیترک دهد، یم لیرا تشک يو اساس حسابدار کند یم
 هیدر نظر دیجد یتحول یینهادگرا قت،ی(. در حق1010و همکاران،  شنای)سمن گذارد یم ریتأث یبه طور کل يحسابدار

 دارد.  يحسابدار قاتیبا تحق يادیسازمان است که ارتباط ز
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 یدر حسابدار یینهادگرا

 
 یچگن یزهرا جودک

 . ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه حسابداري، و مدیریت دانشکده حسابداري، دکتري دانشجوي
Z.h.r.joudaki@gmail.com 
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بخشند  تیها مشروع به سازمان ییو کارآ تیساختن عقالن قیاز طر تواند یم يحسابدار يها هیمعتقدند که رو انینهادگرا
 ینگران نی(. ا1092 شنا،ی)سم کند یکمک م يبه توسعه و بهبود حرفه حسابدار یینهادگرا کردی(. رو9113)برث و کاروثر، 

 یتعارضات سازمان صیتشخ يبرا یعیطب یاز حد به فرهنگ و معان شید بیتاک لیبه دل دیجد ییوجود دارد که نهادگرا
دهد که  یاز عناصر قابل توجه را نشان م ياریوجود بس ي. توسعه حسابدارشود یاز قدرت و کنترل م یسبب چشم پوش

 راتییتغ ونداز ر يتر قیبه درک بهتر و عم ينهاد هیاست. نظر يحسابدار هیو نظر ستمیس بر یینهادگرا رینشانگر تأث
به  ي(. حسابدار1010و همکاران،  روی)گر کنند یکمک م يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها يو اجرا بیمرتبط با تصو

 يریگ میو تصم کند یکمک م يحسابدار نیخاص از قوان ییها مطابق با مجموعه ها تینهادگرا به درک فعال انیعنوان جر
که  کند یبه پژوهشگران کمک م يکردیرو نی. چنکند یم لینامطمن را تسه و دهیچیدر جهان پ ها تیو انتخاب فعال

 (. 9512و همکاران،  یداشته باشند )شجاع يحسابدار يها هیرو تیبه ماه دیجد ینگاه
العاده نهادها و ضرورت برخورداري از یک بینش جامع و فراگیر در مورد آنها، در این مقاله تالش  توجه به اهمیت فوق با

شود براي ایجاد درکی مناسب از مسأله، ابتدا تعاریف ارایه شده توسط نهادگرایان مورد بررسی قرار گیرد و سپس بر  می
موضوع  نی. اما مساله قابل تامل اشود یم دیجدید و قدیم متمرکز تاک انایهاي موجود در بینش نهادگر برخی از تفاوت

در  دیکنند. چرا که نهادها با و اقتصادي ایفا می يهاي حسابدار ها و فعالیت که نهادها چه نقشی در هدایت پدیده باشد یم
براي کسانی که دقیقاً به دنبال  ائیگرگام بردارند. رویکرد نهاد ها تیفعال يکسب و کار و رفع موانع برا طیجهت بهبود مح

 کننده خواهد بود. باشند، ناامیدکننده و کسل هاي اقتصادي می گذاري هاي بهینه براي مسائل و سیاست حل یافتن راه
 کردیتقابل رو ،ییاقتصاد نهادگرا یاصل یژگیو ،ییمفهوم نهاد و نهادگرا نییپژوهش در قالب تب ينظر یادامه، مبان در

مورد بحث قرار  یطیو مح یاجتماع يحسابدار شبردیدر پ دیجد یینهادگرا ها، يدئولوژینهادها و ا د،یو جد میقد یینهادگرا
 .گردد یم یبررس ییمرتبط با نهادگرا یو خارج یداخل نهیشی. سپس پردیگ یم
 

 پژوهش ینظر یمبان

 ییمفهوم نهاد و نهادگرا نییتب
 فیوجود ندارد و هر کس مطابق تفکر و اعتقاد خود به تعر یو اجتماع کسانی فیو شناخت نهاد تعر یدر معرف 

 یجامعه هستند که به دو قسم قواعد رسم کی(، نهادها قواعد بازي در 9113نورث ) ری. به تعبپردازد یاز نهاد م يا جداگانه
. نهاد، نظام شود یم میها، هنجارها، عادات و عرف( تقس ارزش اور،)نظام ب یررسمیو مقررات مکتوب( و قواعد غ نی)قوان

از جامعه را  ینیمع يازهایاست و ن نیمع یعموم يها هیها و رو است که متضمن ارزش یروابط اجتماع افتهیسازمان 
 نییرا تع رانگیازو قواعدي هستند که رفتار اقتصادي کنشگران و ب ها تی(. نهادها، محدود9111کامپل، ) سازد یبرآورده م

 کی يبر رو ودیو ق تیاعمال محدود قیو از طر دهند یرا شکل م گریکدیها با  نهادها، رابطه انسان قتی. در حقکند یم
شامل دولت،  تواند ی(، نهادها م9111(. از نگاه، فنا )9112 ک،یاست )سلزن يگریفرد د يفرصت برا کیفرد، 

باشد. نهادها افراد  یبازرگان يها شرکت رینظ یدولت ریو موسسات غ یالملل نیب يمثل سازمان ملل، نهادها یفرامل سازمان
هاجسون  ن،ی(. افزون بر ا9511 ،یوسفیدر انجام آن ناتوانند ) ییرا انجام دهند که به تنها يتا کار سازند یرا توانمند م

ساختار  یجامعه که به تعامالت اجتماع در جیشده و را تیاز قواعد تثب ی( معتقد است که نهادها را به عنوان نظام1002)
(. 9192 ک،ی)ها سازند یرفتار افراد را در جامعه هماهنگ م ها، ینانیکاهش نااطم قی. نهادها از طرکند یم فیتعر دهند، یم

در کمک  نیاطالعات و همچن يها نهیبازار، هز نانیمعامله، عدم اطم يها نهیدر کاهش هز ینقش مهم توانند ینهادها م
صرف بر  دیاست که تاک تینکته حائز اهم نیوجود ذکر ا نی(. با ا9113 ،قراردادها داشته باشند )کالبل ينظارت و اجرا هب
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 لیقواعد و اصول مشخص به دل زی. چرا که تجوباشد یکارساز نم يها و توسعه اقتصاد برنامه شبردینهادها به منظور پ
 .باشد ینم دیمف ها مختلف سازمان طیو شرا ها تیفعال يها یدگیچیپ

 قت،ی(. در حق9511 ،ی)مومن شناسد یم تیتوسعه به رسم ندیاست که نقش نهادها را در فرآ کرديیرو یینهادگرا
معتقدند  انیدارند. نهادگرا دیتاک ياقتصاد یاجتماع يها رساختیها و ز آن یجینهادها و تکامل تدر تیبر اهم انینهادگرا

شده است  فیو از قبل موجود و تعر نیمع يساختار نهاد يدارا امعهو هر ج شوند یبزرگ مکه چون افراد در جامعه زاده و 
از  گر،ی. به عبارت دردیپذ یم ریآن تاث يو نهاد یلذا رفتار افراد در بازار از جامعه و مسائل فرهنگ شود، یو به آن عمل م

 ياقتصاد يو فضا طیبا مح اداثرات متقابل افر قیاز طر یعیافراد بصورت طب حاتیها و ترج خواسته ،یینظر مکتب نهادگرا
 ییها ش و هنجارها و ارز نیمجموعه قوان ،یینهادگرا افتی(. طبق ره9515 ،يرفردیو م ی)رمضان رندیگ یشکل م یاجتماع

جامعه دارند. هنجارهاي رفتاري،  یافتگی در توسعه یینقش بسزا شود، یجامعه نوشته م کیافراد  شهیکه در قلب و اند
 ،يشرط الزم براي عملکرد خوب اقتصادي هستند )مشهد یررسمیغ هاي تیمحدود یسنت و آداب و رسوم و به طور کل

جامعه منافات داشته  کی یارزش هاي یژگیو با و یکه با خوي فطري انسان ی(. اعمال هر قاعده، قانون و مقررات9511
 (. 9511 ،یمتزلزل خواهد کرد )متوسل باشد، کارکرد اقتصادي را

و  تیبر اهم انی. اول، نهادگراباشد یاستوار م ییاصول نهادگرا نیبر چند یینهادگرا کردی( معتقد است که رو9139) تیو
 رییاما تغ کنند یم رییهستند. اگر چه نهادها تغ ریرپذییها معتقدند که نهادها مهم و تغ دارند. آن دینهادها تاک یجیتکامل تدر

 یکینئوکالس اتینظر ان،یو مقررات( است. نهادگرا نی)قوان يعمد ایو فرهنگ( و  سوم)آداب و ر يرعمدیها آهسته، غ آن
بر  انیدارند. دوم، نهادگرا دیتاک یو جمع يانتخاب فرد اتی. اما بر واقعدانند یرا مردود نم لیو تعد رییتغ زمیبر مکان یمبن
 یکیبر عملکرد مکان یمبن ها کینئوکالس اتیظرها ن دارند. آن دیتاک یعمال اقدام دسته جمعو ا یکنترل اجتماع تیاهم

