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(شمامیافراخته و حجت).... ای )مورد مطالعه: ناحیه تغییرات نهادی و توسعه ناحیه  

 

 . مقدمه1

نهادها قراردادهایی هستند که انسان برای ساختارمندسازی 

 کنند یمایجاد  ها نانیاطمتعامالت خود و نیز کاهش عدم 

رسمی باشد مثل قوانین و  تواند یم(. نهاد 19: 1995، 1)نورث

 ها روالو  ها ارزشی، چون ررسمیغمقررات و یا در قلمرو 

(، نهاد را 1993) 2نلسن(. 360: 1994قرار گیرد )نورث، 

گذاری و سازماندهی تعلیم و تربیت، قانون" عنوان به

در سطح ملی  "آموزش، منابع مالی و چارچوب تحقیقی

 نهادها(، 1997) 3ادکوئست و جانسون نظر ازکند. معرفی می

ها، انتظارات مشترک و هنجارها، نورم جمله ازالگوی رفتار "

نهادها با قوانین و مقررات مرتبط جامعه است. "روحیات

 متفاوت باشد.  کامالً تواند یم ها آنی ها یژگیوهستند اما 

 نورث وتغییر نهادی روندی پیچیده و تدریجی است. 

تغییر نهادی معتقد است که رقابت  نهیزم در (،1396) نورث

یکی از عوامل تغییر نهادی است؛ یادگیری جمعی به تکامل 

؛ تغییر نهادی فرآیندی تدریجی، فزاینده و انجامد یمنهادی 

ی ذهنی افراد ها مدلمحصور به گذشته تاریخی است؛ و 

ست. ا اثرگذاربرای تفسیر اطالعات در تغییر نهادی 

( در زمینه  تغییرات نهادی دو 2005) 4چانگهمچنین، 

، یعنی 5دیدگاه را معرفی کرده است: دیدگاه اصالت اراده

 توان یمداشته باشد، نهادها را اگر اراده سیاسی وجود 

، به این مفهوم 6ییرگرایتقدی تغییر داد؛ و دیدگاه راحت به

 ریرناپذییتغ عوامل تأثیر تحت عمیقاً نهادی، که الگوهای

  شدت بهرا تغییر داد، نهادها  ها نآ توان ینمی راحت  بهو  هستند

هستند و تحوالت رخداده در گذشته  "وابسته به مسیر"

تاریخی، به نحو بسیار اساسی فرآیند تکامل نهادی را تحت 
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 و نهادی تغییر، در کتاب (2007) چانگدهد.تأثیر قرار می

ی انسانی یکی از عوامل ها دهیا سدینو یم ،اقتصادی توسعه

چگونگی مهم مؤثر در تغییر نهادی است، ایده که بیانگر 

-جهان تیغا به باور و اخالقی های ارزش ،فهم انسان از منافع

 کند. می بازی نهادی تغییر در مهمی بسیار نقش است، هستی

 مورد انسانی عامل سوی از ابزاری عنوان به ها ایده این گاهی

 خود  که ای شیوه و شکل به را نهادها تا گیرد می قرار استفاده

 هایی موجودیت ،ها ایده چون اما دهد تغییر ،دنده می ترجیح

  کرده، احاطه را انسانی عامل که ساختاری شرایط از جدا

 است قادر انسانی عامل که پذیرفت باید ،نیست تصور قابل

 تعیین ساختارها توسط کامالً که را محوری  ایده های گفتمان

 بهبود راستای در ها آن از و داده توسعه ،اند نشده محدود و

 سوی از .کنند یبردار بهره مشخص جهت در ،خود منافع

 و گذارند می اثر انسانی عامل های ایده بر نیز نهادها دیگر،

 توسط تنها ها ایده ،گرید انیب به ،دهند می تغییر را انسانی کنش

 .نیست یکار دست قابل انسانی کنش

چارچوب نهادی متشکل از ساختار سیاسی، ساختار 

اعی است. ساختار سیاسی حقوق مالکیت و ساختار اجتم

ی ها انتخابکه از طریق آن،  پردازد یمی ا وهیش حیتصر به

ی ها مشوق، ساختار حقوق مالکیت، شود یمسیاسی انجام 

، و ساختار اجتماعی یعنی کند یماقتصادی رسمی را تعریف 

ی در اقتصاد را تعریف ررسمیغی ها مشوقهنجارها و رسوم، 

 شده انباشته. ساختار نهادی، باورهای سازد یمو مشخص 

و تغییر در  سازد یمجامعه در طول زمان را منعکس 

چارچوب نهادی معموالً فرآیندی رشد یابنده است که 

یی است که زمان گذشته بر حال ها تیمحدود کننده منعکس

و مواردی دیگر،  ها نیا. همه کند یمو آینده تحمیل 

برای مدیریت  ها انانسکه  دهند یمساختاری را شکل 

. الزم است رابطه میان آورند یمانسانی به وجود  انداز چشم

بر وابستگی  شیها داللتباورها و نهادها، میراث فرهنگی و 
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ی و بند جمعرا  ها انتخابی که ریگ میتصمبه مسیر، ساختار 

ماهیت تحول نهادی، به نحوی  تیدرنهاو  کند یماجرا 

 (. 93، 1396 )نورث، گیردقرار  توجه مورد زیآم تیموفق

 مردم به مادی منافعتغییر نیست و  رقابلیغبنابراین، نهاد 

دهند. نهادهای رسمی را  تغییر را نهادها تا دهد یم انگیزه

ی مانند ررسمیغتغییر داد ولی تغییر نهادهای  تر آسان توان یم

و روندی تدریجی  تر یطوالن، مستلزم زمانی رسوم و  آداب

ی یک عمل فنی نیست؛ سادگ بهنهاد  ساز و  ساختاست. 

همه نهادها، در رابطه با ساختار حقوق و تعهدات بازیگران 

؛ هیچ نهادی آزاد از سیاست نیست؛  شود یممرتبط تعریف 

ی برای ا شده  نییتعاز پیش  شمول جهانهیچ مدل مناسب 

ی برای توسعه ا سادهتوسعه نهادی وجود ندارد و هیچ فرمول 

 طور بهاساس آن  یافت که کشورها بتوانند بر وانت ینمنهادی 

هدف اصلی  منظم برای توسعه  نهادی خود اقدام کنند.

