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  .سناريوسازي
  

  مقدمه .1
 بايد  ناگزير شود، پيگيري جدي يشكل به توسعه ةمسئل باشد قرار اگر ترديد بدون
 نظري چهارچوب انتخاب اما. شود استوار مشخص نظري بنيان يك محور بر ها تالش

 به توسعه، امر پيشبرد براي. است ساز سرنوشت حال درعين و خطير بسيار مشخص،
 شمار بي خطاهاي و آزمون ياجرا از ناگزير آن، غياب در چراكه است، نياز تئوري
 باشد اديز مادي و انساني هاي هزينه منشأ است ممكن كي هر كه ييخطاها م؛يهست

 به توان مي را چيزي هر تئوري، نبود در. شود منجر خاصي دستاورد به لزوماً كه آن يب
 مادي و انساني منابع اتالف و مجريان سرگرداني معناي به اين و داد نسبت چيزي هر

  . است
 كه دارد وجود ضوابطي و ها مالك  مناسب، تئوري انتخاب براي حال، درعين

 به خطير، ةمسئل اين جزئيات طرح بدون جا اين در. شود توجه ها آن به دقت به ديبا
 بسنده ــ دارند توافق آن بر علم فيلسوفان عموم اي گونه به كه ــ نكته اين ذكر
 تئوري در رود مي انتظار كه  است اي گانه سه هاي توانايي بر تمركز آن و شود مي

 كنترلي متغيرهاي درحكم ها، توانايي آن از يك هر حال درعين و باشد داشته وجود
: از اند عبارت ترتيب به كاركرد سه اين. است استفاده مورد تئوري اعتبار و ارزش
  .راهگشا تجويزهاي قدرت و آن، بيني پيش قدرت تئوري، يك تبيين قدرت
 اسـت  اي نكته اين و است بيني پيش قدرت آن از سهم بيشترين البته ميان اين در

 كفايـت  حـد  در انتخابي تئوري اگر كه است علم فيلسوفان جمعي وفاق مبناي كه
  . داشت خواهد هم زيتجو قدرت يتئور آن باشد، داشته بيني پيش قدرت
 پژوهي آينده و نگري آينده ةمسئل به مناسب تئوري از بحث كه است جا اين از
 راهگشا هاي بيني پيش ةارائ و آينده شناخت قدرت اگر چراكه خورد؛ مي گره نيز
 باشـد،  نداشـته  وجود پژوهشي اهداف براي مناسب ةنظري يك انتخاب كانال از

 هـر  كه سازد يم يضرور را جديد توانايي سه وجود بيني، پيش قدرت اين آنگاه
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 ةكننـد  حـداقل  و پردسـتاورد  خردورزانه، ةمواجه مددكار اي گونه به ها آن از يك
  .بود خواهد آينده با ها هزينه

 امـا  نـامطلوب  هـاي  ينده آ از پيشگيري قدرت اول، درجة در درست هاي بيني پيش
 زا بـرون  متغيرهاي بر ناظر ها بيني پيش اگر دوم درجة در دارد؛ همراه به را الوقوع محتمل
 آن، بـا  مواجهـه  بـراي  الزم هـاي  آمادگي ايجاد با كه شود مي فراهم فرصت اين باشد،
 هـاي  فرصـت  از سو، يك از ترتيب اين به و ديد تدارك را زا برون خصلت با اي آينده
 تكيـه  با را آن از ناشي تهديدهاي سو، ديگر از و برد را بهره حداكثر آينده آن از ناشي

   .رساند حداقل به را آن هاي هزينه يا كرد مهار نياز مورد هاي آمادگي و تداركات بر
 شده بندي صورت  دقت به هاي تئوري از منبعث عالمانه هاي بيني پيش كاركرد سومين

 فـراهم  نحـو  بهتـرين  بـه  را مطلوب آيندة ساختن براي اراده اعمال امكان كه است آن
  .سازد مي

  
  ايران اقتصاد در سناريو تدوين مراحل .2

 و نيازها، ها، فرصت تهديدها، شرايط، شناخت و ها سياست تحليل براي ابزاري سناريو
 و آينده سازندة نيروهاي و عوامل گوناگوني دليل به .است آينده برتر هاي ارزش

 اين از .كرد بيني پيش دقيق طور به را آينده توان نمي هرگز ،ها آن ميان تعامل و پيچيدگي
 درست چندان را آينده تصوير ترين محتمل انتخاب نگري آينده متخصصان رو،
 اگر بنابراين، .برد كار به ريزي برنامه براي را مختلفي سناريوهاي بايد چراكه دانند، نمي

 براي قدرتمندي ابزار را آن توان مي گيرد، دربررا  آينده ممكن تصاوير همة سناريو
 خوبي به سناريوها اين كارگيري به و برداري بهره با كه چنان آن آورد، شمار به ريزي برنامه
 .رفت آينده استقبال به توان مي

 امر بر مؤثر معلولي و علت فرايندهاي بر كه است آينده از داستاني توصيفي سناريو
 اندك نيز آن احتمال بلكه نيست، حتمي تنها نه سناريو وقوع .دارد تمركز گيري تصميم
 شـمار  به خوب سناريوي يك هاي ويژگي از درستي و دقت ميزان دليل همين به است؛
 :باشد داشته را زير هاي ويژگي بايد خوب سناريوي .رود نمي
 مسـيري  ديگـر،  عبارت به و باشد داشته وجود آن وقوع امكان يعني باشد، موجه ـ
 كند؛ تصوير را آينده به حال از منطقي
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  باشند؛ داشته دروني سازگاري آن اجزاي ـ
 كند؛ توصيف را معلولي و علت روابط ـ
  آيد؛ كار به گيري تصميم در ـ
 باشد؛ ارتباط بي كامالً گذشته با نبايد كند، مي بيني پيش كه اي آينده ـ
 كند؛ اشاره آينده هاي چالش به ـ
  باشد؛ داشته آينده نوع با متناسب و خوب عنواني ـ
 داشـته  هـم  بـا  اساسي تفاوت كليدي فاكتورهاي از يكي در بايد سناريوها همة ـ
 .باشند

 سـاير  و شود بررسي دقت به كار بستر عنوان به اصلي محتمل آيندة يك است كافي
 .باشند آن محور بر سناريوها
 :گيرند مي شكل منظور دو به سناريوها بيشتر

 عوامـل  و توصيف آينده در خاص زمان يك در را تصويري بخواهند كه هنگامي .1
 كنند؛ بيان را زماني دورة آن مهم كليدي متغيرهاي شرايط و

 آن از يكي به كنوني شرايط از چگونه كه اين و آينده تاريخي روند توصيف براي .2
 .زمان طول در كليدي متغيرهاي مقدار و رشد فرايند بيان نيز و رسيد توان مي ها آينده

 و علـت  فراينـدهاي  توان يم نگرش نيا با چراكه رود؛ مي كار به بيشتر دوم نگرش
 اسـت،  حـال  از متأثر كه را آينده محيطي شرايط و عوامل و اتفاقات ةزنجير و معلولي
 معيارهـاي  و مهـم  متغيرهـاي  روند و شرايط كه است آن سناريو بهترين. كرد توصيف
 مسير تكاملي ذات ها، سياست تحليل در زيرا بكشد، تصوير به زمان به نسبت را كليدي
 عـددي  محاسـبات  هـاي  روش بـا  توان مي را داستاني بيان اين. است مهم بسيار آينده
 .ساخت تر غني

 گام هشت در كه است معروف GBN رويكرد به سناريو، تدوين هاي روش از يكي
  2.شود مي انجام
  

  سناريو تدوين در گام هشت. 3
 اصلي موضوع كردن مشخص :اول گام 1.3
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ـ  شـود  مـي  ترسيم آن با آينده كه اصلي محور شناخت سناريو، تدوين هنگام  بـه  و ــ
 چـه  بـه  كـه  ايـن  .است اول گام ــ يابد مي معنا آن با آينده كه مفهومي ديگر، عبارت
 است موضوعي شود، مي توجه ال ايده وضعيت دهندة توضيح شاخص عنوان به مفهومي

  .باشد )ابژه( ديد موضوع و )سوژه نگاه نوع( ديد زاوية تأثير تحت است ممكن كه
 معرفي توسعه معيار عنوان به متعددي هاي شاخص توسعه، ادبيات چهارچوب در
 ذهن بر حاكم نظري هاي ديدگاه تأثير تحت عمدتاً ها شاخص اين انتخاب .است شده

 از مختلفي هاي جنبه بر ها شاخص اين از هريك كه است آن واقعيت اما است؛ محققان
 زيادي تاحدود است ممكن يافته توسعه اقتصاد يك و دارد اشاره يافتگي توسعه مفهوم

 اقتصادي تاريخ در كه تحوالتي مجموعه بر مروري .باشد ها شاخص اين همة دربرگيرندة
 هاي شيوه از استفاده در جوامع توانمندي كه است آن گوياي خوبي به پذيرفته، صورت

 ازمنظر متفاوتي شرايط جوامع اين در كه است بوده آن ساز زمينه )فناوري( توليد مؤثر
 نيز استفاده مورد تاريخي هاي بندي تقسيم شيوة حتي .باشد داشته وجود يافتگي توسعه
 يا اول موج واژگان از استفاده .است ها بندي تقسيم اين در فناوري مفهوم جايگاه گوياي
 يا كشاورزي انقالب واژگان و خورده، گره فناوري مفهوم با سوم موج يا دوم موج

 عصر در بنگاه يافتن اهميت .است مفهوم اين از متبلور بنيان دانش عصر يا صنعتي انقالب
 كه )1985( ويليامسون .دارد اشاره فناوري مفهوم بر كه است ديگري مفاهيم از صنعتي،
 را بنگاه گيري شكل چرايي است، متمركز سازمان و بنگاه موضوع بر هايش تالش بيشتر
 كه دارد مي اظهار و دهد مي توضيح ها دارايي شدن تخصصي معضل بر غلبه براي

 از خود تبيين اساس )1379( نورث .است فناوري پيامد همان ها دارايي شدن تخصصي
 تحوالتي برمبناي اقتصادي تاريخ در دگرگوني و ساختار كتاب در را اقتصادي تاريخ
 بنا فناوري همان يا كمياب منابع از استفاده در بشر توانايي ةعرص در كه گذارد مي
 و كار تقسيم با را خود مباحث ،ملل ثروت كتاب در زين) 1357( اسميت آدام. كند مي

 مشترك وجه عنوان به فناوري بنابراين،. كند يم تشريح را آن و آغاز فني پيشرفت
 ةرابط معناي به اين كه است بديهي اما است؛ اهميت حائز توسعه در مختلف هاي ديدگاه
 نيا اصلي سؤال جا اين در. دارد همزماني و دهندگي توضيح وجه صرفاً و ستين علي
 تفاوت جا اين از و است نشده عمل كساني جوامع ةهم در زمينه اين در چرا كه است
. شود يم آشكار جوامع در فناوري ارتقاي شرايط شدن فراهم چگونگي در ها ديدگاه بين
 هم با ديگر كه شود يم تأكيد مفاهيمي و متغيرها بر مختلف رويكردهاي در باره اين در
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 يتمام در رسد مي نظر به بنابراين،. دارند را خود خاص الزامات و ستندين يكسان
 و دارد وجود كامل وفاق ةنكت يك يافتگي، توسعه درخصوص متعدد هاي سازي شاخص

. باشد داشته توانمندي فناوري ارتقاي در كه است اي جامعه يافته توسعه ةجامع نكهيا آن
  .است توسعه هاي نظريه توافق مورد اطالعاتي ةپاي فناوري ديگر، عبارت به

 اطالعـاتي  پايـة  ازطريق جامعه يك يافتگي توسعه تبيين مالحظات، اين به توجه با
 نكته دو به توجه زمينه اين در اما دارد؛ قبولي قابل تاريخي و نظري هاي پشتوانه فناوري،
 آن از ايـن  و شـود  تعيـين  درستي به فناوري مفهوم مرزهاي كه آن اول :است ضروري
 درحـال  كشـورهاي  در ويـژه  بـه  اقتصـادي،  عامالن و محققان بين در كه است جهت
 از درست درك براي كه كرده پيدا ذهنيت فناوري از تصوراتي ايران، همچون اي توسعه
 فنـاوري،  اطالعـاتي  پاية پذيرش كه آن دوم است؛ ضروري ها ذهنيت اين تغيير فناوري
 مفهـوم  بـه  توجـه  ديگـر،  عبارت به است، ديگر اطالعاتي پاية چند به توجه از ناگزير
  .داشت توجه ديگر اطالعاتي پاية چند به بايد كه است آن معني به فناوري

  
 محيطي مهم فرايندهاي و كليدي فاكتورهاي كردن مشخص :دوم گام 2.3

 از فهرسـتي  تهيـة  و اسـت؛  اول گـام  اساسـي  نكتة تصميم، يا موضوع كردن مشخص
 اسـت  اي نكته گذارد، مي تأثير تصميم آن شكست يا موفقيت بر كه كليدي فاكتورهاي

