
 

  
  
  

و  ها یکبازار کار از منظر نئوکالس ینهادها یینتب ای یسهمقا یلتحل
  بازار کار های یمش خط یبرا یی: رهنمودهایاننهادگرا

  *یتفرش یسرآبادان ینحس    
یان یتچ یرضاعل   **ساز

  
  دهيچك

 يـد و تأك يي،از سـو  يـد تول يها نهاده يعتوز هاي ينهاز زم يكيعنوان  بازار كار به كننده ييننقش تع
 يـت موجب اهم يگر،د ياز سو يتوسعه اجتماع يشرانعنوان پ به يكار انسان يتبر كرامت و اهم

طور عمـده حاصـل    به بازار كار كه به ها يكبازار است. برخالف نگرش نئوكالس يندوچندان ا
بـر   يـد بـا تأك  يـان بازارهاسـت؛ نهادگرا  يگـر بـازار بـا د   ينقواعد حاكم بر ا يانم يهمگن عينو

كـه   يمتفـاوت  ير. مسـ دهنـد  يبازار ارائه مـ  يناز ا يزيمتما يينو تب يلمهم بازار كار تحل ينهادها
. تفاوت شود يمنجر م يزر بازار كار نتعامالت د يطراح يردر مس يادينبن يها سرانجام به تفاوت

  .  زند يبازار كار رقم م يلدر تحل يديجد هاي ينشب ها، يكبا نئوكالس ياننهادگرا يدگاهد
ـ  و چانـه  يكارگر هاي يهبه پنج نهاد اتحاد يد،جد هاي ينشب ينا يانمقاله با ب ينا در  ي،جمعـ  يزن

 يـدگاه و نظـام خلـق مهـارت و آمـوزش از د     ياجبار ياياز اشتغال، مزا يتحداقل دستمزد، حما
كـه   ييشـده اسـت. نهادهـا    يـابي مهم بـازار كـار ارز   يرهايپرداخته و آثار آن بر متغ يينهادگرا
بازار كار  هاي يايياز ساختار و پو يديعملكرد در ساختار بازار كارشده و فهم جد تغييرموجب 

و  يكمهـم سـنت نئوكالسـ    يها رهگذر، سرانجام تفاوت ين. از ازند يرقم م يلگرانتحل يرا برا
بـازار كـار    هاي يمش ناظر بر خط ييساختار بازار كار مشخص و رهنمودها يلدر تحل يينهادگرا
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  مسئله بیان و مقدمه. ١

 بـازار کـاال، بـازار همچـون بازارها دیگر به نسبت را بازار این جایگاه کار، بازار در انسانی عامل وجود
 تسـامح، نوعی با »بازار« اصطالح گرفتن کار به حتی که ای گونه به است؛ کرده متمایز سرمایه بازار پول،

بـازار کـار  یخچـهاز تار گرفتـه مـی صـورت داری برده نظام در آنچه اگر. شود می گرفته نظر در درست
 هـای کـه مـردان در محـل  هنگـامیو  ١۴و  ١٣بازار کـار در قـرون  نخستین های صورت شود،حذف 
 تولیـد. اسـت گرفتـه شـکل شـدند، مـی خـدمات فروش به حاضر و جمع شهر یا روستا یک عمومی
 مطلوب یه،سرما یدتول گونه ینا اما گرفت؛ می صورت صنعتگران و دهقانان های خانه در اغلب سرمایه
 بهتـر امکـان هـا، کارخانه به کار انتقال و شرایط تغییر با صنعتی انقالب و نبود داری سرمایه نظام غایی

  ). Granovetter, 1992 & Swedberg( کرد ایجاد را کار نیروی به داران سرمایه نظارت و سازماندهی
 رقابت«کارگر و کارفرما، بازار  یانروابط م یسازمانده یساختار برا ینبهتر متعارف،اقتصاد  در
بـا طـرح  یاجتمـاع روشـنفکرانقرار گرفـت.  روشنفکرانمورد نقد  یانهنگاه بازارگرا ماا ؛بود »کامل

است که  یبازار کار تنها بازار. پرداختند داری یهاقتصاد سرما ساختار بنیادین نقدبه  ی،مسائل کارگر
راکد متفاوت اسـت.  مادیی اشیااست و با  یانسان یتفعال شود، یم یدوفروشکه در آن خر ییکاال

مـرتبط  یگـراست که با انسـان د یزیمتما یتذهن مبادله مورد ،بازار کار درباور بودند که  اینآنها بر 
از  بـیشکـه  کسـی. یسـتیمرو ن روبـه ینـیملمـوس ع یتموجود یکبا  ینجاکه در ا معنا ینبد ؛است

 یـداپ یمواجهـه انتقـاد یـدوفروشدر معرض خر 1»کاال یک مثابه به کار نیروی« یشهبا اند یگران،د
 قـرن انگلیسـی داری یهسرشـار از انتقادهـا بـه سـرما 3بزرگ تحولبود.کتاب او  2یکرد، کارل پوالن

 انسـانی فعالیت دیگر نام تنها کار نیروی پوالنی، باور به. است کار نیروی خریدوفروش در نوزدهم
 ازرا  آن تـوان نمـی یننشده است و بنابرا یدتول فروش، برای و گیرد می صورت زندگی برای که است
  . نمودانباشته  ییجا در و کرد جدا زندگی بقیه

متفـاوت جهـت  یربا دو مسـ یم)، دو پارادا١٧٧۶( یتآدام اسم ملل ثروتاز انتشار کتاب  پس
 متضـاد هـای تئـوری بـا ١٨٠٠ اوایل سال در یکاردودر دانش اقتصاد دنبال شد. مالتوس و ر یلتحل

 مالتوس یشهاند در ریشه شد، نهادی منجر اقتصاد به که مسیری کامونز، نظر طبق بر. شدند شناخته
 ,Commons( دارد ریکـاردو افکـار در ریشـه اسـت، رسـیده نئوکالسـیک اقتصـاد به که مسیری و

 یسـا،افـراد، نقـش نهادهـا (ماننـد کل یـتبر ناقص بـودن عقالن یداقتصاد مالتوس، تأک ). در1934
نظام بـازار و  ی،صورت تجرب به یهکردن رفتار افراد، کاربست ساخت نظر یمخانواده، دولت) در تنظ

                                                           
1. Labor as commodity    2. Karl Polanyi  
3. The Great Transformation (1944) 
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 بــا قیاســی و انتزاعــی ای بــه شــکل گســترده یکــاردواقتصــاد ر یگــر،د یدارد. از ســو یمیخــودتنظ
 از و اسـت قائـل اقتصادی یندافر در نهادها رنگ کم نقش به که است ذهنی−تجربی های فرض پیش

  . )Kaufman, 2006( گوید می سخنبازارها  یمخودتنظ یتماه و آزاد تجارت
 سـنت ،: نخسـتکنـد مـی یاد متحده ایاالت در کار اقتصاد در فکری سنت دو از) ٢٠١١( کافمن

 اقتصـاد فکـری سنت دیگری و IR(1) و (IE( صنعتی روابط آن به نزدیک حوزه و نهادی اقتصاد فکری
 آمریکـایی دانشـگاه در ریشـه اول سـنتاسـت.  شـیکاگوبـه دانشـگاه  متعلق که NE(2( نئوکالسیک

 یـاد یـزن »سـنتی کـار اقتصـاد«سنت بـا عنـوان  یندارد. از ا 4کامونز جان های یشهو اند 3انسینکویس
 یـهرقابـت در نظر مقولـهنسـبت بـه  یانتقـاد موضعو  یهدر ساخت نظر ای رشته یانم رویکرد. شود یم

متـأثر از  یک،دوم براساس اقتصاد نئوکالسـ سنتاست.  یسنت فکر ینا های ویژگی از ها، یکنئوکالس
  .  کند می یداادامه پ یکاگواست که بعدها در دانشگاه ش یستمسده ب یدر ابتدا ینسونمارشال و راب
روابط کار به همراه دارد.  نظامجهت فهم  یمتفاوت یها داللت یکرد،و رود ینهرکدام از ا اتخاذ

 بـه ایـران در کارفرمـا−نظام روابـط کـارگر یلکه سنت حاکم بر تحل دهد ینشان م ها مرور پژوهش
 یبرا ییها داللت تواند یاست که سنت اول م یدر حال ینو ا باشد می تر یکنزد ها نئوکالسیک سنت
دو  یسـهو مقا یـینهدف مقاله تب براساس این،داشته باشد.  یراندر اقتصاد ا یبخش اساس ینبهبود ا

 بـازار تحلیـل یبرا ییسنت نهادگرا یانجر از هایی در عرصه بازار کار و ارائه داللت یسنت اقتصاد
 رویکـرد بسـتر در نهـادگرایی جریـان شـناخت تـا شـود می تالشمقاله  ینا در رو این از است؛کار 

 در تحلیلـی رویکـرد دو این ای مقایسه بررسی ازو  صورت گیردبا دانش اقتصاد متعارف  ای مقایسه
  .دست آید  بهبازار کار  یلدر تحل یاننهادگرا یاری سهم فهم امکان کار، بازار

 

 ها نئوکالسیک اندیشه در کار بازار نظری های مؤلفه بر تأملی. ٢

 اصول و مبانی نئوکالسیک؛ رویکرد. ١−٢

 نقطـه نظریه، این در. گرفت شکل ١٨٧٠ دهه در جونز و والراس چون افرادی با نئوکالسیک اقتصاد
 زمـان، بی باشـند، داشـته را اقتصـادی−اجتمـاعی نظـام یـک مشخصه های جنبه اینکه جای به آغاز