معتقدند که  انی. نهادگراستین ی. به نظر آنها عملکرد بازار مستقل از اقدامات و کنترل انسانرندیپذ یخودکار بازار را نم
 کننده نیتضمو  یها نهادها، عامل کنترل اجتماع نهادها قرار دارد. به نظر آن ریو کارکرد بازارها تحت تاث يریگ نحوه شکل

نقش  ياقتصاد ستمیس لیدر تبد یاصل يروین کیبه عنوان  يبر تکنولوژ انیهستند. سوم، نهادگرا یو جمع يفرد يآزاد
 متیق يدیتجر زمیمنابع مکان صیتخص کننده نییتع یمعنقدند که عامل اصل انینهادگرا انیدارند. چهارم، نهادگرا یاساس

 .  کند یم نییآن را تع یو اثربخش سازد یبلکه نهادها و مخصوصا ساختار قدرت است که ساختار بازار را م ستیدر بازار ن
 

  ییاقتصاد نهادگرا یاصل یژگیو
را اقتصادي  جینتا ،یادراک صیمعتقدند که عقل منبع محدودي است که با تخص انیخاص به عامل انسان: نهادگرا توجه

 هاي یژگیبر درک بهتر و انینهادگرا ن،یبنابرا شود، یادراک محدود م ییمحدود موجب توانا ییو چون عقلگرا کند یم
. کنند یم دیطفره رفتن از تجام تعهد و...( تاک ،یاخالق اطرات)مخ یطلب و فرصت یشخص یطلب انسان از جمله نفع ديیکل

 رگذاریتاث یعوامل یررسمیغ ودینتها، آداب و رسوم، فرهنگ و مذهب را تحت عنوان قعوامل نهادي مانند س نیآنان همچن
 ندیگاه انسان را در فرآیجا د،یبه درون تابع تول ییبا وارد کردن دانا انینهادگرا گر،ی. به عبارت ددانند یبر ادراک فرد م

انسان در  یفکري و عقالن ییمعنا که سهم توانا نیاند. به ا بشر ارتقا داده خیسطح خود در طول تار نیتر یبه انسان دیتول
موثر بر  راقتصاديیعوامل غ گاهیاست که وزن و جا یعیطب یطیشرا نی. در چندهد ینشان م دیخلق ارزش افزوده جد

 ،ی)مومن کند یم دایپ ريیچشمگ شیافزا یاسیو س یآداب و رسوم، عناصر اجتماع ،یفرهنگ واملع ریعملکرد اقتصادي نظ
9511.) 
از  ن،یداشته باشد، بنابرا ییباال ییاجرا تیرا ارائه دهد که قابل اي هینظر خواهد یم ییاجرا: مکتب نهادگرا تیبه قابل توجه

و اگر به  کند یصفر و مانند آن خودداري م یمعامالت نهیهز ،یرخواهیمانند عقل ناب، حس خ ال دهیو ا یفروض انتزاع
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ضامن اجراي قراردادها  یبر وجود دولت به عنوان نظام قانون یمعامالت نهین هزعلت وجود اطالعات ناقص و به دنبال آ
است که امکان دارد نتوان  لیدل نیبلکه به ا کند، یکه حتما دولت در اقتصاد کارا عمل م ستین یمعن نیدارد؛ به ا دیتاک
کانون نقد  نیتر (. مهم1000 امسون،یلیکند )و شتریکرد که منفعت خالص حاصل شده را ب یرا طراح گريید وهیش چیه

کردن  دایمعنا است که فاصله پ نیو به ا گردد یمساله برم نیبه هم انیاقتصاد متعارف از سوي نهادگرا یروششناخت
موجود و  هاي تیآموزه از واقع نیاز حد ا شیاز جنبه انتزاع ب یکیموجود،  تهايیاقتصاد متعارف با واقع کیتئور انهايیبن

 انیبن کیبه عنوان  ییموجود، منشا نقدهاي جدي شده است. در واقع نهادگرا تهايیواقع ادیز یدگیچیپدوم روند رو به 
به صورت  گر،یو کارآمدیهاي اقتصاد مرسوم بهره ببرد و از سوي د ها تیسو از حداکثر ظرف کیکه از  خواهد ینظري م

 (.9511 ،یرف سازد )مومنآن را برط يها یروشمند و نظام وار کاست
 دیمهم است. تاک ها لیبنگاه براي تحل یبلکه ساختار درون ست،یخود بنگاه مدنظر ن نجایبه بنگاه و سازمان: در ا توجه

 است. یبرداشت سازمان کی نیاقتصادي دارد. ا ریبنگاه است که هدف و تاث یاقتصاد نهادگرا بر ساخت درون
و  دانندیبازي اقتصادي م یشکل دادن به قواعد رسم یدولت را محور اصل ان،یو نقش دولت: نهادگرا زشهایبه انگ توجه

(. با 9511 ،ی)مومن شود یاز عملکرد بازاري را موجب م یهاي متفاوت قواعد، شکل نیا ريیگ شکل یمعتقدند که چگونگ
 دیمنافع حاصل از مشارکت مورد تاک شیافزا تضادها و لیتعد ،نقش دولت در برقراري نظم ،یمعامالت نههايیوجود هز

 قیطر نیو از ا گذارند یم ریتاث یمعامالت هاي نهیبر هز تیحقوق مالک نکنندگانییها به عنوان تع است. دولت انینهادگرا
را  ياقتصاد عملکرد ،ياقتصاد يکه نهادها یدر حال نی. بنابرادهند یها مجدد شکل م داده و به آن رییرا تغ ها زشیانگ
که  ستیبه معناي آن ن نیهستند. البته ا یاسیس ينهادها ریتحت تاث میرمستقیو غ میاما خود به طور مستق کنند یم نییتع

 ایدولت و  رییبا تغ رانینهادي حاکم بر اقتصاد ا طی(. در شرا9511 ،یمطلق است )متوسل رخواهیدولت داناي کل و خ
 نیتدو هاي یها و خط مش شده و تمام برنامه یبراي اقتصاد کشور دچار تحوالت اساس شده نیهاي تدو مجلس، استراتژي

و منجر به  کند یبر قواعد اقتصادي غلبه م یاسیهاي س و مقررات مصلحت نیاساس در قوان نی. بر اکند یم ریشده تغ
 (.9513و همکاران،  يدری)ح گردد یم یثبات یب

 

 دیو جد میقد یینهادگرا کردیرو تقابل
 يمعاصر تحت آرا ياقتصاد يها شهیاند يها انیجر نیتر از جذاب یکیبه عنوان  یاصل ای میقد یینهادگرا اقتصاد

انتقادي نسبت به  دگاهیکه د انینهادگرا نی(. ا9515 ،يمتبلور شد )اخبار رسیو آ چلیمانند وبلن، کامونز و م یشمندانیاند
 یاز عمل فردي، بررس شیب یبر عمل جمع دیعبارتند از: تاک کهدارند  یداشتند، نظرات مشترک کیاقتصاد نئوکالس

)تلن و  یاسیهاي ق به جاي استدالل یبر مشاهدات تجرب دیتاک تیو در نها یکیمکان هاي یاقتصاد به جاي بررس یتکامل
 ايو به ج بودند کیاقتصاد نئوکالس تیاز منتقدان سرسخت فرض عقالن شمندانیاند نیا نی(. همچن9111 نمویاست

 دیدهنده رفتار تاک شکل یبر نهادها به عنوان عامل اصل یینها تیو مطلوب تیمانند مطلوب لیتحل یکیاستفاده از ابزار کالس
و  افتیگسترش  جیبه تدر ستمیقرن ب لیدر دهه آخر قرن نوزدهم و اوا کردیرو نی(. ا9513فر،  )دهقان و محنت کردند یم

 (. 9512 ،یکونسبتیو ن یرو به افول نهاد )مومن 9190شد، اما با آغاز دهه  لیمهم در اقتصاد تبد کرديیبه رو
است که تفکرات اصلی تبیین شده توسط اقتصاددانان نهادگرا در طی قرن گذشته هنوز از  تینکته حائز اهم نیا ذکر

(. به عالوه تجدید حیات اخیر و حرکت رو به 9111 رسچ،یچنان اعتباري برخوردارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت )ه
در  کردیآن است که اقتصاد نهادگراي اصلی هنوز به عنوان یک رو زرشد و تا حدودي متفاوت از اقتصاد مرسوم، حاکی ا

با  ستم،یاول قرن ب مهیحال تکامل، که جایگزین نظریه اقتصادي مرسوم تلقی می شود، ادامه حیات دارد. چرا که، در ن
 یینهادگرا نهیدر زم ییوجود انتقادها نیبا ا نفوذ هستند. يدارا یاصل ییاز اقتصاددانان حوزه نهادگرا یکمال تعجب برخ
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 یاضیر يها پرداخته و قادر به لحاظ کردن مدل یزن به حدس و گمانه نکهیا يبه جا دیبا یمیقد کردیمطرح شد. رو یاصل
(. لذا، 9111) لدی)استانف دیاستفاده نما کند، یم زیتجو یکه اکنون اقتصادسنج ییابزارها ینباشد، از تمام یو اقتصادسنج

خود را توسعه دهد، اگر در  ينظر يها ابزارها و روش ينوساز یاصل یینمود که اگر نهادگرا تنباطاس نگونهیا توان یم
روشن  تواند یآن م ندهیباشد، آ يشتریب يکاربرد يها و اگر قادر به انجام پژوهش دینما شرفتیپ يبند و فرمول يساز مدل

