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چکیده
حکمراني خوب الگوی جديدی برای توسعه پايدار انساني با ساز و کار تعاملي سه بخش دولت ،بخش
خصوصي و جامعه مدني است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندیهای خود در توسعه همه
جانبه استفاده کنند .جامعه مدني مستحکم به همراه دولتي مدرن ،قوی و توسعهخواه ،ميتواند زمینههای
ايجاد حکمراني خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کمترين زمان و آسیب ممکن به پیش ببرد .از
آنجايي که مهمترين عامل توسعه هر جامعه ،افراد آن جامعه ميباشند ،اين تحقیق با تأکید بر اهمیت
توسعه انساني ،در جست و جوی شناخت الزامات تحقق حکمراني خوب برای رسیدن به توسعه انساني
پايدار ميباشد .تأمل و بازانديشي در کیفیت هر کدام از مؤلفههای حکمراني و اتخاذ راهبردهای مناسب
برای تقويت آنها ،شايد بهترين الگو برای توسعه انساني پايدار باشد .نتیجه به دست آمده از بررسي
مؤلفههای حکمراني خوب در ايران بیانگر وضعیت نامناسب اين شاخصهای در سالهای 2292-9111
ميباشد .کشور ايران به دلیل مزايای فراوان چه از نظر منابع انساني و سرمايههای طبیعي از پتانسیل فراوان
برای دستیابي به توسعه انساني برخوردار است.
واژههای کلیدی :حکمراني خوب ،توسعه انساني ،جامعه مدني ،دولت ،بخش خصوصي
طبقهبندی Q56 ،O13 ،E21 ،E02 :JEL
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پس از فراز و نشیب های فراوان در سیر تحول انديشه توسعه ،نظريه حکمراني خوب يعني نحوه اداره
کشور ،شیوه تصمیمگیری و چگونگي تعامل بین دولت و مردم بعنوان بنیان توسعه ،مطرح شده است
(جاسبي و نفری .)9311 ،نهادهای مالي بینالمللي نظیر بانک جهاني و صندوق بینالمللي پول همگي بر
اين باورند که حکمراني خوب يک ضرورت حیاتي برای کمک به تحقق برنامههای توسعه است .در
دهههای اخیر و به ويژه در دههی  12میالدی تحقیقات زيادی در مورد مديريت دولتي و انتخاب بهترين
چارچوب حاکمیتي دولت صورت گرفته است که در اين میان تحقیقات بانک جهاني از جايگاه خاصي
برخوردار است .حکمراني مفهوم گستردهای است که با حوزههايي چون محیط اقتصادی و يا به عبارتي
امنیت اقتصادی ،سیاست ،اجتماع و حقوق ارتباط مستقیم دارد .بانک جهاني در گزارش سال  9111خود
با عنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول» ،نه تنها بر نقش تعیینکننده دولت در تحوالت اقتصادی
اشاره کرده ،بلکه دامنه بحثهای نظری و تجربي در مورد کارکرد دولت را در سطح جهاني گسترش
داده است ،سلسله مباحث مذکور به تعیین مفهوم حکمراني منتهي گرديد .بانک جهاني ،حکمراني را
شیوه استفاده از قدرت در مديريت منابع اقتصادی و اجتماعي برای دستيابي به توسعهی پايدار تعريف
ميکند .مطابق تعريف بانک جهاني ،کشورهای عضو بايد به بهبود سازوکارهای تخصیص منابع،
فرايندهای تدوين ،انتخاب و اجرای خطمشيها و روابط بین شهروندان و حکومت بپردازند .قطعنامه
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بصورت آشکار ،حکمراني را در پیوند با بستر محیطي ميداند که
رو به سوی بهرهمندی از حقوق بشر و رشد توسعهی انساني پايدار دارد .با پیوند حکمراني خوب و
توسعهی انساني پايدار بر اصولي چون مشارکتجويي و ارتقای حقوق بشر تأکید ميگردد و
دستورالعملهای تجويزی و اجباری برای ايجاد توسعه موردنظر نخواهد بود (کمیجاني و سالطین،
.)9311
در حکمراني خوب بین سه رکن اصلي دولت ،جامعه مدني و بخش خصوصي ارتباط نزديکي وجود
دارد ،شراکت موجود سبب ميشود که از امور عمومي به شکل صحیحتر و بهینهتری بهرهبرداری شود.
