
 

 
 

 

ی تغییرات نهادبررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا 
 های اقتصادی ایرانسازمان

 )با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی(  

 رضا خواجه نائینی 

 reza_80kh@yahoo.com  دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، 

 محمدطاهر احمدی شادمهری 

 shadmhri@um.ac.ir انشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، د

 احمد صباحی

 sabahi@um.ac.irدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، 

 علی چشمی

 a.cheshomi@um.ac.irستادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، ا

 
 چکیده 

  بر   جامعه  نخبگان   و  رهبران  در   باورها  برخی   وجود  ادعا، که   این  اثبات  پی  در  پژوهش  این
به   تاثیر  نهادی  تغییرات  و   کارآمد  نهادهای  تشکیل   و  نورث  نظرات  بندی  جمع  دارد، 

  کارآفرینان »  گروه  دو   پیرامون  بحث  با  ابتدا.  است  پرداخته  دیگری  شناختی   اقتصاددانان
  نهادی   تغییرات   در   فرد  تاثیر یک  درباره   «سیاسی   و  اقتصادی   کارآفرینان »  و   « ایدئولوژیک

  ایجاد   را  توانایی  فرد، این  یک  در  که  باورهایی  زمینه  در  بحث  به  بعدی  گام  در  و   شده  بحث
تامی تغییر  چندین  یا  یک  در  بتواند   کند،  پرداخته  ایجاد  نهاد،    این   در.  است  شده  نماید، 

  بررسی   با   لذا   است؛  نموده  اشاره   باورهایی   چنین   های ویژگی  از   کلیاتی   به   تنها  زمینه، نورث 
  افراد   این  باورهای  درباره  پردازی   نظریه  و   پژوهش  به  که  اقتصاددانانی   سایر   نظرات 

باور پرداخته   توانند می  که   نخبگانی   و  رهبران  در   موثر   باوری   عنوان   به  خودکارآمدی   اند، 
  محتوای   تحلیل  روش  با  نهایت  در.  است  شده  شناخته  نمایند  ایجاد  مثبت  نهادی  تغییرات

  افراد   عنوان به  را  ها آن  نظرانصاحب  که   افرادی   با   مصاحبه   متن   اساس   بر   استقرایی، و  کیفی
بیننموده  معرفی   موفق   اقتصادی  نهادهای   تشکیل  بر  مؤثر   نهادهای   بر   ایشان  تأثیر   اند، 

 .است شده مشاهده مثبت ارتباط هاآن باورخودکارآمدی  و   اقتصادی
کلیدی:واژه باور    های  ایدئولوژیک،  کارآفرین  شناختی،  اقتصاد  نهادی،  اقتصاد 

 خودکارآمدی. 
   .JEL: B15  ،D91  ،E71بندی طبقه

 
  نویسنده مسئول مکاتبات 
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 1-24صفحات    /1400  بهار  /1شماره    /هشتمهای کاربردی اقتصاد/ سال  فصلنامه نظریه
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 مقدمه-1

ص.  1990)1نورث   دیدگاه  در   نهادها   توضیح   نورث .  هستند  «جامعه   بازی   قواعد»،  (3، 

  خیر   یا   شد   خواهد  موفق  جامعه   اینکه  بر  عمیقی   تأثیر  نهادها   چگونه  که  است   داده

  و   کوشی نماید، سخت  پشتیبانی  مالکیت   حقوق  از   جامعه  یک  نهادهای   اگر .  گذارندمی

آن  تشویق  را  کارآفرینی نهادهای  اما.  شد  خواهد  ثروتمند  جامعه  کنند،    جامعه   اگر، 

آن  تشویق  را   شده   اشاره   اقدامات   نتوانند    با   .کرد  نخواهد  رشد   ثروتمند  جامعه  کنند، 

  کاهش   برای  را  پایداری   ساختار   که  آیندمی  وجود   به  نهادها  نورث   تعریف  طبق  اینکه

  که   نیست  معنی  این   به  پایداری   اما  آورند  وجود   به  هاانسان  تعامالت   در  قطعیت عدم 

  چه  قانونی، و  قراردادهای  و   مقررات  رسمی، مانند  نهادهای  چه.  نیستند  تغییر  قابل  نهادها

ازغیر  نهادهای ایستا  و  اجتماعی  قراردادهای   قبیل  رسمی،    تغییر   و   نبوده  هنجارها، 

  تا  کند  کمک   ما   به  تواندمی  افتد می  اتفاق  نهادی   تغییرات  چگونه  اینکه   درک.  کنندمی

می  مخالف  نهادی  ساختارهای   با  جوامعی  در  است  ممکن  چگونه  بفهمیم   توان رشد، 

 .  داد  توسعه را نهادی  های  چارچوب
بر   این سالاستراتژیادبیات حاکم  توسعه در  نوعی تمرکز و تفکر  های  ها، نشان دهنده 

راه حل بر  جانبه  بودهیک  توسعه  وقوع  برای  نهادی  و  ساختاری  نقش   های  به  کمتر  و 

است. با این وجود برخی نهادگرایان    رهبران و نخبگان در ساختارهای نهادی اشاره شده

اوغلو آسم  جمله  رابینسون  2از  رهبری   (،1020)  3و  نقش  گروه4به  و  ،  نخبگان  های 

استراتژیائتالف که  عواملی  عنوان  به  توسعهها  بسط  های  دنیا  مختلف  نقاط  در  را  ای 

پرداختهداده )اند،  رابینسون  و  اوغلو  آسم  داده2010اند.  توضیح  در  (  چگونه  که  اند 

در   میجی  بازسازی  تحت  ژاپن  مانند  دو  1870کشورهایی  جهانی  جنگ  از  بعد  و  و  م 

های بومی، ساختارهای نهادی مناسبی شکل دادند  بوتسوانا بعد از استقالل، افراد و گروه

 ها بود.  های اجتماعی و سیاسی جامعه آنکه مناسب واقعیت

گروه و  افراد  باورهای  نورث  اینکه  به  توجه  بهبا  منشا  را  جامعه  یک  در  آمدن  ها  وجود 

تالش    در این مقاله داند،  تغییرات نهادی می  های نسبی را عامل نهادها و تغییرات قیمت
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توانند تغییرات نهادی ایجاد  شده است به این سوال پاسخ داده شود که کدام باورها می

شناختی   رویکرد  با  فرد  باورهای  جستجوی  که  پژوهش  این  رویکرد  به  توجه  با  کنند؟ 

ر یک فرد بر تشکیل  آیا در آثارش به تاثیباشد، ابتدا باید به این پرسش پرداخت که  می

لذا این پژوهش ابتدا با بررسی سیر تحول نظریات    یا تغییر یک نهاد نیز پرداخته است؟

سپس   و  کرده  تعیب  وی  جدید  و  قدیم  آثار  در  را  »کارآفرین«  مفهوم  پای  رد  نورث 

 درصدد تکمیل آنچه وی بدان نپرداخته است برآمده است. 

 ادبیات موضوع   -2
مطالعاتش را با تحلیل تاریخ اقتصادی آغاز کرد، اما دغدغه اصلی وی فهم  اگر چه نورث  

سال   در  و  بود  اقتصادی  تغییر  رشد    1971فرایند  و  نهادی  »تغییرات  کتاب  نگارش  با 

اقتصادی آمریکا« نوآوری مفهومی بزرگی را رقم زد که همواره به آن وفادار باقی ماند:  

 کنند.« را تعیین می  »این نهادها هستند که عملکرد اقتصادی

های  ( ساختارهای نهادی بازتاب اولیه منابع یا تکنولوژی1973و    1971او )  در آثار اولیه

کوشد تا توضیح دهد که چرا  ( می1990و    1981موجود هستند. اما در آثار بعدی خود )

در   جامعه  منافع  خالف  رفتار  توضیح  برای  وی  نیستند.  کارآمد  لزوما  نهادی  تغییرات 

خی دولت مردان در جهت حفظ قدرت و منفعت خود، در کتاب »ساختار و دگرگونی  بر

اقتصادی« در سال   تایخ  کارائی    1981در  فرض  و  استفاده کرده  نئوکالسیک  نظریه  از 

می رد  را  ناکارامدی  نهادها  این  دالیل  برای  بود  نتوانسته  مرحله  بدین  تا  هرچند  کند. 

