برخی از سواالت درس اقتصاد توسعه از کتاب فهم فرایند تحول اقتصادی نوشته داگالس نورث
این سواالت در هنگام مطالعه کتاب میتواند در فهم مطالب راهگشا باشد
 -1تحول اقتصادی تابعی از سه مجموعه ی بنیادی از امور غیر اقتصادی است.آنها را نام ببرید؟
 -2از دیدگاه نهاد گرایان جدید،نقش تاریخ در تحول اقتصادی چیست
 -3توضیع نامتقارن اطالعات موجب رفتار های فرصت طلبانه و انتخاب های نادرست می شود.لذا نیاز به اخالق وحضور دولت
ضروری است .تحلیل نمائید
 -4تکیه بر رقابت بهتر است یا دخالت دولت در اقتصاد؟ بر اساس نظر اسمیت و نهاد گرایان جدید توضیح دهید
 -5چرا انسان ها برای پیشبرد امور اقتصادی هم نیاز به اخالق دارند و هم نیاز به یک طرف سوم که به دعاوی رسیدگی نماید
 -6نورث منشأ بی نظمی را در چه میداند
 -7چرا فهم فرآیند تحول اقتصادی برای مدل سازی تحول اقتصادی الزم است
 -8یک نظریه جامع درباره ی تحول اقتصادی شامل چه مولفه هایی باید باشد

 -1یک نظریه جامع درباره ی تحول اقتصادی شامل چه مولفه هایی باید باشد
 -2کلید فهم فرایند تحول چیست؟
 -3کدام یک از توالی های زیر در مورد داستان اتحاد جماهیر شوروی درست است؟
 -4نیروی محرک بسیار بنیانی تالش انسان چیست؟
 -5آیا فرض عقالنیت می تواند موجب اعمال سیاست هایی شود که نتیجه مورد نظر پدید آید ؟
 -6فرهنگ را تعریف کنید؟
 -7ساختارنهادی چیست؟
 -8محیط انسانی را تعریف نمایید؟
 -9کارایی انطباقی چیست؟
 " -10انسان ها تالش می کنند با استفاده از ادرک هایشان جهان پیرامونشان راساختارمند کنند تا عدم اطمینان در
تعامالت انسانی کاهش یابد " باتوجه به این جمله جهان بینی توحیدی چگونه می تواند موجب رشد و توسعه گردد؟
 -11چرا شاهد سقوط شوروی سابق شدیم بر اساس گفته هربرت سایمون توضیح دهید
 -12نظم چگونه موجب پیشرفت تالش ها و پویایی تالش ها می گردد ؟
 -13تفاوت بین ریسک و عدم اطمینان چیست ؟
 -14ریشه بنیانی شکل گیری نهاد ها چیست
 -15مذهب چگونه می تواند عدم اطمینان را کاهش دهد ؟
 -16سطوح گوناگون عدم اطمینان را بنویسید
 -17ادراک کامل و ادراک ناقص را توضیحی دهید
 -18نظر هایک درباره تنوع نهادی چیست؟
 -19سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را تعریف کنید
 -20منشاء قواعد  ،هنجار های غیر رسمی و موضوع اثربخشی اجرای آنها کجاست
 -21چهارچوب نهادی را به طور کامل تعریف نمایید و اجزای آن را نام ببرید
 -22بصورت ریشه ای چگونگی شکل گیری بازار رقابتی و انحصاری را توضیح دهید

 -23آیا نهاد های غیر رسمی را میتوان با دستور و حکم تغییر داد
 -24ساختار مصنوع چیست
 -25آیا نهاد های غیر رسمی را میتوان با دستور و حکم تغییر داد
 -26مهم ترین حامل ساختار مصنوع ذهنی چیست
 -27وابستگی به مسیر چیست
 -28آیا با دانستن ساختار نهادی رسمی جامعه می توانیم به فهم فرایند تصمیم گیری آن جامعه دست پیدا کنیم؟
 -29بازار سیاسی با هزینه مبادله صفر چه ویژگی دارد
 -30چرا بازارهای سیاسی ذات ًا معیوب و ناقص هستند
 -31نظریه مادیسون درباره فرایند سیاسی را بنویسید
 -32تحول نهادی چگونه شکل میگیرد
 -33کلید انتخاب هایی که افراد انجام میدهند چیست؟
 -34چرا به دفعات مرتکب اشتباه می شویم
 -35چرا تعادل چند گانه امکان پذیر است
 -36چه کنیم بازیگران اقتصاد از بازی های حاصل جمع صفر به بازیهای حاصل جمع مثبت روی آورند؟
 -37چرا نهاد دولت یک نهاد ناکارآمد است توضیح دهید؟
 -38تبلور سرمایه انسانی در کجاست؟ چگونه میتوان فهمید جامعه دارای سرمایه انسانی مطلوب برای توسعه است؟
 -39سه نقص بنیادی نظریه نئوکالسیک ها در خصوص تحول بازارهای کل اقتصاد رانام ببرید و تعریف کنید؟
 -40کلید تحول نهادی سودمند چیست
 -41در چه صورت ا حتمال موفقیت ما برای رویارویی موفقیت آمیز بامسائل بی بدیل بیشتر خواهد بود
 -42محدودیتهای غیررسمی چارچوب نهادی چگونه می تواند هزینه های مبادالت را کاهش دهد؟
 -43از نظر موکیر پیشرفت های اواخر قرن نوزدهم در کشورهای توسعه یافته مرهون چه چیزی است؟
 -44با پبشرفت و گسترش و رشد محیط فیزیکی باید محیط انسانی نیز تغییر کند و در سازمانهای اجتماعی جامعه تغییراتی
حاصل شود بیان نمایید سازمان اجتماعی مورد نظر قبل و بعد از تغییر دارای چه ویژگی هایی بوده است؟

 -45آیا فقط رشد ذخیره دانش می تواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد؟ این جمله را از نظر درستی یا نادرستی
تحلیل نمایید؟
 -46نظم سیاسی اقتدارگرا را توضیح دهید
 -47نظم سیاسی مبتنی بر آرای عمومی را توضیح دهید
 -48ویژگی ایدا آل نظم اقتدار گرا و مبتنی بر آرای عمومی را بنویسید؟
 -49چرا بی نظمی عدم اطمینان را افزایش می دهد
 -50چگونه میشود در مواجهه با تغییرات و تحوالت بنیادی در جامعه مجددا نظم در جامعه حاکم شود موضوع را در
کشورهای درحال توسعه و توسع یافته توضیح دهید
 -51چرا آمریکای شمالی و آمریکای التین عملکرد متقاوتی را نشان داده اند؟
 -52سه معمای کلیدی در فرایند تحول اقتصادی را طرح نمایید؟
 -53ریشه عملکرد ضعیف نهاد ها در چیست؟
 -54آیا میشود میراث فرهنگی را اصالح کرد .چگونه؟ توضیح دهید؟
 -55باورهای رقیب در کنار هم چه شرایطی را ایجاد می کند و آیا این شرایط برای توسعه اقتصادی مناسب است
 -56منظور از ساختار مصنوع چیست؟
 -57چهار مولفه ی مدل سیاسی ایده آل چیست؟
 -58مدل اقتصادی ایده آل برای توسعه را توضیح دهید؟
 -59ریشه های هزینه مبادله را بنویسید و بگویید چگونه این هزینه ها را میتوان کاهش داد؟