وجود ارتباط صحیح بین سه رکن ياد شده زمینه را برای تحقق حکمراني خوب در ابعاد مختلف میسر
ميسازد .در حکمراني خوب اين سه رکن به عنوان عناصر اصلي محسوب ميشود.
ارتباط بین حکمراني خوب و توسعه را ميتوان از سه منظر مورد ارزيابي و بررسي قرار داد .اول؛
حکومت دموکراتیک ،که بر مشروعیت ،مسئولیت پذيری و حقوق بشر داللت ميکند .اين تعريف
اصول اساسي توسعه را شکل داده و توسعه مشارکتي را ارتقاء ميبخشد .گزارش سازمان همکاری
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اقتصادی و توسعه ،9ادعا ميکند که سرمايهگذاری در حکمراني دموکراتیک به پیشرفت در اهداف
توسعه کمک خواهد کرد.
رويکرد دوم؛ با حکمراني مؤثر سروکار دارد که بیشتر به توانايي اداره کردن مربوط ميشود تا شکل
حکومت کردن.
رويکرد سوم؛ به عملکرد هماهنگ که منجر به نظم در اقدامات و تعامالت میان دولت و ديگر بازيگران
است ،مربوط ميشود (قنبری ،علي ،9319 ،ص.)242 .
به طور کلي بر اساس تئوری حکمراني خوب تنها دسترسي به نیروی کار و سرمايه انساني و سرمايه
فیزيکي و مالي عامل توسعه نميباشد ،بلکه بین کیفیت حکمراني و توسعهی اقتصادی يک رابطه و
همبستگي نزديکي وجود دارد .چرا که مفهوم توسعه بسیار فراتر از انباشت ثروت و رشد درآمد ناخالص
ملي و ساير متغیرهای وابسته به درآمد است (قلي پور .)9314 ،زيرا همانطور که ارسطو گفته است
«درآمد و ثروت تنها به خاطر نیل به چیزهای ديگر مفیدند» به همین دلیل نميتوان آنها را به خودی خود
هدف نهايي توسعه دانست .توسعه بايد بیشتر متوجه بهبود زندگي افراد جامعه باشد (آمارتیاسن.)9311 ،
1ـ1ـ پیشینه تحقیق
رودرا و سانیال )2299( 2در مطالعهای با عنوان «حکمراني خوب و توسعه انساني در ايالتهای هندوستان»
اثر حکمراني خوب بر توسعه انساني را در هندوستان طي دو دهه اخیر با استفاده از روش دادههای
تابلويي مورد بررسي قرار دادهاند .در اين مطالعه از شاخص ترکیبي حکمراني خوب به عنوان متغیر
توضیحي استفاده شده است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که حکمراني خوب و توسعه انساني دورههای
پیشین ،توسعه انساني فعلي را در هندوستان تعیین مي کند.
کامسا و ام بچ )2224( 3در مقاله خود ،نقش نهادها را در فرآيند توسعه کشورهای آفريقايي مورد مطالعه
قرار داده و به اين نتیجه دست يافتهاند که اجرای ضعیف حاکمیت قانون ،فساد ،ضعف مديريت ،فقدان
يک جامعه مدني قوی و دخالتهای سیاسي مهمترين عامل بازدارنده در توسعه اين کشورها بودهاند.