نقش تغییر نهادی در توسعه   لیتحل و  هیتجزتحقیق حاضر 

نخست به این پرسش  شود یماقتصادی است و کوشش 

سال اخیر، نهادها در کشور  40پاسخ داده شود که در طول 

ناحیه کوهستانی  مطالعه باآنگاه ،اند فتهریپذچه تغییراتی 

رودبار، مشخص شود که تغییرات نهادی مزبور، چه اثراتی 

 ی گذاشته است.جا بهبر توسعه اقتصادی ناحیه 

ی ها تیمحدودبرنده نوبل اقتصاد، (، 1385نورث )

که ساختار تعامالت سیاسی،  نامد یمرا نهاد  ساخت انسان

ایشان، درگیر  ازنظر. بخشد یماجتماعی و اقتصادی را شکل 

شدن فعال دولت در غرب برای اعمال حقوق مالکیت، نقش 

ی اقتصادی و معامالت بازار ها تیفعالی ده سازمانحیاتی در 

(. 1981)نورث،  بین کارگزاران آزاد  منفرد داشته است

به این نتیجه ( در تحقیق 1393اوغلو و همکاران )عجم

، شود یم ها ملتو شکست سبب موفقیت  نهادهاکه رسیدند 

 نظر اززیرا نهاد بر رفتار و انگیزش زندگی واقعی مؤثراست، 

امی سطوح جامعه گرچه استعدادهای فردی در تم ها آن

به نیرویی سازنده  استعدادها کهآنبرای اهمیت دارند اما 

ی نهادهاتبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند. 

ی اقتصادی یعنی فناوری، ی بهروزموتورهااقتصادی فراگیر، 

اوغلو و )عجم کند یمآموزش و بازار فراگیر را فراهم 

 گرفتهدر تحقیق دیگری چنین نتیجه (. 116: 1393همکاران، 

را آشکار  بشرینهفته در مبادالت  یها زهینهادها انگکه  شده 

هستند و کنش  انسانیکنش  راهنماینهادها  ؛سازند یم

و  یریگ مینهادها هم بر تصم ؛دهند یرا جهت م انسانی

زاده، د )مجیدگذارن یم ریتأث ها تیترجیحات و هم بر مطلوب

1395).  

 ردیگ یمدر تحقیق خود نتیجه ( 1392)احمد مشهدی

ی ها انجمنشامل خانواده، شرکت، ) 1ها تشکلکه رسوم و 

ی ها انتخابی تجاری، دولت و غیره( ها هیاتحادتجاری، 

 دینبا و دیباو از طریق قواعد کاری،   دهند یمافراد را شکل 

(، 1391) نسبتی . به نظر عبادی و نیکوکنند یمافراد را تعیین 

مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک 

آوردن نظم در جامعه  یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید

آوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن  است. نحوه پدید

راد فرجی نظر از .دهد یمی را تحت تأثیر قرار رشد اقتصاد

ی از هنجارها و رفتارهای ا دهیچیپمجموعه  نهادها(، 1391)

پایدار در طول زمان هستند که اهداف اجتماعی را 

-22: 1391راد و کاظمیان، )فرجی کنند یمی گذار ارزش

 برحسبرا  نهادها در تحقیق خود( 1389)صمدی  (.23

ی اجتماعی که نهادها. کند یمموضوع به سه دسته تقسیم 

؛ دارند  عهدهرا به  ها انسانوظیفه تأمین نیازهای اساسی 

قیمت و بازارها )وجود  کار و سازی اقتصادی، شامل نهادها

( و ساختار حقوق مالکیت است. منظور ها آنو کامل بودن 

تبار یا خاص، بازار ارز، نیروی کار، اع طور بهاز بازارها 

ی است؛ و نهادهای سیاسی، شامل شکل فروش عمدهبازارهای 
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-های اعمال شده بر سیاستو میزان محدودیت حکومت

 مداران و نخبگان سیاسی است.

 جهیخود نتتحقیق ( در 1398) آبادیدعفرتاش و س

ی ها روالکه نهادهای مالکیت فکری، آموزش،  اند گرفته

بین  اعتماد وتعامالت  تاًیو نهاتحقیق و توسعه ، یادگیری

نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری  نیتر مهمبازیگران از 

نهادها و رشد "در تحقیقی با عنوان . شوند یممحسوب 

عوامل نهادی ، (1392 نسبتی،نیا و نیکو)طیب "اقتصادی

است.  شده  یبررس لیتفص  بهبر رشد اقتصادی  اثرگذار

الزامات نهادی "در تحقیق خود با عنوان الف(1396) مؤمنی

د را در فرآین نهادهانقش ، "تولید محوری و اشتغال مولد

نهادها عامل اصلی توسعه اشتغال تولیدی مطالعه کرده است. 

: 1390نسبتی، نیکو و )متوسلی و پیشرفت کشورها هستند

. شود یم( و تغییر نهادی منجر به تحوالت اقتصادی 68 -50

ی عمل ها تیاولواهداف و ی، ا رابطهاساس پارادایم بر

 اقتصادی حاصل منطق حداکثرسازی منافع  انسان اقتصادی

ی عمل اقتصادی ها تیاولواکومن( نیست بلکه اهداف و )

 کننده نییتعمتأثر از ساختارهای روابط اجتماعی است که 

 (.1999، 1)امین تصمیمات و عمل اقتصادی است

در  پاسخ به این پرسش که (، 1385) هاجون چانگ

برای توسعه اقتصادی خود  به چه  توسعه  حال درکشورهای 

اگر ادعا شود که " دیگو یمدارند،  نوع نهادهایی نیاز

کشورهای غربی و اغلب آمریکا بهترین  2شده تجربهنهادهای 

انتخاب هستند، تجربه تعدیل ساختاری نشان داد که این 

است و اگر به کشورها توصیه شود  جهیتن یبو  نهیپرهزروش 

، متناسب با شرایط 3که منتظر باشند تا نهادهای خودجوش

مستلزم  زمان  که نیامحلی تکامل پیدا کنند، عالوه بر 

امیدوار  ها آنبا قطعیت به بهینه بودن  توان ینمطوالنی است، 
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تاریخ  ژهیو بهبود، به همین دلیل یادگیری از تاریخ، 