 اقتصاددانان جوان جذاب خواهد شد.  يبرا گریبار د کردیرو نیباشد و ا
که بعدها به اقتصاد  افتیگسترش  گريینهادي د کردیرو جیبه تدر میبا انتقادات نسبت به اقتصاد نهادي قد همزمان
مورد استفاده قرار  9113در سال  امسونیلیتوسط و دیبار اصطالح اقتصاد نهادي جد نیمعروف شد. اول دیجد یینهادگرا

آن با اقتصاد  انهیگرا اصالح یهمراه کند، یجدا م میقد ییمکتب را از اقتصاد نهادگرا نیاي که ا مساله نیتر گرفت. مهم
دو مکتب  نیا نیب کینئوکالس يها لنمودند که با وارد نمودن نهادها در مد یسع دیجد انیاست. نهادگرا کینئوکالس

که  کند ی( استدالل م9110(. نورث )9513 ب،ی)نا ندیرا برطرف نما کینئوکالس اتیبرقرار و ضعف نظر وندیپ ،يفکر
از مسائل را  یعیوس فیاست تا به آن اجازه دهد که ط کینئوکالس هیدرصدد اصالح و گسترش نظر دیاقتصاد نهادي جد

 کند.  یدگیکه از نظرها مغفول مانده است، درک و رس
 انینهادگرا يکردهایرو شتریانسان است. چرا که ب يرفتار هیدرباره فرض کیعمده با مکتب نئوکالس يها از تفاوت یکی

و پاول،  ویماجیدارند )د دیاعتماد کامل تاک يبه جا یطلب کامل و فرصت تیو نه عقالن تیعقالن تیبر محدود دیجد
معتقدند که نهادها مهم هستند و با  دیجد انیکه نهادگرا دکردن انی( ب9121خصوص، برگر و الکمن ) نی(. در ا9119

مردم در  ن،یرا رد کرد. همچن يفرد تیو عقالن یجهان تیعقالن اتیفرض دیها، با آن تیاهم یچگونگ لیو تحل هیتجز
 ها، ازمانمطالعه س ياصول برا نیاست. در استفاده از ا یهیو قواعد بد یز معانکه مملو ا کنند یم یزندگ یاجتماع یجهان

 (.9511آذر و همکاران،  یاند )نصرالله قرار گرفته یاجتماع طیمح یساختار سازمان ریتحت تأث دیجد انینهادگرا
و  رییبر سازمان و تغ یتوسعه مبتن يتئور کیدر توسعه و ارائه  یسع ک،ینئوکالس اتیضمن نقد نظر د،یجد انینهادگرا

 نیاز منشعب یرا مجموعه متنوع دیجد انینهادگرا ،ینمودند. به عبارت يرشد اقتصاد جیبا هدف ارتقا و ترو يتحول نهاد
 يحداقل پنج شاخه فکر د،یجد يکه در داخل اقتصاد نهادگرا تگف توان ی. لذا مدهند یم لیتشک کیمکتب نئوکالس

مبادله، اقتصاد  نهیدارند که عبارتند از: اقتصاد هز دیتاک ییمهم اقتصاد نهادگرا يها بر جنبه کیوجود دارد که هر 
و همکاران،  ترو هنجارها )وال نیقوان یجیو تکامل تدر یاقدام دسته جمع يتئور ت،یاطالعات ناکامل، اقتصاد حقوق مالک

استوار  هیبر اساس دو قض دیجد ییاقتصاد نهادگراداشتند که  دیموضوع تاک نی( بر ا9112) وسیمات ن،ی(. همچن1095
 هیابزار نظر لهینهادها به وس يها و سازه کننده نییعوامل تع نکهیمهم هستند و دوم ا ارینهادها بس نکهیهستند. اول ا

 یو البته تمام سازد یم زیمتما ينهاد يها دگاهید ریرا از سا دیجد ییاقتصاد نهادگرا وم. مورد داند لیقابل تحل ياقتصاد
 توافق دارند.  تند،یکه نهادها با اهم دهیا نیدر ا میو قد دیجد ییاقتصاددانان نهادگرا

منافع فردي را امري مفروض  يمحوري و حداکثرساز نهادي جدید بر مبناي مقوالت فوق الذکر رفتارهاي منفعت اقتصاد
سد، اگر چه این مسئله از سوي وبلن و سایر نهادگرایان قدیم شنا می یکند؛ زیرا بشر را به عنوان انتخابگر عقالن تلقی می

مبناي بسیاري از  یتوان گفت که اصل انتخابگر عقالن کنند. می رد شده بود زیرا آنها انسان را محصول فرهنگ قلمداد می
است، زیرا این رویکردهاي نهادگرایی جدید در حوزه توسعه است. یکی از نقدهاي جدي وارد بر آن با همین اصل مرتبط 

 وکالسیکیهاي نئ هاي مطلوب خود بر مفروض عقالنیت از یک سو و رگه مکتب در همگرا کردن مناسب تعدیل
اش از سوي دیگر شکست خورده است. در واقع علیرغم تأکید نهادگرایی جدید بر قدرت محاسباتی محدود افراد،  بنیادي

گردد، همچنان  مند می همه چیزهایی که منجر به رفتارهاي قاعده روانشناسی شناختی و تأثیر هنجارهاي اجتماعی یعنی
ورزد. استفاده از فرضیه بیشینه  هاي افراد و کارآفرینان بر مبناي بیشینه کردن منافعشان اصرار می در توصیف فعالیت
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هنجارهاي اجتماعی هاي شناختی داشته باشند و یا ازطریق پذیرش  کردن نتایج روشنی دربردارد اما اگر افراد محدودیت
(. از این رو 9555)راترفورد،  شندکننده سنتی نئوکالسیکی با توانند بیشینه پذیر شده باشند آنها دیگر نمی رفتار، جامعه

مطلق )در  تیاي میان این دو عنصر از رویکرد نهادگرایی جدید وجود دارد. یعنی میان مفروض عقالن کشمکش حل ناشده
اي  محدود. اقتصاد نهادي جدید کلیت روابط اجتماعی را به سطح روابط مبادله تیض عقالننظریه نئوکالسیک( و مفرو

از این منظر همه افراد دهد.  که تحت حاکمیت قانون کلی کاهش هزینه مبادالت هستند، تقلیل می ادقراردادي میان افر
دهند. به عالوه این نظریه بیش از حد بر شان هزینه مبادالت را کاهش  ند بدون توجه به جایگاه اجتماعینتالش میک

هاي هماهنگی  کند و بر حقوق مشارکت دموکراتیک از یک سو و نهادهایی که به شکست حقوق مالکیت فردي تمرکز می
 (.1095 ت،یپردازند تمرکز کافی ندارد )وو می

و  میقد انیوجود دارد. نهادگرا دیو جد میقد انینهادگرا نیب يمشهود يها مطلب است که تفاوت نیا دیمو نیشیپ شواهد
اند و  را رها کرده يبر انسان معقول اقتصاد دیدر تاک میقد انیدارند. نهادگرا دیتاک ياقتصاد یبر نقش نهادها در زندگ دیجد

را رها  کیمکتب نئوکالس دیجد یینهادگرا یاند. از طرف آورده  يرو یفرهنگ ییفضادر  يرفتار اقتصاد یدر مقابل به بررس
 میقد انیاز نهادگرا رزیکه وبلن و آ یدر حال ن،ی(. همچن1091 س،یو اصالح آن برآمدند )جرگ لینکرده و درصدد تعد

در انتشار آن نقش  عیتسر ای یکیتکنولوژ شرفتیپ يمانع برا جادینهادها در ا تیفیکه ک دندیرس جهینت نیهستند، به ا
از  يریو جلوگ دیجد يتکنولوژ قیکه در تطب کنند یرا برقرار م یاز روابط اجتماع یها معتقدند نهادها، نوع دارند. آن یمهم

 زمیمکان قیرا از طر ایپو يظهور نهادها د،یجد انی. اما، نهادگراکنند یم فایا یو بازارها نقش مهم ياثرات مخرب تکنولوژ
کهنه  اینهادها درست کار نکنند و  یبرخها معتقدند اگر چه ممکن است موقتا   . آنکنند یم حیبازار تشر ییدست نامر

 یژگیکه و باشد یمورد م نیها ا از تفاوت گرید یکی. شوند یم یسازمانده ینهادها بصورت مطلوب ت،یشوند، اما در نها
 يکارکرد فیاست. تعر ياقتصاد يها لیدر تحل يدیعامل کل واننهادها به عن تیها بر اهم آن دیمشترک دو مکتب تاک

هستند  يودیق یعنی. کنند یم فیانسان تعر يرفتار ییها تینهادها در هر دو مکتب نهادها را به مثابه چارچوب و محدود
است. از  شدهچارچوب داده  کیدر  نهیهدف حداقل کردن هز ک،ی. در اقتصاد نئوکالسدهند یها را شکل م که رفتار انسان