کناک ،)2223( 4فنگ ،)2223( 1ارتباط حکمراني ،کیفیت نهادی و رشد اقتصادی را بررسي نمودند .اين
مطالعات نشان ميدهند بهبود شاخصهای حکمراني خوب اثرات مستقیمي هم بر توسعه اقتصادی و هم
بر توسعه انساني دارد.

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
2. Rudra Pradhan and Sanyal.
3. Kumssa, Asfaw and Mbeche, Isaac
4. Knack.
5. Feng,

الزامات تحقق حکمراني خوب برای دستیابي به توسعه انساني

14

کناک و کیفر ،)9111( 9رابطه مثبت و معناداری را میان شاخصهای حکمراني خوب که آن را شاخص
کیفیت نهادی نامیدند با رشد اقتصادی به دست آوردند ،اين شاخص ها مبتني بر ارزيابي و بررسي
جوامعي هستند که بر اساس مکانیزم بازار عمل ميکنند.
سامتي ،رنجبر و محسني ( )9312در مطالعهای با عنوان «تحلیل تأثیر حکمراني خوب بر شاخص توسعه
انساني مطالعه موردی :کشورهای جنوب شرقي آسیا» در دوره زماني  2221-2222با استفاده از دادههای
ترکیبي به بررسي اثر شاخصهای حکمراني خوب بر شاخص توسعه انساني ميپردازند .نتايج حاصل از
تخمین مدلها نشان ميدهد که کیفیت حکمراني خوب که از طريق میانگین موزون شاخصهای
حکمراني محاسبه شده است ،اثر مثبت و به لحاظ آماری کامالً معنادار بر  HDIدارد.
علیزاده و عرب ( )9311در مطالعهای با عنوان «تأثیر حکمراني خوب بر توسعه انساني» ارائه شده در
ششمین کنفرانس بینالمللي مديريت ،به بررسي تأثیر شاخصهای حکمراني خوب بر توسعه انساني بر 11
کشور که از طريق نمونهگیری تصادفي نظاممند انتخاب شدهاند با استفاده از دادههای مقطعي سال 2221
پرداختهاند .نتايج تحقیق بیانگر ارتباط و تأثیر معنيدار حکمراني بر توسعه انساني در جوامع مورد مطالعه
ميباشد.
در تمامي مطالعات انجام شده تأثیر حکمراني خوب بر توسعه انساني با استفاده از روشهای اقتصادسنجي
مورد بررسي گرفته است .در اين مطالعه به صورت تحلیلي به الزامات تحقق حکمراني خوب که تعامل و
همکاری بین سه عنصر موجود در حکمراني است ،پرداخته ميشود و با استفاده از تحلیلهای آماری
اولیه وضعیت شاخصهای حکمراني خوب در ايران مورد بررسي قرار خواهند گرفته و سپس راهکارها و
سیاستهای اجرايي برای تحقق حکمراني خوب و رسیدن به توسعه انساني ارائه داده ميشود.
1ـ2ـ چگونگی شکلگیری حکمرانی خوب
از هنگام ظهور علم اقتصاد توسعه در سالهای پس از جنگ جهاني دوم ،سیاستگذاری توسعهی اقتصادی
به سه دوره متمايز قابل تفکیک است .دوره نخست از پايان جنگ جهاني دوم شروع ميشود و تا اواخر
دهه  9112ادامه مييابد .نظريات اقتصاد کینزی دولت را عامل تصحیحکننده شکست بخش خصوصي
ميدانستند که با طرحهای عمراني دولتي و صرفههای مقیاس حاصل شده از آن ،فرايند توسعه را تسريع
ميبخشید .اما شرکتهای دولتي در عمل نشان دادند که کارايي و انعطافپذيری الزم را نداشته ،در
معرض فشارهای سیاسي و تورم نیروی کار قرار دارند و اکثريت آنها زياندهاند .در دوره دوم و رويکرد