 آمدهبه دست  »نگری درون« طریق از بشر رفتار با مرتبط اصول جهت، بدین. است فردی و انتزاعی
                                                           
1. institutional economics & industrial relations 2. neoclassical economics  
3. University of Wisconsin 

 ,John Dunlop, Clark Kerr, Richard Lesterن همچـون: یسکانسـیرو او اقتصـاددانان کـار دانشـگاه و  و دنبالـه .4
Lloyd Reynolds.  
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 شـود منجـر می عملـی کاربردهـای و ارتباط عینیت، فاقد کلی، های نظریه ارائه به امر این که است
)Hodghson, 2002 .( 

 هایـک »یهارزش و سـرما«همچـون  یکیکالسـ یبا کارهـا یستم،در سده ب یکنئوکالس اقتصاد
 دبـرو−ارو یتعـادل عمـوم یـه) و نظر١٩۴٧( ساموئلسـون »اقتصـادی تحلیل های پایه«)، ١٩٣٩(
 یافتـهگرفته و بسـط  شکل ریکاردو های یشهاز اند یک،نئوکالس اقتصاد گرچه. یافت) توسعه ١٩۵۴(

از  ی. تعـدادکـرده اسـترا تجربـه  یمختلفـ یکردهـایرو خـود، حیـات مسیر ادامه در اما ،است
عناصر هتردوکس ماننـد روش  یشترکوشش کردند تا ب مارشال، و میل مانند نئوکالسیک یسندگاننو
  ).kufman, 2006( کنند خود تحلیلنهادها را وارد  یا یخیتار

 رها کلی طور به را اجتماعی موجودی عنوان به انسان از روایت تحلیل، در فردگرایانه نگاه نوع این
 وسـیعی طیـف که چارچوبی و مطلوبیت جستجوی بشر، رفتار مورد در خاص فروض. است کرده
 تحلیـل 1،ِبکـر آلـود کنایـه تعبیـر به. کرد تحلیل توان می آن با را اقتصادی و اجتماعی های پدیده از

 جـانوری هـای گونـه رفتـار درک برای بلکه انسان، رفتار درک برای فقط  نه قدرتمندی ابزار اقتصادی
  ). Hodghson, 2002( هست نیز دیگر

  
 کار بازار تحلیل در ها نئوکالسیک نظری چارچوب. ٢−٢

 بهینه ساختار تنها رقابتی کار بازار«: کند می آغاز را خود تحلیل فرض، پیش یک با نئوکالسیک سنت
 در امـا کند؛ می تنوع به عالقه ابراز سنت این. »است عقالیی انتخاب و اقتصادی فعالیت یک انجام
 مختلـف صـور در سـاختاری تنوع هرگونه و پذیرد می را بازاری و پولی فرهنگ به محدود تنوع عمل

  ). Hodghson, 2002( کند می انکار را اقتصادی ترتیبات
 هـای نـرخ بـین کـارکردی روابـط تحلیـل در اصـلی مسـئله کار، اقتصاد نئوکالسیک جریان در
 نـرخ در تغییرات از استفاده با توان می چگونه یعنی است؛ کار نیروی برای تقاضا و عرضه و دستمزد

 زمانی کار بازار گر تنظیم رویکرد، این. براساس کرد تنظیم کار بازار در را تقاضا و عرضه دستمزدها،
 و عرضـه بهینـه عملکـرد انحـراف موجـب کـه ببـرد بـین از را ها اصطکاک یا موانع که است موفق

  . است کاراتر و تر منعطف کار بازار صورت این در و شود می کار نیروی تقاضای
 تئـوری کتاب در) ١٩٣٢( 2هیکس ریچارد جان توسط پیش، سال ٨۵ از بیش نظری، مدل این

ــتمزدها ــه 3دس ــکل ب ــجم ش ــرح منس ــد ط ــط). Fleetwood, 2008( ش ــتغال رواب ــر از اش  منظ
                                                           
1. Becker     2. John R. Hicks  
3. The Theory of Wages 
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 جمعـی بـازیگران دیگـر و دولـت حداقلی مداخله و بازار رقابتی نیروهای طریق از ها، نئوکالسیک
 های آفریـده امـا ندارنـد؛ مسـتقلی تبیینـی قـدرت نهادهـا، کـارکردی، منظر این از. گیرد می شکل

  .)Hodgson, 2002( کند می منتقل را نیروها این خنثی، شکل به و هستند بازار نیروهای
  

  کار بازار نهادی تحلیل در ها نئوکالسیک کوشش. ١−٢−٢
 از آنهـا منظور و است یافته رواج »نهاد« اصطالح کارگیری  به نئوکالسیک، کار اقتصاددانان میان در
 تـأثیرات دارایآنهـا  بـاور بـه کـه هایی موجودیت. است مبهم اما عمومی هایی موجودیت لفظ، این

مـؤثر  کـار یکبه حوزه اقتصـاد نئوکالسـ ییورود نهادگرا یکتاب برا دو. است کار بازار بر کارکردی
 دیگـری و ١٩٩٠ درسـولو  نوشـته یمثابـه نهـاد اجتمـاع کار به بازارهایکتاب  نخست، :بوده است

از نهادها  ای تازه بینشآنها  ین،ا وجود . با٢٠٠٠ در 1ُپل از کار بازار نهادهای سیاسی اقتصاد کتاب
وجود و نفوذ نهادها بر عملکـرد بـازار  یک،اقتصاد نئوکالس ینکهنکردند. ا یقکار تزر بازاررا به حوزه 

اقتصـاددانان  ینهادهـا از سـو یـلتحل ی،مختلفـ یـلدال به و کند ینم یتکفا کرده ییکار را شناسا
  : )Fleisher, 1971, p.1( رسد یمنبه نظر  یکاف نئوکالسیک
 علـم« بـه آن از کـه انـد ای نزدیک پدیده به نهادگرایان از بیش کنند می ادعا ها نئوکالسیک) الف
 و گرایانـه کمـی ادبیـات بیشـتر، تحلیلـی بیـان بیشـتر، نظـری دقـت نمـایش. شود یم  یاد 2»مدرن
. حـال شـود مـی دیـدهآنها  دانش از پوزیتیویستی فلسفه در همه و همه مختلف روشی های تکنیک

 رویکـرد بـا تواننـد نمـی واست  سازی کّمی غیرقابلآنها  دیدگاه از ،فلسفه علم، نهادها ینبراساس ا
  ؛ کنند می انکار را آن رو این از و کنند پیدا مواجهه آن با علمی
نهادهـا  یـیندر تب یعنـیندارد؛ » نهادها« یبرا یواقع یگاهکار جا یبازارها یکسو) مدل ارتدب

در تعامالت بازار  »یاهجعبه س«به نهاد نداشته و اصطالح نهادها معموًال اشاره به  یشفاف یمعنابخش
نظران مورد توجـه قـرار  صاحب ینا های یدگاه. اگر دشود می ییشناسا یکار است که به شکل مبهم

 سـاختارهای قواعـد، بـر مشـتمل( فرهنگـی و اجتمـاعی های معنابخشیاز  ای گسترده طیف گیرد،
 بیشـتر( یاقتصـاد ،)هـا دسـتورالعمل و تنظیمـات هـا، ارزش رسوم، و  عادات فرهنگی، و اجتماعی

(شـامل  یسـازمان ،اند) شـناخته شـده یـابمنـابع کم یعنوان رفتار حداکثرکننـده در رقابـت بـرا به
 و) نـژاد جنسیت، طبقه، قدرت، بر(مشتمل  ایدئولوژیک و سیاسی ،)مشتریان و ها نقش ها، سازمان
 . شود یرا شامل م )ها عادت مفاهیم(شامل  اجتماعی شناسی روان

                                                           
1. St Paul     2. science  
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   1»تجـاری اتحادیـه« یـک تحلیـلو  پـژوهشاز نهادهـا،  نئوکالسـیک یـلدر تحل خـوب مثال
 ی،فرهنگـ ی،اقتصـاد ی،اجتمـاع یچیـدهپ یدهپد یکمثابه  به یتجار های یهفهم اتحاد یجااست. به

 از ای مجموعـه یـکرا معمـوًال بـه  پدیـده ایـنآنها  اجتماعی، شناسانه و روان یدئولوژیکا یاسی،س
 یخاصـ ینـیاهداف ع یاخود  یکردن اعضا بیشینهدنبال  د که بهدهن یم یلتقل ییعقال های عاملیت

  . )Elliott, 1991(است 
 ماهیـت تحلیـل بـرای تـالش بـدون هـا، نئوکالسـیک سوی از مدل به نهادها ورود برای تالش

 یینـیاز منظـر تب یقـاً و دق کنند یچطور کار م یقاً نهادها دق دهدمی نشان که تحلیلی است؛ »نهادها«
سـرعت  یـاچـون نـرخ دسـتمزد، سـطح اشـتغال  یآن بر مـوارد یدارند؟ و تنها به آثار کل یچه اثر
 و شناسـانه معرفت شناسـانه، هستی لحاظ به رویکرد این. تعهد شود یم بسندهدر بازار کار  یالتتعد
 در بایـد »دهـانها«معنـا  ین. بـد)Hodgson & Knudsen, 2006(ت اس فردگرایی بر شناسانه روش
 .شوند یتلق یحاتشانبراساس ترج افرادمحض وضع  یعنوان رهاوردها به گرایانه، تقلیل فهمی
  