نهادها انجام داد. اما  رییبا تغ توان یرا م ياقتصاد ییو ارتقا کارا نهیحداقل کردن هز د،یجد انینظر مکتب نهادگرا
 نیبه ا تیحقوق مالک یساختار اساس یو با بررس روند یم شیپ کیفراتر از اقتصاد نئوکالس یمیقد ياقتصاددانان نهادگرا

 در نظر گرفت.  دیبا يرا در محاسبات اقتصاد یچه کسان نهیکه هز پردازند یموضوع م

 

  یدئولوژیدر پرتو ا یینهادگرا
خورده  وندیپ کنند، یکه کنشگران آن را درک م یبا قضاوت در مورد عادالنه بودن جهان يریناپذ به نحو اجتناب يدئولوژیا

 يها دهنده کنش جهت ک،یدئولوژیا يدر واقع باورها دهد؛ یم ياریامر ما را در درک بهتر رفتار کنشگران  نیاست و ا
 يکنشگران را جهت مشارکت در کارها ،یمجان ياست که با غلبه بر سوار وهتوان بالق نیا يدارا يدئولوژیاست. ا یانسان
کنشگران به  يبندیکند. پا جیاست، بس یاز منافع خصوص شتریآن به مراتب ب یخصوص يها نهیبزرگ که هز یگروه
منتج به اعتماد متقابل کنشگران که  یو ارزش یاخالق يشدن هنجارها یو عمل بر اساس آن و درون کیدئولوژیا يباورها

فکر در  نیا يالقا يآن است؛ برا بانیمسلط  که دولت پشت يدئولوژیاست، خواهد شد. اگر ا یاجتماع میعظ هیسرما کی
خواهد بود که مردم را  نیمتقابل ا يها يدئولوژیشده باشد که عدالت با قواعد موجود همسو است، هدف ا نیمردم تدو

نظام عادالنه فقط با  کی جادینظام موجودند، بلکه ا نفکیمشاهده شده جزو ال يها یعدالت یمتقاعد کنند که نه تنها ب
دارد  يو تحول نهاد رییمهم در تغ ینقش يدئولوژیا نیخواهد شد.بنابرا سرینظام موجود م رییمشارکت فعاالنه افراد در تغ

 (.9110)نورث، 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            چهارم)جلد 0411، پاییز 44، شماره 4دوره 
 

13 
 

عدم  طیمختلف است. در شرا يها نهیو انتخاب گز نانیعدم اطم ، يو اقتصاد یاسیس يجالب توجه در بازارها وعاتموض
مشترک،  یفرهنگ اتیو تجرب نهیشیبا پ ي. افراددهد یها را نشان م آن يریادگیخود  طیافراد از مح ریتفس نان،یاطم

ها به منظور کاهش عدم  . انسانگذارند یرا به اشتراک م یهمگون یمنطق يو نهادها ها يدئولوژیا ،یذهن يها مدل
 یرسم نیها هستند تا مطابق با آن عمل کنند. قوان و روال نیدرصدد توسعه قوان يفرد يریگ میتصم یدگیچیو پ نانیاطم

( يرفتار يرهنجارهای)نظ یررسمیغ يها تیمحدود دیعملکرد موثر با ياست و برا ياز چارچوب نهاد یبخش مهم
ناسازگار  گریکدیبا  یررسمیغ يها تیو محدود یرسم نیرا کاهش دهند. اگر قوان ییاجرا يها نهیشوند و هز لیتکم

الگو  نیبه نفع آنها بوده است، ا یمی. لذا، اگر افراد بدانند که تصمکند یرا القا م یاسیس یثبات یاز آن ب یباشند، تنش ناش
بر هدف آنها دارند، تکرار نخواهند شد.  ینامطلوب ریکه تأث یماتیو تصم خواهد شد لیاز رفتار معمول آنها تبد یبه بخش

عمل  يریگ میتصم یدرون نیکه به عنوان قوان شود یموفق م يرفتار ياز الگوها يا منجر به مجموعه يریادگی ندیفرآ
را کاهش  يریگ میتصم يها نهیهز جهیمعامالت و در نت نهیهز نان،یعدم اطم یداخل يها روال ای نیقوان نی. اکنند یم
و  ها يدئولوژی(. ا1093 رک،ی)دا کنند یم يریگ جهت دهیچیپ طیمح کیفرد، در  کی ی. آنها به عنوان مدل ذهندهند یم

بلکه  ستندین يقاعده باز ها يدئولوژیا ،یو رسم یررسمیغ يبا نهادها سهی. در مقاگذارند یم رینهادها بر رفتار افراد تأث
 يدئولوژیا کی(. 9119باشند )دنزاو و نورث،  يساختار باز یدر مورد چگونگ ییها دهیا توانند یم يرهنجا کردیمطابق با رو
 جهیمثبت بر عمل و نت یو اعتقادات در مورد ساختار جهان و به عنوان مدل ذهن ها دهیاز ا يا مجموعه کیبه عنوان 

سازگار را  يرفتار يتا الگوها سازد یرا قادر م هادهاجامعه ن کیافراد در  يدئولوژینظر، ا نیارزشمند متمرکز است. از ا
 (. 1093 رک،یانتخاب کنند )دا

. بر شود یم تر دهیچیآنها وارد شود، پ يها لیدر تحل يدئولوژیا دهیکه پد یهنگام د،یجد يها ییکه بحث در نهادگرا چرا
که به ساختار تعامل انسان کمک  نندیب یم يا لهیرا عموماً به عنوان وس ها يدئولوژینهادها و ا ها، ییاساس همه نهادگرا

از مردم مشترک  یو نهادها که توسط گروه ها يدئولوژی. اکاهند یم یدگیچیپو  نانیاز عدم اطم جهیو در نت کنند یم
 ياقتصاد ای یسازمان ،یاسیس يها نهیرا در زم یفی. نهادها وظاشوند یگروه م ياعضا نیاعتماد در ب جادیهستند باعث ا

 يبرا یساختار منطق کیغالب  يها يدئولوژیا ن،ی. همچندهند یم صیو به موجب آنها قدرت را تخص کنند یم نییعت
راستا،  نی(. در هم9111و همکاران،  ي)بر شوند یمشترک به اشتراک گذاشته م یاست که توسط گروه یینهادها

 يدئولوژیمنجر به انطباق نهادها با ا تواند یم ها يدئولوژیا رییباشند؛ رشد و تغ ينهاد رییمحرک تغ توانند یم ها يدئولوژیا
 (. 1001شود )وگل،  دیغالب جد

 

 یطیمح  ستیو ز یاجتماع یحسابدار شبردیدر پ دیجد یینهادگرا
 شیرا افزا یطیمح ستیو ز ینسبت به واکنش سازمان به مسائل اجتماع یدرک عموم تواند یم دیجد یینهادگرا يتئور

 راتیی(. تغ1090 ج،ی)بال و کر شود یسازمان م کی يو حسابدار یمذکور سبب تحول سازمان یینهادگرا ،یدهد. به عبارت
و  9111 ور،ی)ال کند یفراهم م تیمشروع شیو افزا داریپا ندهیبه آ یابیدست يرا برا نهیبا کمک به نهادها زم يحسابدار
 قاتیتحق ،ينهاد يتئور يها لیو پتانس ينهاد پردازان هینظر نشیرغم ب ی(. عل1009 الرد،یو د 9111 ،يالنسبر

 یتیمسئول نیکه چن شود یاحتمال مطرح م نیمتناقض بوده است. ا يدر سطح نهاد یطیمح ستیو ز یاجتماع يحسابدار
 يرو، النسبر نی(. از ا1001 ،يدارد )گر اجیاحت دیجد يها به حساب رایز باشد، یاز محققان م یفراتر از توان گروه بزرگ

مورد استناد  یطیو مح یاجتماع يحسابدار قاتیدر تحق دیبه طور مف تواند یم ينهاد يکه تئور کنند ی( استدالل م9119)
 یطیمح ستیو ز یاجتماع يبه توسعه حسابدار ستیز طیمح یو متول یاسیس يها به عنوان نهادها . دولتردیقرار گ

را در مورد  ییها دهیا توان یم ينهاد يکردهای( با تمرکز بر رو1001) ي(. النسبر1000) سیلوئ کنند یم یانیکمک شا
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نمود.  شنهادیپ يدارو حساب طیمح راتییدرک کامل از تغ يرا برا یو مقدمات میتنظ يو عملکرد حسابدار یاجتماع راتییتغ
 کمک کند.  یاجتماع يحسابدار يفراتر برا يتئور کیبه توسعه  یسازمان يرسد که مجموعه ابزارها یبه نظر م

عمل و  يدو بعد تئور نی. اکند یم یمعرف ينهاد يکردهایرو حیتوض يرا برا يدو بعد سیماتر کی( 9111) يالنسبر
ها  ها( / روال ها )عرف از عادت یعمل ناش ينشان داده شده است. تئور 9 جدولاست، همانطور که در  نییسطح تب

 خرد باشد. ایکالن  تواند یم نیی. سطح تبشوند یمها تصور  منافع / ارزش ای( يعاد انی)جر
 ینهاد یکردهای: رو(0) جدول