1. Knack, Stephan and Philip Keefers.
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مکتب شیکاگو که به اجماع واشنگتني معروف شد باور به قدرت بخش خصوصي و انتخاب مردم بود و
کارآمدی رقابت و قیمتها جای تخصیص دولتي منابع را ميگرفت .طبق اين ديدگاه ،بخش خصوصي
بهترين نتايج را به بار ميآورند و قیمتها بهترين تخصیص دهنده منابع هستند .هرگونه دخالت دولتي
برای تغییر در آنچه بخش خصوصي بوجود ميآورد ضد تولیدی است .نگاه به دولت از «عامل توسعه» به
جدیترين «مانع توسعه» تغییر يافت .فرض ميشد که نهاد دولت تحت فشار گروههای هم سود ،به
دستگاه تولید و توزيع افزونه تبديل ميشود؛ پس هر اندازه دولت کوچکتر شود بهتر است .از آن پس
موجي تازه از نظريات و رويکردها آغاز شد .اگر شعار دوره اول را «دولت ،موتور توسعه» و دوره دوم را
«دولت کوچک» بدانیم ،شعار دوره سوم «حکمراني خوب» است .در واقع در دوره سوم ماهیت مسأله
تغییر يافت ،در دورههای پیشین مسأله ابعاد دولت (بزرگي و کوچکي آن) مطرح بود ،اما در اين دوره
مسأله کمیت دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داده است (میدری و خیرخواهان.)9313 ،
1ـ3ـ شاخصهای اندازه گیری حکمرانی خوب
برنامه توسعه سازمان ملل متحد 9حکمراني خوب را اعمال قدرت سیاسي  -اقتصادی و اداری برای
مديريت امور عمومي يک کشور در همه سطوح تعريف ميکند .حکمراني مشتمل بر سازوکار و
فرايندها و نهادهايي است که از طريق آن شهروندان و تشکلها منافع خود را ابراز و حقوق قانوني خود
را استفاده نموده ،تعهدات و تکالیف خود را ايفا و اختالفات را با میانجيگری حل نمايند.
در تعريف ديگری از يونسکو 2در سال  2222حکمراني خوب به معنای سازوکارها ،فرايندها و نهادهايي
است که به واسطه آنها شهروندان گروهها و نهادهای مدني منافع مدني خود را دنبال ميکنند و حقوق
قانوني خود را به اجرا در ميآورند و تعهداتشان را برآورده ميسازند (میدری .)9311،همچنین حکمراني
خوب را فرايند تصمیمگیری و اجرای تصمیمها با تمرکز بر بازيگران رسمي و غیررسمي تعريف
ميکنند.
بانک جهاني ،حکمراني خوب را بر اساس شش شاخص تعريف نموده و بر اساس اين شاخصها
وضعیت حکمراني خوب را در دوره  2222-9111هر دو سال يکبار و از سال  2222به بعد به صورت
ساالنه در کشورهای مختلف مورد ارزيابي قرار داده است که اين شاخصهاعبارتند از:

1. UNDP.
2. UNESCO.
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حق اظهار نظر و پاسخگویی :1بدين مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر مردم تأثیر
ميگذارد مورد سؤال و بازخواست قرار دهد .اين شاخص بیانگر مفهومهايي مانند :حقوق سیاسي،
آزادی بیان و تجمعات سیاسي و اجتماعي ،آزادی مطبوعات ،میزان نمايندگي حاکمان از طبقههای
اجتماعي ،فرايندهای سیاسي در برگزاری انتخابات و  ...است.
ثبات سیاسی و عدم خشونت :2اين شاخص به میزان ثبات رژيم حاکم و رهبران آن ،درجه احتمال
تداوم حیات مؤثر دولت و تداوم سیاستهای جاری در صورت مرگ و میر يا تغییر رهبران و
دولتمردان فعلي ميپردازد.
3

کارائی و اثربخشی دولت  :بیانگر کارآمدی دولت در انجام وظايف محوله که شامل مقوالت ذهني
همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومي يا کیفیت نظام اداری ،صالحیت و شايستگي کارگزاران
و استقالل خدمات همگاني از فشارهای سیاسي ميباشد.