»افراد رویکرد    نویسد: نقش ایدئولوژی پرداخته و میبه    مندی ارائه نماید اماتوضیح روش

تغییر   است،  متناقض  شان  ایدئولوژی  با  آنها  تجارب  که  زمانی  را  خود  ایدئولوژیک 

 . (49. ، ص1981دهند« )می

، توانست با جایگزین کردن عقالنیت محدود به جای عقالنیت  1990در نهایت در سال  

و عملکرد    ، تغییرات نهادیر کتاب »نهادها کامل و مفهوم وابستگی به مسیر طی شده د

ناکارآمد   تغییرات  و  ناکارآمد  نهادهای  بقای  گر  تبیین  که  نماید  ارائه  مدلی  اقتصادی«، 

باشد.   به هم پیوستهنهادی  نورث مجموعه  نهادی  انگیزهتفکر  باورها،  از شناخت،  ها،  ای 

قیمت و  میایدئولوژی  دخیل  نهادی  تغییر  در  را  نسبی  می  وی  داند.های  دهد  توضیح 

زا و حاصل  ها درونزا بوده اما اکثر آنهای نسبی برونبرخی عوامل موثر بر تغییر قیمت

تابع  تالش کردن  حداکثر  برای  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  کارآفرینان  مستمر  های 
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های نسبی را دگرگون کرده  های این کارآفرینان است که قیمتهدفشان هستند. تالش

 انجامد.  نهادی می و به تغییرات

عرصه از  یک  هر  در  که  است  فردی  کارآفرین  از  نورث  و  تلقی  سیاسی  اقتصادی،  های 

می  نظامی نهادی  تغییرات  در  و  کند  ایجاد  کارآفرین  تغییر  تغییر شخص  »عامل  گوید: 

دهد. منشا تغییر  های حک شده در چارچوب نهادی واکنش نشان میاست که به محرک

نقش کارآفرینان، در    (1990)  نورث .  ای نسبی در حال تغییر است«هها یا قیمترجحان

گوید،  می  و   دهد های نسبی بر تغییرات نهادی را نیز توضیح میتأثیرگذاری تغییر قیمت

کنند  های نسبی، گاهی کارآفرینان تالش می ها چه در قیمتچه در اثر تغییر در سلیقه»

 . زی را تغییر دهندزنی خود قوانین بابرای بهبود موقعیت چانه

، با استفاده از علوم شناختی  2006نورث در کتاب »فهم فرایند تغییر اقتصادی« در سال  

ها به  دهد که باورها و ایدئولوژیهای افراد توضیح میو کارکرد ذهن و اثر آن بر انتخاب

و در  کند. اهای اقتصادی را تعیین میها و مسیر تحول نظامهای آنطور انباشتی انتخاب

می  این ص.  2006نورث،  )  نویسد کتاب،  »پیشگام(33–32،    فرآیند   درک  توسعه  ، 

  نظریه   شناختی  علوم  دانشمندان  که  بود  آن  از   قبل   هاباورها مدت  گیریشکل   و   یادگیری

 (.42 .صهمان،  ) کنند« ایجاد  را پیوندی

  تغییر   برای  کوششی  هر  با   همراه  باید  مردم  عقاید  تغییر  که  است  کرده   تأکید  نورث

کارآفرینانی    و  ایدئولوژی  اوپشتوانه هر ساختار نهادی از دید    زیرا  باشد  جامعه  یک   قوانین

هستند که   بازی  قوانین  تغییر  دنبال  ایدئولوژیک«   به  چنین    وی .  هستند  »کارآفرینان 

می موفقیتاستدالل  بطور  بخواهند  ایدئولوژیک  کارآفرینان  اگر  که  نهادهای  کند  آمیز 

های ایدئولوژیک  دیگران را متقاعد کنند که پایه  بایدرسمی را تغییر دهند،  یررسمی یا غ

می ایدئولوژیک  کارآفرین  است.  ناصحیح  موجود  در  نهادهای  تغییر  ایجاد  با  کوشد 

دهد  تغییر  را  توسعه  مسیر  و   کرده  ایجاد  نهادی  تغییرات  مشترک،  )نورث،    ایدئولوژی 

2006) . 

د  افرابرای    چرا که او معتقد است   دارند   ر یبه مس  ه بودنبه وابست   ل یتما  نهادی   راتییتغ

-(. مدل 59، ص.  2006نورث،  )رخ دهد    شان ی باورها  ی دراساس   سخت است که تغییرات

اتخاذ  . لذا  کندیرا آسان تر م  گران یدستد با  وداد  و  ارتباط   یمشترک، برقرار  ی ذهن   یها

ذهن   ک ی فردتواند  می  دیجد   یمدل  یک  ا  شودتمام  گران    برای  از    یتعداد  نکهیمگر 
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م شوهمنوعانش  مدنتقاعد  که  دومبپذیرندرا    دی جد  یذهن ل  د  ی   .    س یماتر  ک اینکه، 

و  ،  ینهاد دانش  از  درک  مهارت،  تشوخاصی  را  نحوه   رییتغبنابراین  کند.  یم   قیجهان 

  کیدئولوژی ا  هیعمر سرما  ک ی   ختنیردور    یبه معن ،  ی جدیدذهن  یهامدلو    جهان  دنید

 است. 

-ها چارچوب مشترکی از مدل »ایدئولوژی  :( می نویسند4.  ، ص1994)  و نورث  1دنژائو 

نحوه  و  آنها  پیرامون  محیط  تفسیر  امکان  که  هستند  افراد  از  گروهی  ذهنی  های 

می فراهم  را  محیط  این  شناختی  مدل.  سازند«ساختاردهی  سیستم  توسط  ذهنی  های 

می ایجاد  محیط  تفسیر  برای  لزوافراد  و  ایدئولوژیشوند  بنابراین  نیستند.  صحیح  ها  ما 

باورها در   نتیجه،  باشند. در  نادرست  یا  ناکافی،  ناسازگار،  از لحاظ منطقی  ممکن است، 

ایدئولوژی درک  مورد چگونگی کار جهان می اگر  باشند.  فاصله داشته  واقعیت  با  توانند 

می ایدئولوژیکی  تغییر  است،  جهان  کارکرد  چگونگی  از  بافراد  به  تواند  نسبت  ینش 

بروز  فرصت زمینه  ایدئولوژیک  کارآفرین  توصیفات،  این  با  دهد.  تغییر  را  موجود  های 

می فراهم  را  اجتماعی  و  اقتصادی  میکارآفرینان  نیز  خود  و  یک  کند  همزمان  تواند 

 کارآفرین اقتصادی یا سیاسی باشد.