 نهادگرایان اندیشه در کار بازار نظری های مؤلفه در تأملی. ٣

 اقتصاد علم اصلی جریان به اساسی نقدهای نهادگرایی؛ بر ای مقدمه. ١−٣

 شـد ریزی پایه پوالنی و دورکین اشمولر، کامونز، وبلن، چون افرادی توسط خاص طور به نهادگرایی،
 هـای ریشـه دارای نهادگرایی،). Kaufman, 2012( بود اقتصادی ارتدوکس تئوری با تعارض در که

موضـوع  ینا یل. منبع اص)Hodgson, 1998( گردد بازمی آن از بیش یا سده یک به که است متنوعی
 یـک 3تاریخی−اجتماعی اقتصاد. گردد بازمی آلمان 2تاریخی−یو اقتصاد اجتماع ١٩به اواخر قرن 

که در  یسیانگل یکو نئوکالس یکاقتصاد کالس نخست،: بود دیگر اقتصادی دکترین دو علیه واکنش
 بـازار یـک در کـاال یـک ماننـد به فیزیکـی کارهای همچون اقتصادی های مدل یعیآن به شکل وس

 نهادهـای و اجتمـاعی هـای گـروه فرهنـگ، دولـت، حالت این در و دارند حضور رقابتی و ای توده
 لئـون نهادی،نوع اقتصاد غیر ینا ی. معمار اصلکنند یم یباز ینقش کم یاهستند  نقش فاقد قانونی
 کـه اقتصـادی دکتـرین دومـین اسـت؛ عمـومی تعـادل اقتصاد تنظیم در او خاص سبک و 4والراس
 بینـی پـیش بـر ناظر بود، مارکسیستی اقتصاد و 5اجتماعی−تاریخی اقتصاد مطالعات توسعه حاصل
  . پروتالیاست دیکتاتوری و سوسیالیسم با داری سرمایه جایگزینی در مارکس

                                                           
1. trade union    2. historical/social economics  
3. HSE     4. Leon Walras  
5. HSE 
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 عنوان بـه را انسـان کـه هـا نئوکالسـیک رویکرد در فرض این انگاری ساده با نخستین نهادگرایاِن 
 رفتـار اینکـه و انسـانی رفتار تبیین در گرایی واقع بر گیرند، می نظر در دردها و لذات آنی گر محاسبه
کید گیرد، می شکل نهادها مانند بیرونی عوامل از ای گستره تأثیر تحت  اقتصـاد اصـطالح. داشتند تأ
 در آمریکـایی اقتصـادی انجمـن کنفرانس در) ١٩١٩( 1همیلتون ولتون مقاله با بار نخستین نهادی،
 جنـگ دوره میانـه در آمریکـایی اقتصاد در ضروری عنصر یک نهادگرایی،. گرفت قرار توجه کانون
 جنـگ پایـان بـا زمـان هم کـه عصری. یافت ظهور ١٩١٨ سال در فکری جنبش یک عنوان به و شد

 همـراه بـه را اقتصـاد در دولـت  بـالقوه نقـش اقتصادی، داده و مشی خط تحلیل آن، در اول جهانی
. کـرد فـراهم مشـی خـط و آمـوزش پـژوهش، بـرای مناسـبی هـای فرصـت بازسازی، دوره. داشت

 در نهـادی رویکـرد طـرح بـه کـه کردنـد فراهم ١٩١٨ در کنفرانسی 3مولتون و 2استورات همیلتون،
  ). Rutherford, 2001( شود منجر فراهم اقتصادی نظریه

وبلـن و مکتـب  یفکـر یمکتب تگزاس به رهبر ی،سنت یدر سنت اقتصاد نهاد یدو شاخه اصل
 عنوان بـه را نهاد که بود مسئله این طرح دنبال به بیشتر وبلنکامونز بود.  یفکر یبه رهبر نیانسکسوی

. نـداد نشان نهاد از خود معنای نمودن شفاف برای زیادی تالش و کند معرفی رفتار بر اثرگذار عامل
 مسـیر ادامـه در. کـرد تعریف انسانی مبادله قالب در را آن نهاد، تر دقیق تعریف با کامونز مقابل، در

 قـرار نقـد مـورد نهادها، معنای تبیین در ابهام ازجمله مشکالت از برخی سبب به نهادی مطالعات
 احیـای در سعی معرفتی دستگاه این بازسازی با نهادی اندیشمندان نقدها، این طرح از پس. گرفت
 اطـالق »نـوین نهـادی اقتصـاد« اصـطالح به کـه نهـادگرایی از مـوج ایـن. کردند علمی سنت این
 پیـدایش چرایـی مسـئله طـرح بـا ویلیامسون بنگاه، ماهیت طرح با کوز رونالد باکارهای شود،  می

  .یافت رونق 5مبادله هزینه رویکرد طرح با 4نورث داگالس و ها سازمان
  

   رقیب رویکردهای بر نهادگرایان نقدهای. ٢−٣

 ایـن آزاد بـازار قیدوشـرط بی هـدف. بـود مشترک ها سوسیالیست و ها نئوکالسیک بر نهادگرایی نقد
 سـنتی هـای جنبـه سـایر و دار ریشـه نهادهای دیگر به بازار و تجارت که کند می فراموش را واقعیت
 وجـود بـا هایـک و مارکس همچون اندیشمندانی). ١٣٩۵ هاجسن،( دارند تکیه اجتماعی فرهنگ
ــد، کــه اساســی هــای تفاوت ــا ای نقطــه در دارن ــد نظــر اشــتراک هــم ب ــن آن و دارن  کــه اســت ای

                                                           
1. Walton Hamilton    2. Stewart  
3. Harold Moulton    4. Douglass North  
5. transactions cost 
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 نهـاد  یـک بـازار). Hodgson, 2002( گیرنـد مـی نادیـده را بـازار نظـام در ضروری های 1» ناخالصی«
 اقتصـاددان 2اسـلیچر، سـامنر. اسـت ممکن مختلف های رویه با آن از مختلفی انواع و است اجتماعی
 نفـوذ«: )Hodgson, 2002( کنـد مـی انتقـاد چنین نئوکالسیک نظریه از ،»کار اقتصاد« متفکر و نهادگرا
 میـان تفاوت تحلیلی، چارچوب این در. نیست پذیرش قابل برتر ارزش یک عنوان به بازار نهاد و سازمان
   .»شود می گرفته نادیده کار بازار یا گوشت بازار سرمایه، بازار در بازار سازماندهی گوناگون اشکال

 جهت یناسـت. بـد یاقتصـاد یـتو جزم یتعبور از قطع ی،نهاد یمدر پارادا مهماصالح  نخستین
 ,Commons( کنـد مـی آغـاز را خـود بحـث انسان عاملیت از تری بینانه مفهوم واقع یکبا  ینهاد یهنظر

1934; Coase, 1992( .یشـناخت های یتمحدود یعنوان افراد صرفًا سودمند، دارا نظر گرفتن افراد به در 
 اصـالح. یسـتن یطـیمح ینـانیتوأم با نااطم یطدر مح یکنش انسان ییناست که قادر به تب یادیز یاربس
جامعـه  یـکدال بـر  یکنئوکالسـ فـرض یشدور انداختن پ یک،بر اقتصاد نئوکالس نهادگرایان یگرد مهم
  است.  خالص رقابتی بازار نظام یک وقانون قراردادها  یاعمال قو نظامات، عملکرد خوب دولت، باثب

نظـم  یـکو حفـظ  یسـاختارده یجاد،روست، ا هر کشور با آن روبه که یچالش ی،نهاد یهنظر در
را  یو قـانون ینظم اجتمـاع یجاد،دولت را ا یک یصورت جمع افراد به .)Coase, 1992( است ینهاد

  . )North, 2005( کند می محقق راکه اهداف آنها  کنند می گیری تصمیم یحفظ و در مورد نوع اقتصاد
 یدارا یزکار ن بازار یلاست که در تحل یینهادگرا اثرگذار فکری جریاندو  آید، می ادامه در آنچه

  : هستندکارکرد 
  بازار کار یلجهت تحل یینهادگرا یکرد: دو رو١جدول 

  مبادله نظریه  بنگاه نظریه  
 کامونز ویلیامسونوکوز پرداز نظریه

  انسانی مبادله مبادلههزینه تحلیل اصلی واحد
  کار روابط نهادی الگوهای انواع طراحی بنگاهدرونروابطغیربازاریفهم کاربازارمطالعات در داللت

 
 کار بازار نهادی تحلیل نظری های بنیان. ٣−٣

  کار بازار و بنگاه تئوری. ١−٣−٣
 کتـاب در مـارکس. گـذارد می ها نئوکالسیک روی پیش دشواری تحلیلی مسئله آن ماهیت و 3بنگاه

. دارد حضـور کاپیتالیستی بنگاه یک بطن در هم و جامعه گستره در هم کار تقسیم نویسد می سرمایه
 اقتصـادی، بنگـاه یک در: «گفت که شد نهادگرا »کوز رونالد« نوبل برنده استدالل زمینه جمله این

                                                           
1. Impurities    2. Sumner Slichter  
3. firm 
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 یـک خـود، خـاص مبـادالت بـا بـازار پیچیـده سـاختار جای بـه و شـود مـی حذف بازار مبادالت
  . )Coase, 1937( »کند می هدایت را تولید که شود می جایگزین 1کننده هماهنگ−کارآفرین