 چـه  كليدي هاي انتخاب براي گيرندگان تصميم .داشت توجه آن به بايد دوم گام در كه
 دانسـته  شكسـت  يا موفقيت چيزهايي چه ها گيري تصميم اين در بدانند؟ بايد چيزهايي

  شود؟ مي
 كـه  متغيرهايي شد، انتخاب اول گام در اصلي موضوع عنوان به فناوري كه جا آن از
 چـه  كه اين .است دوم گام موضوع هستند، كننده تعيين فناوري ارتقاي عدم يا ارتقا در

 يا كننده مشاهده ذهن در كه دارد بستگي علي الگوي به كرد، انتخاب بايد را متغيرهايي
 بـه  .است نظري دستگاه همان شناسي روش در در واقع كه دارد وجود كنندگان مشاهده
 انسجام البته كه شود مي انجام نظري چهارچوب يك بر اساس موضوع ارزيابي هرحال،

 هـا  چهـارچوب  ايـن  از برخي در و نيست يكسان نظري هاي چهارچوب اين قدرت و
 نظري هاي دستگاه آن اساس، اين بر .ندارد وجود بيروني و دروني انسجام حداقل حتي
 در نيـز  و است شده بحث ها آن دربارة و اند شده آزمون علمي هاي گفتمان درقالب كه
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 از بيشـتر  زمينـه  اين در اند، يافته سازمان شناسي روش يا فكري مكاتب هاي چهارچوب
 دارنـد،  انسـجام  شـود،  مي مطرح ... يا »مغزي توفان« يا »زني گمانه« عنوان تحت آنچه

  .ندارند يكساني انسجام شده شناخته نظري مكاتب و ها دستگاه اگرچه
 ساختار فناوري، وضعيت بر مؤثر عامل ترين مهم جديد، نهادگرايي چهارچوب در
 ساختار اهميت فناوري، ماهيت به توجه با توان مي زمينه اين در .است مالكيت حقوق
 در فناوري ،)1369( تكنولوژي اطلس گزارش در .ساخت روشن را مالكيت حقوق
 .شود مي متبلور افزار سازمان و افزار اطالعات انساني، سرماية آالت، ماشين حوزة چهار

 در ــ ويليامسون تعبير به ــ پيچيدگي و تخصص از انباشتي عنوان به فناوري رو اين از
 انباشتي چنين مالكيت حقوق يكارامد بدون كه شود مي محقق دارايي نوع چهار
 معني به مالكيت حقوق يكارامد« كه آن اهميت حائز نكتة .بود نخواهد پذير  امكان
 و مبادله هزينة گيري، اندازه هاي هزينه شامل دارايي نگهداشت هاي هزينه بودن پايين
 نايب،( »باشد مي آن منافع با مقايسه در مبادله از قبل انحصاري قدرت حفظ هاي هزينه
در  اين و هستند؛ مالكيت حقوق ساختار هاي ويژگي تأثير تحت ها هزينه اين و )1388
 نظري دستگاه چهارچوب در مالكيت حقوق ساختار تبيين از آغازين گام واقع

 .است جديد نهادگرايي
  
 ران پيش نيروهاي :سوم گام 3.3
 ران پيش نيروهاي كردن فهرست با شد، فهرست كليدي فاكتورهاي كه آن از بعد

 سوم گام اند، شده شناسايي قبالً كه اي كليدي فاكتورهاي بر مؤثر محيطي كالن
 ساختار بر تواند مي كه نيروهايي مجموعه از فهرستي تهية ،جا اين در .شود مي برداشته
 اهميت بگذارد، تأثير دارايي نگهداشت هاي هزينه بر عبارتي به و مالكيت حقوق

 عنوان به توان مي را دارايي نگهداشت هاي هزينه جديد، نهادگرايي نگاه در .يابد مي
  .كرد بندي قالب )Transaction Cost( مبادله هزينة مفهوم

 هاي هزينه شامل كه است اطالعات )كسب( هزينه سنگيني مبادله، هاي هزينه فهم كليد
 و حقـوق  كننـدة  حمايـت  هاي ههزين و مبادله مورد اقالم ارزش با هاي ويژگي سنجش
  .)55 :1377 نورث،( است قراردادها اجراي و هدايت

 را دارايـي  يـك  مبادلـة  از قبل نگهداشت و انتقال گيري، اندازه هاي هزينه بنابراين،
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   .كرد ارزيابي مبادله هزينة مفهوم درقالب توان مي
 در مبادله هاي هزينه سطح كنندة تعيين جامعه، يك نهادي ترتيبات ديگر، سوي از
 به توجه .كنند مي ياد »نهادي ماتريس« عنوان  با آن از نهادگرايان كه است جامعه يك
 .هستند بازي قواعد« نهادها جديد، نهادگرايان رويكرد در كه است ضروري نكته اين

 .سازد مي مقيد را ها آن و بوده حاكم افراد روابط بر كه هستند تعاملي الگوهاي نهادها
 شدت هب ،كنند مي تعامل اي جامعه هر در قواعد آن تحت مردم كه قواعدي تعريف
 شامل ،رود مي كار هب كه يقواعد چون است دشوار نهادها دقيق تعريف .است دشوار
 باورهاي و رفتاري غيررسمي هنجارهاي رسمي، اجتماعي هاي ميثاق مكتوب، قوانين
 افراد رفتار بر ها محدوديت نهادها كنيم مي فكر اغلب ما .است جهان ةدربار مشترك

 رفتار تبيين براي اغلب و رسد مي نظر به واضح اندازه همان به اما ... هستند؛ فرد عنوان به
 كه اين ةدربار افراد نظرات و باورها گيري شكل چگونگي نهادها كه است تر مهم بشر

 اين بر ).1385 نورث،( »كند مي ساختارمند هم را كرد خواهند رفتار مردم ساير چگونه
 .هستند فناوري ارتقاي درنهايت و مالكيت حقوق وضعيت كنندة تعيين نهادها اساس،
 است؛ نهادي ماتريس فزايندة بازدهي ها آن ترين مهم كه دارند مختصاتي خود نهادها
 را زير موارد ها آن ترين مهم كه دارد متعددي نهادهاي نهادي، ماتريس كه آن ضمن
  :گيرد مي دربر

 رفتار سو، يك از كه است قوانين و قواعد از اي مجموعه شامل: دولت نهاد يكم،
 قراردادها ةدهند شكل مبناي ديگر، سوي از و كند يم بيني پيش قابل را اقتصادي عاملين

 بوده دولت سازمان قانون، اجراي و ايجاد منشأ كه جا آن از. است اقتصادي عاملين بين
 عمومي كاالي ةعرض به مبادرت قانون ازطريق ها دولت كه است معني بدان اين است،
 و اندك قانون از پيروي منافع اقتصادي در چنانچه كه است آن اصلي ةمسئل. كنند مي

 آن از ناشي هاي صرفه و قانون كه است بديهي باشد، سنگين العاده فوق آن هاي  هزينه
  .)1388نايب، ( گرفت نخواهد شكل

 شدن چندبعدي سمت به بشري تاريخ در مبادالت روند: فناوري نهادهاي دوم،
 بشري محض دانش رشد ةنتيج امر اين كه است كرده حركت پوياشدن و) پيچيدگي(

 و خصوصي هاي بازدهي بين همواره تاريخ، سراسر در« كه است آن نتيجه. است بوده
 و تعيين مسئله، جا اين در. است داشته وجود عميق شكافي نوآوري، و ابداع اجتماعي
: است اقتصادي فعاليت در ها آن كاربستن به و ها ايده بر مالكيت حقوق تصريح
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 كاالها بر مالكيت حقوق برقراري از دشوارتر فناوري، ةتوسع بر مالكيت حق برقراري
 و ها نوآوري و فكري هاي دارايي ابعاد سنجش دشواري. است بوده منابع نهادهاي يا

 و اجتماعي منابع گرفتن فاصله اصلي دليل مالكيت، حقوق قبيل اين اجراي دشواري
  .)29: 1377نورث، ( است بوده خصوصي

 عبـارت  به است؛ اجرا و گيري اندازه در مبادالتي هاي هزينه افزايش يعني اينها ةهم
 آن حضـور  و دانش شدن تجارتي يا كاربردي دانش به محض دانش تبديل ةالزم ديگر،

 همين به. است ها فناوري اين ايجاد از ناشي نامتقارن اطالعات كاهش فناوري، عنوان به
 نهادينـه  هـا  بنگاه در بخار ماشين اختراع فناوري تا كشيد طول سال صد كه است دليل
 هـاي  هزينه كاهش در كه است بوده فناوري نهادهاي گيري شكل ةدور همان اين. شود

 نهادها كيفيت، تعيين و بندي رتبه نهادهاي شامل و تأثيرگذارند بسيار تبديل و مبادالتي
 نهادهـاي  قـرارداد،  تنظـيم  نهادهـاي  كـار،  بـازار  نهادهـاي  و انگيزشي نظام قواعد و

  .)1991 نورث،( هستند مالكيت حقوق نهاد و بوروكراسي،
 مفهوم همان ذهني هاي سازه جديد، نهادگرايي چهارچوب در :ذهني هاي سازه سوم،
 دليل همين به و دارند تاريخي ماهيت ديگر، عبارت به دارند؛ را نهاد هاي ويژگي
 ةجنب دو درمورد بايد« ذهني، هاي سازه درك براي. است تدريجي و بطئي ها آن تغييرات
: 1377نورث، ( محيط از رمزگشايي. 2 انگيزش،. 1: كنيم مداقه انسان رفتار از خاص

 و يابد يم مفهوم جامعه يك در فوق، ةجنب دو به پاسخ درپي ايدئولوژي، و اخالق). 45
 يك افراد ذهني هاي سازه رو اين از. دهد مي شكل را ذهني هاي سازه ماهيت امر اين

 همان ذهني هاي سازه در واقع. گيرد مي شكل بازي قواعد عنوان به نهادها همچون جامعه
 و اند؛ كرده پيدا تاريخي ماهيت كه بوده جامعه يك درون هاي ارزش و عرف هنجارها،
 مالكيت حقوق بر ذهني هاي سازه تأثير عزيمت ةنقط اخالق، و ايدئولوژي از درست
 محيط بودن عادالنه درمورد را جامعه يك افراد ديدگاه ايدئولوژي. گيرد مي شكل

 امر اين و ساخته فراهم را نهادي مشروعيت ساز زمينه بودن عادالنه. كشد مي تصوير به
 ةهزين به مطلوبيت كسب معني به مجاني سواري. بود خواهد مجاني سواري ةكنند تعيين

 هاي هزينه باشد، باالتر جامعه يك در مجاني سواري ميزان قدر هر و است ديگران
 قدرت حفظ ةهزين و مبادله ةهزين گيري، اندازه ةهزين از اعم ها دارايي نگهداري
...  بود خواهد ناكارآمدتر مالكيت حقوق رو اين از و بوده بيشتر مبادله از قبل انحصاري

 كاهش ساز زمينه تواند مي اخالقي ةجامع يك نامتقارن، اطالعات وجود شرايط در



  ... نهادگرايي نظري چهارچوب تطبيق :ايران اقتصاد آيندة تبيين   170

  

  .)1388نايب، ( برعكس و شود مالكيت حقوق هاي هزينه
 را اصلي موضوع عنوان به فناوري ارتقاي توانايي كه راني پيش نيروهاي بنابراين،

 تعيـين  بهتـر  عبـارتي  بـه  يا مبادله هاي هزينه تعيين ازطريق كه هستند نهادها دارند،
 تواننـد  مـي  )هـا  دارايـي  نگهداشت هاي هزينه( ها دارايي در فناوري تبلور هاي هزينه
  .شوند فناوري ارتقاي ساز زمينه

 ابعـاد  بـه  توجـه  كـه  دارد ابعادي آمد، ميان به سخن آن از كه نهادهايي از هركدام
 .است چهارم گام موضوع هريك،
  
 قطعيت عدم و اهميت بر اساس بندي رتبه :چهارم گام 4.3
ـ  دو يـة برپا ران پيش نيروهاي و كليدي فاكتورهاي بندي رتبه بعدي، گام  مهـم  ةنكت

 :است
 است؛ شده مشخص اول گام در كه هدفي به دستيابي اهميت ميزان .1
 سـه  يـا  دو تعيـين  بـه  كه فرايندها، و فاكتورها آن قطعيت عدم ميزان تشخيص .2
 .انجامد مي تر نامعين و تر مهم فرايند يا فاكتور

 سـناريوها  تفـاوت  معيـار  كه است فاكتورهايي تعيين گام، اين از مقصود ،در واقع
 .است

 اصـلي،  هـدف  .اسـت  سناريوسازي بخش ترين مهم فاكتورها، اين كردن مشخص
 بـراي  .باشند داشته چشمگيري هاي تفاوت كه است سناريو محدودي تعداد به رسيدن

 و بنيـادين  مسـائل  برپايـة  بايـد  آيـد،  شـمار  به مفيد و كارآ ابزاري سناريو يك كه آن
 بايـد  نيـز  سـناريو  يـك  هـاي  ران پيش يا اساسي هاي تفاوت .شود تدوين كننده تعيين