 تئوري در عمل )عملکرد و اقدامات( سطح تبیین

 خرد کالن

 عادات/ روال گرایی تعامل سیستم فرهنگی

 منافع/ ارزش کار و سازمان سازمان اجتماعی

 يشده که امر نهینهاد یسازمان يها هیبه ساختارها و رو لیو تما تیبر مشروع ينهاد هیعمل، نظر يها يبا تئور مطابق
)از  یمنطق نیو قوان ندهایها، فرآ ها اغلب انواع روش دارد. سازمان دیتأک شود، یم یتلق یها، قانون و توسط سازمان یهیبد

به سازمان کمک  دنیبخش تیاند. آنها به مشروع خود گنجانده یرسم ختار( را در سايحسابدار یرسم يستمهایجمله س
کسب خواهند کرد.  يشتریب تیمشروع کنند، یم تیفعال یفرهنگ نهیزم نیکه در ا ییسازمانها ن،ی. همچنکنند یم

 انی( ب9121عمل در نظر گرفت. برگر و الکمن ) هینظر فیسر ط کیروال در  ایبه عنوان عادت  توان یرا م تیمشروع
. در شود یعمل ناخودآگاه و به صورت عادت انجام م نیا رایز ست،یو آگاهانه ن ياز اقدامات افراد عمد ياریکه بس کنند یم

 نییبر اساس سطوح تب نیها و منافع است. همچن آنها بر اساس ارزش حیقرار دارد که توض ییکردهایرو فیط گریسر د
 راتییخرد بر تغ حاتیتوضخرد و کالن است.  يرهایو تفس حاتیبر توض قیتحق يکردهایمتفاوت در رو دیدهنده تأک نشان
نکته متمرکز شود  نیممکن است بر ا حاتیها متمرکز هستند. متناوباً، توض سازمان ایافراد  نیبر اساس تعامالت ب ينهاد

و  یفرهنگ يستمهای، سیسطوح مختلف جامعه، سازمان اجتماع ،یمانند رفتار جمع يکه چگونه عوامل کالن ساختار
 تینکته حائز اهم نی(. ذکر ا9111 ،ي)النسبر شوند  یم ينهاد راتییتغ جادیهستند که باعث ا يا يدیدولت عوامل کل

است که سطح تحلیل خرد همچنین اندیشمندان نهادگرا را از مطالعه نهادهاي فراملی غافل کرده است به همین دلیل 
ن به تاریخ اقتصادي و  توسعه محدود خرد به مسائل سازمان صنعتی و در سطح کال حکاربرد اقتصاد نهادي جدید در سط

المللی در پیوند تنگاتنگی با هم قرار دارند، دیدگاهی که  مانده است. با این حال، سیاست و اقتصاد به لحاظ ملی و بین
گیرد  نهادگرا مورد بی توجهی قرار می انعلیرغم کار بوچانان، اولسون و نورث، هنوز به طور گستردهاي از سوي اقتصاددان

 (. 1003 شتر،یر)
و  بخشد یم يگریباز تیاست که به نهادها موقع يزیاست که چارچوب بزرگتر همان چ نیفرض بر ا ینظر جامعه جهان از

خرد  نیبر تبب یطیو مح یاجتماع يحسابدار يپرداز هینظر ي. تاکنون تالش براکند یآنها مشخص م يمنافع موجود را برا
 يکردهایمجموعه رو لی(. در ادامه پتانس1001گونزالس، -ناگایو ارتباط سازمان/ جامعه متمرکز بوده است )آدامز و الر

. با وجود جهانی شدن بازارها و نیاز به ارائه شود یرا برجسته م رییمختلف نهادها و تغ يها دگاهید حیتوض يبرا ينهاد
مالی جهانی(،  باتها، جریان کاالها و خدمات و ث زیست، جلوگیري از بیماري بین المللی )مانند حفظ محیط يکاالها

مساله قابل تامل است که  نی(. ا1009نهادهاي کافی در سطح جهانی براي روبروشدن با این مسائل وجود ندارد )روالند، 
 .دهند یخود را توسعه م یطیمح ستیز يو حسابدار دهند یپاسخ م یطیمح ستیدستورالعمل ز کیها به  چگونه سازمان

. از نظر ردیگ یقرار م یها و منافع مورد بررس ارزش لهیسطح کالن درباره نحوه عمل به وس حیتوض ،یسازمان اجتماع در
بزرگ و سپس  اسیدر مق یاجتماع يستمهایساخت س یمساله متمرکز بر چگونگ کیبه عنوان  یسازمان اجتماع

 راتییاست که چگونه تغ یمعن نیبه ا یاجتماع زمانسا کردیرو کیباشد.  یم ستمهایدر آن س ندهیعملکرد آ يریگ شکل
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. کند یکالن گسترده تر را منعکس م يعوامل ساختار سیماتر راتییتغ ،يداریبرنامه پا کیدر دولت، در پاسخ به  یفعل
. کند یم تیدر شهر را هدا یعیو حفاظت از مناطق طب افتیپسماند، باز تیریدر مد رییتغ يندهایفرا یکیتفکر اکولوژ

)دفن  یاسیبحران س کیشد.  جادیا رییتجارت و رشد، تغ ،يمانند رونق اقتصاد اتیجامعه در مورد ماد يها ارزش رغم یلع
 نیمهم بود. با ا اریپسماند بس تیریمد نیگزیجا يها حل کردن راه ریپذ و امکان یطیمح ستیز يها زباله( در ارتقا ارزش
که چگونه  دهد یبعد نشان م نیا ،یدشوار است. به صورت کل یو انسان يدها و منافع مسلط اقتصا حال، مقابله با ارزش

به  يشتریتوجه ب دی. پزوهشگران باداند یم تیرا کم اهم یاجتماع يفشارها ،یطیمح ستیو ز یاجتماع يحسابدار اتیادب
 تحت نظارت داشته باشند.  يها در سازمان رانیمد يتهایو فعال دیمنافع، عقا

 ي. النسبرردیگ یها و منافع مورد کنکاش قرار م اقدام توسط ارزش یسطح خرد درباره چگونگ نییبعد کار و سازمان، تب در
ها و منافع  بر ارزش یمبتن نییو بر تب داند یمرتبط م یسازمان یشناس در جامعه ينگار بعد را را با سنت قوم نی( ا9111)
تر در  کوچک يها تیفعال ،یاجتماع يها ستمیکالن س اسینگاه به مق يجا بهاست که  نیحال، هدف ا نیا ا. بباشد یم

و  یاجتماع يها به دنبال ارزش دگاهید نی. اشود یاطراف آن در نظر گرفته م طیسازمان و مح کی نیب ایها  داخل سازمان
 عملکردها در سطح خرد است.  یسازمانده

به  ی. عالقه اصلردیگ یها مورد بحث قرار م عملکرد توسط عادت یسطح خرد درباره چگونگ نییتب ،ییگرا منظر تعامل از
 ستمیس کیتحوالت گسترده در  کردیرو نیمسلم است. اگرچه ا ينهادها به صورت خرد پرداخته و امر جادیا یچگونگ
و عادات را بسط داده  دیدر تول راتییتغ يظاهر ییاست که از لنز همگرا نیا یاما هدف اصل کند، یم دییرا تأ یفرهنگ
 یاجتماع تیاز جمله تجارت عادالنه و گزارش مسئول يتجار يها وهیاز ش ياریکه بس دهد یم صی( تشخ1001) يشود. د
 تلفورد( و 1000) سی. لوئشوند یها انجام م سازمان ریشده است و متعاقباً توسط سا جادیها در داخل سازمان ا شرکت

لنز  قیاز طر ن،یخبر دادند. بنابرا سیدر انگل یتوسط مقامات دولت یطیمح ستیز يروزافزون حسابدار شیفزا( از ا1001)
و  يریبه کارگ زانیحال، تنوع در م نی. با اشود یعمل انجام شده ظاهر م کیبه عنوان  یطیمح يخرد/ عادات، حسابدار

 يها است. از منظر دستورالعمل حیقابل توض زیبودن آن ن یفاتیتشر صرفاًو  قیتصد زانیو م یطیمح يتوسعه حسابدار
 يسازمان برا لیتما یکه توجه به چگونگ دهد یخرد / عادات نشان م يلنزها ط،یمح رییو تغ يدر مورد حسابدار يهنجار

که در تالش  یکسان ن،یا(. بنابر1001 ،یمعطوف گردد )تاونل يحسابدار يها وهیو ش دیارائه خدمات جد قیاز طر يداریپا
چه از  شود، یو آنچه را که شامل م يداریخودشان پا دیهستند، با یطیو مح یاجتماع يحسابدار قاتیتوسعه تحق يبرا

 بهتر درک کنند. ،یو چه از نظر عمل ینظر مفهوم
الن در در سطح ک نیی. توجه به تبپردازد یها م اقدام توسط عادت یسطح کالن درباره چگونگ نییبه تب یفرهنگ ستمیس

از  یبعد درک نیا نی(. همچن9111 ،ي)النسبر کند یجلب م شوند، یرا که توسط عادت و روال مشخص م یمورد اقدامات
تر  دانش گسترده يها ستمیبر س یمبتن نهیزم نیدر ا مطالعاتو  کردهای. روکند یرا منعکس م دیجد یینهادگرا کردیرو

 نیدارند. ا دیتأک دهند، یرا شکل م یسازمان یزندگ تیسطح باالتر که واقع يها و مراسم و چارچوب نییمانند فرهنگ، آ
 استیس اها ب کند. دولت یکمک م یفرهنگ -یاسیس يزهایبر تما یمبتن راتییتغ ییبه شناسا یفرهنگ يها ستمیلنز س