 بـه را امکـان ایـن و اسـت شـده منجـر بنگاه و بازار میان مرز رفتن بین از به حوزه این در آشفتگی
 زیـر را چیـزی هـر و بگیرنـد نادیده را خصوصی بخش در غیربازاری واقعیت که است داده بازارگرایان

 بـاقی دولتـی بوروکراسـی منتقـد امـا کننـد؛ انکار را بنگاه درون کنترل واقعیت. کنند تحلیل بازار چتر
  .  شود می تشدید اجتماعی علوم در اقتصادی بنگاه و بازار از روشن تعریف فقدان با اشتباه این. بمانند
 تحـت نـه داخلـی کـار بازارهـای کـه پذیرد می نیز 3پیور و دورینگر 2»داخلی کار بازار نظریه«

 سـازوکارهای یعنی شوند؛ می هدایت اداری های رویه و قواعد مجموعه با که گذاری قیمت سازوکار
 خود درون قانونی های رویه مهم، عامل و نیستند اثرگذار داخلی کار بازار در بازار، در متداول قیمتی

. گـردد برمـی بازار کلمه از ضابطه بی استفاده به اشکال این عمده بخش. است سازمانی بوروکراسی
 بـه چیـزی ندرت به بنگاه یک درون در خدمات، یا کاال یافته سازمان و منظم اصیل، مبادله برحسب

 اسـتراتژیک کنتـرل مرکـز یـک هـم و اسـت حقـوقی جنبـه دارای هم بنگاه. شود می یافت بازار نام
 بـا بنگـاه رابطه. است راهبردی گیری تصمیم مرکز یک از تولید سازی هماهنگ برای ابزاری یمعنا به

 و مـادر بنگاه یک بادوام رابطه. است بازار معمول روابط از تر محکم و تر بادوام نیز فرعی پیمانکاران
 انتقـال کـه کاالسـت مبادلـه همـان همچنان بلکه نیست؛ باز بازار رابطه نوع از فرعی پیمانکار یک

 روابـط. نیسـت بنگاه درون در بازار وجود بر دلیلی این لذا و گیرد دربرمی را مالکیت حقوق قانونی
 بـا نـه بنگـاه یـک داخلی ساختاراز لحاظ  ولی است؛ بازار یا کاال مبادله سیطره تحت بنگاه بیرونی
 شـود مـی اداره مـدیریتی و سـازمانی اداری، فضـای یـک در چیـز هـر از بـیش کـه گـذاری قیمت

)Hodgson, 2002( .سـامان خـود درون بوروکراسی قواعد حسب بنگاه نهاد که معناست بدین این 
  . گیرد نمی شکل نهاد این درون تعامالت بازاری، روابط تحت و کند می پیدا

 نیـروی توسـعه« و »سازمانی بسیج و گذاری قیمت مبنای بر بیرون از کاالها مبادله« دلیِل  دو به
 از بـازار رانـدن بیرون. اند بوده موفق مدرن های بنگاه گذشته، سده دو در ،»مدرن بنگاه درون از کار
 کـار بازارهای به نگاه در تلقی این مهم تأثیرات جهت ازاین. شود می منجر آن پویایی به 4،بنگاه بطن

  . دارد اهمیت

                                                           
1. entrepreneurco-ordinator   2. internal labor markets  
3. Doeringer & Piore 

 بلکـه سـت؛ین یمتـیق نظـام همچون یرقابت بازار یسازوکارها کند، یم مشخص را بنگاه نهاد درون یاصل یها هیرو  آنچه .4
  . است نهاد نیا خود درون یسازمان کیبوروکرات قواعد
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یه. ٢−٣−٣   کار بازار پیرامون کامونز نظر
کـامونز  تـالشاسـت.  »صـنعتی روابـط« و »کـار اقتصـاد«رشـته  گذاران پایه از یکی کامونز، جان
رشـته  یـندر ا یشـگامیپ یاز نـوع یکـار و موضـوعات روابـط صـنعت یروین یطورخاص بر رو به

 1آمریکـا متحـده یاالتدر ا کار نیروی تاریخبا کتاب  کامونز). Kaufman, 2006( استبرخوردار 
 و سیاسـی علـوم شناسـی، روان شناسـی، جامعه یرنظ یعلوم اجتماع یبترک برتالش کرد تا متمرکز 

 مؤثری نقش کارگری های اتحادیه و ها یمهمربوط به ب ینقوان یدر طراح او. شود اقتصاد علم با تاریخ
) و ١٩٢۴( داری سـرمایه حقوقی مبانی)، ١٨٩٣( ثروت توزیع های کتاب قالب در وی. است داشته

آشـکار  یجمع دسته یترا به فعال یتحّول رفتار فرد یچگونگ کند یم تالش) ١٣٣۴( یاقتصاد نهاد
 ایـن در مهـم مفـاهیم. اسـت هتـردوکس کار اقتصاد دانش برای ای پایه کامونز، نهادی تئوری. کند

 یقراردادهـا ونهادهـا، مبـادالت  2قواعد در حال کـار، یت،محدود، حقوق مالک یتعقالن تحلیل،
 ینشاما ب شوند؛ ینم یتئور یکبدنه منسجم از  یکقادر به ارائه  ییتنها به یممفاه ینناکامل است. ا

  .دهند می افزایش را اشتغال روابط یرامونمطالعات پ یالزم برا
 یـاندر مـورد حـل تعـارض منـافع م یدر نگاه کامونز حاصل توجه به سه چالش اساسـ نهادها

). Commons, 1934( اسـت شـهری نظـم خلق و درونی های یتعامل با وابستگ ی،فعاالن اقتصاد
در مـورد نهادهـا  »یقواعـد بـاز«است که بعدها بـا عنـوان  ای یدها ی،عنوان ساخت انسان نهادها به
صـورت  به کـامونز،اقتصـاد  یگـرد ی. از سوگردید شامل نیز را گری یمتنظ یمرژ یحت یا شداستفاده 

و سـازوکار  اقتصاد دانش و حقوق بین اتصال بر متمرکز زیرا است؛ سیاسی اقتصاد ناپذیری تناباج
  است.    یاقتصاد های مشی خط یاسیس ینتدو

نـوع  ینبـدتر کـرد یمشاهده مـ یراز پرداخت؛کار  بازار بهاز همان ابتدا  ی،اخالق یتموقع از او
 زنـی خـود از چانـه یتوسـعه طرفـدار بـا او. شـود یم یدهکار د یدر بازارها داری، یهاجبار در سرما

 یصـدا تا بیابد کارگر طبقه »زنی چانه قدرت«به  یتعادل بخش یبرا یروش تا نمود کوشش ی،جمع
  ). Kaufman, 1997( باشد تولید ینددر فرا گروه این

 و دموکراتیـک متعـادل، منصـفانه، را دو هر و داشت باور آزاد بازارهای و داری سرمایه به کامونز
را به دو  یاقتصاد مشی اهداف خط اوآن محفوظ بماند.  یاخالق یتتا مشروع خواست می گرا انسان

بـر انسـان و تحقـق خـود  یو توسـعه مبتنـ ی: عدالت اجتمـاعیدتوسعه بخش یگرد یهدف هنجار
)Commons, 1934( .  

                                                           
1. History of Labor in the United States  2. working rules  
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 3ماشـین ،)تقاضا/عرضه( 2کاال: دهد می ارائه 1»کار نیروی های تئوری« برای نظریه پنج کامونز
 عمـومی صـورت به کـه منبـع یک( 5عمومی مطلوبیت ،)تعهد( 4تمایل و توافق ،)علمی مدیریت(

 بیـان انـواع این مورد در بحث با او). صنعتی دموکراسی یا استبداد( 6شهروندی و) شود می حمایت
 منجـر مختلـف هـای رویـه با پیوند و افراد مدیریت از کارآمد مدل یک به تئوری هر چگونه کند می
 عناصـر تحلیـل بـرای خـوبی سـرآغاز بود؛ اما نامنظم و مرتبطغیر ها نظام این از او تبیین. شود می

  ). Kaufman, 2011( کرد مشخص کننده، تعیین
  

  کامونز یشهکار و روابط کار با الهام از اند یروین یتماه یرامونطرح پ قابل ی: الگوها٢ جدول

  کار روابط ماهیت برتحلیلیاثر کارنیرویماهیتالگوهای  ردیف

 نیروی برای(مناسب  کار نیروی تقاضای وعرضهحولکارروابطبازاریفهم  کاال  ١
  )پایین مهارت با یا آبییقهباکار

  : سازوکار کنترل منضبط روابط کاریعلم یریتو مد 7تیلوریسم جنبش حاصل  ماشین  ٢

اجتماعیانسان  ٣
 پذیرمسئولیت

 نیروی برای(مناسب  کار روابط تعامالت درطرفینیمذاکرهواعتمادتعهد،
  )باال مهارت با یا سفیدیقهباکار

  عمومی و مشترک منافع حولمذاکرهوزنیچانه عمومیمنبع  ۴
  کار محیطدر دموکراسی با صنعتیآرامشتحققجهتکوشش اجتماعیشهروند  ۵

  
اقتصـاد کـار  بـارهطورخاص در نـدارد. بـه ییو نهـادگرا هـا نئوکالسـیک بـه یک و صفر نگاه کامونز

قـانون عرضـه و تقاضـا  او،بـاور  به. است ناقص بلکه نیست؛ اشتباهکار  یروین ییکاال یتئور نویسد یم
  . )Commons, 1934(است  اجتناب یرقابلغ جاذبه،قانون  یااست؛ درست مانند مرگ  یرناپذ اجتناب