  ، زیرا"کنونی راه مناسبی است افتهی عهتوسکشورهای 

بسیاری از نهادهای امروزی کشورهای ثروتمند، بعد از 

این نهادها قبل از  اند آمدهبه وجود  ها آنتوسعه اقتصادی 

 (.2005)چانگ،  اند نداشتهآن کشورها وجود  توسعه

نهادهایی  شامل دموکراسی، نظام اداری و قوه قضائیه، 

ی حکمرانی شرکتی، نهادهای مالی و نهادهاحقوق مالکیت، 

کارگری، که اجزای اساسی ساختار  ی رفاهی وها ینهاد

کنونی در  افتهی توسعهدر کشورهای  "حکمرانی خوب"

و  شد یمفاصله ابتدای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم تلقی 

 حال درمشابه سطح توسعه کشورهای  ها آنسطح توسعه 

قبل از توسعه اقتصادی این  کی چیهامروزی بود،  توسعه 

کشورها وجود نداشت. در برخی از این کشورها حتی 

فروش مناصب دولتی و القاب رایج بود و قیمت فروش 

رایج  بود که در  4؛ نظام تاراجشد یمالقاب، اعالن عمومی 

آن مناصب دولتی به وفاداران حزب حاکم اختصاص 

قوق مالکیت در . از سوی دیگر،  صیانت از برخی حافتی یم

شرایط زمانی و مکانی خاص، به توسعه اقتصادی آسیب 

و برعکس، نقض برخی حقوق مالکیت به توسعه  رساند یم

به   توان یماین موارد  جمله ازاقتصادی کمک رسانده است. 

ی تاریخی حصارکشی انگلیسی، تصرف عدوانی در ها نمونه

شرق غرب میانه آمریکا در قرن نوزده، اصالحات ارضی 

سازی در اتریش و فرانسه پس از جنگ دوم اشاره آسیا، ملی

 کننده نییتعرا  (، نهادها2001) 5و همکاران نورثکرد. 

اما به باور هاجون چانگ  دانند یمنهایی عملکرد اقتصادی 

یعنی از توسعه اقتصادی به  علیت در جهت دیگر، (،1397)

به  زمان هم طور بهنهادها، نیز باید در نظر گرفته شود؛ نهادها 

شکل  ها آنو نیز از  دهند یمروند تعامل اقتصادی شکل 

                                                           
4
 Spoils System 

5
Acemoglu, Daron. Johnson, Simon. & Robinson, 

James. A. 
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، به این مفهوم که توسعه اقتصادی به اشکال رندیگ یم