 .کنند یمنفعالنه عمل م ،یطیمح يدر مورد توسعه حسابدار  انهیفردگرا

 

 

 پژوهش یتجرب یمبان
( در مطالعه 9511) یوسفیآن صحه گذاشتند. بطور مثال،  تیبه اهم ییبا کنکاش موضوع نهادگرا يمتعدد پژوهشگران

 نیا يوجود دارد اما هر دو یو مشابهت روزافزون ییهمگرا ،یشیو اتر یینهادگرا يمکاتب فکر نیکردند که ب انیخود ب
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در تضاد قرار دارند. هر دو  یو حت يادیاختالف بن کیئوکالسبا مکتب ن میها و مفاه مکاتب هم در اصول و هم در روش
 ندیو بر فرا دانند یرا مردود م ستایتعادل ا لیها تحل . آنکنند یمشابه استفاده م یمیاز مفاه ییو نهادگرا یشیمکتب اتر

فعال، هدفمند و  رادخود را به اف يجا ک،ینئوکالس اتیدر نظر زولهیهدف و ا ی. انسان منفعل و بکنند یم دیتاک یرقابت
 يمکاتب فکر دهد یمطالعات نشان م جهی. نتکند یکه در بستر نهادها رفتار م دهد یم يمکاتب فکر نیدر ا یاجتماع

( در مطالعات خود به 9515) ياخبار ن،ی. همچنندینما یاز بازار ارائه م يتر نانهیب بهتر و واقع ریتصو ییو نهادگرا یشیاتر
اصلی تبیین شده توسط اقتصاددانان نهادگرا در طی قرن گذشته هنوز از چنان اعتباري  کراتکه  تف دیرس جهینت نیا

برخوردارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت. به عالوه تجدید حیات اخیر و قدرتمند اقتصاد نهادگراي جدید و حرکت رو 
نهادگراي اصلی هنوز به عنوان یک انگاره  قتصادبه رشد و تا حدودي متفاوت آن از اقتصاد مرسوم، حاکی از آن است که ا

 در حال تکامل، که جایگزین نظریه اقتصادي مرسوم تلقی می شود، ادامه حیات دارد.
از آن است که  سه جنبة بااهمیت در هر دستگاه نظري، یعنی واحد  ی( حاک9513) بیبه دست آمده توسط نا يها افتهی

ها در مقایسه با  جود دارد و ادعا دارد که دستگاه نظري نهادگرایی جدید در این حوزهتحلیل، نحوة تبیین، و مبناي داوري و
هاي درخور توجهی دارد. قابلیت عینیت پذیري واحد  جدید کارآمدي ییو نهادگرا کینظریه هاي رقیب همچون نئوکالس

مبتنی بر اصول منطق استنتاجی، و  هاي بیرونی، توانمندي بیان علیت در عملکرد اقتصادي تحلیل و تطابق آن با واقعیت
( 9512و همکاران ) یشجاع ن،یها در حکم نتیجة عینیت پذیري از جملة این موارد است. افزون بر ا پذیري نظریه آزمون

 يها هیرو يساز کپارچهیو  ریتفس ازمندیعمدتا ن رییتغ ندیفرآ ،يدر پژوهش خود نشان دادند که اگر چه در سطح انفراد
 نهیبا توجه به زم ییها هیرو نیمجدد چن دیاعمال و تول ،ییرمزگشا ازمندیامر ن نیا یاست؛ در سطح سازمان دیجد

از  يندیفرآ نه،یدر سطح زم ییها هیرو نیشدن چن نهیاز نهاد نانیاطم ي. برااستدر درون هر سازمان  یینهادگرا
از آن  ی( حاک9511و همکاران ) یمطالعات مومن جیتان ن،یدنبال شود. عالوه بر ا یستیکردن با هیو تجز يساز يتئور

بازار امري  نکه،ینخست ا ت؛برقرار اس وندیپ قیبه توسعه از چند طر یینهادگرا افتیو ره یشناس نشانه نیاست که  ب
دارد.  یشناخت نشانه لیتحل تیدولت نهادي است که قابل نکهیهاي افراد است. دوم ا و ارزش حاتیقراردادي و متاثر از ترج

 کی دیتول نکهیدارد. چهارم ا یها بستگ ها از نشانه ارزش کاالها به نحوه استفاده آن زانیمصرف و م یچگونگ نکهیسوم ا
نظام  نکهیدارند. ششم ا یو نشانه شناخت یمعناي منطق کیکنشگران  ییرفتار عقال نکهیاست. پنجم ا یشناخت رفتار نشانه

 .کشد یم شیرا پ یفرهنگ یشناس فراد موضوع نشانهدهنده رفتار ا و هنجاري شکل یارزش
اند. بطور مثال،  موضوع پرداخته نیها به ا در سازمان ییمبحث نهادگرا تیبا نظر به اهم زین یپژوهشگران خارج متعاقبا،
( 9119) سونیدارد. هتچ یینهادگرا کردیدر رو گاهیجا نیکه دولت مهمتر افتی( در پژوهش خود در9111) نیاکشتا

 ریتأث یانتفاع يها شرکت استیمدرن بر سازمان و س مشاغلدولت و  قیاز طر ينهاد يکه فشارها کند یاستدالل م
 قاتیدر تحق دیبه طور مف تواند یم ينهاد يکه تئور کنند ی( استدالل م9119) يالنسبر ن،ی. افزون بر اگذارد یم

 انیکه نهادگرا دارند یم انی( ب9119و همکاران ) فیگر ن،یهمچن .ردیمورد استناد قرار گ یطیو مح یاجتماع يحسابدار
منابع  صیتخص یواقع کننده نییآنان تع دهیدارند. به عق دیدر بازار تاک يروابط فرد نییدر تع یاجتماع يها ارزش تیبر اهم

 جامعه است. يآن جامعه و نهادها یساختار سازمان ،يا در هر جامعه
 يها نهیبازار، هز نانیمعامله، عدم اطم يها نهیدر کاهش هز ینقش مهم توانند یکردند که نهادها م انی( ب9112) الندز

که  کنند ی( استدالل م9113قراردادها داشته باشند. بارنت و کارول ) يدر کمک به نظارت و اجرا نیاطالعات و همچن
بازار بر توسعه  طیو شرا یرونیب طیعوامل مح ریکه تاث کند یمطرح م یطباقان رییتغ ندیفرآ يبرا یچارچوب یینهادگرا يتئور
 دیجد یتحول دیجد ییکه نهادگرا افتندی( در پژوهش خود در9113. کاروترز )دهد یقرار م یرا مورد بررس یسازمان رییو تغ

را به عنوان  يحسابدار يها هیور دیجد انیدارد. نهادگرا يحسابدار قاتیبا تحق يادیسازمان است که ارتباط ز هیدر نظر
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 یها را قانون سازمان ییو کارآ تیساختن عقالن قیتواند از طر  یکه م دانند یم ها یژگیاز و يتر عیاز مجموعه وس یکی
سازمان  یساختار رسم رایداشته باشد ز یکم یاساس ریمشروع ممکن است تأث يبه هنجارها یفاتیتشر يبندیجلوه دهد. پا

 سازمان جدا شده است. یاقعو يندهایاز فرآ
 یکنش متقابل است. نهادها به عنوان نقشه راه کی( اذعان داشتند که عمل انسان در جامعه 9112) زویو ر سکوتیاودر

تر از  مطمن یاجتماع يای. آنها با ساختن دنکنند یعمل م گریانبوه کنشگران ناشناخته د یاقدامات آت ییدر شناسا
 . کاهند یها مواجه است، م ل با آنکه شخص در عم ییها ینانینااطم

 ن،یها دارند. همچن رشد سازمان زانیبر م ینقش مهم یی( در پزوهش خود اذعان داشت که تفکر نهادگرا9111) نیکل
و  النیدارد. م یبه نهادها بستگ يو مخاطرات تجار ها سکیکشورها به درجه کنترل ر یافتگیرشد و توسعه  زانیم

 تیبا مشروع ییکردند که نهادگرا انیب ينهاد طیمح درشدن حسابداران  يا ( در پژوهش با مطالعه حرفه9111) کیپاتر
 یمیقد يتئور یبا بررس ی( در پژوهش9111. اگرتسون )شود یسبب رشد و توسعه آن م يبه حرفه حسابدار دنیبخش

را  يدیجد استیبر نهادها در اقتصاد ابعاد س ریاخ دیکه تأک افتندیمهم دست  نیبه ا دیجد ییو نهادگرا ياقتصاد استیس
مطلب  نیا يایگو جینتا نی. همچندهد ینشأت گرفته، نشان م ينزیکه از انقالب ک ياقتصاد استیس یمیقد هینظر يابر

که نهاد،  کند یم انی( ب9111کردند. کامپل ) دایپ لیتما دیجد ییهر دو به نهادگرا یو خصوص یدولت گرانیاست که باز
از جامعه را  ینیمع يازهایاست و ن نیمع یعموم يها هیو رو ها است که متضمن ارزش یروابط اجتماع افتهینظام سازمان 