بار مالی مقررات :4بر روی سیاستهای ناسازگار با بازار تمرکز دارد .سیاستهايي از قبیل  :کنترل
قیمتها ،عدم نظارت کافي بر سیستم بانکي و همچنین هزينه وضع قوانین برای محدوديت بیش از اندازه
تجارت خارجي.
حاکمیت قانون :5میزان احترام عملي که دولتمردان و شهروندان يک کشور برای نهادهايي قائل
هستند که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختالف ايجاد شده است.
کنترل فساد :6استفاده از قدرت و امکانات عمومي در جهت منافع شخصي .اين شاخص مفهومهايي
مانند فساد در میان مقامات رسمي ،اثربخشي تدبیرهای ضد فساد ،تأثیر آن بر جذب سرمايههای خارجي،
پرداخت اضافي يا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و  ...را اندازهگیری ميکند.
در اين تعريف هر اندازه ويژگيهای مثبت مانند حاکمیت قانون ،پاسخگويي و اثربخشي دولت در يک
جامعه بیشتر باشد و فساد ،مقررات اضافي و بي ثباتي سیاسي و خشونت کمتر باشد ،حکمراني در آن
جامعه برای نیل به توسعه مناسبتر است.

1. Voice and accountability
2. Political stability and absence of violence
3. Government Effectiveness
4. Regulatory quality
5. Rule of law
6. Control of corruption
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1ـ4ـ توسعه انسانی
راهبرد توسعه انساني در برنامه توسعه سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت و از سوی محبوبالحق
اقتصاددان فقید پاکستاني و کارگروهي با حضور افرادی چون آمارتیاسن 9تکامل يافت .در اين راهبرد،
مهمترين عامل توسعه هر جامعه ،افراد آن جامعه در نظر گرفته شدهاند ،چرا که انسان ،هم هدف و هم
ابزار توسعه است .داليل اهمیت توجه به توسعه انساني را ميتوان اينگونه برشمرد:
 اول ،و از همه مهمتر ،اينکه انسان خودش هدف توسعه است. توسعه انساني ،ابزاری برای بهرهوری بیشتر است ،بگونهای که نیروی کار پرورش يافته ،آموزشديدهو ماهر ،مهمترين دارايي و عامل بهرهوری است.
 توسعه انساني آثار مثبتي بر محیطزيست دارد ،زيرا فقر هم علت و هم قرباني تخريب محیطي است. کاهش فقر نقش مهمي در ارتقای دموکراسي و ثبات اجتماعي دارد. توسعه انساني دارای جاذبه سیاسي است لذا ميتواند ناآراميهای کشورها را کاهش داده و موجبثبات سیاسي گردد(استريتن.)9114 ،2
توسعه انساني پايدار را ميتوان بهعنوان گسترش حیطه انتخاب برای همه افراد جامعه تعريف کرد،
بگونهای که همه مردان و زنان جامعه ،بويژه اقشار ضعیف و کم درآمد ،محور فرآيند توسعه باشند،
همچنین توسعه انساني پايدار به معنای حفاظت از منابع و فرصتهای زندگي و منابع طبیعي برای
آيندگان نیز ميباشد .مفهوم بسط انتخابهای انساني به ايجاد ظرفیتها به جای تأکید بر مصرف کاالها
و خدمات تأکید دارد و به اين لحاظ پايداری توسعه انساني را تضمین ميکند (قنبری 9319 ،ص.)911.