، جمله ازتغییرات نهادی را تسهیل کند.  تواند یممختلف 

 تواند یمدر اثر توسعه اقتصادی  افتهی شیافزاثروت  (الف

باالتر مثل نهادهای  تیفیباکتقاضای بیشتری برای نهادهای 

 ازنظرچون نهادها  (بسیاسی شفاف و پاسخگو ایجاد کند؛ 

هستند، در اثر ایجاد ثروتِ بیشتر،  بر نهیهزایجاد و مدیریت 

توسعه ( ج تر خواهد بود؛ صرفه به مقرون، تر تیفیباکنهادهای 

و   کنند یماقتصادی، عوامل جدیدی از تغییرات ایجاد 

، بین تغییر رو نیا از .شود یمموجب ایجاد نهادهای جدید 

 دربرقرار است، نهاد  دوطرفهنهادی و توسعه اقتصادی رابطه 

است و توسعه اقتصادی،  اثرگذارتوسعه اقتصادی  روند

دموکراسی و بوروکراسی مدرن موجب توسعه  ازجمله

 .شود یم تیفیک بانهادهای 

 محصور 1رفت که محلِتوسعه نواحی باید پذی درباره

دارد که از درون محلی د وجود ندارد، جهان وجو شده

 خودمختارماهیتی   عنوان به؛ نواحی ابدی یمتوسعه و تحول 

نیستند که آینده خود را، انحصاراً بر اساس قدرت داخلی 

ی دانش محدود به محل ها شبکهخود تعیین کند؛ تولید و 

 شود ینمنیست. از سوی دیگر، محل با منطق جهانی اداره 

 ی محلی نداشته باشد بلکه ها ینوآورکه فضایی برای 

ی باید الملل نیبی ایستا، جریانات ا هیناحی ها یژگیوی جا به

: 2003، 2)باتلت و گالک ی باشدا هیناحکانون سیاست 

چنین بیان داشت که  عمل  توان یم تینها در(. 117-144

نیست؛  عمل  شرط و دیق یبعمل اجتماعی  عنوان بهاقتصادی 

؛ از طریق نهاد فعال شود یمنهادها هدایت  لهیوس بهاجتماعی  

)باتلت و گالک،   شود یمنهادها محدود  لهیوس به؛ و شود یم

 توسعه به نیل برای یا ساده فرمول هیچ (.340-363: 2013

 نهادهای از مندانهخرد ترکیبی بلکه ،ندارد وجود نهادی

 زمینه این در تواند می بومی نهادی های نوآوری و خارجی
                                                           

1
 Local 

2 Bathelt and Gluckler 

 نهادهای با واردشده نهادهای که آن به مشروط باشد راهگشا

 پایه بر نهادها زیرا باشند؛ سازگار یررسمیغ یا رسمی بومی

 است ممکن که  رندیگ یم شکل خاصی اخالقی های ارزش

  دیگر، سوی از نباشند. سازگار بومی اخالقی یها ارزش با

 مدت کوتاه در رسوم( و  آداب )مثل غیررسمی نهادهای تغییر

 باور این نیست، اقتصادی کارگذار نواحی .است غیرممکن

 یا و توسعه مستعد طبیعی نظر از است ممکن یا هیناح که

 جریانات بلکه ندارد علمی جنبه باشد، نامساعد توسعه برای

 در و توسعه مشوق ییجا در که هستند اقتصادی اجتماعی

 .3شوندمی توسعه مانع دیگر مکانی

یافته کنونی با در کشورهای توسعه توسعه نهادی

گیرد زیرا برخی نهادها از نظر آهنگی بسیار کند صورت می

مدیریت و ضمانت اجرایی پر هزینه هستند، افرادی که در 

بینند در برابر تغییر نهادی کوتاه مدت از تغییر نهادی زیان می

شود چون کنند؛ از برخی نهادها استقبال نمیمقاومت می

شود، و منطق اقتصادی آنها همزمان به درستی درک نمی

ارد که باالخره بین برخی نهادها وابستگی متقابل وجود د

نهادهایی چون نهاد مالی و نهاد اداری  زمان همتوسعه نیازمند 

 (.69-46: 1385 مدرن است )چانک،

 تحقیق روش. 2

ی حاکم بر تحقیق رئالیسم انتقادی است شناس معرفت

(، به این مفهوم که  جهانی مستقل 108 -93: 1394)فرهمند، 

 طور بهاز ذهن وجود دارد، اما فهم و تجربه از جهان بیرون 

ی استنباطی آمارهاکامل با آن مطابقت ندارد. در این نگاه، 

 ازیموردنی ها دادهعمل انسانی باشد.  گر لیتحل تواند ینم

                                                           
3
شدن مسئله موقعیت طبیعی گیالن و ژاپن را در نظر گرفته برای روشن   

طبیعی، دسترسی به جنگل و دریا، دسترسی به شود، گیالن از نظر منابع

بازارهای شهرهای بزرگ کشوری هیچ کمبودی ندارد اما توسعه گیالن 

ای، برخالف رو، در دیدگاه رابطهو ژاپن قابل مقایسه است؟ از این

ی،  ناحیه  به خودی خود، بازیگر توسعه نیست بلکه رویکرد تحلیلی فضای

کننده توسعه نواحی تلقی روندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعیین

 شوند. می
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 شده یآور جمعتحقیق، به دو روش اسنادی و مطالعه محلی 

است. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد 

خانوار  379عداد خانوار ت 31146که براین اساس، از میان 

 ها پرسشنامهتعداد  1نمونه انتخاب شدند. در جدول  عنوان به

ی شهرستان رودبار به نمایش درآمده ها بخشبه تفکیک 

 است. 
 ی شهرستان رودبارها دهستاننمونه  و خانوار.جمعیت، خانوار 1جدول

 بخش دهستان جمعیت خانوار خانوار نمونه

 خورگام 5223 1914 53
 خورگام

 دلفک 2449 875 26

 بلوکات 4440 1463 45
آباد و رحمت

 بلوکات
 دشتویل 4927 1667 50

 رحمت آباد 4014 1418 44

 جیرنده 2656 928 29
 عمارلو

 کلیشم 2232 870 27

 رستم آباد جنوبی 3657 1265 40

 رستم آباد شمالی 2478 836 25 مرکزی

 کلشتر 4289 1287 40

 جمع 10 36365 12523 379

 1399و محاسبات مشاور،  1395مرکز آمار ایران،  منبع:

 محدوده مورد مطالعه .1. 2

تحقیق، شهرستان رودبار در جنوب استان  مطالعه موردناحیه 

درجه  36کوهستانی بین مدار  یا هیناحگیالن است، رودبار، 

ثانیه عرض  29دقیقه و  7درجه و  37دقیقه  تا  33و 

 50ثانیه تا   41دقیقه و  11درجه و  49جغرافیایی شمالی و 

بر دامنه  ثانیه طول جغرافیایی شرقی و  6دقیقه و  5درجه و 

قرار  درودیهای البرز و تالش، در کناره رودخانه سفکوه

 لومترمربعیک 2574 با مساحتی معادل. این شهرستان  دارد

 9/16دومین شهرستان استان گیالن به لحاظ وسعت است که 

و مرکز آن شهر  بردارددرصد از مساحت استان گیالن را در 

 پیشهرستان رودبار به دو ت یها یناهمواررودبار است. 

. قسمت شوند یم میای تقسههای دامنو دشت یکوهستان

های بلند مرتفع و کوه یها منطقه از قله یها یاعظم ناهموار

)مشهور به بام  که بلندترین آن قله درفک شده  لیتشک

از  نیمیناهموار منطقه باعث شده  یتوپوگرافاست.  گیالن(

 درصد 50از  شیب باالتردارای  شهرستان رودبارمساحت 

( 1395) براساس آخرین سرشماری شهرستان رودبار. باشد

این  خانوار است. 31146نفر جمعیت و 94720دارای

)مرکزی، عمارلو، خورگام و  بخشچهار شهرستان دارای 

آباد، )لوشان، رستم آباد و بلوکات(، هفت شهررحمت

 دهستان10سر، جیرنده(،منجیل، رودبار، توتکابن، بره

-جنوبی، رحمتآبادشمالی، رستمآباد)دلفک، کلشتر، رستم

 157 و کلیشم، جیرنده، خورگام(آباد، بلوکات، دشتویل، 

 (.1395 الن،یبودجه استان گ و  سازمان برنامهروستا است )

 .دهد یمتحقیق را نشان  مطالعه موردناحیه  (، 1)شکل 
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1400منبع: نگارندگان،  ،شهرستاناستان و  به تفکیکمنطقه مورد مطالعه جغرافیایی . موقعیت 2شکل 

 های تحقیق. یافته3

 تغییر نهادهای رسمی در کشور-الف

دهه  در "انقالب سفید" اصطالح بهدر اصل دوم اصول 

پشتوانه  عنوان به، فروش سهام کارخانجات دولتی 1340

بود که نوعی سیاست  شده اعالماصالحات ارضی 

گسترش برخی  رغم بهی صنایع ملی بود اما ساز یخصوص

ی ها شاخصصنایع، افزایش تولیدات صنعتی و بهبود برخی 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایران به توسعه صنعتی دست 

ی اقتصادی به خارج، و رشد ها یوابستگنیافت و با افزایش 

یی، بیماری اقتصادی ایران شدیدتر و مسیر توسعه گرا مصرف

، "ریچارد بندیکت"(. 146 1399آن دشوارتر شد) افراخته، 

از گروه مشاوران هاروارد بر اساس مناسباتی که در حدود 

، در ایران وجود داشت، نتیجه 1340ی آغازین دهه ها سال

که در ایران، امکان دستیابی به نظم اجتماعی تولید  ردیگ یم

ارتقای بنیه تولید ملی، از طریق صنعتی شدن  باهدفمحور 

ی تجارت پول، رعادیغوجود ندارد زیرا در ایران رونق 

سوداگری زمین و مستغالت وجود دارد که از طریق آن 

بدون زحمت و بدون نیاز به  توانند یمگروه مسلط 

ی تخصص و در کمترین زمان به بیشترین ها ییدانا

 (. 48:1396دست یابند)مؤمنی،  تصور قابلدرآمدهای 

ی دهه اول انقالب که متأثر از استثنا بهبعد از انقالب،  

، 1368ی ها سالعوامل و شرایط متعددی بوده است، از 

ی در سیاست اقتصادی ایران تحت عنوان ا گانه سهاتحاد 

شکل گرفت. این اعتالف مرکب از  "تعدیل اقتصادی"