مالحظات  نورث  ابداع خصوص  و    بسیار   اقتصاد  در  ایدئولوژیکی  در  است  اهمیت  حائز 

اقتصاد مدرن مطرح گردد.می به عنوان پیشرفتی اساسی در  فراتر رفتن  بایست  با    از   او 

ارائه  نظری  چارچوب  یک ،  نئوکالسیک   پارادایم که  داده   غنی    آن   طریق  از  است 

  سواالت  امروز را درک کنند و به مهمترین  پیچیده  جهان  توانند می دیگران و اقتصاددانان 

 چگونه  نهادها  و هااینکه ایدئولوژی بر تمرکز  او با  (.2011،  2سخ دهند )استورپا  اقتصاد  در 

انسان   بر نهادی  می  اثر  اقدامات  تغییرات  چگونه  که  یافته  دست  مالحظاتی  به  گذارند، 

کدام یک مانع    و  کرده  را ترویج  اقتصادی  نهادها توسعه  از  ایمجموعه  و چه  افتدمی  اتفاق

می  کارآفرین اینگردد.  آن  مفهوم  به  کافی  توجه  خود  متاخر  آثار  در  ویژه  به  نورث    که 

.  او است  انتقادی وارد به رویکرد  ایدئولوژیک )که خود او معرفی کرده است( نداشته است 

باشد.    سودمند   تواند می  ایدئولوژیک  کارآفرین  مفهوم   بیشتر   توسعه  رسد می  نظر  به

نورث   کارآفرین  ایده  پی  در  که  برای  به ذهن میسواالتی  پاسخی  آثار وی  در  اما  رسد 
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سازند که نه تنها  کدام باورها از فرد یک کارآفرین نوآور میتوان یافت مانند؛  ها نمیآن

در  می ساختاری  و  نهادی  تغییرات  ایجاد  به  قادر  بلکه  باشد،  خود  تغییر  پی  در  تواند 

 محیط اطراف خود باشد؟ 

 در تغییرات نهادی   افراد باورهای موثر -2-1

نورث واقعی  الگوی ذهنی یک فرد درباره جهان هستی، تعیین میاز نظر  بودن  کند  تر 

بازنمای   الگوهای ذهنی هستند  این  تبلور  که  باورها  یا خیر.  باشد  موفقی  کارآفرین  که 

چشم آن  داخلی  خارجی  بازنمای  نهادها  و  انسان  وانداز  فرد    بوده  تصمیمات  نتیجه 

ت تاثیر نزدیک یا دور بودن باورهای او از عالم واقع است. نورث نامی برای  کارآفرین تح

و بحث باورها را بیش از  ها انتخاب نکرده  الگوهای ذهنی و باورهای تبلور یافته از آناین  

 این پیش نبرده است. 

های کارآفرینی و توسعه اقتصادی« افراد موثر در روند  ( در کتاب »بنیان2003)  1هارپر

عه اقتصادی جامعه را با کارآفرینان در یک گروه قرار داده و رفتار آنان را به »آگاهی  توس

فرصت همسو  از  کارآفرینان  مورد  در  نورث  نظریات  با  که  کرده  تعبیر  اقتصادی«  های 

بیان وی  برای  است.  فرصتی  بازار«   »نواقص  اقتصادی  نظریات  در  عموما  است؛  کرده 

ایجاد می بکارآفرینان  که  آورند. مدلکند  بدست  معمول  از حد  بیشتر  های  توانند سود 

وقت و چگونه برخی از افراد و  اند که توضیح دهند چرا، چهاقتصادی عموما سعی نکرده

می دیگران  فرصتنه  این  مختلف،  توانند  افراد  آورند؟  وجود  به  یا  و  کنند  کشف  را  ها 

هارپر یک گزاره  ور دارند.  های اقتصادی سودآ درجات متفاوتی از آگاهی در مورد فرصت

کارآفرینی هوشیاری  شناختی  عوامل  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  را  ایجاد    ساده 

میمی بیان  »کنند  خودکارآمدی کند؛  کنترل  2باور  مرکز  باور  اصلی    3و  کننده  تعیین 

 ها است«. آگاهی از فرصت

توانند بر رویدادها  میباور به این موضوع است که اعمال انسان  ،  باور مرکز کنترل درونی

شده تعیین  قبل  از  رویدادها  که  است  باور  این  با  تقابل  در  و  بگذارند  )هارپر،    اند تاثیر 

تواند کار الزم برای رسیدن به هدف خود  باور خودکارآمدی باور دارد می  با   (. فرد2003

 
1 Harper 
2 Self-efficacy 
3 Locus of control 
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دهد.  انجام  عنوان  1997)  1بندورا   را  خودکارآمدی«  »نظریه  پرداز  نظریه  عنوان  به   )

تواناییمی باورهای قوی در مورد  با  افراد  افرادی که در  کند که  با  های خود در مقایسه 

 . دهندمورد آنها تردید دارند، در انجام وظایف خود کوشش و پافشاری بیشتری نشان می

صوص که توانایی انجام تکالیف را دارد  ست از »باور فرد« در این خا  خودکارآمدی عبارت

( باور افراد به توانایی خود در کنترل پیشامدهای  1966)   2راتر  (.1997یا خیر ) بندورا،  

در   فرد  اعتقاد  میزان  به  کنترل  مرکز  باور  نامید.  درونی«  کنترل  مرکز  »باور  را  زندگی 

   .شودمورد کسب پاداش از طریق کوشش شخصی اطالق می

کنترل راتر و مفهوم احساس کارآیی بندورا، هر دو به برداشت یا عقیده ما    مفهوم منبع

می مربوط  داریم  خود  زندگی  رویدادهای  بر  که  کنترلی  میزان  این  درباره  وجود  شوند. 

می باعث  فرد  در  واقعیباورها  تصویر  خود  شوند  به  نسبت  داشته    وتری  هستی  جهان 

 .وفقیت کارافرینان در تصمیماتشان استباشد. همان ویژگی که به نظر نورث عامل م

 خودکارآمدی و نهادهای موفق   -2-2

زیرمجموع افراد  یادگیری  برای  دارند  خودکارآمدی  باور  که  رهبران  و  خود    هنخبگان 

نمی قائل  مراجعهمحدودیت  و  اعضاء  افراد،  به  آنها  اجازشوند.  خود  تغییرات    هکنندگان 

می را  میرفتاری  که  برسند  درک  این  به  اینکه  برای  نخبگان  و  رهبران  توانند  دهند. 

آزاد   و  مستقل  طور  به  دیگران  حال  عین  در  و  کنند  حفظ  را  خود  قدرت  و  موقعیت 

نیازمند   کنند،  کسب  خود  برای  آنها  دخالت  بدون  دستاوردهایی  و  کنند  تغییر  بتوانند 

باور   از  باالیی  بسیار  )دروستنسطح  هستند  باور  2018،  3خودکارآمدی  وجود   .)

می کمک  او  به  مدیر  یا  رهبر  یک  در  تغییر  خودکارآمدی  و  پیشرفت  بفهمد،  تا  کند 

و   تعامل  او  با  که  نهادهایی  و  افراد  دیگر  یا  و  او  زیرمجموعه  نهادهای  و  )افراد  دیگران 

ن او  موقعیت  و  قدرت  با حفظ  تعارض  در  لزوماً  دارند(  را  دروستن  ارتباط  نظر  از  یست. 

باور  2018) فقدان  باشد.  کاربردی  خودکارآمدی  بُعد  مهمترین  شاید  موضوع  این   )

 شود.خودکارآمدی در رهبران، مانع مشارکت دموکراتیک مردم می

نشینی از مشارکت  نخبگان و رهبران فاقد باورخودکارآمدی از فساد و دستکاری و عقب

می حمایت  افرادموکراتیک  این  در  کنند.  خود  موقعیت  دادن  دست  از  ترس  دلیل  به  د 

 
1 bandura 
2 Rotter 
3 Drosten 
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دموکرا و  مشارکت  افزایش  جهت  در  تغییرات  اجازه  دیگران،  تغییر  را  سنتیجه  ی 

اوغلو نمی آسم  چنانکه  رابینسون   1دهند.  می41.  ص،  4201)  2و  عدالتی  »بی  :نویسند( 

ا هر کشوری  در  بلکه  نیست  تأثیرگذار  فقیر  در کشورهای  افراد  زندگی  بر  جمله  تنها  ز 

داشت.   بر خواهد  در  عواقب عظیمی  و  نارضایتی شده  و  باعث خشم  نیز  متحده  ایاالت 

توسعه کشورها،  این  دوی  برابر درهر  در  باید  نخبگان  و  نهادها  توسعه،  درحال  و  یافته 

 .های برخاسته از فقدان خودکارآمدی مقاومت کنند«وسوسه

( ره2018دروستن  که  است  کرده  بیان  خود  پژوهش  در  باور  (  دارای  نخبگان  و  بران 

نهادهای کارآمدتری تشکیل می او خودکارآمدی را مهمترین رابط  خودکارآمدی،  دهند. 