 . سازد یبرآورده م
و  کنند یم تیو هدا یده اقتصاد را سازمان کی( در پژوهش خود عنوان کردند که نهادها هستند که عملکرد 9111) سواز

( معتقد است که 9111. نورث )کند یاقتصاددانان روشن م يرا برا دیجد ياقتصاد نهادگرا تیاست که اهم يزیچ نیا
مبادله را کاهش دهند.  يها نهیهز ،ینانیبا کاهش نااطم توانند یم کنند یم جادیکه ا ییها تینهادها به رغم محدود

پرداخته و قادر به لحاظ  یزن به حدس و گمانه نکهیا يبه جا دیبا یمیقد کردیکه رو کند ی( خاطر نشان م9111) لدیاستانف
. دیاستفاده نما کند، یم زیتجو یکه اکنون اقتصادسنج ییابزارها ینباشد، از تمام یو اقتصادسنج یاضیر يها کردن مدل
تازه از  يها  شتبر بردا دیتاک يبه جا ينظر يتوسعه ابزارها يبر رو شتریب یاصل یی( معتقدند که نهادگرا9111هاجسون )

( معتقد است که 9111) کویه ن،یاند، متمرکزند. همچن اقتصاد نهادگرا ساخته شده گذاران انیکه توسط بن یمیمفاه
 .باشند یم يو اقتصاد یاجتماع ياز نهادها تیو حما یده حضور مؤثر دولت جهت شکل شیخواهان افزا دیجد انینهادگرا
کردند.  يساز ها مفهوم و روال نیقوان رییرا در تغ تیریمد يدر حسابدار رییباورند که تغ نی( بر ا1000و اسکاپنس ) برنس
مند و  روال یاقدام سازمان کیبه عنوان  تیریمد يحسابدار یسنت ییاقتصاد نهادگرا يکردند که در تئور انیب نیهمچن

 انیبا ب دیجد ییکرد که مکتب نهادگرا انی( در پژوهش خود ب1000) امسونیلی. وشود یشده محسوب م نهیبالقوه نهاد
اگر چه از رونق  میقد ينهادگرا کردیباور است که رو نی( بر ا1000ها در جوامع به  ساموئلز ) وجود نهادها و نقش آن لیدل

 ستیز طیمح یو متول یاسیس يها به عنوان نهادها ( معتقد است که دولت1009) سیاما زنده است. مور ستیبرخوردار ن
آن است که  انگری( ب1005) لیو کرهب ریرمیدا جی. نتاکنند یم یانیکمک شا یطیمح ستیو ز یاجتماع يسعه حسابداربه تو

زا هستند(  )که در آن موسسات برون ينهاد يها هینظر نیکه ب شود یارائه م کیگزارش شمات کیو  ییاز نهادگرا یفیتعر
 ج،یمطابق با نتا نی. همچنشود یزا هستن ، تفاوت قائل م )نه لزوماً همه( نهادها درون ینهادها، که برخ يها يو تئور
 يمفهوم رفتار کیفرض  شیپ یی. مضافا، نهادگراشود یروش شناخته م کیدر متن معاصر بهتر به عنوان  یینهادگرا

 . شود یمحسوب م
و  داریپا ندهیبه آ یابیدست يرا برا نهیزم ،يحسابدار راتییبا تغ ییکه نهادگرا افتی( در پزوهش خود در1009) الردید

بر نقش  یاستدالل ییآن است که در نهادگرا انگری( ب1001) تیمطالعات اشم جی. نتاکند یفراهم م تیمشروع شیافزا
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 انی( ب1001. وگل )شود یم یینهادگرا يکردهایرو ریادغام سا سبب یینهادگرا کردینوع رو نیمتمرکز است و ا ها دهیا
هستند که بر عملکرد نهادها اثرگذار است.   ياز نظم نهاد آل دهیمشاهده و ا رقابلیغ یبخش ها يدئولوژیکه ا کند یم

 دیغالب جد يدئولوژیامنجر به انطباق نهادها با  تواند یباشند م ينهاد رییبه عنوان محرک تغ ها يدئولوژیرشد ا ن،یهمچن
در بخش  يحسابدار ستمیو س تیریمد ستمیبه توسعه س ییادند که نهادگرا( در پژوهش خود نشان د1001) زیشود. جم

 . شود یم يرینامتعارف جلوگ ياز رفتارها ییبر نهادگرا هیبا تک نی. همچنکند یکمک م یعموم
 ییکه نهادگرا دندیرس جهینت نیبه ا ییو نهادگرا دیجد یعموم تیریتحت عنوان مد ی( در پژوهش1001و جاکبس ) جونز
به دست آمده توسط بال و  يها افتهیدارند.  یدر اصالحات بخش عموم یینقش بسزا یعموم تیریبر اصول مد هیبا تک

و  یاز واکنش سازمان به مسائل اجتماع یدرک عموم تواند یم دیجد یینهادگرا هیآن است که نظر دی( مو1090) جیکر
و  یتر تحول سازمان بهتر و کامل يها هینظر يرا برا یامکانات ن،یدهد. همچن شیرا افزا یاجتماع تیو فعال یطیمح ستیز

 رییبه منظور تغ یکیو تفکر اکولوژ یاخالق يها ارزش تی. بر اهمکند یبرجسته م یطیو مح یاجتماع يحسابدار
 کردیکردند که رو انی( در پژوهش خود ب1091و آالم ) ویشد. هوک دیمناسب تاک داریپا ندهیبه آ یابیدست يبرا يسابدارح

. کنند یم فایرا ا ینقش مهم تیریمد يحسابدار يها ستمیس راتییجامع و تغ تیفیک تیریمد يساز ادهیدر پ یینهادگرا
( معتقد 1091ژوک ) ن،ینی.  همچشود یدر نظر گرفته م ينهاد رهنگارتقا ف يجامع برا تیفیک تیریاقدامات مد نیهمچن

 اثر مثبت دارد. يو عملکرد حسابدار يبر تئور ییاست که نهادگرا
 یسازمان قاتیو تحق یدر جامعه شناس دیجد ییاز آن است که نهادگرا ی( حاک1095مطالعات والتر و همکاران ) جینتا

چارچوب، محققان بر نهادها )به عنوان مثال روابط  نیو سازمانها دارند. در ا یساختار اجتماع نیسبب توجه به رابطه ب
به  نییدر مقابل پا نیی)به عنوان مثال از باال به پا یعل يها تر(، استدالل رهنگ گستردهمنابع در برابر ف ایخاص  یحقوق

 چهیدر ،ينظر دگاهید نیها )به عنوان مثال ساختارها در مقابل عملکردها و رفتارها( متمرکزند. ا سازمان یژگیباال( و و
( در پژوهش خود نشان 1095و همکاران ) يکاری. ادهکند یمعاصر فراهم م تیریها و مد درک سازمان يرا برا يارزشمند

 یعنی افتهیدو کشور کمتر توسعه  دیجد یینهادگرا يها دهیاز ا يریگ با بهره یبخش دولت يدادند که اصالحات حسابدار
 يادار نییدر سطح پا يحسابدار راتییمقاومت در برابر تغ شیحال، افزا نی. با اردیصورت گ تواند یم النکاینپال و سر

 يها ينوآور يریبه گسترش درک بکارگ ییآن است که نهادگرا انگری( ب1099رابالو ) مطالعات جیاهده شد.  نتامش
که قصد دارند  یکسان يبرا یعمل نشیب ،ییبر نهادگرا هیمطالعه با تک نیا نی. همچنکند یکمک م تیریمد يحسابدار

 .کند یم مانجام دهند، فراه یسازمان طیمح کیدر  تیریمد يحسابدار يها وهیدر ش یراتییتغ
بر  يادیتمرکز ز ییکه نهادگرا کند یم انیب یینهادها و نهادگرا ها، يدئولوژیتحت عنوان ا ی( در پژوهش1093) سائرلند

 يدئولوژیا دهیکه پد یهنگام د،یجد يها ییعنوان کرد که بحث در نهادگرا نینهادها، منطق آنها و منشأ آنها دارد. همچن
 رییآن است که نوع نگاه به جهان و تغ نیبه دست آمده مب جهیشود. نت یم تر دهیچینهادها وارد شود، پ لیدر تحل

موضوع  ی( با بررس1093اثرگذار است. هادلر ) يو اقتصاد یاسیس يها و سازمان ها ستمیبر عملکرد س ها يدئولوژیا
که  داند یم يندیرا فرآ انهاده ها، دهیبا تمرکز بر توسعه ا یاستدالل ییکه نهادگرا دیرس جهینت نیبه ا یاستدالل یینهادگرا

 شد. يتر جامع دگاهید جادیسبب ا یینهادگرا ریبا ادغام سا یاستدالل یینهادگرا نیهستند. همچن يفرد يمتاثر از رفتارها
. راچل و کند یمکمک  يبه توسعه و بهبود حرفه حسابدار یینهادگرا کردیباورند که رو نی( بر ا1091) ناگندراکومار

با  توان یرا م یبخش عموم يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها يساز یکه جهان افتندی( در پژوهش خود در1091) یوسبیگ
 يندهایو فرا تیبر حفظ هو هینظر نیا رایوجه درک کرد، ز نیتربه به یشناخت جامعه یینهادگرا هیاستفاده از نظر