همان بازتولیدکنندگان  واقع درمتفکرین بنیادگرایی بازار که 

، دولتی برخوردار از اند بودهمناسبات اقتصادی رژیم سابق 

مولد در تعقیب منافع بسیار در غیر یها بخشمنابع رانتی و 

: 1396)مومنی،  اند بودهبرابر کمترین تالش و زمان ممکن 

اخیر، گرچه در موارد استثنایی،  قرن میندر طول (. 45

آمار بیانگر آن  اما ران شکل گرفت،تولیدات صنعتی در ای

است که همیشه بیشترین منافع نصیب کسانی شده که فاقد 

تغییرات (، 2)هرگونه عالیق تولیدی بوده و هستند. جدول 

ی مختلف اقتصادی ایران را در ها بخش افزوده ارزش

این ی ها دادهاساس بر. دهد یمنشان  1391-1338ی ها سال

برابر و  60بخش صنعت،  افزوده ارزش که یدرحال، جدول

بخش  افزوده ارزشبرابر شده است،  70بخش کشاورزی 

و بخش خدمات معطوف به تجارت پول برابر  130مستغالت 

برابر شده است که مؤید این ادعاست که بیشترین سود  200

 مولد جامعه شده است.  بخش غیر نصیب
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 1391-1338ی ها سالی مختلف اقتصادی در ها بخش افزوده ارزشرات . تغیی2جدول

 خدمات معطوف به تجارت پول مستغالت کشاورزی صنعت ی اقتصادیها بخش

 برابر 200 برابر 130 برابر 70 برابر 60 افزوده ارزشافزایش 

 49: 1396 منبع: مؤمنی،

 یررسمیغی نهادهاتغییر -ب

( بودن زندهی مادی، امور وابسته به حیات )بقا و ها ارزش

و جوامع است که هر فرد، گروه یا جامعه آن را  ها انسان

خوب، مطلوب، سودمند و یا بد و نامطلوب و ناسودمند 

ی فرامادی، تمام امور وابسته به کیفیت و ها ارزش. داند یم

و جوامع است که هر فرد،گروه  ها انسانچگونگی زندگی 

یا جامعه آن را خوب، مطلوب، سودمند و یا بد، نامطلوب و 

طالبان و (. 30: 1389 )طالبان و همکاران،داند یمناسودمند 

 روند بررسی"ی تحت عنوان ا مقالهدر  (1389)همکاران 

ی مادی ها ارزشروند تغییرات  "ایران در ارزشی دگرگونی

یه سنین و همچنین جوانان ایران در و فرامادی را برای کل

به روش تحلیل ثانوی مطالعه  1382-1353یها سالفاصله 

( 4و  3)ی ها جدولی ایشان در ها افتهکرده است. خالصه ی

 . است شده  دادهنشان 

 انقالب از بعد و قبل در سنین تمام برای مادی و فرامادی  یها ارزش مقایسة.3جدول

 روند تغییرات 1382 1353 ها ارزشاهمیت   نوع ارزش

 

 

 مادی

 توجه قابلافزایش  4/25 4/15 ثروت

 توجه قابلافزایش  4/24 7/1 مقام

 توجه قابلافزایش  6/24 2/1 شهرت

 افزایش بسیار زیاد 1/35 3/2 رفاه و آسایش

 توجه قابلافزایش  6/97 1/41 سالمتی

 افزایش بسیار زیاد 2/46 4/3 امنیت

 فرامادی

 افزایش اندک 89 5/76 استمداد از دین

 کاهش متوسط 4/84 88 رضایت از زندگی

 ی افزایشا تااندازه 71/2 53 اعتماد اجتماعی

 ی کاهشا تااندازه 7/16 2/42 مشارکت اجتماعی

 افزایش زیاد 4/76 30 مشارکت سیاسی

 همراه با تغییرات اندک با استفاده از واسطه یابی 63 -23: 1389منبع: طالبان و همکاران، 

 انقالب از بعد و قبل در جوانان سنی گروه برای مادی و فرامادی یها ارزش مقایسة .4جدول

 روند تغییرات 1383 1353 اهمیت ارزش نوع ارزش

 

 

 مادی

 افزایش متوسط 1/20 3/14 ثروت

 افزایش متوسط 7/6 8/4 مقام

 افزایش متوسط 2/7 8/1 شهرت

 توجه قابلافزایش  1/34 9/2 رفاه و آسایش

 توجه قابلافزایش  5/97 9/39 سالمتی

 توجه قابلافزایش  38/8 2/4 امنیت

 

 

 فرامادی

 کاهش اندکی 9/74 84 استمداد از دین

 کاهش اندک 2/88 90 رضایت از زندگی

 افزایش متوسط 8/50 41 اعتماد اجتماعی باال

 کاهش متوسط 9/23 30 اجتماعیمشارکت 

 توجه قابلافزایش  4/75 19 مشارکت سیاسی

 همراه با تغییرات اندک با استفاده از واسطه یابی 63 -23: 1389منبع: طالبان و همکاران، 
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نتیجه تحقیق مزبور آن است که شدت اهمیت 

ی در تمام سنین نسبت به طلب رفاهی و پرست مقامی، اندوز ثروت

جوانان افزایش بیشتری داشته است.  در مقابل، شدت اهمیت 

رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی در بین تمام سنین 

، گرید عبارت بهنسبت به جوانان کاهش بیشتری داشته است. 

مردم ایران از دهه  ازنظری مادی ها ارزشنسبت اهمیت 

دهه سوم انقالب افزایش چشمگیری داشته است، اما  تا پنجاه

 تا دهه سوم 50ی فرهنگی و اجتماعی از دهه ها ارزشنسبت 

دو  است و در هر افتهی کاهش یتوجه  قابلانقالب به میزان 

روند مزبور، کلیه سنین یا جوانان سابق نسبت به جوانان 

 .اند کردهعمل  تر فعالامروز 

 وسعه شهرستان رودبارنقش تغییرات نهادی در ت-ج

. دهد یمرا نشان  پاسخگوهای شخصی ها یژگیو، 5جدول  

سال به باالتر در تکمیل  15ی سنی ها گروهبر این اساس، از 

آنان را زنان و درصد  2/39. اند داشتهپرسشنامه مشارکت 

. همه اند دادهدرصد را مردان تشکیل  8/60

 بودند.  کرده لیتحص کنندگان مشارکت

 ی شخصی پاسخگویانها یژگیو .5جدول

 درصد تعداد طیف سنی گویه

 سن

 6/28 108 30تا  15

 4/32 123 45تا  30

 1/20 76 60تا  45

 9/18 72 سال و باالتر 60

 100 379 - جمع

 جنسیت
 2/39 230 مرد

 8/60 149 زن

 100 379 - جمع

 تحصیالت

 5/38 13 کمتر از دیپلم

 3/31 81 پلمید فوقدیپلم و 

 7/20 169 کارشناسی

کارشناسی ارشد و 

 باالتر

116 5/9 

 100 379 - جمع

 1400،نگارندگانمنبع: 