  
 کار بازار کلی ساختار پیرامون نهادگرایان تحلیل رهاورد. ٣−٣−٣

 نهادهـای« مفهوم از اولیه تصور رو برخالف این از و نیستند عینی های موجودیت یا ها سازمان نهاد،
 میان تعامل الگوهای بلکه نیست؛ عینی های موجودیت از ای مجموعه به اینجا در اشاره ،»کار بازار

  .است کارفرما و کارگر محوریت با کار، بازار بازیگران
 هـای بیـنش متنـوع گسـتره بـا کـار بـازار ماهیـت فهـم در مختلـف هـای بیـنش تلفیـق بـه نیاز

                                                           
1. theories of labor    2. commodity  
3. machinery    4. goodwill  
5. public utility    6. citizenship  
7. Taylorism 
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 وضـعیت، ایـن در احتمـالی خطـر البتـه. آیـد مـی نظر به الزم گذشته از بیش اقتصادی−اجتماعی
 چنـد سـمت بـه حرکت یندافر این رو این از است؛ دانشی حوزه این گسیختگی ازهم و شدن تکه تکه
 یکـردبـا رو یا نگاه چندرشته تدوین). Fleetwood, 2008( است 1فرانظریه یک نیازمند ای رشته

 سـاختارهای یـا نهادهـا بـدون کـار، بازارهای که است باور این بر کار بازار به اقتصادی−یاجتماع
 بازارهـای شـده نهـادی ماهیت به اشاره آشکار، شکل به امر این. ندارند عملیات امکان اجتماعی،

کـه در  ی؛ اصطالحهستند یاجتماع یساختارها یا نهادها با امتزاج در کار بازارهای یعنی دارد؛ کار
 یاست. ازجملـه مبـان یاجتماع یهنظر یشانیاما در محور و پ ؛است یبکس غاودانش اقتصاد ارتد

است.  2گنناهم کار نیروی) الف: )Fleetwood, 2004نهادگرا عبارت است از ( یکرددر رو مهم
  ؛ متمایزنـد ضـمنی هـای تجربـه و فنـی دانـش و هـا قابلیـت و استعدادها ها، مهارت حیث از افراد

 صـنعتی،( تولیـد ماهیـت شـرکت، ساختار حسب ها بنگاه. است ناهمگن کار نیروی تقاضایب) 
 تقاضـای هسـتند عمـومی یا خصوصی اینکه و رفته کار به فناوری ماهیت ،)خدماتی 3،استخراجی
 . دارند متفاوت
 درآمـد توزیـع و کـار بـازار نهادهـای بـین ارتباط درواقع اجتماعی، نهاد یک عنوان به کار بازار
 نـاقص، رقابـت قـدرت، شغلی، امنیت و انصاف اعتماد، همکاری،. است زندگی استاندارد مطابق

 های مؤلفـه دیگـر از نـابرابر زنـی شده و قدرت چانه یبند کار بخش یبازارها 4،داخلی کار بازارهای
  به بازار کار است.  یاننهادگرا دیدگاهتوجه در  مورد

 در کـه است دیگری منظر و جدید انداز چشم است، کار بازار تحلیل برای نهادگرایی آورده آنچه
 بـازارگرای سـنت ناپایـدار و ای لحظـه هـای تعـادل جای بـه تـا کند می طرح کار بازار به نگاه مبانی

 چـارچوب یـک. باشـد کـار بـازار در افـزا هـم و پایدار تعامل الگوهای جستجوی در نئوکالسیک،
 و غیررسـمی رسـوم و عـادات و هـا، رویـه و تنظیمـات رسـمی، قـوانین از نظـامی عنوان به نهادی،

  . دهد می قرار خود تأثیر تحت را اقتصادی−اجتماعی رفتار و فعالیت که است محلی هنجارهای
 اثـر و نهـادی چـارچوب 5چسـبندگی طـرح بـا مـرتبط کـار بـازار نهادی های چارچوب اغلب
 نهادهای .)(Donnellan & etc, 2012 است بوده کار بازار آمیز موفقیت عملیات بر آن پیامدهای

 ینبـ تفـاوت. داننـد می کـار بـازار نهادهـای وجـودبـاال را،  یکـارینرخ ب یاصل عامل المللی، بین
 یریپـذ اسـت کـه نـاظر بـر انعطاف اهمیـت دارای »منعطـف«و  »چسبنده« ینهاد های چارچوب

                                                           
1. meta-theory    2. heterogeneous  
3. extractive    4. Internal Labor Markets  
5. rigidity 
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. در )Ibidاسـت ( انسـانی سرمایه پذیری و انعطاف 2کار نیروی تحرک ،دستمزد منعطف 1اشتغال،
 اصـالحات از ها نئوکالسیک. شود می بارز ها یکاز نئوکالس یاننهادگرا یلیتحل تفاوت یزن یزتما ینا

  . نندک دفاع می ها چسبندگی این رفع برای ساختاری
  

  دیجد یها چهره در یمیقد دوستان. ۴−٣

 کار بازار کلی ساختار تحلیلی های چارچوب در نهادی مطالعات یاری سهم شد، طرح تاکنون آنچه
کید با(  نهادهای تحلیل به جدید، مطالعات این، وجود با بود؛) کار روابط و کار نیروی ماهیت بر تأ

. اند پرداخته رویکرد این منظر از) تعامالت در مؤثر های موجودیت معنای به اینجا در نهاد( کار بازار
 از نوع چهار پیامدهای بررسی به مطالعه، ١۵٠ مرور با) ٢٠١٣( 3بتچمن پژوهشی در مثال، عنوان به

 زنـی چانه و ها اتحادیه 4،اشتغال از حمایت تنظیمات دستمزد، حداقل: پردازد می کار بازار نهادهای
 زنـدگی، اسـتاندارد مؤلفـه سـه بـر نهادهـا، ایـن آثـار پژوهش، این در 6.اجباری مزایای و 5جمعی
 و آموزش خلق« نهاد عالوه به نهادها، این ادامه در. است شده بررسی اجتماعی انسجام و وری بهره

  .  است شده معرفی) اهمیت جهت به بتچمن مطالعه به نویسندگان سوی از شده اضافه( »مهارت
 و اقتصادی پیامدهای بررسی به نهادی، اقتصادی نظریه: جمعی زنی چانه ترتیبات و ها اتحادیه) الف

 زنی چانه های مدل با ها یه). اتحادKaufman, 2012( است پرداخته کارگری های اتحادیه اجتماعی، رفاه
. دارنـد سیاسـی و اقتصـادی ریشـه کـه هسـتند نهادی کارگری، های اتحادیه. است خورده پیوند جمعی
 از و پـردازد می کـار شـرایط دیگـر و دستمزدها افزایش با خود اعضای اقتصادی منافع از دفاع به اتحادیه
 سیاسـی منـافع ارتقـای به همچنین. آنها شوند می منجر بازار مبادالتی های هزینه کاهش به دیگر، سوی

 و هـا حمایـت حقـوق، بهبـود و بنگـاه سـطح در حکمرانی های نظام سازی دموکراسی طریق از کارگران
 قـدرت از بـاالیی درجه دارای ها اتحادیه همه. شوند می منجر جمعی تشکیالت و سازمان در عضویت
 مثابـه به هـا اتحادیـه. هسـتند کارفرمایـان و ها دولت تقاضاهای با مقابله و مقاومت جهت در انحصاری
 7،زنـی چانـه هـای سـازمان مثابه به همچنین. آنها کنند می عمل اقتصادی محیط در سیاسی های سازمان
 عمومی خدمات یا کاال فروش قیمت گرفتن قرار برای تالش در که کنند می عمل کارتل یک مانند درواقع

  ). Kaufman, 2012( هستند بازار قیمت از باالتر) کار نیروی(
                                                           
1. flexibility of employment   2. labor mobility  
3. Betcherman    4. employment protection regulation  
5. unions and collective bargaining  6. mandated benefits  
7. Unions as Bargaining Organizations 
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 نقـش در نوعی بـهآنهـا  دارنـد؛ ایـن از فراتـر نقشی اغلب ها اتحادیه نهادی، منظر از این، وجود با
 نیـز کـار محـیط در ارتباطـات بهبـود طریـق از کـارایی بـرای مثبت مشارکت یک ایجاد برای صدایی
. دهنـد مـی کـاهش را کـار نیـروی انتقـال و گـردش و کنند می تقویت را همکارانه روابطآنها  هستند؛
 در صـدا  یـک مثابـه به و سیاسـی ینـدافر در بـازیگر یک مثابه به سیاسی نقش یک ها، اتحادیه سرانجام
 اساسـی حقـوق عرضـه در مهـم هـای روش از تاریخی شکل به ها اتحادیه. هستند مشی خط مباحث
 و نماینـدگی نقـش توسـعه، درحـال کشـورهای در هـا اتحادیه سیاسی نقش. شوند می دیده اجتماعی

 بر ها اتحادیه نفوذ موجب سیاسی، های تالش این. است داده قرار الشعاع تحت را اعضا برای زنی چانه
 بـر هـا اتحادیـه اثـر بعدی، نکته. Betcherman, 2013)( شود می اقتصادی و اجتماعی های مشی خط