 جلـوگيري  قطعيتـي  عـدم  هـر  محور بر مختلف سناريوهاي زيادي از تا باشد محدود
 .ساخت توان مي اندكي سناريوهاي ولي دهد، رخ است ممكن زيادي هاي اتفاق .شود
  .سازد مي مختل را فرايند كل كارآيي سناريوها، زيادي و تعدد
 يـا  مطالعـه  اين ران پيش نيروهاي حوزة در سناريوسازي مالحظات، اين به توجه با
 در تغيير هرگونه كه است معني بدان اين و باشد؛ معطوف نهادي تغييرات به بايد نهادها

 كـه  است بديهي بود، خواهد منوط نهادها حوزة در معين تغييراتي به فناوري، وضعيت
 حتـي  يا و فناوري توان كاهش يا فناوري ارتقاي درجهت تواند مي نهادي تغييرات اين
 در و نهـادي  تغيير فرض بر مبتني سناريوي با اول حالت دو هر در كه باشد تغيير عدم
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 توجـه  با حال، .بود خواهيم مواجه نهادي ثبات فرض بر مبتني سناريوي با سوم حالت
  .شود بحث نهادي تغيير و ثبات مفهوم دربارة است الزم مفروضات، اين

 بـراي  تمـايلي  آن در كه دارد وجود وضعيتي نهادي، تغييرات به مربوط مباحث در
 قـرار  تعـادلي  وضـعيتي  در نهادهـا  و ندارد وجود اقتصادي عامالن درنزد نهادها تغيير
  .دارند

 بـه  مربـوط  قرارومـدارهاي  طرفين زني چانه توان اگر كه است وضعيتي نهادي تعادل
 طـرفين  از يـك  هيچ انگاريم، مفروض سازند، مي را اقتصادي مبادلة كل كه را قرارداد
 داشـته  توجـه  .يابد نمي صرفه به مقرون را ها توافق ساختار تجديد درجهت منابع صرف
 موجـود  قـوانين  و قراردادهـا  از همگـان  كـه  نيست معني بدان وضعيتي چنين باشيد
 طرفين بازي تغيير نسبي هاي هزينه و منافع برآيند كه است آن مبين فقط بلكه اند، راضي
  .)139 :1377 نورث،( بود نخواهد صرفه به مقرون تغيير اين كه است نحوي به قرارداد

 كـه  اسـت  هـا  محـدوديت  از اي پيچيـده  مجموعة ثمرة« نهادي، ثبات اين در واقع
 سـطح  از سـطح  هـر  تغيير كه مراتبي سلسله در گرفته جاي رسمي قوانين از اند عبارت
 شـامل  را غيررسـمي  هـاي  محدوديت همچنين مجموعه اين .است تر پرهزينه آن ماقبل
 كـه  جا آن از .قوانين تعديل و جرح و بسط و شرح گسترش، از اند متشكل كه شود مي

 »دارند بقا براي قوي استعدادي اند، شده عادي رفتار از جزئي غيررسمي هاي محدوديت
  ).135 :1377 نورث،(

 كه 3هستند خودتثبيت سازوكار چهار شوند، مي نهادي تثبيت ساز زمينه كه داليلي اما
  :از اند عبارت
 بر هزينه و بر زمان العاده فوق فرايندي نهادها، ايجاد :نهادها تأسيس هاي هزينه .1
 منافع به دستيابي در اقتصادي عامالن رفتارهاي برآيند از زمان گذر در نهادها .است

 درجهت هايي هزينه پرداخت از ناگزير گيري شكل مسير در و گرفته شكل كمياب
 هرگونه ثابت، هاي هزينه اين اعمال از پس .است بوده نهادها ديگر با سازگاري
 پاييني بسيار هزينة با باشد، داشته سازگاري شده تأسيس نهاد با كه جديد نهادسازي

 نهادي يك تأسيس هاي هزينه كه شرايطي در ديگر، عبارت به بود؛ خواهد پذير امكان
 هزينة و كنند استفاده توانند مي آن مقياس هاي صرفه از سازگار نهادهاي باشد، بيشتر

 تحميل مستلزم آن تقابل در نهادسازي هرگونه برعكس و يابد مي كاهش آن نهادسازي
 چنين پرداخت از جوامع مواقع اكثر در كه است جامعه بر باال بسيار هاي هزينه
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 براي .است نهادي ماتريس فزايندة بازدهي ساز زمينه اين و هستند ناتوان هايي هزينه
 زمان گذر در زيادي بسيار هاي هزينه با كه هستند نهادهايي ازجمله ديني نهادهاي مثال،
 راستاي در نهادسازي هرگونه رو اين از .يابند مي گسترش و بسط جامعه يك در

 توان مي ديگر، مثال عنوان به .دارد پاييني العاده فوق هاي هزينه جامعه، يك ديني نهادهاي
 يافته سامان آن با ديگر نهادهاي مجموعه كه كرد اشاره جامعه يك در اساسي قانون به

 هر كه است هايي هزينه متضمن جامعه يك اساسي قانون در تغيير رو اين از است؛
 .ندارد را آن پرداخت توان اي جامعه
 نهادي مجموعة يا نهاد يك از جامعه يك بيشتر گيري بهره :يادگيري اثرات .2

 ناشي امر اين كه يابد افزايش موردنظر حوزة در جامعه آن هاي مهارت شود مي موجب
 باالتري كيفي عملكرد موردنظر حوزة در جامعه آن درنتيجه، است؛ يادگيري اثرات از

 جامعه ترتيب، بدين .باشد پذير امكان كمتر هاي هزينه تقبل با امر اين درضمن و داشته
 فزايندة بازدهي« عنوان با آن از كه داشت خواهد موردنظر وضع به خاصي اينرسي
 رانت، خلق يا مجاني سواري در جامعه يك افراد توانمندي .شود مي ياد »نهادي
 نبوده مرسوم اين از قبل تا كه مذهبي جديد مراسم برگزاري در جامعه يك هاي مهارت

 اين ازجملة مجاني سواري يا درآمد مجدد توزيع هاي فعاليت در جامعه هاي مهارت يا
 است؛ هزينه صرف نيازمند ها مهارت اين در تغيير هرگونه كه است بديهي .است موارد

 در كه اي جامعه براي بنابراين، .دارد داللت نهادها انباشتي ماهيت بر در واقع اين و
 صرف نيازمند زمينه اين در تالش هرگونه دارد، اندكي تجربة فناوري ارتقاي حوزة
 ارتقاي حوزة به مربوط روندهاي از جامعه مسير تغيير و است بيشتر هزينة و زمان

  .بود خواهد ممكن سادگي به فناوري
 را توان اين و هستند نااطميناني دهندة كاهش نهادها :مساعي تشريك اثرات .3

 از و كنند بيني پيش را بازيگران ساير رفتار كه دهند مي قرار اقتصادي بازيگران دراختيار
 و عملكردها شدن تخصصي نيز ها آن بين همكاري .هستند همكاري ساز زمينه رو اين

 موجب اقتصادي عامالن بين همكاري بنابراين، .دارد درپي را رفاه ارتقاي درنتيجه
 باثباتي شرايط يك از خروج معني به )نهادها( همكاري قواعد تغيير هرگونه كه شود مي

 و دهد؛ مي افزايش را تغيير هاي هزينه و دارد درپي را بازيگران بين مقاومت كه باشد
 توزيع كه نهادي ساختار يك در مثال، براي .دارد اشاره نهادها فزايندة بازدهي به اين،

 متناسب اي حوزه در اقتصادي بازيگران از هريك و است سودآور فعاليتي درآمد مجدد
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 تغيير در مبنا عنوان به فناوري ارتقاي كه درصورتي اند، كرده كسب مهارت فعاليت اين با
 با متناسب اقتصادي بازيگران از هريك كه است الزم شود، گرفته درنظر نهادي ساختار
 درپي را آنان مقاومت است ممكن اين و كند كسب مهارت فناوري ارتقاي موضوع
  .باشد داشته
 اقتصادي عامالن دربين )نهاد( همكاري قاعدة يك كاربرد :تطبيقي انتظارات .4

 بيشتر افزايش به خود نوبة به اين و آيد وجود به اعتماد موردنظر نهاد به شود مي موجب
 .شود مي موردنظر نهاد به بيشتر بخشي عمق ساز زمينه درنهايت و منجر نهاد به اعتماد
 نهادهاي يا آورد مي دنبال به بيشتري اعتماد بازار، نهادي ترتيبات به اعتماد مثال، براي

 شود مي ها فعاليت نوع اين بيشتر سودآوري موجب درآمد مجدد توزيع از كننده حمايت
 تغييرات شود مي سبب درنهايت و منجر نهاد نوع اين به بيشتر اعتماد به امر اين خود و

 نهادي ماتريس فزايندة بازدهي معني به اين و باشد؛ داشته بيشتري هزينة نهادها اين
 .است
 روشن بيشتر نهادي تغيير مفهوم نهادي، ثبات دربارة شده مطرح نكات به توجه با
  .شود مي

   :اند نهادي تغييرات منشأ زير عوامل تمامي
 نيروي به زمين نسبت تغييرات مانند( توليد عوامل قيمت نسبت شدن دگرگون .1
 ؛)زمين به سرمايه يا سرمايه، به كار كار،
 ؛... اطالعات، هزينة تغييرات .2
 )نظامي فني دانش تغييرات تر، توجه شايان و تر مهم همه از( فني دانش تغييرات .3

  .)136 :1377 نورث،(
 را جامعه مختلف هاي گروه توانايي توانند مي فوق عامل سه هر كه شود مي مالحظه

 تغيير منزلة به امر اين كه سازند فراهم نهادي ثبات در تغيير هاي هزينه پرداخت در
 جامعه از هايي گروه فوق، تغييرات چهارچوب در ديگر، عبارت به است؛ نهادي
 اين البته كه دهند كاهش نهادي تغييرات ازطريق را معامالتي هاي هزينه توانند مي
 عوامل نسبت تغييرات شدن دگرگون .است نهادي ثبات در تغيير پرداخت توان معني به

 اطالعات هزينة تغييرات همچنين، است؛ ها آن زني چانه قدرت تغيير معني به توليد
 و است يافته تغيير اطالعات به جامعه از هايي گروه دسترسي سطح كه است آن معني به

 اطالعات كه است بديهي .يابند دست آن به متفاوت هايي هزينه با توانند مي ها آن حاال
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 كه است روشن ديگر، سوي از .است اقتصاد سطح در زني چانه قدرت ساز زمينه
 مختلف هاي گروه زني چانه قدرت خوردن برهم موجب تواند مي فني دانش تغييرات
 اين به بنا .است مشهود بسيار نظامي دانش حوزة در امر اين كه باشد جامعه

 و صعودي هاي بازدهي :پذيرد مي تأثير عامل دو از نهادي تغييرات مسير مالحظات،
  .)151 :1377 نورث،( است آن مشخصة زياد معامالتي هاي هزينه كه ناقص بازارهاي

  :گرفت درنظر توان مي سناريو دو فوق، نكات به توجه با بنابراين،
  است؛ موجود وضع روندهاي ادامة معني به كه نهادي، ثبات :اول سناريوي
 مالكيـت  حقـوق  ارتقاي ساز زمينه كه آن به مشروط نهادي، تغييرات :دوم سناريوي

  .باشد فناوري وضعيت بهبود درجهت
  
 حركت ةنقش يا سناريو منطق انتخاب :پنجم گام 5.3
 طرحي و منطق بايد گوناگون، ممكن اتفاقات و ران پيش نيروهاي شدن مشخص از پس
 يا و سناريو منطق انتخاب براي .شود نوشته آن بر اساس بايد سناريو كه كرد انتخاب را

 دانسـت  يعنـي  شد؛ آگاه يكديگر بر نيروها تأثير چگونگي از بايد داستان حركت نقشة
 يـك  دربرابـر  نيـرو  يك چرا دليل؟ چه به و كند مي تقويت را ديگر نيروي نيرو، كدام

 پيتـر  است؟ استوار هدفي چه بر ها گيري تصميم و ها تالش و كند؟ مي مقاومت حركت
 هـايي  نقشه و افتاده اتفاق بارها كه هايي نقشه از ،بلندمدت ديدگاه هنر كتاب در شوارتز

 :است نوشته چنين شده، تكرار زماني هاي دوره بعضي در كه
 همـة  هماننـد  كـه  اسـت  بـزرگ  بازي يك اجراي صحنة جهان، :بازنده و برنده .1
 و اسـت  صفر آن هاي باخت و برد مجموع .دارد پاداش و باخت و برد ديگر هاي بازي

  .كنند مي رقابت هم با دشمن همانند آن بازيگران
 و غلبـه  ها آن بر بايد كه است عظيم موانع از اي مجموعه جهان، :پاسخ و چالش .2
 خـود،  هاي نوآوري و ها خالقيت برانگيختن با كه است كسي قهرمان .كرد فتح را ها آن