ی شغلی و درآمدی جامعه نمونه ها یژگیو، 6جدول

درصد  7/44. براین اساس، شغل اصلی دهد یمرانشان 

صنعت،  ها آندرصد  2/15کشاورزی،  کنندگان مشارکت

نیز در سایر  ها آندرصد  3/13درصد شغل خدمات و  8/26

درصد  2/44اند. همچنین درآمد ماهیانه مشاغل فعالیت داشته

درصد 90زیر دو میلیون تومان و  بیش از  کنندگان مشارکت

درصد  7/9و تنها  اند داشتهکمتر از پنج میلیون تومان درآمد 

 .اند بودهو باالتر دارای درآمد پنج میلیون تومان  ها آن

 ی شغلی و درآمدی جامعه نمونهها یژگیو. 6جدول

 درصد تعداد شرح گویه

 شغل اصلی

 7/44 169 کشاورزی

 2/15 58 صنعت

 8/26 102 خدمات

 3/13 50 سایر

 100 379 - جمع

درآمد 

 ماهیانه

 2/44 168 میلیون تومان 2زیر

 3/29 111 میلیون تومان 3تا  2

 8/16 64 میلیون تومان 5تا  3

 7/9 36 میلیون و باالتر 5

 100 379 - جمع

 1400،نگارندگانمنبع: 

براساس نتایج بدست آمده از بررسی سابقه سکونت 

 5از   کمتردرصد آنان  4/5در شهرستان،  کنندگان مشارکت

درصد،  9/28سال،  10تا  5درصد در بازه زمانی  1/22سال، 

سال و باالتر سکونت  20درصد نیز  6/43سال و  20تا  10

در این پژوهش را  کنندگان مشارکتبیشترین که  اند داشته

 (.7)جدول  دهند یمتشکیل 

 سابقه سکونت جمعیت نمونه در ناحیه  .7جدول

 درصد تعداد دوره زمانی گویه

 سابقه اقامت

 در ناحیه

 4/5 20 سال 5زیر 

 1/22 84 سال 10تا  5

 9/28 110 سال 20تا  10

 6/43 165 سال و باالتر 20

 100 379 - جمع

 1400،نگارندگانمنبع: 
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(شمامیافراخته و حجت).... ای )مورد مطالعه: ناحیه تغییرات نهادی و توسعه ناحیه  

 
 ی جامعه نمونهنظرها ازنقطه آمده دست به. نتایج 8جدول

 میانگین

 کل

 بخش میانگین هر

 گویه
 مرکزی عمارلو خورگام

آباد  رحمت

 و بلوکات

 میزان رضایت از شغل کنونی 2 9/1 1/2 5/2 13/2

25/7 6/8 2/7 8/6 4/6 
حاضر به مهاجرت از این  دیکن دایاگر شغل با درآمد باالتری پ

 شهرستان هستید؟

 تمایل شما به اشتغال در بخش کشاورزی موجود 6/1 4/1 2 9/1 73/1

 موجود تمایل شما به اشتغال در بخش صنعت  3/2 5/2 1/2 4/2 33/2

 موجودتمایل شما به اشتغال در بخش خدمات  9/6 8/7 9/6 1/8 4/7

55/7 6.5 7.6 7.2 8.9 
 زمین یا بنگاه امالک دوفروشیتمایل شما به اشتغال در بخش خر

 چه میزان است؟

 یتجار یها تیتمایل شما به اشتغال فعال 9 9.5 8.2 8.9 9/8

5/7 1/8 4/6 2/8 2/7 
توجه به کسب منزلت باالتر در شهر یا شهرستان دیگر تا چه حد 

 در مهاجرت احتمالی شما مؤثر است؟

2/2 3/2 5/2 9/1 1/2 
کسب منافع اقتصادی و ثروت برای شما تا چه در این شهرستان 

 است؟ ریپذ امکان

 ؟دیا المنفعه مشارکت داشته در امور عامسال اخیر چه میزان  20در  3/3 8/2 7/3 1/3 23/3

68/1 4/1 1/2 3/1 9/1 

است که اگر کسی  یا گونه شرایط زندگی در شهرستان رودبار به

از طریق مهارت و  تواند یبخواهد ارتقای اجتماعی پیدا کند، م

 شایستگی، بدون پارتی و براساس ضوابط، به آن دست یابد.

 1400،نگارندگانمنبع: 

 که: دهد یمنشان  8نتایج جدول 

ـ مردم رضایت چندانی از مشاغل موجود خود ندارند 

 13/2متوسط طور بهو میانگین رضایت آنان از شغل موجود، 

 است.

ـ میزان تمایل جمعیت به ترک ناحیه در جستجوی 

ی کوهستانی  خورگام و ها بخشدر  ژهیو بهشغل بهتر، 

عمارلو زیاد است، میانگین تمایل جمعیت به ترک ناحیه، 

 است. 5و خیلی  باالتر از متوسط 25/7

ـ تمایل جمعیت به اشتغال در بخش کشاورزی موجود 

( است، جمعیت تمایلی به ادامه فعالیت در  73/1ناچیز) 

( ، 5از میانگین تر نییو پا 33/2بخش صنعتی موجود ندارند )

( دارد که در بخش 4/7) زیادیبرعکس، جمعیت تمایل 

امنی درآمدی  خدمات اشتغال داشته باشد. آنان رنج زیاد و نا

ی به کشاورزی عالقگ یببخش کشاورزی و صنعت را دلیل 

که بخش خدمات اگر  دارند یمو اظهار  دانند یم و صنعت

کار  و مرارتدرآمد باالیی هم نداشته باشد، که دارد، رنج 

  بهکار در کشاورزی و صنعت  در بخش خدمات، از رنج

 است.  تر نییپا مراتب

 دوفروشیبه اشتغال در بخش خر جمعیتتمایل ـ 

بیشتر  مراتب بهی تجاری ها تیفعالو نیز  زمین یا بنگاه امالک

صاحبان  ندیگو یم ها آناست.  55/7و  40/7و به ترتیب برابر 

این نوع مشاغل تعهدی در برابر کسی ندارند ولی درآمدشان 

 دائمی و مطلوب است. 