 دیگـر کشـور بـه کشـوری از مالحظـاتی حسب تواند می که است جمعی زنی چانه های نظام عملکرد
  )؛ Kaufman, 2012( است دیگر اجتماعی شرکای در ها تفاوت دهنده نشان تفاوت این. باشد متفاوت
 آن تـأثیر و آمـوزش مقولـه بـر 1،ِتلـن کـاترین نهـادی تحلیل: آموزش و مهارت خلق نظام) ب

 نظـام همچـون آموزشـی نهادهای انواع به اشاره با ِتلن اینجا در. است کار بازار بر نهاد یک عنوان به
 نهادهـای است، رایج آلمان در که آنچنان 2کار، حین در کارآموز و شاگرد آموزش بر مبتنی آموزشی
 کـارگران و کارفرمایان های مشوق و ها انگیزه 3،ای حرفه های آموزش و کار حین در و نظری آموزش

. )Culpepper & Thelen, 2008( اسـت داده قرار بررسی و بحث مورد را آموزشی نهادهای این در
 آمـوزش نهادهـای او، بـاور بـه. است 4»مهارت خلق های نظام« او، منظر در مطالعه کانونی واحد
  . دارند معاصر سیاسی اقتصاد ادبیات در مهم نقشی شغلی، یا ای حرفه
. اسـت 5سوسیسـکی و هال اثر کار، بازار تحلیل برای نهادی چارچوبی ارائه در برجسته اثر اما
کید ،٢٠٠١ سال در 6»داری سرمایه های گونه« مشهور اثر ارائه با دو این  کارفرمـا روی بر را بیشتر تأ
) انگلـیس و آمریکا در مرسوم مدل) (LME( 7»آزاد بازار اقتصاد« چارچوب دو بین. آنها دادند قرار
) CME( 8»شـده هماهنـگ بـازار اقتصاد« چارچوب و است رقابتی بازار های سازوکاربراساس  که

 جمعـی زنـی چانـه( نیسـت بـازارگرا رویکردهـای بر مبتنی که) سوئد ژاپن، آلمان، در مرسوم مدل(
  . شدند قائل تمایز) ها اتحادیه مدیریت هماهنگی برای قوی های سازوکار 9،شده هماهنگ

                                                           
1. Kathleen Thelen    2. apprenticeship training systems  
3. Vocational training    4. skill formation  
5. Hall and Soskice    6. varieties of capitalism   
7. liberal market economies   8. coordinated market economies  
9. coordinated collective bargaining 
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 آتـی بـازار هیچ دارانه، سرمایه اقتصاد یک در. است گرفته شکل نظری مبنای یک حول نهاد این

 پیونـد آینـده در کارفرما به را کارگر بازاری چنین وجود. باشد داشته وجود تواند نمی کار نیروی برای
 بـرای آتی بازار نبود. است بردگی نوعی یابد، گسترش اگر و است غیرقانونی پیوندی چنین و زند می
 باعـث اسـتاندارد معیارهـای طبـق وجود ایـن، با است؛ کارگر آزادی برای مهمی حفاظتی سد کار

 ،جهـت ازاینHodgson, 2002) ( شـود مـی بازار نظام بالقوه ناکارآمدی و 1گمشده بازار یک ایجاد
 زیـاد ندهـد صـورت را هـا مهـارت آمـوزش و یـادگیری در الزم گذاری سرمایه سیستم، اینکه خطر
 بـا مـا«: Hodgson, 2002)( نوشـت خود اقتصاد اصول کتاب در) ١٩۴٩( مارشال آلفرد. شود می
 کـارگر یـک فـردی هـای مهـارت ارتقـای در کسـی اگـر کـه شـویم مـی رو روبه بغرنج واقعیت این

 کسانی لطف بنابراین و آیند درمی کارگر شخص مالکیت به ها توانایی این آنگاه کند، گذاری سرمایه
 بـیش وابسـتگی شود، انجام سیستم این اگر. »ماند می اجر بی زیادی حد تا اند، کرده کمک او به که
 آنگـاه باشـد، فردگرایـان یمعنا بـه بـازار اگـر و داشـت خواهد کارفرما خیرخواهی و بذل به حد از

  . یابند می استقرار انسان آزادی قیمت به فقط کار نیروی برای بازار این مشخصات
 سطح در انگیزشی های محرک و نهادی ساختارهای بین ارتباط بر خاصی تمرکز چارچوب، این
 2شـده هماهنـگ بـازار اقتصادهای. دارند بنگاه سوی از مهارت آموزش عدم یا آموزش برای فردی
 آمـوزش جهـت هـا شرکت برای انگیزشی های محرک تدارک برای نهادهایی با پیوند در آلمان مانند
 یـا بنگـاه( 3خـاص هـای مهارت بـه دستیابی کار، نیروی برای اهمیت، همین با و است کار نیروی
 نـوع اقتصادهای با تعارض در 4لیبرال بازار اقتصادهای در نهادها مقابل، در. دارد اولویت) صنعت
 یاتخصوصـ معلـولامر بـه  یندارد که ا 5عمومی های مهارت به دستیابی به تمایل کار نیروی اول،
  ). Streeck & Thelen, 2009اقتصادهاست ( ینا ینهاد

 ینهادهـا یربـا سـا آمـوزی مهارت ینتعامالت متقابل ب »داری سرمایه از هایی گونه« چارچوب
 هـای حمایـت و مـدت کوتاه مالی ترتیبات مثال،عنوان  . بهکند می بیان رامعاصر  اقتصادی−یاسیس

 هـای بـه مهـارت یابیکار به دسـت یروین یشموجب گرا لیبرال، بازار یدر اقتصادها یفضع اشتغال
  ). Soskice & etc, 2001( شود می بنگاه ویژه های مهارت جای به عمومی
و  یـزانکـه بـا م یابـد مـی معنا 6»دارایی بودن خاص« مفهومی کلیدواژه با ها، مهارت تمایز این

                                                           
1. missing market    2. CME  
3. Specific  skills    4. LME  
5. general skills    6. Asset specificity  
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خـاص بـودن  یتمهارت از خصوصـ یکمرتبط است. هرچه  1مهارت یک بودن انتقالگستره قابل 
 تحلیل در مفهومی تمایز این و برعکس و دارد بیشتری پذیری انتقال یتبرخوردار باشد، قابل یکمتر
  است؛ مهم ها مهارت نهادی
 دولت های مشی خط و کار بازار نهادی تحلیل از بحث هرجا 2:اشتغال از حمایت تنظیمات) ج

 یـایاشـتغال، مزا یـتحما 3،امنیـت−انعطاف بر ناظر های یمش چون خط یدر آن است، موضوعات
مـداخالت  4کـار بازار های مشی . خط(Carica, 2011)شغل و... مطرح است  یجستجو یکاری،ب

 ایـن. اسـت کـار بـازار مختلـف هـای یتدر وضـع ییـرحفظ مشارکت و معموًال تغ جهت یعموم
 یـتپرخطـر و جمع نشـاغال یکـاران،همچـون ب پـذیر آسـیب هـایی گروه از حمایت برای اقدامات

  است.  یرفعالغ
. اسـت اشـتغال قرارداد پیرامون کار قانون از ناشی تنظیمات بر ناظر اشتغال، قرارداد از ای جنبه

عنوان قواعـد  مرتبط است که بـه (EPL) اشتغال از حمایتی مقررات و تنظیمات بر مشخصاً  امر این
اشـتغال  یدر مورد ابتدا و انتهـا یقواعد حکمران پیرامون نهاد، این. شود یم یاداز آن  5یشغل یتامن

 اتمام های رویه و دهد، یکه کارگر به کار خود خاتمه م یطیمقوله انواع مجاز قرارداد، شرا یناست. ا
 طریـق از شغلی امنیت به دادن شکل. است کار اماتم شرایط آن از جمله که کند می مشخص را کار

 بـرای کـار نیـروی اخـراج هـای هزینـه و کـار نیروی استخدام در کارفرمایان توانایی کردن محدود
مختلف مـرتبط بـا  ینهاد یباتترت یمختلف، دارا کشورهای ).Betcherman, 2013کارفرماست (

  ؛ شود می شامل را پذیری انعطاف تا چسبندگی از طیفی الگوها این. هستند 6اشتغال از حمایت نهاد
 و دستمزد حداقل مورد در متفاوتی اشکال کشورها، اغلب: یاجبار یایو مزا دستمزد حداقل) د

براساس  دستمزد حداقل تعیین کشورها برخی درکه  درحالی دارند؛ آن برای متنوعی 7نهادی ترتیبات
براساس  دستمزد تعیین اروپایی کشورهای مانند کشورها برخی در است؛ خاصی تنظیمات و قواعد
  . است ها اتحادیه و کارفرمایان میان درگیر زنی چانه یندافر یک طراحی

 کشی بهره با مقابله جهت−دستمزد حداقل های مشی خط برای هایی خردمایه نهادی، انداز چشم
 بـر مبتنـی نگـرش ایـن. دارد فقـر ضـد های مشی خط کلی شکل به و عادالنه دستمزد −کار نیروی

 نیـز دسـتوری شـکل بـه مزایا مختلف انواع. است اجتماعی مشی خط و حقوق بر مبتنی چارچوب
                                                           
1. portability    2. Employment protection  
3. flexicurity policies    4. Labor market policy  
5. job security    6. EPL  
7. institutional arrangements 
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 بازنشستگان، بیکاری، برای اجتماعی بیمه مزایای شامل ها گونه این. شود می اعمال ها دولت توسط
 تعیـین قواعـد بیکـاری، بیمـه هـا،آن یـان. در مشود می کار نیروی های جبران سالمت، های مراقبت
وجـود  مختلف کشورهای دربا درجات گوناگون  آموزشی باز های برنامه اشتغال، خدمات دستمزد،