می عملکرد  و  نهادها  فرهنگ،  باورها،  محیط،  میبین  و  خودکارآمدی  داند  باور  نویسد 

موفقیت بین  موفقیتواسطه  و  گذشته  تشخیص  های  قدرت  و  است  فرد  آینده  های 

دهد. دروستن  مدت را به فرد میهای بلندگذاریها، همکاری و سرمایهها، فرصتریسک 

های روانشناختی افراد دارای باور خودکارآمدی، سه ویژگی اساسی را  با استفاده از ویژگی

برمی خودکارآمدی  باور  دارای  نخبگان  میدر  که  آنشمارد  به  رهبری  توانند  در  ها 

 رهبران و نخبگان دارای باور خود کارآمدی از  اوالد؛  نهادهای کارامد و موفق کمک کنن

موفق و  کاراتر  نهادهای  میاین جهت  رهبری  را  زیر  تری  افراد  یادگیری  برای  که  کنند 

نمی قائل  و  مجموعه خود محدودیت  تغییر دهند  را  رفتار خود  قادرند  اینکه  شوند. دوم 

انایی تغییر خود و تغییر  توسعه اقتصادی در گرو توانایی تغییر است. افراد خودکارآمد تو

ویژگی به  ویژگی  این  دارند.  را  اجتماعی  بسیار  روابط  نورث  ایدئولوژیک  کارافرین  های 

 نزدیک است. 

 هاگیری آننهادهای اقتصادی در ایران و افراد موثر بر شکل -2-3

سازمان در  نهادی  تغییر  یا  و  تشکیل  پژوهش  این  عنوان  در  به  ایران  اقتصادی  های 

ن شدهتغییرات  گرفته  نظر  در  از  هادی  هاجسون اند.  سازمان2006)  3نظر  نهادها (،    ی ها 

 :   باشندیم ریهستند که شامل موارد ز ی خاص

 داشته باشند.   شانیکردن اعضا  زیمرز بدنه و متما تیتثب یبرا ییارهای. مع1

 را به رسمیت بشناسند.   فرد  ک ی  ت یبوط به مسئولرم ت ی. اصول حق حاکم2

 
1 Acemoglu 
2 Robinson 
3 Hodgson 
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 را داشته باشند.ها   تی. احکام مشخص کننده مسئول 3

تفس 2006)  هاجسون که  است  معتقد  م  یبرخ  ری(  که  نورث    ند یگویافراد  نظر  از 

نسازمان نهاد  اصل   ستند یها  حوزه  صرفا  نورث  است.  نظام  یاشتباه  به  خود    ی هاعالقه 

درون  یاقتصاد به کارکرد  نسبت  تب   یهاسازمان  یرا  نامه  نورث.  کندیم  نیی منفرد  -در 

ها به  منظور با سازمان  نینکته را روشن کرده است که تنها به ا   ن یبه هاجسون ا  شیها

کند    لیکل تحل  کیرا به عنوان    یو اجتماع   یکند تا نظام اقتصادی رفتار م  گریعنوان باز

تمام در  لزوما  بازسازمان  ط یشرا  ی و  را  از  ی نم  یتلق  گریها  نورث  منظور  واقع  در  کند. 

سازمان  گریباز نوعبودن  تحل  یها  نه    یلیانتزاع    وجود   ها.سازمان  یبرا  فی تعر  ک ی است 

سازمان  ر یناپذاجتناب درون  در  بدقواعد  حت  ن یها  که  تعر  ی معناست  نورث    ف یطبق 

است که    رفته یبه هاجسون اساسا پذ  شیتند. نورث در نامه هانهاد هس  ی ها نوعسازمان

بازسازمان خود  نظام  یدرون   گرانیها  سازمان  ییهاو  لذا  دارند.  قواعد  تلواز  نوع   حایها 

 از نهادها هستند.   ی خاص

( نهادها را به عنوان نظامی از قواعد تثبیت شده و رایج در جامعه که به  2006)  هاجسون

می ساختار  اجتماعی  پول،  تعامالت  زبان،  تعریف،  این  براساس  کند.  می  تعریف  دهند، 

سیستم اندازه قانون،  و  وزن  به  مربوط  غذاهای  آداب  بنگاه  گیری،  دیگر  خوردن،  و  ها 

هستن سازمان نهاد  همگی  هر  ضمن  .دها  و  هستند  تغییر  حال  در  مدام  نهادها  اینکه  ا 

-هایی که ایجاد میکند و عرفسازمان با قواعد و ترتیباتی که مدیرش بر آن وضع می

شود. لذا سازمان برنامه و بودجه با مدیریت ابتهاج یک  نماید یک نهاد خاص محسوب می

نفر بعدی ن با مدیریت  برنامه  هاد دیگری است که  نهاد است که شکل گرفته و سازمان 

 شکل گرفته است.

می شاه  از  را  خود  قدرت  حاکم  نخبگان  پهلوی  عصر  سیاسی  ساختار  و  در  گرفتند 

بهره از ثبات و امنیت الزم  نبودند. محمدرضا شاه در  دارندگان مشاغل مهم دولتی  مند 

های  کابینه را عوض کرد و طی سال  27به طور دقیق  1950تا    1940طول ده سال از  

پست  1952تا    1941 در  جابجایی  )زونیس چهارصد  گرفت  صورت  وزارتی  ،  1های 

1370 .) 

 
1 Zonis (1991) 
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سال   در  ایران  اداری  نظام  هاروارد  مشاورین  گروه  از  لئود  چند    1342مک  دارای  را 

داند که مانع اصلی برای ایجاد نظم و هماهنگی هستند. این مشکالت  مشکل اساسی می

بودجه نظام  از:  تدعبارتند  نادرست،  تصمیمریزی  وظایف شوراهای  وظایف  اخل  با  گیری 

عدموزارتخانه تصمیمها،  در  مستقل  گیرییکپارچگی  نهادهای  وجود  و  اقتصادی  های 

نخبگان تالش کردند در چارچوب ساختار موجود   از  اداری. در چنین شرایطی شماری 

به سمت   در هدایت کشور  توسعه خواه  نخبگان  این  بزنند. هرچند  اصالحاتی  به  دست 

ها توانستند اثرات مثبتی در  توسعه متوازن و همه جانبه ناکام ماندند، تعداد اندکی از آن

نهادهای اقتصادی کشور از خود به جای بگذارند. این مطالعات سه علت را در شکست  

داده قرار  بحث  مورد  پهلوی  عصر  در  خواه  توسعه  عملکرد  نخبگان  ضعف  الف(  اند: 

اس  از  شخصی، ب( ساختارهای سیاسی  فرهنگ جامعه.  با  نخبگان  بیگانگی  تبدادی، ج( 

اند،  بین عوامل فوق موارد ب و ج از جمله موانعی هستند که بر سر راه همه نخبگان بوده

بنابراین در این پژوهش، تفاوت در عملکرد افرادی که تاثیر مثبت یا منفی بر نهادهای  

 ایم.  ستجو کردهاند را در مورد الف یعنی عملکرد شخصی جاقتصادی داشته

 هدف و نوآوری پژوهش -2-4

و   جامعه  افراد  شناختی  فرایند  میان  پیوند  نمایش  با  تا  است  کرده  تالش  پژوهش  این 

های اقتصادی و  نهادهای آن جامعه این موضوع را خاطر نشان سازد که در کنار سیاست

عمیقبهره  نگاه  با  افراد،  رفتار  تغییر  در  تلنگرها  از  به  گیری  پردازش  تر  فرایند  و  ذهن 

توان به راهبردهایی بنیادی برای حرکت جامعه به سوی توسعه و پیشرفت  اطالعات، می

 دست یافت.