با اعالم تمایل جمعیت به ترک ناحیه در  راستا همـ 

جمعیت تمایل خود را به مهاجرت  جستجوی شغل بهتر،

ابراز  نیز کسب منزلت باالتر در شهر یا شهرستان دیگر برای 

ی به خاطر تعلقجمعیت  موعدرمج(،  یعنی 5/7) دارد یم

زادگاه خویش در برابر کسب شغل و یا منزلت بهتر در 
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خارج از ناحیه  ندارد، آنان بر این باورند که امکانی برای 

ندارند. این شهرستان  درکسب منافع اقتصادی و ثروت بیشتر 

که منافع آنی وفردی در نزد جمعیت،  رسد یمچنین به نظر 

، تمایل به مشارکت در امور است تر ارجحاز هر چیزی 

( است و کسب درآمد به هر قیمت 2/3ناچیز) المنفعه عام

 . شود یمتوجیه 

نمود تمایالت و باورهای مردم در ارتباط با گریز از 

ی مولد و استقبال از بخش خدمات، در نوع ها تیفعال

است. در  مشاهده قابلواحدهای تولیدی  فعال و غیرفعال 

هکتار زمین زیر  1367 ،23468شهرستان رودبار در سال 

، با 1393کشت انواع محصوالت زراعی بود که در سال 

هکتار رسیده است . در  9473در صد کاهش  به  60حدود 

همین مدت محصوالت باغی که نیاز به کار دائمی ندارد و 

  87نیز در راستای تداوم مالکیت زمین مفید است ، حدود 

 6499به   1367هکتار در سال  3477و از  افتهی شیافزادرصد 

درختان  نیب نیدرا، رسیده است که 1393هکتار در سال 

،  1367اصله در سال  309 اززیتون بیشترین نقش را داشته و 

)سرشماری  رسیده است 1393اصله در سال  953به 

 .((1395)مرکز آمار ایران  ( و1367کشاورزی )

ی واحدهاکه همه  دهد یمنشان (، 9)جدول نتایج 

و فقط واحد تولید سیمان که در  اند شده  لیتعطصنعتی 

ی مستغالت است، به فعالیت خود ادامه دار هیسرماخدمت 

 21تنها  احد تولیدی،و 45از مجموع  ،1398. در سال دهد یم

 رفعالیغصد واحدها، در 53حد فعال بوده است و بیش از وا

 دهد یمنیمه فعال به کار خود ادامه  صورت بهبوده و یا 

 (.10جدول)

 واحدهای صنعتی شهرستان رودبار به همراه سال شروع و پایان فعالیت نیتر مهم. 9جدول

 واحد صنعتی محل فعالیت وضعیت شروع فعالیت پایان فعالیت

 کفش ملی)گنجه( روستای گنجه غیرفعال 1355 1387

 ریسندگیکارخانه  روستای گنجه غیرفعال 1355 1387

 کاشی گیالنا منجیل غیرفعال 1362 1391

 لوشان سیمان کارخانه لوشان فعال 1330 -

 لوشان آهن و فوالد شرکت لوشان غیرفعال 1381 1395

 معدن ذغال سنگ سنگرود روستای سنگرود غیرفعال 1348 1393

 1399، منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت

 98واحدهای صنعتی موجود در شهرستان رودبار سال  نیتر مهم. برخی از 10جدول

 ردیف نام واحد صنعتی وضعیت آدرس

 1 داماش یمعدن شرکت آب فعال عمارلو روستای داماش-رودبار

 2 روزی سبز فعال رودبار باال بازار

 3 زیتون زی دانه( یها زیتون رودبار)فراورده یبند تولید و بسته فعال خلیل آباد-رودبار

 4 صنایع غذایی لویه)غفارزاده( فعال ریسندگی سابق-گنجه-رودبار

 5 ناب توکلی تونیز روغن فعال پایین بازار-رودبار

 6 کشت و صنعت زرین گستر فعال شهرصنتی -لوشان

 7 محصوالت غذایی سبزرنگ منجیل فعال باالتر از کاشی گیالنا -منجیل

 8 تونیز کارخانه گنجه روغن فعال روستای گنجه

 1399، منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت
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(شمامیافراخته و حجت).... ای )مورد مطالعه: ناحیه تغییرات نهادی و توسعه ناحیه  

 
 98واحدهای صنعتی موجود در شهرستان رودبار سال  نیتر مهم. برخی از 10جدولادامه 

 ردیف نام واحد صنعتی وضعیت آدرس

 31روبروی بیمارستان  -منجیل

 خرداد
 9 زی آفرین منجیل فعال

روبروی نگهبانی سد منجیل 

 سفیدرود
 10 سفیدرود تونیز شرکت روغن فعال

-باالتر از کاشی گیالنا-منجیل

 شهرک باباییان
 فعال

صنایع غذایی ارمغان  یبند شرکت کشت و صنعت و بسته

 طوبی
11 

 12 سبز پاسارگاد یها خوشه فعال باال آباد یعل -جاده طارم -رودبار 

 13 خشکبار صدف یبند بستهشرکت  فعال توتکابن-رودبار

شهرک صنعتی -منجیل-رودبار

 بابائیان
 14 مارلیک یبند شرکت تعاونی تولید و بسته فعال

 15 زیتون رودبار یبند شرکت تولیدی و بسته نیمه فعال خلیل آباد-رودبار

 16 فرزانگان شمال کیپالست ایشرکت آر نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 17 شرکت مهندسی سیمین سوله پاسارگاد لوشان فعال نیمه شهرک صنعتی لوشان

 18 شرکت فراشن نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 19 لیاگل خزر نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 20 پویا قطعه رودبار نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 21 زیتون رودبار یها شرکت مجتمع کشت و صنعت شکوفه نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 22 انوشه سگال نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 23 مواد غذایی سه ستاره جلگه یبند شرکت بسته نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 24 شرکت تولید و فراوری کانی سازجم)سهامی خاص( نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 25 لوشان آفتاب سبز تولید آبمیوه شرکت تعاونی رفعالیغ شهرک صنعتی لوشان