  ). (Gazier, 2013 دارد
  

 نهادگرا و نئوکالسیک رویکرد در کار بازار تطبیقی بررسی. ۴

 کار بازار نظری اصول تبیین در ای مقایسه رویکرد. ١−۴

ــاور بــه ــاِن  ب ــازار نهادگرای ــده هــا نئوکالســیک ســوی از زیــر عوامــل کــار، ب ــه نادی    شــود مــی گرفت
)Kaufman, 2011 :(  
 کـار بـازار در گسـترده شـکل به و است کار بازار ذاتی بازار، شکست و نواقص ها، اصطکاک 

 پشتیبانی و حمایت به قادر اما دارد؛ وجود بازار در نامرئی دست نیروهای بنابراین. دارد وجود
 ؛ نیست کار نیروی منافع از

 نیروی تا دارد کارفرمایان برای محبوب نقشی عمومی شکل به اشتغال، روابط و کار بازارهای 
 شـود؛ مـی سـاخته اقتصـادی و حقـوقی اجتمـاعی،  نـابرابری نـوعی بـازار ایـن در زیرا کار؛
از  و ناکارآمدی نابرابری، باید اما باشد، رقابتی اشتغال روابط است ممکن اگرچه جهت ازاین

 ؛ پذیرفت را آن بودن قبول غیرقابل اجتماعیلحاظ 
 حالـت آن در رقابـت گاه دلیل، همین به است؛ محصول بازار از بیش کار، بازارهای در رقابت 

 ؛شود می منجر بنگاه کارایی کاهش به حالت، این و گرفته افراطی
 الگـوی ضـد آنکه بر افزون امر این و دارند را دستمزد تعیین توانایی اغلب کار بازار در ها بنگاه 

 ؛شود منجر عدالتی بی و استثمار تبعیض، به است ممکن است اشتغال روابط رقابتی
 بـرای بشـر حقـوق ماننـد رهاوردهـایی اما است؛ مهم اشتغال رهاوردهای ارزیابی در  کارایی 

 کـه هـایی شـغل و کارفرمایـان منصـفانه رفتار و احترام کار، محیط در دموکراسی کار، نیروی
 . دارد اهمیت نیز هستند غنی و رضایتمند هستند، ایمن

 خیلی کنند می ادعا ها نئوکالسیک طورکه آن کار قانون های هزینه که باورند این بر کار بازار نهادگرایاِن 
  . شود می منجر تعامالت در هماهنگی بهبود به درست، طراحی صورت در قانون این. نیست باال

. »نیسـت قراردادی چیز همه قرارداد یک در: «کرد بیان فرانسوی فردگرایی نقد در دورکیم زمانی
. هسـت نیـز کـار بـازار قـراردادی روابط در ها نئوکالسیک به نهادگرایان نقد حاوی دورکیم بیان این

 دنیـای یـک در اساسـاً  و انـد نشـده مدون قانون در لزوماً  که هستند هنجارها و قواعد چون عواملی
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 زیـادی اهمیـت اعتماد عنصر جهت ازاین. نوشت دقیق جزئیات با کامل قراردادی توان نمی پیچیده
 در قـراردادی تحلیـل هـای محدودیت. است مهم قرارداد یک های چارچوب از فراتر رو دارد و ازاین

  . Hodgson, 2002)( شود می بار نئوکالسیک نظریه بر اینجا
 »کامـل رقابتی کار بازار« مدل دهد ینشان م ینهاد یهنظر یک،نئوکالس »کار اقتصاد« برخالف

 2،یمخـاطرات اخالقـ 1،عامـل−مالـک پیامـدهای و ریشه تبیین به و است متناقض نظری لحاظ به
 کـار، بازارهـای کنـد مـی بینـی پـیش و پـردازد یدر اشتغال م یمسائل قرارداد دیگرانتخاب متنوع و 

کـار  یـروین یاست؛ تقاضـا یدستمزد نه منعطف و نه کامًال جبران های نرخ نیستند، گر خوداصالح
 مزیـت دارای مواردی در ها بنگاه نکند؛ پیدا کاهش دستمزد های نرخ افزایش با است ممکن ها بنگاه
را  یاقتصاد ییممکن است کارا ها دولت و ها اتحادیه کار قوانین هستند؛ کار نیروی به نسبت غالب

اسـت و  یـرممکنغ آزاد» کار بازارهای« کند که می بیان درواقع ها بینش ایندهد.  یشافزا یاکاهش 
  ). (Streeck, 2009نه آزاد و نه منصفانه است  شده، یمتنظیرکار غ یبازارها

 بـاور بـه. اسـت عـدالت و کـارایی چـالش نهادگرایی، با نئوکالسیک های تفاوت از دیگر یکی
 یـعمسـائل مـرتبط بـا توز یجـا به ییکارا یک،در اقتصاد نئوکالس ی) توجه مرکز٢٠٠٠( استیگلیتز

عـدالت  یشـینکامـل متـأثر از مالحظـات پ یاقتصـاد رقـابت ی،والراسـ ی(عدالت) است. در تئور
  . یستانصاف ن یا یاجتماع

  
 کار بازار کلیدی نهادهای تبیین در ای مقایسه رویکرد. ٢−۴

 کـه هستند جمعی های سازمان یا مشی خط مداخالت مثابه به ای اندیشه معموالً  کار، بازار نهادهای
 مـورد بیکـاری نـرخ بـر آن پیامـدهای بـه توجه با همواره نهادها این. هستند مؤثر اشتغال شرایط بر

ماننـد اقـدامات  یمـیتنظ هـای ). نهادهـا و چـارچوبHolmlund, 2014( اسـت بـوده سرزنش
 جمعـی ینـدهایفرا یـااست که مـرتبط بـا انـواع اسـتخدام، اخـراج  ییو قضا یاجتماع ی،اقتصاد
 انسان، چگونه که پردازد می موضوع این به نهادگرایی ). (Folawewo, 2016 بود خواهد زنی چانه

 همـه. دهند می شکل را رسمی های سازمان و اجتماعی های گروه ها، شبکه رسوم، هنجارها، قواعد،
 کننـد، مـی هماهنـگ را هـا گـروه در انسـانی تعـامالت دهنـد، مـی سـاختار را فردی کنش نهادها،
 چیـزی چه کسی، چه که کند می تعیین و کند می پیدا افزایش آنها میان وابستگی و حل ها را تعارض

  . آورد دست به
                                                           
1. principal agent    2. moral hazard  
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 »بـازی قواعـد« را نهاد نهادگرایان، مقابل، در. شود می انکار نهادها نقش نئوکالسیک، مدل در
 همکارانـه رفتـار یارتقـا و اطالعـات تهیه مبادالتی، های هزینه کاهش موجب که دانند می بازار در
  .  (Argandoña, 2001) کند می پیدا کاهش افراد رفتار درباره نااطمینانی و شود می

قابل بیان  زیر موارد در »نئوکالسیک کار اقتصاد« با آن های تفاوت و »نهادی کار اقتصاد« اصول
   ):Kaufman, 2011است (
 سـنت در کارایی؟ یا خوب زندگی است؛ انسان به خدمت اقتصاد هدف: اقتصاد یک هدف. ١

 ؛ شود می ختم کارایی به چیز همه ها نئوکالسیک
کیـد هـا نئوکالسیککه  درحالی 1:شهروندی حقوق و آزادی. ٢  امـا دارنـد؛ 2منفـی آزادی بـر تأ

کید مثبت آزادی بر نهادگرایان  ؛ دارند تأ
 و هـا نهـاده دیگـر بـا مـاهوی تفـاوت کـار نیروی نئوکالسیک، مدل در 3.است انسان کارگر. ٣
 با نهادگرایان. ندارد بازارها انواع دیگر با ماهوی تفاوت کار، درنتیجه بازار و ندارد تولید های ورودی

 میـان بنیـادین ناهمگنی نوعی که باورند این بر و کنند می مخالفت ها نئوکالسیک همگنی فرض این
 ؛  Kaufman, 2010)( دارد وجود تولید عوامل سایر با کار نیروی
 در شخصـی، نفـع مبنای بر انسان رفتاری کنش: انسانی عاملیت از رفتاری−اجتماعی مدل. ۴
 محـدود گیـری تصـمیم و محـدود عقالنیـت نظریهبراساس  ای بینانه واقع شکل به نهادگرایانه نظریه
 احساسـات و عواطـف از متأثر معموالً  انسانی های انتخاب و تصمیم این جوهره نااطمینانی. است
 ؛ است غرور و عالقه تنفر، عصبانیت، خشم، همچون انسانی
 منابع مبادله، های هزینه اما است؛ مالکیت قانونی انتقال مبادله،: مبادالتی های هزینه و مبادالت. ۵
 ؛ )Commons 1934; Coase 1937( است مالکیت انتقال اجرای مرحله در  استفاده مورد واقعی
 یمعنا بـه است کـه مالکیت مفهوم نهادگرایی، بنیادین مفاهیم از: مالکیت حقوق و مالکیت. ۶
 ؛ است تسلط این بر مترتب حقوق داشتن و اقتصادی کاالهای بر تسلط حق

 آشکار هم و پنهان هم غیررسمی، هم رسمی، هم. هستند قوانین کالبدهای نهادها،: نهادها. ٧
 یـا محـدودیت خلـق ساز زمینه نوعی قواعد، اینجا در. هستند مالکیت حقوق دهی شکل متضمن و