 روش پژوهش -3

  هاگیری آنانتخاب نهادها و افراد موثر بر شکلروش  -1-3

بانک   اقتصاد،  شورای  شامل  ایران،  اقتصاد  رسمی  نهادهای  از  فهرستی  پژوهش  این  در 

رای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تهیه شده است.  مرکزی، شو

ها  تغییر در این نهادها، میزان تأثیرگذاری آنهایی چون میزان ماندگاری و عدمشاخص

سیاست تصمیمگذاریدر  تعداد  کشور،  اقتصادی  آنهای  در  که  ارجاعاتی  و  ها  ها 

شوراها  )سازمان نهادها،  آنها،  تصویب  اثر  در  نشان  و...که  شده،  اخذ  گرفته(  شکل  ها 

 ها است. دهنده موفق یا ناموفق عمل نمودن آن
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گیری تصادفی  نظران، که به صورت نمونهدر مرحله بعد با استفاده از مصاحبه با صاحب

انتخاب شده در شکلساده  مؤثر  افراد  و  ایران  اقتصاد  در  موفق  نهادهای  این  اند،  گیری 

شناسایی شدند. روش مصاحبه به این صورت بود که جدولی متشکل از نهادهای    نهادها

آن رؤسای  تمام  و  اختیار صاحباقتصادی رسمی  در  بر حسب سال  داده  ها  قرار  نظران 

آن از  و  آنشد  عطف  نقاط  اساس  بر  اقتصادی  نهادهای  به  شد  خواسته  نظر  ها  از  ها 

 موفقیت، نمره )مثبت یا منفی( بدهند.  

 ها(: بخشی از جدول فهرست نهادهای اقتصادی و رؤسای آن1)جدول  

 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 ریاست  سال نهاد 

سازمان  

 برنامه 

           ابوالحسن ابتهاج  1333

           صفی اصفیا 1341

           محمد مهدی سمیعی  1347

           خداداد فرمانفرمائیان  1349

           عبدالمجید مجیدی  1352
 های تحقیق منبع: یافته

 روش تحلیل کیفی مورد محور -3-2

هر   به  عموما  کیفی  میتحقیق  اطالق  روشی  یافتهنوع  که  طریق  شود  از  آن  های 

نیامده باشد )استراوس و کوربین به دست  با مقاصد کمی سازی  ،  1فرآیندهای آماری و 

داده2008 تعامل(.  یا  مصاحبه  مشاهده،  طریق  از  تحقیق  نوع  این  شفاهی  های  های 

است. این نوع گردآوری شده و متمرکز بر معانی و تفسیرهای مشارکت کنندگان در آن  

ها و رفتارها در بستر متنی و اجتماعی  تحقیق اطالعات خود را با ارجاع به عقاید، ارزش

 (. 58، ص. 1397، 2آورد )محمدپوردست میبه

داده تحلیل  پدیدههدف  و  رویدادها  کنشگران،  طبیعی  جهان  درک  کیفی،  های  های 

قالب عمیق و الیه اتفاق  طور ک ای است. درست هماناجتماعی در  ه در محیط طبیعی 

توانند از یک میدان طبیعی  های معنایی مورد بررسی در تحقیق کیفی میافتد. میدانمی

قطعه متن،  یک  شود.  تا  شامل  را  تجربه شخصی  یا  روایت   به اغلب کیفی شپژوهای 

 رود. می کار به ذهنی های هداد آوردن  دست به منظور به که شودمی گفته ییهاروش

 
1 Strauss & Corbin 
2 Mohammadpur (2018) 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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های رویکرد کیفی توجه آن به پیچیدگی، ناهمگونی و منحصر بفرد بودن  شاخصیکی از  

است. این رویکرد بر پیچیدگی، تنوع و منحصر بفرد بودن تأکید کرده، و ابزار قدرتمندی  

کند؛ اما استفاده از این روش برای مطالعه هم زمان  برای تفسیر تاریخی موارد ارائه می

ر است. تحقیق موردی عبارت است از بررسی عمیق یک  بیش از چند مورد محدود، دشوا

تواند واحدی به کوچکی یک فرد یا به بزرگی یک اجتماع باشد. این  مورد واحد، که می

میدان   یا  رویداد  مطالعه یک  رهیافت چند روشی جهت  از  استفاده  برای  فرصتی  روش 

 (.  28ص. 1987، 1خاص و بی مانند است. )ریگین 

 ( عبارتند از: 1987مورد محور از نظر ریگین )اهداف پژوهش 

تفسیر تاریخی: پیروان وبر از روش مورد محور برای تفسیر هر مورد به دلیل ارزش ذاتی  

 کنند. خود آن موارد استفاده می

نظری   مبنایی  بر  که  ها  پدیده  از  گروهی  علل  درباره  محدود  های  تعمیم  علی:  تحلیل 

 ت مطالعه مشترک هستند. اند و در بین موارد تحتعریف شده

 روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی -3-3

این پژوهش مورد محور بوده و تحلیل محتوای کیفی استقرایی متن تاریخ شفاهی، و یا  

 باشد.گیران اقتصادی کشور، روش این تحقیق میخاطرات تصمیم

پژوهش انتخاب  ابتدا قطعات معنایی بر اساس هدف  ،  ی تحلیل محتوای در رویکرد استقرا

عنوان واحد معنا در نظر  به،  ای که به یک مضمون اشاره داشتهیعنی هر جمله،  شوندمی

شده هر  و    گرفته  معنا،  برای  کدواحد  می  )برچسب(  یک  گرفته  نظر  فیشر در   2شود. 

هایی برای  »کدها برچسب  نویسد:در تعریف کد می  4و هوبرمن  3( به نقل از میلز 2004)

از اطالعات،  یی هستندواحدهای معنا استنباطی  یا  در طول مطالعه  ،  که جهت توصیف 

به محتوا  میتحلیل  زیر  .  روند«کار  یک  در  مشابه  کدهای  بعد  گام  جای  مقوله  در 

زیر  و    گیرندمی نهادن  هم  کنار  از  پایان  مقولهمشابه  هایمقولهدر  پژوهش    های،  اصلی 

از مرحله گردآوری  مراحلی را که یک تحلیل محتوای    .شوندآشکار می کیفی استقرائی 

 توان به صورت زیر خالصه نمود: کند میگیری طی میاطالعات تا مرحله تفسیر و نتیجه

 
1 Ragin 
2 Fisher 
3 Miles 
4 Huberman 
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 ها( مرحله اول: تحلیل خرد )کشف مقوله

ویژگی ها،  مقوله  تولید  تحلیل  برای  از  یکدیگر  با  آنها  روابط  شناسایی  و  آنها  ابعاد  و  ها 

محاسبه   متون  سطر  به  میسطر  یک  استفاده  یا  عبارت  یک  کلمه،  یک  تحلیل  کنیم. 

شود که  جمله با مرور سریع متن و سپس بازگشت و تمرکز بر کلمه یا عبارتی شروع می

 یابد. تحلیل خرد شامل یادداشت تحلیلی و کدگذاری باز است. گر آن را مهم میتحلیل

داده  تحلیل  نوشتاری  صورت  تحلیلی:  یادداشت  یادداالف(  و  که  شتها  است  هایی 

میپژوهش ذهنش  به  که  هایی  پرسش  و  تفسیرها  از  جهتگر  برای  در  رسد  گیری 

 (. 2008کند )استراووس، ها برای خود تهیه میگردآوری داده

شوند و به  گذاری میها مفهومب( کد گذاری باز: فرایندی تحلیلی است که طی آن داده

ها هستند که  های مرکزی در دادهها، ایدهپیوندند تا نظریه را شکل دهند. پدیدههم می

های برچسب خورده هستند که بنای  ها پدیدهشوند. مقولهبه صورت مفهوم نمایانده می

 سازند. موضوع، امر یا رویدادی هستند که برای مصاحبه شونده اهمیت دارد.نظریه را می

 سازیمرحله دوم : مفهوم

فرایند گردآوری موارد شبیهمفهوم نامبه هم، بر حسب برخی ویژگی  سازی  گذاری  ها و 

 توان به آن برچسب زد. هاست. هر مفهوم نماینده پدیده معینی است که میآن

مقوله کردن  مرتبط  فرایند  محوری:  کدگذاری  مقولهالف(  به  کدگذاری  ها  فرعی،  های 

در  شده،  داده  انجام  قبل  مرحله  در  که  باز،  کدگذاری  از  استفاده  با  است.    محوری 

 شود.کدگذاری محوری، ارتباط مفاهیم با هم مشخص می

گوید: »کار کیفی  ( در تعامل روش کمی و کیفی می2008ب( تحلیل کمی: استراووس )

فرآیند در بیش این  بازخورد؛  به کار کیفی  به کار کمی جهت دهد، و کار کمی  تر  باید 

گیری نظریه  اشد و به شکلها  الزم است، دایره وار و در عین حال تکامل یابنده، بزمان

و جمله واژگان  تعداد  یعنی  کمی  روش  از  کیفی  تحلیل  بر  عالوه  رساند«.  برای مدد  ها 

 بازخورد گرفتن در تحلیل کیفی و قوت نتایج استفاده شده است.