 .دارد برمي راه سر از را موانع
 جريان جلو سمت به پيوسته و شكل مارپيچي مسير يك در تكامل و رشد : تكامل .3
 را آن مهندسان و دانشمندان تفكر كه اي ساده و عادي مسير خاطر به نقشه، اين از .دارد
 .كنند مي استفاده محور عنوان به عموماًً پيمايد، مي
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 شـبكة  ظهـور  .است محور انقالب سناريوهاي بارز صفات از ناپيوستگي :انقالب .4
 تنهـا  .اسـت  شـده  منشعب فناوري تكامل معمول مسير از كه است راهي وب، جهاني
 ايدة هيچ كردند، بيني پيش را آن كه هم اي عده و كردند نگري آينده را وب اندكي افراد

 .نداشتند آن رشد سرعت و حيطه دربارة ي ا پيشرفته
 جمعيتي و اقتصادي روندهاي برمبناي كه هايي نقشه ويژه به ها، نقشه بعضي :دوره .5

  .دارند اي دوره طبيعت و ذات هستند،
 مورد سه اندازة به هرچند بعدي مورد دو و هستند؛ رايج مسيرهاي اول، مورد سه
 در .شوند مي ديده سناريوها از بعضي در و اند جذاب اي عده براي نيستند، متداول اول

 پيامدهاي از خاصي تركيب كه شرايطي با نقشه آن كه كرد توجه بايد نقشه انتخاب
 عدم بنيادين محورهاي كردن مشخص از بعد .باشد داشته سازگاري هستند، غيرقطعي
 يك يا )محور يك بر( طيف يك صورت به را ها آن است آن بهتر مهم، هاي قطعيت
 را متفاوت سناريوهاي و داد نمايش )محور سه بر( حجم يك يا )محور دو بر( ماتريس

 اين كمك به .گيرد جاي آن در هم ها آن جزئيات كه طوري به كرد، مشخص آن در
  .كرد معلوم را سناريو منطق توان مي ماتريس
 .است ضروري فناوري ماهيت شناخت حركت، سناريوي منطق بهتر درك براي
 يوناني واژة دو از متشكل اصل در واژه اين كه است تكنولوژي واژة برگردان فناوري،

 شناخت از خاصي نوع لوگوس و هنر و مهارت يعني تخنه .است لوگوس و تخنه
 اطالق هنر و مهارت بر مبتني شناخت نوعي به تكنولوژي، اساس اين بر .است منطقي

 اين هردوي .است ضروري هنر و مهارت بر مبتني شناخت الزامات به توجه .شود مي
 قدر هر ديگر، عبارت به است؛ بحث مورد فعل تكرار تعداد تأثير تحت ها شناخت
 چهارچوب، اين در .شد خواهد حاصل نيز بيشتري شناخت شود، بيشتر تكرار تعداد

  .شود مي بندي دسته انتقال قابل غير و ضمني هاي دانش زمرة در فناوري
 كه دارد وجود متعددي تعاريف فناوري به مربوط ادبيات حوزة در امروزه اما

 از معيني مفهوم ،ها آن از بندي جمع يك با تا شود مي اشاره زير در تعريف سه به
  .آيد حاصل فناوري

 هاي روش و ها شيوه ابزارها، از است عبارت فناوري :الروس فرهنگ از اول تعريف
  .)21 :1369 متحد، ملل سازمان( صنعت مختلف هاي حوزه در استفاده مورد
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 خـدمات  و كـاال  توليد براي الزم مهارت و دانش فناوري :يونسكو از دوم تعريف
 در موجـود  عوامـل  تركيـب  و انسـان  شناخت و ذهني قدرت حاصل امر اين و است

  .)21 :1369 متحد، ملل سازمان( است طبيعت
 شناخت بر متكي بشر، دست ساختة محصولي فناوري :شريف نواز از سوم تعريف

  .)Sharif, 1986( است بازار در دادوستد قابل و توسعه و تحقيق بر مبتني آگاهي، و
 در و اسـت  مهـارت  فنـاوري : اسـت  اهميـت  حـائز  نكتـه  چنـد  تعاريف، نيا در

 هـاي  دانـش  ةزمر در فناوري دارد؛ ياديز اهميت تكرار مهارت، بر مبتني هاي شناخت
 انتقـال  غيرقابـل  كـه  شـود  مي اطالق ها دانش از دسته آن به ضمني دانش. است ضمني
 و مهـارتي  ويژگـي  بـه  توجه با فناوري بنابراين،. شوند مي كسب كار درحين و هستند
  .دارد انباشتي ماهيتي بودن، ضمني
 ةمرحل تا بنگاهي درون ةمرحل از كه است جمعي فرايندي فناوري نكهيا ديگر ةنكت
. است ناتواني معني به باشد، نداشته شدن بازاري امكان كه فناوري. رديگ مي دربر را بازار
 نيا ولي دارد وجود ادييز ةبرجست متخصصان توسعه، درحال كشورهاي در

 مطرح فناوري صاحب اقتصاد يك عنوان به را خود كشور اند نتوانسته متخصصان
 چشمگيري هاي موفقيت صنعتي كشورهاي در متخصصان همين كه آن حال سازند،
 نظام يك مختلف اركان عملكرد فرايند فناوري كه است آن ةدهند نشان اين و دارند؛

 فناوري منظر، اين از و است دولت و بازاري نهادهاي تا بنگاه و دانشگاه از اقتصادي
  .است جمعي فرايندي
 و نـدارد؛  تخصص فناوري هاي حوزه ةهم در توانمندي اقتصاد هيچ ديگر، سوي از
. شـود  مـي  شامل نيز را امريكا همچون اي يافته توسعه و بزرگ اقتصادهاي ،يژگيو اين
 انتخـابي  كـه  آن  محض به و هستند انتخاب از ناگزير اقتصادها كه است معني بدان اين

 مسـير  بـه  وابسـته  اقتصـادها  و شود يم كمتر اقتصادي آزادي ةدرج گيرد، مي صورت
  .دارد مسير به وابستگي ويژگي فناوري جه،يدرنت. شوند مي

 يك كه اين است؛ فناوري ماهيت فناوري، مفهوم شدن روشن در ديگر گشاي راه نكتة
 به و شود مي قلمداد فناوري صاحب كه دارد چيزي چه فناوري صاحب جامعة يا بنگاه

  .شود مي متبلور چگونه فناوري تر روشن عبارت
 واردات شكل در فناوري كنندة مصرف توسعه درحال كشورهاي اكثر كه جا آن از
 از اعم ــ مختلف اقشار دربين فناوري از رايج تصور هستند، آالت ماشين
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 معطوف كشورها اين آالت ماشين به صرفاًً ــ مردم و صنعتي مديران گذاران، سياست
 .است داشته درپي فناوري دربرابر اي بينانه غيرواقع و خاص رفتارهاي امر اين و شده
 فقدان فناوري، افزار انسان بخش عنوان به انساني نيروي با مناسب رفتارهاي به توجهي بي

 و فناوري، افزار سازمان بخش عنوان به فناوري براي مناسب سازماني هاي رويه
 پيامدها اين جملة از افزار، دانش بخش عنوان به اطالعات مستندسازي به توجهي بي

 اين و نيستند واردكردني وجه هيچ به اخير مورد سه كه است اين بااهميت نكتة .است
 كه است حالي در اين .نيست وارداتي اي پديده فناوري اساساًً كه است معني بدان

 و فناوري مسئلة به رويكرد نوع اين بودن ذهني دليل به صنعتي، مديران و گذاران سياست
 وجه به عمل در فناوري، مختلف ابعاد دربارة علمي اطالعات داشتن رغم علي
  .كنند مي توجه فناوري افزار نيماش

 در فنـاوري  ارتقـاي  درجهت نهادي تغييرات سناريوي منطق نكات، اين به توجه با
  :است شده ارائه زير ماتريس

  فناوري ارتقاي درجهت مالكيت حقوق هاي هزينه كاهش :نهادي تغييرات سناريوي منطق

 و فناوري نهادهاي دولت، حوزة در نهادي تغيير مسير
  ذهني هاي سازه

  اجرا و گيري اندازه هاي هزينه
  بازندگان  برندگان
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 * * آالتماشين

 * * انسانينيروي

 * * سازمان

 * * اطالعاتومستندات

 * * توليديكاالي

 سـاده  هـاي  منطـق  اين از سناريوها منطق كه است ضروري نكته اين به توجه البته
 سـناريوهاي  منطقـي  هسـتة  بنابراين، .گيرد مي دربر را تري پيچيده مسائل و است فراتر
 چهارچوب و موضوع در بيشتر و ماتريس يك هاي خانه تغييرات در كمتر آمده دست به

 چهـارچوبي  تشـخيص  كرد، توجه آن به بايد كه مهمي نكتة .گيرد مي قرار داستان يك
 آن بتواند ثانياًً باشد، داشته را حركت و پويندگي اين گنجايش و ظرفيت اوالًً كه است

   .سازد ظاهر مؤثري نحو به را
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 حـوزة  در مالكيـت  حقـوق  يكارامـد  برندگان و بازندگان كه است اين سؤال اما
 در كه است فضايي ترسيم سؤالي، چنين به پاسخ الزمة هستند؟ هايي گروه چه فناوري

  .شود مي فراهم فناوري ارتقاي هاي زمينه آن،
 نهاد دو دولت و بازار اقتصادي، ادبيات در كلي طور به مالحظات، درقالب
 در و قيمت سازوكار درقالب مبادالت بازار، در. هستند منابع توزيع و تخصيص

 است مشتركي لفظ بازار اما. گيرد مي صورت اقتصادي عامالن بين مبادالت چهارچوب
 بازار آن در كه ندارد وجود اي جامعه هيچ در واقع. رود مي كار به جوامع ةهم در كه

 يكساني عملكرد بازارها اين در كه است بديهي حال، نيا با. باشد نداشته وجود
 ترسيم مرحله سه در را بازار تحول مراحل نورث زمينه، اين در. شود نمي مشاهده

  :كند مي
 و كوچك مقياس در توليد بر مشتمل شخصي مبادلة اقتصادي، تاريخ اعظم بخش
 يعني مبادله انگارة دومين مبادله، دامنة و اندازه گسترش با ... است بوده محلي تجارت
 خويشاوندي، پيوندهاي انگاره، اين در .گرفت شكل تدريج به غيرشخصي مبادلة انگارة
 ... كند مي مقيد را طرفين بازرگاني هاي اسلوب و قواعد يا ها، گروگان تبادل ها، تضمين
 .است اجرا بر ثالث شخص نظارت با توأم غيرشخصي مبادلة مبادله، سوم شكل سپس
 قراردادهاي ها آن در كه است بوده موفق و نوين اقتصادهاي اصلي پاية مبادله، اين

  .)66 :1377 نورث،( اند شده اجرا اقتصادي نوين رشد براي الزم پيچيدة
 در و دارد وجود آن از مناسب توزيع و تخصيص انتظار كه بازاري آن در واقع
 ثالث شخص نظارت با مبادله يعني سوم نوع بازار شده، محقق يافته توسعه كشورهاي

 حياتي بسيار نظارت كيفيت ،جا اين در .است دولت همان ناظر، اين كه است اجرا بر
 ناظر يك با سوم نوع بازار يك در اما ).شد خواهد اشاره آن به ادامه در كه( است
 عامالن ،)است شده استوار آن بر ها تئوري و است اقتصاد دانش مفروض كه( طرف بي

 شرايط، اين در .كنند مي وفصل حل بازاري مبادالت ازطريق را خود نيازهاي اقتصادي
 يك در مثال، براي .گيرد مي صورت آن حداكثر در سپاري برون اقتصادي عامالن براي
 بازاري هاي قيمت ازطريق همه كاركنان، بر نظارت و بازاريابي فناوري، توليدي، بنگاه
  .است هزينه كمترين با عوامل انتخاب اقتصادي، عامالن وظيفة تنها و شود مي ممكن

 است؛ ابربنگاه يك ولتد. است دولت منابع توزيع و تخصيص ديگر، سازوكار
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 قرار تأثير تحت اداري هاي گيري تصميم ازطريق را توليد عوامل كاربرد تواند مي چراكه
 را ها فعاليت همان توانند مي كه هايي بنگاه ساير رقابت دليل به ــ معمولي بنگاه اما. دهد
). Coase, 1937( است هايش فعاليت توقف درمعرض ــ دهند انجام كمتر هاي هزينه با

 بنگاه كه كاري كند؛ اجتناب بازار رقابت از بخواهد، كه هرگاه تواند مي دولت دركل،
 بازاري قرارداد گيرد، مي كار به كه توليدي عوامل صاحبان با بايد بنگاه. تواند نمي هرگز
 اما. نيست دولت فاقد اي جامعه هيچ و است مشترك لفظ يك نيز دولت يول. كند تنظيم
  . دارد يكديگر با ادييز هاي تفاوت ها دولت عملكرد و كيفيت كه است بديهي
 كلـي  دورة سـه  در دولـت  تحوالت تاريخ كلي، بندي تقسيم يك در نورث، نظر از
   ):North, 2009( است تفكيك قابل