 26 روی لوشان شرکت صنایع نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 27 موتور لوشان شرکت روغن رفعالیغ شهرک صنعتی لوشان

 28 لوشان زرین گستر کشت و صنعت نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 29 لوشان لوله و پل بتونی نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 30 خاص( لوشان)سهامی شرکت سیمان فعال لوشان

 31 لوشان تولیدی پرتو غیرفعال شهرک صنعتی لوشان

 32 تجارت ماشین شرکت تلوان نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 33 استانجینی سازی پیچ و مهره رفعالیغ شهرک صنعتی لوشان

 34 آریا زیتون گیالن فعال شهرک صنعتی لوشان

 35 کود دهقان شیمیایی پیروز کودهای فعال شهرک صنعتی لوشان

 36 توکلیی ساز صابون فعال شهرک صنعتی لوشان

 1399، منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت
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 98واحدهای صنعتی موجود در شهرستان رودبار سال  نیتر مهم. برخی از 10جدولادامه 

 ردیف نام واحد صنعتی وضعیت آدرس

 37 لوشان آهن و فوالد غیرفعال شهرک صنعتی لوشان

 38 عدالت لوشانی بند بسته شرکت تعاونی نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 39 شرکت عمران و خدمات شهرک صنعتی لوشان غیرفعال شهرک صنعتی لوشان

 40 شرکت پویان پوشش فرانگر غیرفعال شهرک صنعتی لوشان

 41 شرکت فرآوری کود پارس لوشان غیرفعال شهرک صنعتی لوشان

 42 شیمی پالستشفاف  نیمه فعال شهرک صنعتی لوشان

 43 بندی و فرآوری مواد پروتئینی واحد تولیدی بسته فعال شهرک صنعتی خرشک

 44 زرین زیتون ناب توانا یبند تولیدی و بسته یشرکت تعاون فعال شهرک صنعتی خرشک

 45 مجتمع تولیدی فوالد ستاره گیالن یشرکت تعاون فعال شهرک صنعتی خرشک

1399، منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت

این روند را با وضوح بیشتری به  11جدول شماره 

ی واحدهااغلب  که یدرحال، بر این اساس، گذارد یمنمایش 

ی معامالت ها بنگاه، اند شده فعالتولیدی تعطیل و یا نیمه 

واحد در سال  87، به 1371واحد در سال  19امالک، از 

 است.  افتهی شیافزا 1400

به  1400و  71ی ها سالی معامالتی ها بنگاه. تعداد 11جدول

 تفکیک شهرهای شهرستان

 نام شهر
 تعداد بنگاه معامالتی

1371 1400 

 16 3 آباد رستم

 19 5 رودبار

 15 4 منجیل

 12 3 لوشان

 9 1 سربره

 11 2 جیرنده

 5 1 توتکابن

 87 19 جمع

 1400،نگارندگانمنبع: 

  گیری. بحث و نتیجه4

مطالعه نشان داد که در آغاز و دهه اول انقالب در جامعه، 

ی ها دگاهیدی و باورهای اجتماعی مبتنی بر ررسمیغنهادهای 

یی و تقویت باورهای حمایت گرا یماداومانیستی، پرهیز از 

از منافع ملی و اجتماعی برتری پیداکرد.  بعد از انقالب، به 

دنبال جنگ تحمیلی و تبعیت از سیاست تقلیدی تعدیل 

ی برای ا نهیزماقتصادی و حاکمیت تفکرات نئوکالسیکی، 

ی فراگیر اقتصادی و سیاسی ایجاد نشد. ها ینهادگسترش 

بنابراین، نهادهای حامی منافع فردی، سوداگری و 

ی به هر قیمت طلب رفاهی اوج گرفت؛ فرهنگ دوزان ثروت

حذف و تضعیف  صورت بهسلطه پیداکرد که نتیجه آن 

ی ها بنگاهی مولد و گسترش سوداگری و ها تیفعال

، وقف رو نیا ازامالک خودنمایی کرده است.  دوفروشیخر

نظر هاجون چانگ، رابطه بین نهادها و توسعه اقتصادی 

حوالت اقتصادی مثبتی در است و تا ت هیدوسوی ا رابطه

انتظار تغییر نهادهای موجود را  توان ینمجامعه اتفاق نیفتد، 

ی فاتحی ریگ جهینتبه نهادهای فراگیر داشت. این دستاورد با 

و توسعه  نهادها"در مطالعه (، 1396) داباغلو و همکاران

، هماهنگی دارد. ایشان به این نتیجه "کشورهای خاورمیانه

عالوه بر بهبود  خود خودبهوجه به توسعه که ت اند دهیرس

بهبود  و موجبی آن، شرایط نهادی را ارتقاء داده ها شاخص

، این تأثیر از طریق نهادها نیز شود یم ها شاخصعملکرد این 

وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است. 

توپوگرافی ناحیه اهمیت چندانی در  مسئله، نیبنابرا
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(شمامیافراخته و حجت).... ای )مورد مطالعه: ناحیه تغییرات نهادی و توسعه ناحیه  

 

ی ندارد بلکه توجه به توسعه از سوی قدرت افتگین توسعه

عمومی، روش پدیدآوردن نظم و نهادها در جامعه، وابستگی 

 .دارند عهدهبه مسیر و روندهای اجتماعی نقش مهمی به 
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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the role of institutional change in economic development. In 

this study, first the question is answered what changes the institutions in the country have accepted 

during the last 40 years, then by studying the mountainous region of Rudbar, the role of these 

institutional changes on the economic development of the region is analyzed. Epistemology governs 

the study of critical realism, in the sense that there is a world independent of the mind, but that 

understanding and experience of the outside world do not fully correspond to it. The data required for 

the research were collected through two methods of documentation and local study. Cochran's formula 

was used to determine the sample size, based on which 379 households were selected as a sample. The 

study showed that in the beginning and the first decade of the revolution in society, informal 

institutions and social beliefs based on humanist views and strengthening beliefs in support of national 

and social interests prevailed. After the revolution, following the imitative policy of economic 

adjustment, there was no ground for the expansion of inclusive economic and political institutions. 

Thus, institutions of personal interest, speculation, and amassing wealth peaked, resulting in the 

elimination and weakening of productive activities and the expansion of speculation and real estate 

firms. Therefore, the relationship between institutions and economic development is a two-way 

relationship, and until positive economic developments in society, one can not expect the existing 

institutions to change to inclusive and developmental institutions.   
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