 سازی مرحله سوم: نظریه

ند.  شوها پدیدار میای است که مفهوم و طرح آن از دادهبنیان رویکرد کیفی ظهور نظریه

مقوله مجموعه  و  نظریه  باشند  شده  وصل  هم  به  جمالتی  با  که  است  پرورده  های 
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ها بکار  بینی پدیدهای بسازند که بتوان آن را برای توضیح یا پیشچارچوب به هم پیوسته

 (.  2008برد )استراووس، 

 کدنامه

( بندورا  دیدگاه  از  خودکارآمدی  باور  کدگذاری  برای  مبنا  پرسش2005تعاریف  و  نامه  ( 

 اند:خودکارآمدی او استخراج شده

 مرکز کنترل درونی: باور تاثیرگذاری فرد بر محیط بیرونی .1

مرکز کنترل بیرونی: جبرگرایی یا این باور که فرد قدرت کنترل اتفاقات محیط   .2

 اطراف خود را ندارد. 

موقعیت .3 با  فرد  شدن  درگیر  شناسایی  عاملیت:  قابل  ذیل  طریق  سه  به  که  ها 

 است:

 اعتماد بنفس: داشتن رویکرد مثبت نسبت به توانایی خود ( 1

و  2 خالقیت  شامل  که  بار  اولین  برای  هدفمند  عملی  شروع  رفتار:  آغازگری   )

 پذیری است.ریسک 

 های دشوار و توانایی حل مسائل.آوری در موقعیتها:  تابمقابله با چالش  (3

 تحلیل نتایج پژوهش -4

نظران در تشکیل نهادهای اقتصادی مؤثر با صاحب  از بین افرادی که در نتیجه مصاحبه

تشخیص داده شدند، تحلیل محتوا برای افرادی انجام شد، که متون تاریخ شفاهی برای  

نمره میانگین  و  افراد  این  داشت.  وجود  توسط صاحبایشان  تعلق گرفته  به  های  نظران 

 ها عبارتند از:  تأثیر آن

 امه+( در سازمان برن5ابوالحسن ابتهاج ) .1

 ( در سازمان برنامه -4عبدالمجید مجیدی ) .2

 +( در وزارت اقتصاد  5/3نقی عالیخانی )علی .3

 +( در وزارت اقتصاد 5/1محمد یگانه ) .4

 +( در بانک مرکزی  3) محمدمهدی سمیعی .5

 ( در شورای اقتصاد -5/1هوشنگ نهاوندی ) .6

انه( تأثیر مثبت  بنابراین بر اساس نظر خبرگان، چهار نفر )ابتهاج، عالیخانی، سمیعی و یگ

 بر نهادهای اقتصادی، و دو نفر )مجیدی و نهاوندی( تأثیر منفی بر این نهادها داشتند. 
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تاریخ   از  اعم  خودشان  زبان  از  افراد  این  درباره  معتبری  متون  افراد،  شناسایی  از  پس 

تحلیل   راستای  در  مضمونی  صورت  به  متون  مطالعه  شد.  تهیه  خاطرات  یا  و  شفاهی 

در  محتوای کیفی   ثبت مضمون  واحد  که  است  معنی  این  به  و  انجام گرفته،  استقرایی 

هایی که فرد  نظر گرفته شده، و  به منظور اجتناب از دخالت سلیقه محقق، تمام جمله

هایی که داللت بر انجام فعل از سوی  در مورد خود، افکار و عقایدش گفته، و تمام جمله

 . او بوده، یک مضمون در نظر گرفته شده است

جز عالیخانی، خاطرات تعریف شده از زبان خودشان  چارچوب تحلیل برای همه افراد به

برای   و  الجوردی،  حبیب  کوشش  به  هاروارد«  دانشگاه  ایران،  شفاهی  تاریخ  در»پروژه 

تصویری   و  شفاهی  تاریخ  »مجموعه  در  زبان خودش  از  تعریف شده  خاطرات  عالیخانی 

است. از آنجا که مالک مقایسه در این تحلیل  ایران معاصر« به کوشش حسین دهباشی  

می معنا  واحدهای  تعداد  برخوردار  محتوا،  همگنی  از  حدی  تا  متون  است  الزم  باشد، 

باشند. بنابراین تنها بخشی از خاطرات که مربوط به ورود به یک شغل جدید و خروج از  

داشته افراد  این  که  شغلی  چهار  اولین  مورد  در  است،  شغل  تحلآن  شدهاند،  به  اند.یل 

یادداشت و  مقاله متون تحلیل شده  متن  از طوالنی شدن  اجتناب  و  دلیل  تحلیلی  های 

کدگذاری از  جزئیات  بخشی  به  نمونه  عنوان  به  تنها  مقاله  متن  در  و  شده  پیوست  ها 

تحلیل محتوا برای متن مصاحبه با یکی از افراد مورد نظر و سپس به نتایج نهایی تحلیل  

 پرداخته شده است. محتوا 

 تحلیل کیفی  -4-1

 ابوالحسن ابتهاج

در رشت بودم.    1924»منتقل شدم به شعبه رشت به عنوان معاون تا    ... متن مصاحبه:
مرا انتقال دادند به تهران. چهار سال در رشت بودم. بعد خواستند مرا به آن ترتیب.    24

را   مقام  آن  من  و  رفت  مبصرالدوله  تهران  در  اینکه  آنجا  برای  بودم  ناراضی  اما  گرفتم 
گفتم چرا من نباید به مقام باالیی برسم. گفتم خب دیگر این چیزی است که اینطور  می

معاون   دادند  که  سمتی  من  به  اینها  و  کردم  اعتراض  و  غرغر  من  که  بس  از  هست... 
و  بازرسی کل شدم و تمام این مسائل مربوط به محاکمات و به مسائل حقوقی و دعاوی  

 اینها زیر نظر من بود.« 
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را  یادداشت تحلیلی:   تا زمانی که مقام مبصرالدوله  به رشت منتقل شد  که  از زمانی 

دادند   انتقال  و  افعالی مثل منتقل شدم  از  یعنی  ندارد.  فاعلیت  نشانه  او  گرفته جمالت 

دهد اوضاع تحت کنترل او نبوده است. اما پس از آن جمالت  استفاده کرده که نشان می

 نشان دهنده فاعلیت او هستند.

فرعی(:   و  اصلی  باز) مقوالت  منتقل شدم کدگذاری  بیرونی:  دادند   -کنترل    -انتقال 

 این چیزیست که اینطور هست. -خواستند مرا
کردم  اعتراض  آغازگری:   / برسم  باالیی  مقام  به  نباید  من  چرا  درونی:  معاون    -کنترل 

 آن مقام را گرفتم.  -بازرسی کل شدم 

 بنفس: تمام این مسائل... زیر نظر من بود.  اعتماد 

   تحلیل کمی  -4-2

ها نیز به تحلیل کیفی بازخورد دهد، و در  پس از انجام این سه مرحله تحلیل کمی داده

دایره فرایند  ترکیب  یک  از  محتوا  تحلیل  در  گاه  رساند،  مدد  نظریه  گیری  به شکل  ای 

ه دو روش باور خودکارآمدی را در افراد  جا بشود. در اینتحلیل کمی و کیفی استفاده می

 ایم.بررسی کرده

وجود  بررسی  نشانه وجودعدم یا اول:  طریق  از  آن  باورخودکارآمدی  های 

 )عاملیت و مرکز کنترل درونی( 

اطرافش  هر جمله در محیط  تغییر  منشا  را  فرد خود  برساند که  را  این مضمون  که  ای 

 داند )مرکز کنترل درونی(. می

است  جملههر   نفس  به  اعتماد  نوعی  بدهد  عملکرد  از  رضایت  معنای  مضمونش  که  ای 

 )عاملیت(. 