. اند بوده پيش سال هزار 10 از قبل تا كه است بوده اوليه هاي دولت ةدور اول، ةدور
 باثبات هاي دولت خشونت، قدرت  صاحب يها گروه نيب توافق عدم ليدل به دوره، اين در

 نتيجه اين به خشونت قدرت صاحبان ش،يپ سال هزار 10 از نكهيا تا. اند نگرفته شكل
 بيشتر باثبات دولت يك ايجاد از ها آن عايدي يكديگر، با توافق درصورت كه رسيدند
 بوده محدود يدسترس با دولت عنوان با دولت مفهوم دوم ةدور آغاز نيا و بود؛ خواهد
 نيا و افتي شيافزا ينسب طور به ها دولت نيا ثبات خشونت، كارشناسان ائتالف با. است

 باالرفتن آن، امديپ كه شد ديگر عمومي كاالهاي از برخي ةارائ و امنيت افزايش موجب
 يستان اتيمال قدرت شيافزا ساز نهيزم نيا و بود جامعه توليدات و ثروت سطح ينسب

 جامعه منابع دوره، نيا در كه است نيا مهم ةنكت. شد محدود يدسترس با يها دولت
 قدرت صاحبان ائتالف اريدراخت تنها، )رانت صندوق نورث،تعبير  به( منبع كي عنوان به

 برايايجادشده ( رانت با ًعمدتا ها دولت اين در منابع توزيع ةشيو و گرفت قرار خشونت
 دسترسي با هاي دولت را ها آن نورث رو، اين از. رقابت نه است) صندوق اعضاي
 تعداد استثنايي، شرايطي تحت ش،يپ سال صديس حدود از. كند مي گذاري نام محدود

 از بيشتري سطح به ها آن در منابع به دسترسي ةدامن كه اند شده ايجاد  دولت محدودي
 يدسترس با دولت عنوان با دوره، آن از نورث. يافت تسري) اقتصادكل ( جامعه اعضاي

 رقابت سمت به رانت عيتوز از منابع توزيع ةشيو كه بود نجايا در و است كرده ادي باز
 جا جابه رقابت سمت به رانت از منابع توزيع ةشيو قدر هر كه است بديهي. كرد دايپ رييتغ

 باز دسترسي با هاي دولت سمت به محدود دسترسي با هاي دولت طيف از ها دولت شود،
 دسترسي با دولت يك چهارچوب در كه است نيا مهم ةنكت. كرد خواهند حركت
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 و باشد داشته را رانت جذب نهادي توانمندي كه گرفت خواهد شكل هايي بنگاه محدود،
 ايجاد ةزمين در ويژه به رقابت نهادي توانمندي با هاي بنگاه باز دسترسي با دولت يك در

  .)2009 نورث،( داشت خواهند ماندگاري توانايي فناوري
كه ( دارد وجود خصوصي بخش نيز محدود دسترسي با دولت يك در بنابراين،

 هايي رانت جذب در خصوصي بخش اين توانايي اما؛ )است خصوصي بخش واقعاً
 است هايي ارتباط موفقيت اصلي عامل و شود مي توزيع دولت نوع اين در كه است
 و توانايي خصوصي بخش اين كه است بديهي. است كرده برقرار قدرت منابع با كه

 نهيزم نيا در مهارتي اساساً چراكه ندارد، رقابت و نوآوري كارآفريني، براي اي انگيزه
 و خصوصي بخش عنوان به اقتصادي ادبيات در آنچه. است نكرده كسب

 با دولت با سوم نوع بازار در كه است خصوصي بخش شده، بيان آن هاي كارآمدي
 در خود هاي توانمندي ةواسط به خصوصي بخش اين و گرفته شكل باز دسترسي

  .قدرت با ارتباط و رانت با نه است شده جاديا رقابت و فناوري ةحوز
 بـه  هـا  فعاليـت  واگذاري محدود، دسترسي با دولت شرايط در كه است رو اين از
 واگذاري صرفاً بلكه نيست، بهتر كارآيي معني به ذكرشده، مختصات با خصوصي بخش

 سـازوكارهاي  كـه  آن مگـر  است، ناكارآمد خصوصي بخش به ناكارآمد دولت يك از
 سازوكارها اين .شود فراهم باز دسترسي با دولت با سوم نوع بازار يك سمت به حركت
 بـا  خصوصي بخش پيدايش هاي زمينه كه است نهادي چهارچوب در اصالحات همان

 اقتصـادي،  عـامالن  همـة  و رانت؛ جذب نه كند مي فراهم را فناوري و رقابت مهارت
 خـود  بـراي  را موفقيـت  كسب و رقابتي فرايند چنين در حضور امكان ذهني، لحاظ به

  .كنند مي احساس
 كه است نهادي چهارچوب محصول كارآمد خصوصي بخش كه آن كالم خالصة

 و فنـاوري  هـاي  توانمنـدي  برمبناي را اقتصادي عامالن همة ارتقاي و حضور زمينة
  .كند مي فراهم رقابتي
 اين نهادي تغييرات بازندگان و برندگان شناخت زمينة در ديگر ضروري نكتة
 حوزة در توانمندي بدون و است صنعتي بنگاه حوزة در فناوري خاستگاه كه است

 كارامد مالكيت حقوق فقدان معمول، طور به .نيست پذير امكان فناوري ارتقاي صنعت،
 آن صنعت حوزة در خصوصي بخش حضور از مانع توسعه، درحال كشورهاي در
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 كانون در )داللي( خدماتي يا درآمد مجدد توزيع هاي فعاليت و شود مي كشورها
 ارتقاي حوزة در نهادي تغييرات محوريت كه آن نتيجه .گيرد مي قرار بخش اين توجه

 ازطريق كه است فناوري هاي شايستگي بر اساس منابع تخصيص به توجه فناوري،
 .است توانمندي اين ايجاد منظور به صنعتي بنگاه بر تمركز و پذيرد مي صورت رقابت

 منابع به رانت درقالب كه هستند هايي گروه موردنظر نهادي تغييرات بازندگان بنابراين،
 سودجويي از مانع صنعتي ارتقاي كه هايي گروه نيز و رقابت نه دارند دسترسي جامعه

 كه دارد وجود فضايي البته .شود مي درآمد مجدد توزيع هاي فعاليت در ها آن
 دسترسي جامعه منابع به ها آن پيرامون ايجادشده هاي رانت ازطريق صنعتي هاي بنگاه
 چهارچوب، اين در .شد خواهند متضرر نهادي تغييرات اين از نيز ها آن كه دارند

 تصوير به زير فضاي در فناوري ارتقاي محور بر نهادي تغييرات برندگان و بازندگان
  .اند شده كشيده
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بخش حضور براي انگيزه ايجاد درجهت سازي زمينه مالحظات، اين به توجه با
 يكارامد بر مؤثر عوامل ارتقاي براي سازي زمينه نيازمند صنعت حوزة در خصوصي

)بازرگاني(توزيع مجدددرآمد  

 رقابت رانت

ــنعت صــــــــ

 برندگان بازندگان

 بازندگانبازندگان
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  .است مربوط ششم گام به كه است موضوعي اين و است؛ مالكيت حقوق
  
 سناريو كردن كامل :ششم گام 6.3

 .سـازند  مي مشخص است، سناريوها تمايز موجب كه را هايي منطق ران، پيش نيروهاي
 فرايندهاي و فاكتورها فهرست از استفاده با سناريوها ابتدايي طرح پروراندن آن، از پس

 يك كليدي فرايندهاي و فاكتورها همة .بود خواهد ميسر سوم و دوم هاي گام در كليدي
 عـدم  يـك  سـوي  كـدام  كه است واضح خوبي به گاهي .گيرد قرار مدنظر بايد سناريو
 را سـناريو  مختلـف  هـاي  بخـش  پايـان،  در .بگيـرد  قرار سناريو كدام در بايد قطعيت

 .كنند مي وصل يكديگر به منسجم داستان يك صورت به
 دهندة تشكيل اجزاي بر مالكيت حقوق ارتقاي فناوري، ارتقاي الزمة كه جا آن از

 يا اجرا هاي هزينه و گيري اندازه هاي هزينه كاهش حوزة دو در كه شد عنوان فناوري
 ها هزينه اين كاهش كه شود مي مطرح نكته اين حال يافت، معنا مبادله هاي هزينه همان

 هاي هزينه گيري شكل اصلي عامل جديد، نهادگرايي ادبيات در .شود مي ممكن چگونه
 طرف يك بيشتر دسترسي معني به اطالعات تقارن عدم .است نامتقارن اطالعات مبادله،
 كند مي فراهم را بيشتر اطالعات با طرف طلبي فرصت زمينة كه است اطالعات به مبادله

 از جلوگيري يا اطالعات تقارن عدم كاهش براي كمتر اطالعات با طرف رو اين از و
 درپي هايي هزينه ها تالش اين كه كند مي هايي تالش ناگزير مقابل طرف طلبي فرصت
 نورث كه است رو همين از .شود مي ياد »مبادله هاي هزينه« عنوان با آن از كه دارد

   :داند مي اطالعات مسئلة را مبادله هاي هزينه سرآغاز
 هاي هزينه شامل كه است اطالعات )كسب( هزينة سنگيني مبادله، هاي هزينه فهم كليد

 و حقـوق  كننـدة  حمايـت  هاي ههزين و مبادله مورد اقالم ارزش با هاي ويژگي سنجش
  .)55 :1377 نورث،( است قراردادها اجراي و هدايت

 را قراردادهـا  بـر  نظـارت  و اجرا هاي هزينه اطالعات، تقارن عدم اين همچنين،
 بـه  ديگر اي گونه به نورث كه دارد درپي مبادله هاي هزينه از ديگري بخش عنوان به
  :است كرده اشاره آن

 از يا و خدمات يا كاال صفات از ما كه است آن اجرا به مربوط مسائل آمدن پيش دليل
 ايـن  گيـري  انـدازه  كـه  آن ديگر و نداريم، آگاهي ناكارگزار عملكرد هاي ويژگي همة
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  .)62 :1385 نورث،( است گزاف منابع تخصيص مستلزم ها آن بر نظارت و ها ويژگي

 هـر  كه دارد پيامد دو فناوري ارتقاي كه است ضروري نكته اين به توجه درضمن،
   :شود مي منجر مبادله هاي هزينه آن تبع به و اطالعات تقارن افزايش به دو

 منجـر  توليـد  فراينـد  بهبود به چه و جديد محصول توليد به چه فناوري كه آن اول
 نفـع  بـه  اطالعات تقارن عدم اين .شود مي اطالعات تقارن خوردن برهم ساز زمينه شود،

 محصـول  كيفيـت  به ديگران، با مقايسه در فناوري، صاحب .است فناوري ايجادكنندة
 آگـاهي  ... كنندگان، مصرف به آسيب محيطي، زيست آلودگي جديد، فناوري از حاصل
 اتخـاذ  از نـاگزير  فناوري ايجادكنندة با مبادله هاي طرف كه است معني بدان اين .دارد

 طلبـي  فرصت مانع تا برسانند ديگر طرف سطح به را خود اطالعات كه هستند اقداماتي
 چنانچه حال .است ها هزينه افزايش معني به ضرورتاً امر اين و شوند فناوري ايجادكنندة

 اطالعـات  سـازي  يكسـان  امكان اساساً كه آن يا و بوده بيشتر معيني حد از ها هزينه اين
  .شد خواهد منصرف مبادله از كمتر اطالعات با طرف باشد، نداشته وجود

 است ضروري نكته اين به توجه .است درآمد افزايش ساز زمينه فناوري كه آن دوم
 از آنان سهم بودن مشخص فناوري، ارتقاي درجهت افراد همكاري شرط پيش كه

 يا ابهام زمينه اين در چنانچه كه است بديهي .است ها آن رضايت البته و درآمد افزايش
 ارتقاي زمينة كه شود مي بيان چنين و متوقف همكاري باشد، داشته وجود نارضايتي
 .نيست فراهم فناوري

 و فناوري دهندة تشكيل اجزاي از اعم ــ اطالعات هاي هزينه كاهش بنابراين،
 آن تبع به و مالكيت حقوق ارتقاي ساز زمينه ــ است فناوري نتيجة كه كاالهايي نيز

 عامل سه از يكي اطالعات هزينة كه شد بيان كه آن ضمن است؛ فناوري ارتقاي
 طوركه همان ــ اطالعات هاي هزينه كاهش اين اما .است نهادي تغييرات اصلي
 تالش قطع طور به بازندگان كه دارد را خود برندگان و بازندگان ــ شد عنوان

 بيشتري قدرت بازندگان قدر هر كه است بديهي و شوند؛ آن مانع كرد خواهند
  .بود خواهد كمتر زمينه اين در موفقيت باشند، داشته

 هفتم گام در سناريو، مختلف هاي حوزه در اطالعات هزينة كاهش پيامدهاي
 .شود مي بررسي
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 سناريو هر نتايج و پيامدها بررسي :هفتم گام 7.3