 در هنگام انطباق استانداردها متمرکز است. تیمشروع
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 راتییاز روند تغ يتر قیبه درک بهتر و عم ينهاد هیموضع را اتخاذ کردند که نظر نی( ا1010) گیو کر گزیرودر رو،یگر
و همکاران  شنایبه دست آمده از سم جی. نتاکنند یکمک م يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها يو اجرا بیمرتبط با تصو

همراه  یالملل نیو ب یبا الزامات اجتماع ینیبه طور ع يحسابدار ستمیبر س ينهاد ریاز آن است که  تأث ی( حاک1010)
 سمیمکان کیاز زمان و هم  ینیع ازین کیهم  يحسابدار يساز نهیکه نهاد ردیگ یم جهیمطالعه نت نیاز ا نیاست. همچن
کرد که  انیب صاددر اقت ییو نهادگرا يانتقاد ییگرا تحت عنوان واقع ی( در پژوهش1010) لهویاست. ف یفشار همگان

و  زیمطالعات اندر جی. نتاآورد یرا فراهم م ییمکاتب نهادگرا شرفتیموجبات پ ییبا تقابل نهادگرا يانتقاد سمیرئال کردیرو
برنامه  ازمندیها ن در سازمان رییردند که تکامل و تغک انیدر توسعه نهادها ب یسازمان یی( به نقش نهادگرا1019همکاران )

 .اشدب یم کپارچهی یقاتیتحق
 

 یریگ جهینت
نشان داده شود. نهادگرائی در  ییاز ابعاد گوناگون مسائل مربوط به نهادگرا يریبود که تصو نیمقاله تالش بر ا نیا در

شناسی،  شناسی، جامعه هاي سایر علوم، همچون روان اي داشته و از یافته هاي اقتصادي، نگاه بین رشته تبیین پدیده
رفتار عامالن اقتصادي را به بهترین وجه، تحلیل و بررسی نماید.  اندنماید تا بتو شناسی و حقوق استفاده می انسان

و مباحث مربوط به حقوق سطوح  یگرفتن اقتصاد ارزش دهیناد ژهیو به و ها کیاره به نکات ضعف نئوکالسبا اش انینهادگرا
 رینظ يرفتار يها فرضبر  ییرفع مشکالت مطرح کردند. نهادگرا ينهادها را برا جادیدرآمد، ا عیجامعه و توز نییپا

 يها نهیدر کاهش هز ینقش مهم توانند یمعتقدند که نهادها م انی. نهادگراباشد یاستوار م یطلب محدود و فرصت تیعقالن
 قراردادها داشته باشند.  ياطالعات و در کمک به نظارت و اجرا يها نهیبازار، هز نانیمعامله، عدم اطم

تمرکز  دیکوره جوشان از عقا کیبه عنوان  دیجد ییبندي بحث بایستی عنوان نمود که اقتصاد نهادگرا عنوان جمع به
 کی يو حسابدار یمذکور سبب تحول سازمان یینهادگرا ،یدارد. به عبارت راتییبر نهادها، منطق، منشأ و تغ يادیز

 ستیو ز ینسبت به واکنش سازمان به مسائل اجتماع یومدرک عم تواند یم دیجد یینهادگرا ي. تئورشود یسازمان م
در جهت  يبه توسعه نهاد دنیمعتقدند رس انیعنوان نمود که نهادگرا ستیبا یدهد. در مجموع م شیرا افزا یطیمح

 گریکدی فیتضع ایو  تیموجب تقو هیدو به صورت دوسو نیضرورت داشته و ا یمبادالت يها نهیکاهش مخاطرات و هز
 .شوند یم

هستند که  یرسم يمجموعه نهادها يبرا یتکامل ادیبن ینوع ها يدئولوژیکه در متن مقاله نیز بیان گردید، ا طور همان
 ،ییمهم در نهادگرا يها از چالش یکی. متأسفانه، دهند یها را در چارچوب خود قرار م سازمان یحت ایجامعه، اقتصاد 

 يبرا نیاست. همچن یررسمیغ يها و نهادها يدئولوژیا نیب قیدق زیاو به عنوان مثال تم ها يدئولوژیا يپرداز مفهوم
و نهادها منجر شود،  ها يدئولوژیا یبه منشأ تکامل تواند یمجموعه م کی ياعضا نیچگونه ارتباط و تعامل ب نکهیا یبررس

به رفع  ییو نهادگرا يدئولوژیا نیو رابطه مشخص ب فیبا تمرکز بر تعر دیاز نظرها مغفول مانده است. لذا، پژوهشگران با
 بپردازند.  نهیزم نیابهامات در ا

هاي متناسب با  حل این است که کار کردن براي حل مسائل خاص با راه رسد یمرور مباحث، آنچه که به ذهن متبادر م با
هاي نهادي بزرگ، سودمندتر است. به عالوه تغییر نهادي به دلیل بستر نهادي  شرایط محلی احتماال از پیشنهاد طرح

اي بر اساس  . بنابراین بهترین انتخاب، پیگیري اهداف توسعهدارغیررسمی، معموال نتایج مورد انتظاري به دنبال ند
 نهادهاي موجود است.

 

 منابع
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 صص19فصلنامه روند، سال  ،اي براي قرن بیست و یکم ی: نظریهاقتصاد نهادگراي اصل ،(9515) ،محمد ،ياخبار ، 
991-919.  

 ،تهران، انتشارات طرح نو ،يترجمه محمدرضا رضو ،چپاول ایتوسعه  ،(9510) ،تریپ اوانز. 
 ،تهران، سازمان برنامه و بودجه ،يفرجاد یترجمه غالمعل ،در جهان سوم يتوسعه اقتصاد ،(9511) ،کلیما تودارو. 
 براي  دیهاي اقتصاد نهادگراي جد داللت ،(9513) ،مهرشاد، احمد ،مانیا فر، یباستان ،دیمقدم، وح ،محمدرضا ،يدریح

، صص 91، شماره 15اي، سال  مجله اقتصاد و توسعه منطقه ،شرفتیپ یرانیا -یدولت مطلوب در الگوي اسالم زیتجو
931-921. 

 ،دوره  ،يمجله اقتصاد ،ياقتصاد يها شهیاند ریدر س ییمکتب نهادگرا یبررس ،(9513) ،وسفیمحنت فر،  ،تورج دهقان
 .33، شماره 2
 صص5شماره  ،يمجله اقتصاد ،آن به توسعه شیوگرا یینهادگرا نییتب ،(9515) ،اصغر ،يرفردیم ،عباس ،یرمضان ، 

919-951.  
 يداریو توسعه پا تیریمد يدر حسابدار رییتغ ،(9512) ،درضایحم ،یرمضان ،محمد ،ییزاده مهارلو صادق ،امیپ ،یشجاع :

 .21-92، صص 15، شماره 2سال  ت،یریمد یو حسابرس يدانش حسابدار ،نهادگرا کردیبا رو یچارچوب مفهوم کی
 تهران، انتشارات سمت ،یشناس و روش یینهادگرا ،ينظر یمبان م،ی: مفاهيتوسعه اقتصاد ،(9511) ،محمود ،یمتوسل. 
 91 شماره ،95 دوره ،يمعنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا. فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد ،(9511) ،محمود ،يمشهد ،

 .11-91صص 
 فصلنامه پژوهشنامه  ،رانیا يآن برا يها به توسعه و داللت ينهاد يکردیرو ،(9512) ،یعل ،یکونسبتین ،دفرشا ،یمومن

 .911-919 ، صص29سال هفدهم، شماره  ،ياقتصاد
 115-131 صص ،91اره م، ش2سال  ،جامعه و اقتصاد ،توسعه لیپاشنه آش ،(9511) ،فرشاد ،یمومن. 
 و توسعه در  یشناس نشانه نیواکاوي نسبت ب ،(9511) ،نهیرام مانزاده،یسل ،خادمریام زاده،یعل ،دیپاداش، حم ،فرشاد ،یمومن

 .911-925، صص 11شماره  ستم،یسال ب ،يپژوهشنامه اقتصاد ،ییمکتب نهادگرا دیچارچوب عقا
 زاده، تهران، نشر نهادگرا یزهرا فرض ،یمهاجران دی: سعنیمترجم ،يتحول اقتصاد ندیفهم فرآ ،(9512) ،نورث ،داگالس. 
 اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و  ،هاي تبیین در دستگاه نظري نهادگرایی جدید ویژگی ،(9513) ،دیسع ب،ینا

  .19-21 سال سوم، شماره اول، صص ،یمطالعات فرهنگ
 هاي اقتصاد نهادي جدید در  چالش ،و توسعه ینهادگرای ،(9511) ،رمسعودیام ا،یشهرام ن ،عباس ،یحاتم ،آذر ،ینصرالله

، صص 9، شماره 9دوره  فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، ،پیرامون ایجاد توسعه یهاي نظري و سیاست حوزه
9-12. 
 يها پژوهش ،بازار زمیدرباره مکان ییو نهادگرا یشیاتر ک،ینظرات مکاتب نئوکالس یبررس ،(9511) ،یمحمدقل ،یوسفی 

 . 19-91، صص 33، شماره 91سال  ،رانیا ياقتصاد
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