ای که مضمونش انجام عمل مستقل و با اراده و اختیار از جانب فرد باشد یعنی  هر جمله

ها باشد  ای که نشان از ایستادگی فرد در مقابل چالشآغازگری رفتار )عاملیت( هر جمله

 یت(.  آوری )عاملیعنی تاب

وجود باورخود کارآمدی از طریق  برخورد فرد با شغل دوم: بررسی وجود یا عدم

 خود

 نحوه مواجهه فرد با میزان رضایت یا نارضایتی از محیط و شرایط شغل )مرکز کنترل( 
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نحوه مواجهه فرد با میزان رضایت یا نارضایتی از عملکرد خود در شغل یعنی اعتماد به  

 نفس )عاملیت(  

 کتساب شغل یعنی آغازگری رفتار )عاملیت( نحوه ا

 آوری )عاملیت( نحوه مواجهه فرد با چالش خروج از شغل یعنی تاب

 آوری )عاملیت( نحوه مواجهه فرد با چالش چگونگی ارتقاء در شغل یعنی تاب

 آوری )عاملیت( نحوه مواجهه فرد با چالش گذاشتن شرط برای پذیرفتن شغل یعنی تاب

 کدگذاری محوری -4-3

ای که فرد دوران کودکی و نوجوانی را پشت سر گذاشته و  مقوله خودکارآمدی از مرحله

های خودکارآمدی  شود، مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر شاخصوارد محیط کار می

گیرد. اول چگونگی  نحوه مواجه شدن فرد با کار و شغل از دو منظر مورد بحث قرار می

بدست  و  دوم    انتخاب  است.   بودن  منفعل  یا  بودن  فاعل  نشان دهنده  که  آوردن شغل 

اساس   بر  است.  درونی  کنترل  مرکز  باور  به  مربوط  که  اوضاع  تغییر  به  نسبت  نگرش 

تعلق گرفته  شاخص آن  مقوالت  زیر  و  مقوله خودکارآمدی  به  یا یک  زیر کد صفر  های 

 است:

 الف( نحوه اکتساب شغل )آغازگری(  

    1قبولی در آزمون=                  1سابقه کار=          0آشنایان = سفارش دوستان و 

 ب( رضایت از عملکرد خود )اعتماد بنفس(   

 0رضایت و ماندن به اجبار=عدم           1رضایت و انصراف از شغل=عدم      1رضایت= 

 ج( رضایت از محیط کار و شرایط شغلی )مرکز کنترل(:   

 0رضایت و ماندن به اجبار=عدم            1رضایت و انصراف از شغل=عدم        1رضایت=

 ها( د( نحوه خروج )مقابله با چالش

 0توانایی انجام کار= استعفا به دلیل عدم 1استعفا به دلیل پیشنهاد شغل بهتر= 0اخراج=

 1استعفا بر اثر پا فشاری بر مواضع خود=

 ها(:    ه( ارتقا در شغل )مقابله با چالش

 0عدم ارتقا=      1ارتقا=

 و( گذاشتن شرط برای قبول شغل )اعتماد بنفس( 

 0نگذاشتن=             1گذاشتن=  
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بسته به نحوه مواجه شدن فرد با شغل جدید، ادامه کار و نوع عملکرد فرد در آن شغل،  

ک نمودند  امتیازاتی کسب  افراد  از  نمایش داده  ه مجموع آنهر کدام  ها در جدول ذیل 

 شده است.

 شغل، نگرش  با  (: خودکارآمدی بر اساس جمالت مربوط به نحوه مواجه شدن2جدول )

 آن از  خروج   نحوه   و   کار  به  نسبت

نحوه   شغل 

 اکتساب 

رضایت 

از 

 عملکرد

رضایت 

از 

 شرایط

نحوه  

 خروج

پذیرش  ارتقاء

 مشروط

جمع 

 )خودکارآمدی( 

 ابتهاج

 2 0 0 1 1 0 0 قزاقخانه 

 5 0 1 1 1 1 1 بانک شاهی 

های  بازرسی شرکت

 دولتی

1 1 1 1 1 0 5 

 6 1 1 1 1 1 1 بانک ملی 

 18 1 3 4 4 3 3 جمع 

 مجیدی 

 3 0 1 1 0 1 0 بانک توسعه صادرات 

 4 0 1 1 0 1 1 سازمان برنامه 

 2 0 0 0 0 1 1 وزارت کشاورزی 

 2 0 0 1 0 1 0 وزارت کار 

 11 0 2 3 0 4 2 جمع 

 سمیعی

)تا بازگشت از    بانک ملی 

 زاهدان( 
1 1 1 1 1 0 5 

ملی  از    بانک  )پس 

 زاهدان( 
1 1 1 1 0 0 4 

 2 0 0 0 0 1 1 شرکت نفت 

 6 1 1 1 1 1 1 بانک ملی 

 17 1 2 3 3 4 4 جمع 

 یگانه 

 5 0 1 1 1 1 1 منشی در سازمان ملل 

 3 0 1 1 0 1 0 کار در تونس 

 5 0 1 1 1 1 1ریاست بخش در سازمان  
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 ملل

 3 0 0 1 0 1 1 وزارت اقتصاد 

 16 0 4 4 3 4 3 جمع 

 نهاوندی

 0 0 0 0 0 0 0 بانک اعتبارات 

 3 0 1 1 0 1 0 شورای اقتصاد 

 3 0 1 1 0 1 0 بازارمشترک 

 1 0 0 0 0 1 0 وزارت آبادانی 

 7 0 2 2 0 3 0 جمع 

 عالیخانی 

و  امنیت  سازمان 

 اطالعات 
1 1 1 1 1 0 5 

 4 0 0 1 1 1 1 شرکت ملی نفت 

 4 1 0 1 1 1 0 اتاق بازرگانی 

 5 1 0 1 1 1 1 وزارت اقتصاد 

 18 2 1 4 4 4 3 جمع 

 منبع: نتایج تحلیل محتوا 

و   مجیدی  و  خودکارآمدی  امتیاز  بیشترین  عالیخانی  و  ابتهاج  فوق،  نتایج  به  توجه  با 

دارند.   را  امتیاز  به  نهاوندی کمترین  توجه  باور خودکارآمدی،  تحلیل  برای   دیگر  روش 

 هاست. مضمون جمالت مصاحبه شونده

 بررسی   کدهای مربوط به باورخودکارآمدی در خاطرات افراد مورد(: فراوانی3جدول )   

 مجیدی  نهاوندی  یگانه  سمیعی عالیخانی  ابتهاج  عناوین 

 عاملیت 

 8 0 7 5 7 12 آغازگری رفتار 

 1 0 0 2 2 3 ها مقابله با چالش

 2 4 11 3 7 5 اعتماد بنفس 

 -3 -6 0 0 0 0 عدم اعتمادبنفس 

 -5 -1 0 -3 0 0 عدم آغازگری 

 مرکز کنترل
 0 2 3 1 4 3 درونی مرکز کنترل

 -6 -9 -4 -3 0 -6 جبرگرایی 

 -3 -10 +17 +5 +20 +17 خالص نمره خودکارآمدی 

 منبع: نتایج تحلیل محتوا 
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 (: خودکارآمدی و تاثیر فرد بر نهاد اقتصادی 3جدول )

 مجیدی  نهاوندی  یگانه  سمیعی عالیخانی  ابتهاج  عناوین 

جمالت   مفهوم  اساس  بر  خودکارآمدی 

 مربوط به باورها 
17+ 20+ 5+ 17+ 10- 3- 

شدن   مواجه  نحوه  اساس  بر  خودکارآمدی 

 فرد با شغل 
18 18 17 16 7 11 

 -4 -5/1 + 5/1 +3 + 5/3 +5 تأثیر فرد بر نهادهای اقتصادی 

 منبع: نتایج تحلیل محتوا 

توان ارتباط بین باور خودکارآمدی و میزان تأثیر افراد بر نهادها از دید  در جدول فوق می