 بازگشت سناريوها هدف و اصلي موضوع به بايد مقدماتي، سناريوهاي تدوين از پس
 نقاط چه و گيرد مي جا چگونه سناريو هر در هدف اين :داد پاسخ ها پرسش اين به و

 سناريوهاي تمامي وقوع درصورت موردنظر راهبرد تصميم آيا دارد؟ ضعفي
 كه هدفي ؟گيرد مي جا سناريو دو يا يك در فقط يا است مؤثر و مفيد آمده دست به

 خواهد باال بسيار خطرپذيري با هدفي باشد، سازگار سناريو يك هاي ويژگي با تنها
 سناريوي وقوع احتمال روي گيرد، مي كار به را سناريو كه شركتي اگر ويژه به بود،

 اگر كه شود مي مطرح پرسش اين جا اين در .باشد داشته اندكي كنترل مطلوب
 را آن توان مي چگونه باشد، داشته وقوع عدم امكان از هايي نشانه دلخواه سناريوي

  .ساخت هماهنگ موجود شرايط با بهينه استفادة كارآيي براي
  مالكيت حقوق ارتقاي منظور به آالت ماشين ةحوز در اطالعات ةهزين كاهش

 در الزم اقدامات
  نهادي ةحوز

  ذهني هايسازه  فناورينهادهاي دولتنهاد
تسريعوشفافيتــ
 مربوط هاي تخلف در
 انتقال قراردادهاي به

 نصـــب و فنـــاوري
 نظـام  در آالت ماشين
  قضايي

 الزامي شدن دنبال ــ
ــش ــي بخـ  از مهمـ

ــدامات  در الزم اقــ
 فنـــاوري نهادهـــاي

  .دولت نهاد ازطريق

 استانداردســـازي ـــــ
ــاي ــاب معيارهــ  انتخــ

  آالت ماشين
 نحــوة استانداردســازي -

 انتقـال  قراردادهاي تنظيم
 نصــــب  و فنــــاوري 

  آالت ماشين

 اخــالق ارتقــاي ــــ
ــه ــين اي حرفـ  دربـ
 كارشناسان و مديران
  قراردادها و خريد

  بازندگان

 فناوري انتقالقراردادهاي ازطريقهاآنمنافعكهمديرانيوبوروكراتبدنة
 فناوري انتقال هرگونه با ها گروه اين است بديهي. شود مي دنبال نظارت فاقد

 در بدنـه  ايـن  هرقـدر . بود خواهند مخالف شفاف نظارت تحت مند ضابطه
 و بيشـتر  آن حـامي  هـاي  ذهنيـت  تأثير باشد، تر گسترده اداري هاي دستگاه
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 .بودخواهدباالترتغييرهايهزينه

  برندگان

 چنـين  در كـه  مربوط؛ آالت ماشينساختحوزةدرداخليتوانمندهايبنگاه
 هـم  و شـده  تعيـين  هـاي  شاخص با متناسب گذاري هدف امكان هم شرايطي،

 خواهنـد  را خارجي و داخلي رقيب هاي بنگاه با خود توانمندي مقايسة امكان
 گيـري  انـدازه  هـاي  هزينـه  شـود  مي موجب فوق رخدادهاي مجموعة. داشت
 و قراردادهـا  تنظـيم  اجـراي  هـاي  هزينـه  نيز و آالت ماشين در ورمتبل فناوري
  .يابد كاهش آن بر نظارت

  وقوع احتمال
 انكار غيرقابلقضايي نهاد حوزة درويژهبهزمينهايندردولتسازماننقش

 اسـت  بديهي. است بااليي هاي هزينه صرف نيازمند تغييري چنين توانايي و
  .است فعاالنه و انتخابي فرايندي رخدادي، چنين كه

 هاي شاخص
  كننده ارزيابي

 و بخشـي  ملـي، اقتصـاد  سـطح  درصـنعتيتوسعةمدوناستراتژيوجود
 محدودشـدن  مشـابه،  هاي فعاليت در فناوري انتقال پراكندگي عدم بنگاهي،
 توانمنـدي  ايجـاد  و مـورد  دو حـداكثر  تـا  خـارجي  فناوري انتقال دفعات

  سرمايه وري بهره هاي شاخص داخلي، هاي بنگاه در يادگيري
 

  مالكيت حقوق ارتقاي منظور به انساني سرماية حوزة در اطالعات هزينة كاهش

 در الزم اقدامات
  نهادي حوزة

  ذهني هايسازه  فناورينهادهاي دولتنهاد
قـــوانين،تنظـــيمـــــ
 بـه  مقررات و ها نامه آيين

 كـــــــه نحـــــــوي
 و منـابع  دهندة تخصيص

 باشد پاداش كنندة توزيع
 خالقيت ميزان با متناسب

 در كـــه كـــارآفريني، و
 متبلـور  اقتصادي عامالن
  .است شده
 نظــام يــك حضــور ــــ

 بـر  كـه  كارامـد  قضايي

 كـه  معيارهـايي ايجادــ
 و مهـارت  كننـدة  ارزيابي
 انسـاني  نيـروي  تخصص

  .باشد
 بـين  ارتبـاط  برقراري ــ

 نيـروي  پـاداش  و مهارت
  انساني
ـــ ــفافيت ـ ــوة در ش  نح

 جامعــه منــابع تخصــيص
ــه ــابع ازجمل ــانكي، من  ب
  امتيازات و مجوزها

 اعتقـاد  ايـن ايجاد ــ
 ارتقـاي  و پـاداش  كه

 تـأثير  تحت فقط افراد
ــص ــارت و تخص  مه

  .است آنان
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ــرد ــنعملك ــوانيناي ق
ــارت ــته نظ ــد، داش  باش
  .است ضروري

  بازندگان

 نيـز  و افـراد مهـارت ميـزان  شود ميموجباقداماتاينمجموعةكهجاآناز
 و افراد مجموعة شود، روشن آنان تخصصي هاي شايستگي بر مبتني افراد ارتقاي
 قـدرت ويـژه   بـه ( قدرت مناسبات درقالب و غيرشفاف فضايي در كه هايي گروه
 اين از را خود شغلي ارتقاي و مناصب و دارند دسترسي جامعه منابع به) نظامي
  .بود خواهند اطالعات هزينة كاهش اين اصلي بازندگان آورند، مي دست به مسير

  برندگان

 هـاي  هزينـه كـاهش ايـن  از مهـارت، صـاحبومتخصـصنيروهايمجموعه
 بـه  شـد؛  خواهنـد  منتفع پاداش و مهارت بين ارتباط برقراري نيز و گيري اندازه
 دارايـي  بـر ) مالكيتحق ( خود انحصاري قدرت حفظ هاي هزينه ديگر، عبارت
  .يافت خواهد كاهش تخصص و مهارت

  وقوع احتمال
 و انكـار  غيرقابـل  قضايي نهاد حوزةدرويژهبهزمينهايندردولتسازماننقش

 كـه  اسـت  بـديهي . اسـت  بااليي هاي هزينه صرف نيازمند تغييري چنين توانايي
  .است فعاالنه و انتخابي فرايندي رخدادي، چنين

 هاي شاخص
  كننده ارزيابي

 و هـا  دسـتگاه در وزيـر  معـاون  از تـرپايينمناصبنصبوعزلاختيارگرفتن
 بـاال،  رده مـديران  از قضـايي  سيستم در نيز و دولتي هاي بنگاه و ها خانه وزارت
    انساني نيروي وري بهره هاي شاخص شغلي، ارتقاي نحوة در شفافيت

  مالكيت حقوق ارتقاي منظور به سازمان حوزة در اطالعات هزينة كاهش

 الزم اقدامات
  نهادي حوزة در

  ذهني هاي سازه  فناورينهادهاي دولتنهاد
ـينقـوانين،تنظيمــ وهـانامـهآي

ــررات ــه مقـ ــوي بـ ــه نحـ  كـ
 كنندة توزيع و منابع دهندة تخصيص
 ميـزان  بـا  متناسـب  باشـد  پاداش

 ارتقاي حوزة در سازماني توانمندي
  فناوري

 قضـايي  نظـام  يـك  حضـور  ــ
 قوانين اين عملكرد بر كه كارامد

 كـه  معيارهـايي ايجادــ
 توانمنـدي  كننـدة  ارزيابي
 فناوري حوزة در سازماني

  .باشد
 بــين بنــدي رتبــه ــــ

 در مختلـف  هـاي  سازمان
 قابــل و شــفاف فراينــدي
ــابي ــاس ارزيـ ــر اسـ  بـ

 عقيــدة ايــن ايجــاد ــــ
 تخصـيص  كـه  اجتماعي

 تحـت  فقط جامعه منابع
ــأثير ــدي ت ــاي توانمن  ه

ــازماني ــوزة در سـ  حـ
  .است فناوري
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ضـروريباشـد،داشـتهنظارت
 توانمندسازي زمينه، اين در. است
 سازماني ارزيابي در قضايي نظام

  .دارد ضرورت
 هـاي  سازمان بين تبعيض رفع ــ

 هـاي  سازمان با عمومي و دولتي
  خصوصي

بـر   ها طرح و امتيازات اعطاي ــ
 در سازماني هاي شايستگي اساس
   فناوري حوزة

  فناوريمعيارهاي
ـــ ــفافيت ـ ــوة در ش  نح

ــابع تخصــيص  جامعــه من
ــه ــابع ازجمل ــانكي، من  ب
  امتيازات و مجوزها

  بازندگان
 و امتيـازات  هـا، طرح، )نظامي قدرتويژه به(قدرتمناسباتدرقالبكهمنافعيهايگروه

 جامعه سطح در اطالعات هزينة كاهش اين بازندگان دارند، دراختيار را ملي اقتصاد اعتبارات
  .بود خواهند

  .بودخواهند نهادي تغيير اينبرندگانزمرةدركارآفرينخصوصيهايسازمان  برندگان

  وقوع احتمال
 هـاي  سـازمان  قـدرت  و ملـي  اقتصاد دركارآفرينهايسازماناندكتعداديانبودبهتوجهبا

 بـاال  بسـيار  تغييري چنين هاي هزينه رانت، جذب در ها آن سازماني هاي توانمندي و طلب رانت
  .است

 هاي شاخص
  كننده ارزيابي

 به عمومي افكارآسان دسترسي عمومي،بودجةدرنفتسهمكاهشدولتي،بودجةشفافيت
 هـاي  بنگـاه  و ها دستگاه مالي هاي صورت و مديره هيئت اقتصادي عملكرد هاي گزارش كلية

 كنند، مي استفاده عمومي بودجة از نحوي به كه هايي سازمان همة و نظامي و عمومي دولتي،
 و دولتـي  امتيازات و بانكي منابع توزيع و تخصيص هاي سيستم در اطالعاتي شفافيت ايجاد

 بـه  عمومي افكار و نظام ارشد مسئوالن حساسيت ميزان آن، به عمومي افكار آسان دسترسي
 افكار كه فضايي در دولتي هاي سازمان ارزيابي و نقد هاي گزارش تعداد سازماني، بندي رتبه

   نشريات و ها روزنامه صداوسيما، شامل دارند دسترسي آن به عمومي
  

  منظور ارتقاي حقوق مالكيت مستندات و اطالعات به ةاطالعات در حوز ةكاهش هزين

اقدامات الزم 
  نهادي ةدر حوز

  هاي ذهني سازه  نهادهاي فناوري نهاد دولت
ـ  توليـد، پـردازش وةــ گسترش دامن

هـاي   دسترسي به اطالعـات در حـوزه  
هاي اطالعـاتي   ــ تعيين پايه

مورد نياز ارزيابي يك بنگـاه  
ــ تغيير در ذهنيت 
افراد بـراي تغييـر   
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 مرتبط با فناوري
ــــ كمــك بــه بسترســازي درجهــت 
مستندســازي اطالعــات بــا تأكيــد بــر 

  هاي دولتي سازمان
هرگونــه  ةحساســيت دولــت بــه ارائــ- 

هـا اعـم از دولتـي و     خدمات به سازمان
خصوصي با درنظرگـرفتن مستندسـازي   

  اطالعات
بـه ميـزان و    ــ حساسيت نهاد قضايي

ويـژه درمـورد    رسـاني بـه   اطالع ةنحو
هاي دولتي، عمومي و فعـال در   سازمان

  بازار سهام

ويژه  هاي مختلف بهدر حوزه
  فناوري ةدر حوز

ــ تدوين فرايند مستندسازي 
ها  اطالعات در درون سازمان

  مربوطو وظايف واحدهاي 

فرهنگ شفاهي بـه  
  فرهنگ كتبي

  بازندگان

ساز ارزيابي عملكرد افراد ـــ شـامل مـديران و كاركنـان و نيـز      مستندسازي اطالعات، زمينه
ها و افرادي كه اين ارزيابي را بـه زيـان خـود     سازمان ةهم يجه،ها ــ خواهد بود؛ درنت سازمان