در راهبرد توسعه انساني اندازه دولت مهم نیست و در عوض نوع وظايف دولت و نحوه انجام آن مهم
است (علیزاده و عرب .)9311 ،در نظريه حکمراني خوب ،ضمن پذيرش دخالت منطقي دولت بر نقش
تسهیلگری آن تأکید ميشود و با رويکرد توسعه سیاسي و دموکراسي بر نقش مهم دولت در بسترسازی
به منظور تقويت نهادهای مدني ،آزادیهای اجتماعي تأکید ميشود .بنابراين موضوع حکمراني خوب
با هدف د ستیابي به توسعه انساني پايدار مطرح شده که در آن بر کاهش فقر ،ايجاد شغل و رفاه پايدار،
حفاظت و تجديد حیات محیطزيست و رشد و توسعه زنان ،تأکید ميشود ،که همه اينها با حکمراني
خوب امکان تحقق مييابد .الزامات تحقق حکمراني خوب نیز تعامل و همکاری بین دولت ،جامعه مدني
و بخش خصوصي است.

1. Amartya Sen.
2. Streeten.
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1ـ5ـ الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی
به موجب نظريه حکمراني خوب ،فرآيند توسعه اقتصادی تحت تأثیر عملکرد سه نهاد بزرگ و نحوه
تعامل آنها است :دولت ،بخش خصوصي و جامعه مدني که هر يک وظايفي دارند .اين وظايف بايد به
درستي شناخته و تفکیک شود .سپس بین آنها تعامالتي صورت گیرد .اين تعامالت بايد به درستي انجام
شود تا اينکه جامعه از بعد سیاسي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی رو به شکوفايي برود .در غیر اينصورت
در توسعه اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي خلل ايجاد ميشود .بنابراين محور اصلي اصالحات و
برنامههای توسعه مبتني بر حکمراني خوب نیز تعامل و تعادل اين سه حوزه اصلي جامعه ميباشد .هر يک
از حوزههای حکمراني نقشي مهم در ارتقای توسعه انساني پايدار خواهند داشت .در ذيل خالصهای از
نقش هر يک از اين حوزهها اشاره شده است.
1ـ5ـ1ـ نقش دولت
در کشورهايي که فرآيندهای انتخاباتي وجود دارد ،دولت ترکیبي از کارگزاران منتخب و شاخه اجرايي
ميباشد و دولت بر مبنای مشروعیت و اقتداری که از سوی شهروندان به آن داده ميشود مسئول ارائه
خدمات عمومي و ايجاد بستری برای توسعه انساني پايدار از طريق ايجاد و حفظ چارچوبهای قانوني
باثبات ،کارا و منصفانه برای فعالیتهای عمومي و خصوصي ميباشد دولت بايد در زمینههايي همچون
حمايت از حقوق شهروندان آسیبپذير ،حفظ محیطزيست ،حفظ ثبات اقتصاد کالن ،حفظ
استانداردهای بهداشت و ايمني عمومي  ،سوق دادن منابع به سمت ارائه خدمات اساسي مورد نیاز جامعه،
ايجاد زيرساختها و حفظ امنیت و نظم اجتماعي ،فعالیت نمايد (علیزاده و عرب .)9311 ،بنابراين نقش
دولت در حکمراني خوب مستلزم توجه به ارزشهای بخش عمومي (همچون برابری و پاسخگويي) در
کنار ارزش کارايي ميباشد .اين در حالي است که نگرش محدود تئوريهای سنتي و همچنین تأکید بیش
از حد بر بازارگرايي و معیارهای اقتصادی و کارايي در تئوريهای اخیر مديريت دولتي ،چالشهايي را
برای انديشمندان و کارگزاران دولتي ايجاد کرده است ،زيرا در حالي که جامعه متشکل از سه حوزه
دولت ،بازار و جامعه مدني ميباشد (کويمن )2223 ،9و هر يک از منظر خود به مديريت دولتي مينگرد
تئوريهای سنتي و همچنین اصالحات مبتني بر مديريت دولتي نوين و خصوصيسازی ،از نقش عناصر
ديگر ،بويژه جامعه مدني ،غفلت کردهاند و صرفاً از بعد دروني و کنترل ،و يا ارزشهای بخش خصوصي