بر  صاحب مثبت   تأثیر  که  سمیعی  و  یگانه  عالیخانی،  ابتهاج،  کرد.  مشاهده  را  نظران 

داشته نیز  بیشتری  خودکارآمدی  باور  دارند،  اقتصادی  و  نهادهای  اند. در عوض مجیدی 

تری نسبت به چهار نفر دیگر دارد، تأثیر  ها نمره پاییننهاوندی که باور خودکارآمدی آن

 اند.ی داشتهمنفی بر نهادهای اقتصاد

بیشترین نمره خودکارآمدی بر اساس مفهوم جمالت مربوط به عالیخانی بوده است، که  

یا نسبت  در خاطراتش هیچ جمله ناتوانی در کنترل شرایط،  به معنی  بر جبر  ای مبنی 

نمی چشم  به  کنترل،  قابل  غیر  بیرونی  عوامل  به  شرایط  نمره  دادن  کمترین  و  خورد، 

بو نهاوندی  به  مضمون  مربوط  که  است،  سختی  9ده  و  شرایط  دادن  نسبت  به  کد  ها 

 عوامل بیرونی بوده است.

همچنین در بررسی خودکارآمدی بر اساس مواجه شدن فرد با کار چهار فردی که تاثیر  

  اند.اند نمرات بیشتری کسب نمودهبهتری بر سازمان اقتصادی داشته
ویژگیچنان شد،  گفته  نظری  مبانی  در  رهبکه  باور  های  دارای  نخبگان  و  ران 

می جدا  سایرین  از  را  آنخودکارآمدی  میکند.  و  کرده  استقبال  یادگیری  از  توانند  ها 

رفتار خود را مطابق شرایط تغییر دهند. همچنین به دنبال تضعیف اطرافیان خود نبوده،  

تری  هدهند. رهبران خودکارآمد قضاوت واقع بینانو اجازه پیشرفت و تغییر به دیگران می

ها در  نسبت به محیط داشته، و لذا ارتباط سازنده با محیط خود دارند. این توانایی به آن

 کند. ایجاد ارتباط سازنده بین نهادها کمک می
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه-5

 گیری نتیجه -5-1

می فرد  یک  نورث  دیدگاه  کند.    توانددر  ایجاد  نهادی  و  ساختاری  دروستن  تغییرات 

گوید؛  شوند. وی می( تاکید دارد که تغییرات نهادی از تغییر یک فرد شروع می2018)

و   بوده  یادگیری  عامل  فرد  یک  بلکه  نیستند  یادگیری  فرایند  فاعل  ساختارها  و  نهادها 

ا ذهنیت مشترک  توانند یک حس یها نمیشود. گروهتغییرات توسط یک فرد انجام می

های فردی خود به عنوان یک  العاده و جدید بوجود آورند. همیشه یک فرد در نقشفوق

برتری به  توجه  با  گروه،  رهبر  یا  اجتماع  عضو  و  محیط  به  سایرین  به  نسبت  خود  های 

 دهد. واکنش نشان می

ها  های ذهنی و باورهای آنهای چنین افرادی نورث تنها به مدلبرای شناسایی ویژگی

از نظر نورث هر چقدر باورهای کارآفرینان از واقعیت دورتر باشد، شکاف  کند.  اشاره می

گردد. از آنجا که نورث بیش از این به نوع باورها  تر میها عمیقبین تصمیمات و نتایج آن

در کارآفرینان نپرداخته است، در این پژوهش مطالعاتی که نهادگرایان،  های آن  و ویژگی

اقتصاددانان توسعه و اقتصاددانان شناختی درباره تاثیر یک فرد و باورهای او در تغییرات  

 اند مورد بررسی قرار گرفته است تا باورهای تاثیرگذار شناسایی شوند.نهادی، انجام داده

م باورهای  مورد  در  که  مطالعات  رهبرانی  و  نخبگان  باورهای  و  کارآفرینان  رفتار  بر  وثر 

توانند تغییرات نهادی ایجاد کنند، نشان دهنده وجود باور خودکارآمدی در این افراد  می

( به عنوان نظریه پرداز »نظریه خودکارآمدی« افراد با باور  1997از نظر بندورا )هستند.  

نفعل که رفتارش به وسیله رویدادهای  خودکارآمدی، فردی فعال است و نه موجودی م

 گیرند. بیرونی شکل می

فرصت کشف  باعث  خودکارآمدی  باور  کارآفرینان،  مورد  آندر  جانب  از  میها  شود.  ها 

توانند موقعیت و قدرت  که می  نخبگان و رهبرانی که باور خودکارآمدی دارند باور دارند 

تقل و آزاد بتوانند تغییر کنند و  خود را حفظ کنند و در عین حال دیگران به طور مس

ها از یادگیری استقبال کرده،  آندستاوردهایی بدون دخالت آنها برای خود کسب کنند.  

توانند رفتار خود را مطابق شرایط تغییر دهند. همچنین به دنبال تضعیف اطرافیان  و می

مد قضاوت واقع  دهند. رهبران خودکارآخود نبوده و اجازه پیشرفت و تغییر به دیگران می
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تری نسبت به محیط داشته، و لذا ارتباط سازنده با محیط خود دارند. این توانایی  بینانه

 کند.  ها در ایجاد ارتباط سازنده بین نهادها کمک میبه آن

 پیشنهادات   -5-2

انسان این فرض استوارند که  بر  اقتصاد شناختی  اقتصاد رفتاری و  طور  ها آندو رویکرد 

گیرند و تصمیمات آنها تحت  اند تصمیم نمیبینی شدهاقتصاد کالسیک پیشکه در علم  

به اشتباه هم می بعضا منجر  این دو  تاثیر مسائل بسیار زیادی است که  بر اساس  شود. 

گیری او  رویکرد، مسائلی از جمله عواطف، گرایشات ذهنی و تجربه هر شخص در تصمیم 

اقتصاد رفتاریموثرند. در حالی تاکید  تلنگرهایی است که  بر راه حل  که  های مقطعی و 

یابی خطاهای  تاثیر سریع و آنی بر رفتارهای افراد دارد، اقتصاد شناختی به دنبال ریشه

 های اساسی است. شناختی و راه حل

سال دانشجویان  در  و  پژوهشگران  بین  در  را  زیادی  توجه  رفتاری  رویکرد  اخیر  های 

است،   برانگیخته  کشورمان  عمیقاقتصاد  نگاه  که  شناختی  اقتصاد  مباحث  به  اما  تری 

خطاهای رفتاری افراد دارد مورد غفلت واقع شده است. این پژوهش تالش کرده است تا  

این موضوع را   نهادهای آن جامعه  افراد جامعه و  فرایند شناختی  با نمایش پیوند میان 

سیاست کنار  در  که  سازد  نشان  بهرهخاطر  و  اقتصادی  ازهای  تغییر    گیری  در  تلنگرها 

نگاه عمیق با  افراد،  پردازش اطالعات، میرفتار  فرایند  به ذهن و  به راهبردهایی  تر  توان 

نمونه یافت.  دست  پیشرفت  و  توسعه  سوی  به  جامعه  حرکت  برای  این  بنیادی  های 

های آموزشی و تربیتی کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است. لذا  راهبردها در نظام

پژوهشمیپیشنهاد   فرایندشود  و  گران  جامعه  مختلف  اقشار  سطح  در  شناختی  های 

های اقتصادی، تغییرات نهادی و توسعه جامعه را مورد توجه  گیریها با تصمیمارتباط آن

 و بررسی قرار دهند.

 تقدیر و تشکر 
نویسند  پایان  از  ندانزم میبرخود ال  گاندر  که  رونق    .............و    ..............د  و  بهبود  برای 

 .دن بخشیدن به متن مقاله قدردانی نمای

 تضاد منافع  

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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