هايي كه فاقـد   سازمان ةبنابراين، در اين زمينه، هم. بينند، مانع چنين مستندسازي خواهند شد مي
  .فناوري هستند، درمعرض انحراف از اطالعات هستند ةتوانمندي در حوز

  برندگان
و كارآفرين و صاحب فنـاوري از چنـين   هاي خالقها و سازمانافراد صاحب مهارت و بنگاه
  .مند خواهند شد مستندسازي اطالعات بهره

  احتمال وقوع
 ةهاي الزم در حوزهايي كه فاقد شايستگيكه در يك ساخت فاقد رقابت، تعداد بنگاهجاآناز

ها توانمندي مستندسازي اطالعات را ندارند، چنين تغييري بسيار  فناوري هستند و اساساً سازمان
  .بر و تغيير ماهيت در اين زمينه دشوار است هزينه

هاي  شاخص
  كننده ارزيابي

عمومي، دسترسي آسان افكار عمـومي بـه   ةدولتي، كاهش سهم نفت در بودجةشفافيت بودج
هـاي   هـا و بنگـاه   هاي مالي دسـتگاه  عملكرد اقتصادي هيئت مديره و صورت يها گزارش ةكلي

كننـد،   عمومي استفاده مـي  ةهايي كه به نحوي از بودج سازمان ةدولتي، عمومي و نظامي و هم
هاي تخصيص و توزيع منابع بـانكي و امتيـازات دولتـي و     ايجاد شفافيت اطالعاتي در سيستم
هاي نظارتي غيردولتي بـر عملكـرد دولتـي،     ، تعداد سازماندسترسي آسان افكار عمومي به آن

هـا،   ها و بنگاه منتشرشده ناظر بر عملكرد سازمان يها توجه و استقبال افكار عمومي از گزارش
را  هـا  آنها كه قابليت مقايسه بـين   سازمان يهاي استاندارد درمورد تمام افزايش انتشار گزارش

  .فراهم كند
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  مالكيت حقوق ارتقاي منظور به كااليي حوزة در اطالعات هزينة كاهش

 در الزم اقدامات
  نهادي حوزة

  ذهني هاي سازه  فناوري نهادهاي  دولت نهاد
قضـايينظامحساسيتــ
 كنندگان عرضه با برخورد در

 از اعـم  كيفيـت  بي كاالهاي
  خارجي و داخلي

 در معـين  راهبرد تدوين ــ
ــوزة ــاي ح ــنعتي ارتق  و ص

  خارجي بازرگاني
 بــه دولــت حساســيت ــــ

 داخلـي  توليدات از حمايت
ــت ــه در باكيفي  بــا مقايس
 منظـور  به كيفيت بي كاالهاي
 كـاالي  خروج از جلوگيري

  بد كاالي توسط خوب
 محصـوالت  از حمايـت  ــ

 بـا  معين بندي زمان درقالب
  كيفيت ارتقاي محوريت

 نهادهاي توانمندسازيــ
 همچــون كيفيــت تعيــين

ــتاندارد، ــره اسـ  وري بهـ
 مختلـف  هاي جنبه انرژي،
 توليدات حوزة در كااليي
  خارجي و داخلي

 مربوط اطالعات ارائة ــ
 داخلي كاالهاي كيفيت به
 از فـــارغ خـــارجي و

  منافع هاي گروه مالحظات

 اعتقـاد  سازيزمينه ــ
 انتخــاب در عمــومي
 بـــر اســـاس كـــاال

 كيفيـــت معيارهـــاي
ــااليي ــه ك  صــرف ن
  ... و بودن خارجي
ـــ ــاد ـ ــاد ايج  اعتق

 بـــه گـــذاري ارزش
 توليدكننــــــدگان

ــاي ــت كااله  باكيفي
  داخلي

  بازندگان
 ورود بـه  جـدي،  نظـارت  هرگونـه ازفـارغكـهخارجيكاالهايواردكنندگان

  .هستند اصلي بازندة زمينه اين در كنند، مي مبادرت كيفيت بي كاالهاي
 .بود خواهند اصليبرندةزمينهايندرداخليتوليدكنندگانكلية  برندگان

  وقوع احتمال

 واردكننـدگان قـدرت ايـران،  اقتصاددروارداتنقشونفتيساختاربهتوجهبا
ويـژه   بـه ( قـدرت  صاحب و منافع هاي گروه درقالب عمدتاً كه خارجي كاالهاي
 خواهد بر هزينه بسيار زمينه اين در تغيير و است باال بسيار هستند،) نظامي قدرت

  .بود
هاي شاخص
  كننده ارزيابي

 و اطالعاتي شفافيت عمومي، بودجةدرنفتسهمكاهشدولتي،بودجةشفافيت
 خـارجي،  كاالهـاي  واردكننـدگان  به مربوط اطالعات به عمومي افكار دسترسي
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 ميزان دولتي،هاي سازمان و ها دستگاهدربينرقابتشورايزنيچانهقدرتميزان
 كاالهـاي  كيفيـت  بـر  نظارت حوزة در استاندارد مؤسسة زني چانه قدرت و نفوذ

 و تورم همچون ملي اقتصاد مالحظات كلية در توليد دادن اولويت ميزان خارجي،
 ...  

 راهبردي راهنماهاي و نشانگرها انتخاب :هشتم گام 8.3
 هـدف  بـه  سناريو كدام كه نكته اين از آگاهي هدف، به رسيدن و راهبرد انتخاب براي

 محـور،  صنعت اقتصاد يك در توان مي چگونه مثالًً ، دارد اهميت بسيار است، تر نزديك
   كرد؟ كاليبره محور دانش اقتصاد يك به نسبت را اقتصادي بازسازي سرعت
 ،هـا  آن اجـراي  از حاصـل  نتايج شدن مشخص و مختلف سناريوهاي تدوين از بعد
 شود، انتخاب دقت به ها شاخص اين اگر .شود انتخاب مهم شاخص چند كه است مفيد

 كه سناريوهايي كه است ضروري نكته اين به توجه .بود خواهد بيشتر موفقيت احتمال
 تعـداد  تكامـل  و تغييـرات  روند نشانگر خوبي به شود، تدوين گام هشت اين بر اساس
 موجـود  منطق بنابراين، .بود خواهد نتايج از منظمي دستة به كليدي شاخص محدودي

  .رساند مي ياري راهبردي هاي شاخص از منطقي نتايج استخراج به سناريوها، ساخت در
 راسـتاي  در و اطالعـات  هزينـة  كاهش منظور به كه مالحظاتي مجموعه به توجه با
 مشاهده ها بخش همة در محوري موضوع دو شد، بيان فناوري بر مالكيت حقوق ارتقاي

  :است ايران اقتصاد در نهادي تغيير هرگونه اصلي راهبردهاي در واقع كه شد مي
 كننـدة  تعيـين  عوامـل  تـرين  مهم از قضايي نظام كيفيت :قضايي نظام يكارامد :اول
 سـطح  كننـدة  تعيـين  مبادلـه،  هاي هزينه و است؛ اقتصاد يك در مبادله هاي هزينه سطح

 بـازيگران  بـه  قضـايي  نظام عملكرد ،در واقع .است اجتماعي رفاه آن تبع به و مبادالت
 ايـن  در .اسـت  همـراه  اقتصادي منطق با مبادله به ورود آيا كه دهد مي نشان اقتصادي

   :دارد ويژگي پنج كارآمد قضايي نظام چهارچوب،
 مسيرهاي تمامي و بوده ابهام بدون و شفاف قضايي قوانين كه معني اين به ،قاطعيت

  .باشد كرده مسدود را طلبي فرصت
 دعاوي نتيجة به ممكن زمان حداقل در اقتصادي بازيگران كه معني اين به ،سرعت

  .است اقتصادي بازي در طلبان فرصت نفع به شدن طوالني كه است بديهي .برسند خود
 باشند يكسان قانون دربرابر اقتصادي بازيگران و افراد همة كه معني اين به ،طرفي بي

 اسـت  بـديهي  .بگذارنـد  تـأثير  دعـاوي  بـر  قـانوني  مسـير  از خارج در نتوانند افراد و
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 بخـش  بـا  دولتـي  هاي دستگاه يا قدرت صاحبان بودن يكسان معني به افراد بودن يكسان
  .است عادي خصوصي
 از تا باشد كردن طي قابل هزينه كمترين با بايد قضايي مسير كه معني اين به ،ارزاني

  .باشد نداشته وجود تفاوتي حق به دسترسي در جامعه افراد بين جهت اين
 خود حق به افراد رسيدن از مانع جايي جابه هاي هزينه تا ،بودن دردسترس جا همه
 بودن دردسترس و قضايي هاي دستگاه گستردة حضور ضرورت يعني اين و نشود؛

 .جامعه افراد همة براي آن
 بازيگران رجحان عدم ةزمين مبادله، هاي هزينه كاهش ضمن ها، ويژگي نيا يتمام
 چنين در. است اقتصادي عامالن بين رقابت ساز زمينه اين، و كند؛ يم فراهم را اقتصادي
 محيط عنوان به تطبيقي كارآيي سمت به حركت براي ملي اقتصاد در الزم ةزمين شرايطي،
 كارآيي« ،در واقع. شد خواهد فراهم فناوري ارتقاي و كارآفرينان فعاليت براي مناسب
 تحت زمان درطول را اقتصاد يك تحول مسير كه پردازد مي قواعدي انواع به تطبيقي
 براي انگيزه ايجاد يادگيري، و دانش كسب به جامعه تمايل همچنين،. دهد مي قرار تأثير

 جامعه تنگناهاي و مشكالت نيز و خالقانه فعاليت هرنوع و ريسك تقبل نوآوري،
 »شود مي توجه ها آن به تطبيقي كارآيي بحث در كه هستند مسائلي زمان، درطول

 تصوير ةارائ و خصوصي بخش جايگاه ارزيابي منظور به بنابراين،). 132: 1377 نورث،(
  .باشد اهميت حائز تواند مي قضايي نظام عملكرد به توجه مطلوب، و موجود
 .است سرقت مسئلة مالكيت، حقوق حوزة در قضايي نظام عملكرد مصاديق از يكي

 كاركنان گذاران، سياست مردم، از اعم جامعه مختلف هاي گروه تلقي حوزه، اين در
 لحاظ به حداقل و نزديك هم به بسيار نظر مورد حوزة در مرتكبين حتي و قضايي نظام
 حوزه اين بررسي از را زير موارد توان مي بنابراين است؛ مشترك يكديگر با نگاه نوع

  :كرد استنباط
 جامعه عامة فهم لحاظ به كه ــ سرقت مسئلة با مواجهه در اگر قضايي نظام يك .1
 حقوق يكارامد و امنيت احساس بر تأثيرگذاري لحاظ به و نزديك يكديگر به بسيار

 حقوق حوزة در باشد، ناتوان ــ است تر محسوس فيزيكي هاي دارايي بر مالكيت
 مراتب به ... بنگاه، سهام فناوري، همچون پيچيده و معنوي هاي دارايي بر مالكيت
  .بود خواهد تر ناتوان
 ها دارايي و اموال سرقت كه باشد سمتي به جامعه يك بر حاكم روندهاي چنانچه .2
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 ارتقاي هاي زمينه اي جامعه چنين در كه آن انتظار باشد، افزايش درحال جامعه آن در
  .بود خواهد تصور قابل سختي به شود، بيشتر فناوري بر مالكيت حقوق
 در كه است تغييراتي مجموعه نتيجة ها، دارايي و اموال سرقت هاي زمينه افزايش .3

 رسمي نهادهاي عرصة در ديگر، عبارت به و فناوري، نهادهاي و دولت نهاد ساحت
 .گيرد مي صورت ها حوزه ساير و پولي و مالي حوزة در گذاري سياست قواعد همچون
 ذهني هاي سازه همان يا غيررسمي نهادهاي حوزة در تغييراتي نتيجة امر، اين همچنين،

  .باشد جامعه ايدئولوژيكي و اخالقي سطوح از انعكاسي است ممكن كه است
 مختلف هاي حوزه در دستگيرشدگان آمار و سرقت روندهاي نكات، اين به توجه با
 شده ارائه زير جدول دو در ــ رسيده ثبت به ايران آمار مركز آماري سالنامة در كه ــ

  .است اهميت حائز بسيار نيز ساير بندي طبقه با سرقت توجه قابل رشد .است

 سال
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  ايران آمار مركز سايت: مأخذ

 سال

 سرقت دستگيرشدگان

اماكن جمع
 دولتي

مراكزومنازل
 تجاري و صنعتي

وسايلواتومبيل
 لوازم و نقليه

 ساير احشام

1375 2400 33623 17757 3109 6763 63652 

1380 2877 43249 24393 4812 11628 86959 

1385 3446 33307 22713 2980 27648 90094 

1386 2205 31273 20954 3161 28794 86387 

1387 2054 29531 24641 3637 34589 94452 

1388 2059 33070 29225 3633 38092 106079 

1389 2666 50899 49904 6973 54401 164843 

1390 2637 50172 46256 6445 57568 163078 

  ايران آمار مركز سايت: مأخذ
 مراكـز  دولتي، اماكن شامل ــ مختلف اماكن در گرفته انجام هاي سرقت مجموع روند
 سـال  15 طـي  ها آن زياد رشد از حاكي وسايل، انواع سرقت و ــ ... تجاري، و صنعتي
  .است اخير