 ؛ شوند می تعریف فرصت دهی شکل بسترساز
                                                           
1. Liberty 

 یها تیمحـدود  وجـود عدم مورد در مثبت یآزاد که یدرحال ؛یخارج یها تیمحدود  عدم از است عبارت یمنف یآزاد .٢
  .است یدرون

3. Labor is Human 
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 رابطـه« کـه بیند می تدارک نهادی قالب در را خود کار ارائه اغلب، کار نیروی: اشتغال رابطه. ٨
 با مرتبط اینجا، در کار نیروی خریدوفروش کاال، رقابتی بازارهای برخالف. شود می گفته 1»اشتغال
. است قیمت تعیین بر افزون که است اجتماعی حیث از وابسته درونی روابط بلندمدت، زمان افراد،
 اصـلی نهـاد و اسـت کـار نیروی خدمات برای ای اجاره توافق یک نوعی به اینجا، در اشتغال رابطه

 ؛ است بنگاه در کارفرما و کارگر میان مناسبات طراحی
 ناقص اطالعات محدود، عقالنیت دلیل به اشتغال، قراردادهای 2:ناکامل اشتغال قراردادهای. ٩
 وظـایف وابسـته درونـی لحاظ بـه و پیچیـده ماهیت و بنیادین های اطمینان عدم نامتقارن، و ناقص
 ها ریسک انواع معرض در جهت ازاین. هستند ناکامل ذاتی شکل به باال، مبادالتی های هزینه تولید،

 متعدد اشکال 3،طلبانه فرصت رفتارهای اخالقی، مخاطرات همچون قرارداد این با مرتبط خطرات و
 . هستند 5مالک−عاملیت مسائل و ضمنی زنی چانه 4،جانبی های صرفه

 تعیـین فناورانـه لحاظ بـه هـا، شغل نوع و تعداد نئوکالسیک، اقتصاد مدل خصوصیات برخالف
 تعـداد با غیرمرتبط تقریباً  دستمزدی های پیشنهاد و کار نیروی انسانی سرمایه های داشته است. شده
 نهـادی، عوامـل و اجتمـاعی هـای سـنت آنکـه، سـرانجام و اسـت یافتـه اشـتغال هـای شغل نوع و

  ). Sobel, 1982( هستند دستمزد های خ نر کننده تعیین
 

 گیری نتیجه. ۵

کید با کار بازار در نهادگرایی سنت  تولیـد هـای نهـاده دیگـر بازار با کار بازار میان ماهوی تمایز بر تأ
 بازار در پایدار تعامل الگوهای بر توسعه، پیشران و محور عنوان به انسان خاص خصوصیات دلیل به
کیـد نئوکالسـیک والراسـی ای لحظـه های تعادل جای به کار  در تحلیلـی تمـایز ایـن جلـوه. دارد تأ

  .کند می پیدا ظهور و بروز بازی قواعد مثابه به نهاد ازآنها  فهم در سویی از نهادگرایان
 رویکردهستند.  مکمل کمترو  یبنسبتًا رق یکدیگردر بازار کار، با  نئوکالسیک و نهادی اقتصاد
 ،شــمول جهان ی،و صـور یفرمـ تـاریخی، گرایانـه، یــلتقل یانـه،فردگرا کـار، بـازار در نئوکالسـیک

قائـل زیرا  ؛است یانصاف و عدالت اجتماع یه همراه با رها کردن مالحظات اخالقو البت گرا جزمی
بـر دو  یکنئوکالسـ یتئـور جهـت ینبازار است. ازا گری یمبدون تنظ یبه حداکثر شدن رفاه اجتماع

عبـور  یمتفـاوت یراز مسـ یاما اقتصاد نهـاد ؛دارد یدکامل تأک یو قراردادها 6فرض اصطکاک صفر
                                                           
1. Employment Relationship   2. Incomplete Employment Contracts  
3. opportunism    4. externality  
5. principal-agent problem   6. zero frictions  
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خـاص علـوم  سـاختارو از  پذیرنـد نمیرا  یعـیبا دانش اقتصـاد ماننـد علـوم طب رفتار. آنها کند یم
را  1گرایانه کل شناسی روش و مردود شناختی روش ییفردگرا جهت ینو بد کنند یم یرویپ یاجتماع

  . گزینند یبرم
 منجـر او سوی از گیری نتیجه این به نهادی اقتصاد از کامونز نسخه گذارانه، مشی خط معنای در
و  ینـوآور یی،به ارتقای کـارا زیرادر دسترس است؛  ینظام اقتصاد ینبهتر داری سرمایه که شود می
 شکست بازار، نواقص به موضوعات این اما شود؛ میمنجر  بدیل های نظام یربهتر از سا یفرد یآزاد

  . شود یم منجر ییاتالف و ناکارا ی،صورت جمع به یضو تبع یبسط نابرابر افزا، هم تعامالت
در حـوزه بـازار کـار از نگـاه  یزمتمـا یلـیتحل یتالش شده است محورهـا ٣ شمارهجدول  در
 تحلیلی های ظرفیت دهد می نشان تطبیقی مقایسه این رهاورد. شود یانب یانو نهادگرا ها یکنئوکالس
 یدر طراحـ یمـؤثر های قابلیت از ای، منطقه هر در کار بازار مند نظام فهم جهت نهادگرایی رویکرد
 هـای مؤثر نظام گیری شکل بر ناظر کار بازار های مشی خط. است برخوردار کار بازار های مشی خط

 یـانبـر تقـارن قـدرت م یتعامـل مبتنـ یبازار کـار و الگـو یو ساختار یادینبن های تعادل مهارتی،
 بـا کارگر روابط و کار بازار گری تنظیمدارد.  یکردرو ینا یتاز اهم یتبازار، حکا ینا مهم یگرانباز

  . است تحقق قابل جامعه، هر خاص فرهنگی و تاریخی موجودیت حسب کارفرما
  

  )حاضر پژوهش(براساس  »کار بازار به نهادگرا و نئوکالسیک منظر تطبیقی بررسی«: ٣ جدول

  نهادگرایی سنت نئوکالسیکسنت محورها  ردیف

 و خودتنظیم و یکتا موجودیتی  بازار نهاد  ١
  اجتماعی تعامالت در شمول جهان

 به وابسته و اجتماعی−فرهنگی موجودیتی
 زمینه

  کار نیروی ماهیت  ٢
سازوکارهایوکاالمثابهبهکارنیروی

  حول تعامل
 رقابتیتقاضایوعرضه

 سازوکارهای و تولیدساختار در متمایز عنصری
  حول تعامل
  یاجتماعیتتوافق و مطلوب

 نظام محوری هدف  ٣
  کار بازار

 ایجاد و موانع ها، اصطکاک رفع
  پذیری انعطاف

 هزینه کاهش و امنیت−انعطاف یریگ شکل
 مبادله

  شهروندی حقوق و اجتماعی عدالت کارنیرویوریبهرهواجتماعیکارایی محوریارزش  ۴

 بازار نهادهای ماهیت  ۵
  کار

 بازارنیروهایمعلولوتبیینیقدرتفاقد
 تبیین برای کوشش عدم و سیاه جعبه

  آنها ماهیت
 فردی ترجیحات براساس گیری شکل

 کنشگران

  کار بازار تحلیل اصلی واحد
 های ریشه و ماهیت تبیین برای کوشش

  نهادها گیری شکل
  اجتماعی کالن تعامالت براساس گیری شکل

                                                           
1. methodological holism 
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  نهادگرایی سنت نئوکالسیکسنت محورها  ردیف

 قواعد و درون در اداری قواعد حسب ساماندهی  بنگاه درون به رقابتی بازار روابط تسری  مدرن بنگاه ماهیت  ۶
  بیرونیمبادله در رقابتی

 اقتصادی−سیاسی−اجتماعی رویکرد  اقتصادی−فنی رویکرد  تحلیل روش  ٧
  )ایرشته یان(م

  طرفینی اعتماد حول بلندمدت تعاملی روابط مدتکوتاهزمانیافقدرجزئیاتبرتأکید اشتغالقرارداد  ٨
  شده بندی بخش و ای چندالیه ساختار همگنویکپارچهساختار کاربازارساختار  ٩

١٠  
 تطبیقی بررسی
 بازار مهم نهادهای

  کار

 تخریب عامل عنوان به کارگری های اتحادیه
 نظام کارایی ضد و همکاری و مشارکت
  زنی چانه قدرت نامتقارن توزیع/ تولید

 هایی موجودیتکارگری؛ های اتحادیه
 کارگر طرفینی منافع حول اجتماعی−اقتصادی
  زنی چانه قدرت توازن با کارفرما و

خلق مهارت حول ساختارنظام
 LME یکشورها

 و عمومی های مهارت بر تأکید
 انتقالقابل

 یخلق مهارت حول ساختار کشورها نظام
CME  

 بنگاه و صنعت خاص های مهارت بر تأکید

EPLهایینهکاهش هزیکردبا رویینپا
 کارنیرویاخراجواستخدام

EPL یندر ع یشغل یتحفظ امن یکردباال با رو 
  کار یروینیبرا یزهانگ یجادا

افزایشعاملعنوانبهدستمزدحداقل
  طبیعی بیکاری

 هزینهمنبععنوانبهدستمزد

  اجتماعی رفاه بر تأثیر و دستمزد حداقل
  رفاه و درآمد منبع عنوان به دستمزد
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