 در كـه  مختلـف  هاي حوزه در قضايي نظام مختوم هاي پرونده كه است درحالي اين
 را كاهشـي  رونـدهاي  است، شده داده نشان مختلف هاي فعاليت تفكيك به زير جدول
  .دهد مي نشان
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 سال

 عمومي هاي دادگاه در مختوم هاي پرونده

 سرقت ارتشا و اختالس كل
 تصرف
 عدواني

 چك صدور
 بالمحل

1375 3120589 102641 138543 102260 339207 

1380 5044171 223487 282430 176135 603623 

1385 3217670 38584 102630 51446 104940 

1386 3171772 77708 103717 52651 78977 

1387 2966134 112639 263404 608 56632 

1388 2750258 22790 77750 35099 29009 

1389 1060823 27281 120968 45477 48279 

  ايران آمار مركز سايت: مأخذ

 از و مجرمانه مصاديق كاهش معناي به سو يك از تواند مي مختوم هاي پرونده كاهش
 نظام در سرقت مختوم هاي پرونده روند .باشد قضايي نظام يكارامدنا بيانگر ديگر سوي

 كـه  شـد  داده نشـان  كه درحالي است، بوده كاهشي روند اين كه دهد مي نشان قضايي
 نظـام  يكارامـد نا افـزايش  بنابراين، .است بوده افزايش درحال ها سرقت نوع اين روند

  .بود خواهد تر محتمل گيري نتيجه عنوان به قضايي
 صـورت  رسمي آمارهاي بر اساس تحليل شد تالش قضايي نظام عملكرد درمورد

 اسـت،  دشـوار  مختلـف  هـاي  حوزه در اطالعاتي چنين به دسترسي كه جا آن از .گيرد
 زمينـه  ايـن  در اگرچـه  باشـد،  راهگشـا  توانـد  مي نيز اطالعاتي منابع ساير از استفاده

 يك در قضا دستگاه محترم رياست مثال، براي .ندارد وجود گزارشي رسمي صورت به
 كه داشتند اذعان شد، چاپ 1390 تيرماه چهارم تاريخ به آرمان روزنامة در كه مصاحبه
 به مراجعه با همچنين، است؛ بررسي دردست قضا دستگاه در پرونده ميليون 15 حدود

 بين حداقل برگشتي چك به دادرسي فرايند كه شود مي مشاهده اختالف حل شوراهاي
 تومـان  ميليارد هزار 20 حدود وجود شرايط، اين در .كشد مي طول ماه 15 تا سال يك
 مـاه  فـروردين  در مركـزي  بانك رسمي گزارش در كه 1390 سال براي برگشتي چك

  .است معنادار شده، اعالم 1391
 نهاد اهميت ــ شده ارائه عملكرد و نظري مباني از اعم ــ مالحظات اين به توجه با
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 بسيار فناوري حوزة در مالكيت حقوق ارتقاي هاي زمينه ايجاد حوزة در ايران قضايي
 در ذكرشده موارد همة كه است ضروري نكته اين به توجه .بود خواهد اهميت حائز
 سطح در مشتركي هاي تلقي كه است هايي زمينه در ايران، قضايي نظام عملكرد حوزة
 همچون فناوري به مربوط هاي حوزه در كه است بديهي .دارد وجود ها آن براي جامعه
 وجود ها آن دربارة يكساني هاي ديدگاه كه ــ رقابت و معنوي مالكيت حق دانش،
 حقوق به ها تعدي رسيدگي درجهت قضايي نظام عملكرد هاي دشواري ــ ندارد

 حضور براي خصوصي بخش هاي انگيزه اندازه همان به و دشوارتر مراتب به مالكيت
  .بود خواهد كمتر هايي فعاليت چنين در

 در يـافتگي  توسعه تجربة ):نظاميان( منافع هاي گروه سياسي ـ اقتصادي كنترل :دوم
 پهنـة  در نظاميـان  حضـور  كـاهش  با روند اين كه است آن گوياي مختلف كشورهاي
 حضور هرگاه مطالعات، اين بر اساس ).1385 نورث،( است همراه سياسي ـ اقتصادي
 بيشتري هاي انگيزه خصوصي بخش شده، تر رنگ كم اقتصاد و سياست حوزة در نظاميان
 كـه  اسـت  آن اصـلي  ايدة جا اين در .است داشته اقتصاد سطح در گذاري سرمايه براي

 بـازي  قاعـدة  زدن برهم توانايي همواره خشونت، قدرت دراختيارداشتن دليل به نظاميان
 سـطح  در منابع نامناسب تخصيص ساز زمينه اين، و اند؛ داشته را رقابت همان يا اقتصاد
 دولـت  يك الگوي ماهيت دليل به ايران اقتصاد كه است درحالي اين .است ملي اقتصاد
 عرصـة  در نظاميـان  بيشـتر  حضـور  سـاز  زمينـه  نفتي، رونق هاي دوره در ويژه به نفتي،

 ايـن  هرقدر كه است نشده توجه موضوع اين به هرگز و )1388 كارل،( شده اقتصادي
 ايـن  در .شـد  خواهـد  بيشـتر  العاده فوق آنان خروج هاي هزينه شود، تر پررنگ حضور
 در مشاركت ميزان يا ها دارايي افزايش ميزان بر عالوه كننده ارزيابي هاي شاخص زمينه،
 مداخلـه  مـورد  فعـاليتي  ةحوز زين و افزايش اين ةنحو و سازوكارها عمراني، هاي طرح
 واحـد  يـك  همچون فعاليتي دراختيارداشتن مثال، براي .بود خواهد اهميت حائز بسيار

 وضـعيت  تصـوير  بنـابراين،  .نيسـت  يكسـان  ايران مخابرات مثل شركتي با پتروشيمي
 نـوع  نيـز  و مداخلـه  سـازوكار  نظاميـان،  سهم دربرابر بايد مطلوب وضعيت و موجود
  .باشد حساس ها فعاليت

 در نظاميـان  حضـور  روند نيست، دردست مشخصي اطالعات زمينه اين در اگرچه
 بـه  وابسـته  نهادهـاي  بـه  اقتصادي و عمراني هاي طرح واگذاري روند و سرمايه بازار

 ترشـدن  تنـگ  و اقتصادي هاي عرصه در نهادها اين بيشتر مداخلة هاي نشانه از نظاميان
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  .است خصوصي بخش براي فضا
 فناوري حوزة در مالكيت حقوق ارتقاي سياستي اقدامات بازندگان بر مروري

 سياستي، برندگان عمدة .نيست برابر زني چانه قدرت موازنة كه بود آن گوياي
 بسيار وجود، درصورت يا ندارند بالفعل وجود يا كه هستند افرادي و ها سازمان
 كه حمايتي قواعد و منافع هاي گروه با مقايسه در بنابراين، .هستند نوپا و نحيف
 پرداخت توانايي برندگان هستند، نهادي ماتريس صعودي بازدهي از ناشي
 نيست؛ ممكن آنان سود به نهادي تغيير رو اين از و ندارند را نهادي هاي هزينه

 قدرت صاحب هاي گروه منافع حداكثرسازي نفع به نهادي تغيير امكان برعكس،
 كشورهاي تجربة .بود خواهد بيشتر )فناوري مالكيت حقوق زيان به نهادي برگشت(

 قدرت صاحب هاي گروه منافع خاص، شرايطي در كه دهد مي نشان نيز يافته توسعه
 معني به اين و گيرد؛ قرار فناوري حوزة در مالكيت حقوق ارتقاي درراستاي بايد

 افزايش ساز زمينه تواند مي فناوري ارتقاي كه اين از است ها گروه اين به دادن اطمينان
 كنترل و قضايي نظام يكارامد برد، ـ برد بازي ايجاد بنابراين، .باشد نيز آنان منافع

  .است سياستي اقدامات همة راهبردي راهنماي نظاميان، اقتصادي ـ سياسي
  گيري نتيجه و بندي جمع. 4
 مالكيت حقوق نظري الگوي چهارچوب در ايران اقتصاد آيندة شد تالش مقاله اين در

 است نهادي ماتريس تأثير تحت فناوري حوزة در مالكيت حقوق ارتقاي .شود ارزيابي
 در اساس، اين بر .گيرد مي دربر را ذهني هاي سازه و فناوري نهادهاي دولت، نهاد كه

 زمينه اين در و شد؛ مبادرت آينده بيني پيش به سناريوسازي، الگوي يك چهارچوب
 معلولي و علت فرايندهاي بر كه است آينده از داستاني توصيفي سناريو كه شد بيان
 احتمال بلكه نيست، حتمي تنها نه سناريو وقوع .دارد تمركز گيري متصمي امر بر مؤثر
 سناريوي يك هاي ويژگي از درستي، و دقت ميزان دليل، همين به است؛ اندك نيز آن

 دليل به كه نهادي تغيير ماهيت به توجه با و رويكرد، اين با .رود نمي شمار به خوب
 دانسته ممكن كلي چهارچوب يك در تغييرات آن، در كه نهادي صعودي بازدهي

 ماهيت كه جا آن از و شد؛ انتخاب نهادي تغيير و نهادي ثبات سناريوي دو ،شود مي
 دولت، نهاد :بود حوزه سه بر تمركز است، اطالعات هزينة در تغيير نهادي تغيير

 در كه سناريوسازي الگوي به توجه با همچنين، ذهني؛ هاي سازه و فناوري، نهادهاي
 اين برندگان و بازندگان شود، مي دانسته اهميت حائز بازندگان و برندگان شناسايي آن،
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 وابسته هاي گروه و )بازرگاني( درآمد مجدد توزيع هاي فعاليت كه شد معرفي اقدامات
 و صنعتي هاي فعاليت كارآفرينان و هستند نهادي تغيير اين بازندگان ترين مهم رانت، به

 الگوي مطابق .هستند آن برندگان است، رقابت گسترش در ها آن منافع كه هايي گروه
 اين و بوده بازنده هاي گروه نفع به زني چانه قدرت كه رسيد مي نظر به نفتي، دولت

 نظام يكارامد برد، ـ برد بازي ايجاد درنهايت، .است نهادي تغيير باالي هزينة معني به
 سياستي اقدامات همة راهبردي راهنماي نظاميان، اقتصادي ـ سياسي كنترل و قضايي
 است اي گونه به ايران اقتصاد در روندها رسد مي نظر به روندها، به توجه با و شد؛ معرفي

 افزايش درحال فناوري ارتقاي منظور به مالكيت حقوق ساختار تغيير هاي هزينه كه
  .است
  
  ها نوشت پي

 

در  كـه  اسـت » اقتصاد ايـران  ةآيند ةاي در زمين مطالعه«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي  .1
 .استانجام شده ) گروه علوم انساني و اسالمي( فرهنگستان علوم

 بلندمـدت  ديـدگاه  هنـر  عنـوان  با خود كتاب در ـ GBN مدير ـ شوارتز پيتر را ها گام اين .2
  .1384 فردا، توسعة بنياد به كنيد مراجعه زمينه اين در .است داده توضيح

 بـه  كنيـد  رجـوع  زمينـه  اين در .كند مي اشاره سازوكار چهار اين به آرثور از نقل به نورث .3
 .150 :1377 نورث،

  منابع
 انتشـارات  زاده، ابـراهيم  سـيروس  ترجمة ،ملل ثروت علل و ماهيت در جستاري ).1357( آدام اسميت،
  .پيام
 مـديريت  در اقتصـادي  هـاي  منـدي  قاعـده  كـاربرد ( اسـتراتژي  اقتصـاد  ).1385( ديگران و .د ،بزانكو

  .ريزي برنامه و مديريت سازمان انتشارات متوسلي، محمود ترجمة ،)استراتژيك
  .گلبان چاپ ،تكنولوژي نگاري آينده هاي روش ).1384( فردا توسعة بنياد

 چهـارچوب  يـك  تكنولـوژي،  اطلس ).1369( اقيانوسيه و آسيا فناوري انتقال مركز متحد، ملل سازمان
  .ريزي برنامه و مديريت سازمان ،كلي
ـ  ،نفتـي  هاي دولت و نفتي هاي رونق: فراواني معماي). 1388( لين تري كارل،  خيرخواهـان،  جعفـر  ةترجم

  .ني نشر: تهران
 نهـادگرايي  رويكـرد  با ايران در مالكيت حقوق وضعيت از تاريخي ارزيابي يك« ).1388( سعيد نايب،

  .22 و 21 ش ،جامعه و اقتصاد فصلنامة ،»جديد
 سـازمان  معيني، محمدرضا ترجمة ،اقتصادي عملكرد و نهادي تغييرات نهادها، ).1377( داگالس نورث،
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  .ني نشر
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