و فرهنگ تجارت به مديريت دولتي مينگرد (گودسل.)2221 ،2
1. Kooiman.
2. Goodsell.
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1ـ5ـ2ـ نقش جامعه مدنی
جامعه مدني به حوزهای از روابط اجتماعي اطالق ميشود که فارغ از دخالت قدرت سیاسي است و
مجموعهای از نهادها ،مؤسسات ،انجمنها ،تشکلهای خصوصي و مدني را در برميگیرد (بشیريه،
 .)9314هگل از پیشقراوالن تبیین جامعه مدني از منظر اقتصاد سیاسي بود .به زعم وی ،تمايالت
خوخواهانه فرد فرد انسانها ،در صنوف مختلف متجلي ميشود .افراد اين صنوف ،هرچند به دنبال منافع
شخصي خود هستند اما در عین حال ،نیازهای افراد ديگر را نیز برآورده ميسازند .بدينسان ،به طور
ناخودآگاه نیازهای ويژه افراد در پرتو يک امر عام به يکديگر پیوند ميخورد و جامعه مدني شکل
ميگیرد (عطار .)9311 ،احیاء جامعه مدني در نظريههای دموکراسي ،بیشتر مديون کارهای انديشمندی به
نام «الکسي دوتوکويل» است .توکويل در کتاب «دموکراسي در امريکا» بیان ميکند که حفاظ اصلي در
برابر قدرت اقتدارگرايانه حکومت اکثريت در يک دموکراسي تودهای ،چیزی نیست جز سرزندگي و
نشاط جمعیتها و انجمنهای داوطلبانه که به صورت میانجي مقتدر ،میان فرد و دولت قرار ميگیرند
(توکويل وهمکاران .)9341 ،به نظر توکويل ،جامعه مدني ،چشم مستقل جامعه است .الکسي دوتو کويل
پیش از ديگران بر نقش انجمنهای مدني در پايايي و بالندگي دموکراسي انگشت گذاشته است .امروزه
پیروان او در جهان انجمنهای مدني را نیروی حیاتي و خون الزم برای دموکراسي و حکمراني خوب
ميدانند (ويرجي)2224 ،9
گرامشي ، 2تئوريسین سیاسي ايتالیايي دهه  ،9122با تمايزی که میان جامعه مدني و جامعه سیاسي برقرار
ميکند ،به گونهای شفاف عرصه جامعه مدني را محل ظهور قدرت نرم ،نامرئي ،ظريف در قالب
نظامهای آموزشي ،فرهنگي و ديني و ديگر نهادها ميدانست .او با نفي صريح در تقابل بودن جامعه مدني
و دولت ،جامعه مدني را بازوی فرهنگي و نرم قدرت (دولت) ميداند که به گونهای سیاستها و مواضع
قدرت حاکم را برای شهروندان ،توجیه و قابل قبول ميکند .گرامشي ،حتي هنر ،علوم ،چگونگي
دسترسي به امکانات علمي و مواردی از اين دست را جزو اجزاء جامعه مدني ميدانست (مچر)9314 ،
جامعه مدني نقشي بسیار مهم در حمايت از حقوق شهروندان دارد .جامعه مدني بیانگر بخشي از جامعه
است که شهروندن را با حوزه عمومي و دولت پیوند ميدهد ،بعبارتي وجه سیاسي جامعه است.
سازمانهای جامعه مدني مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعي را کانالیزه کرده و آنها را از
طريق سازماندهي در گروههای قدرتمند برای تأثیرگذاری بر فرايند خطمشيگذاری تقويت ميکند .آنها

1. Vieregge.
2. Gramshi.
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همچنین فرصتهايي برای افراد جامعه فراهم ميآورند تا ظرفیتهايشان را توسعه داده و استانداردهای
زندگیشان را بهبود دهند (علیزاده و عرب.)9311 ،
جامعه مدني استوار بر اخالق مدني و قانونمندی ميتواند به حکمراني خوب انجامد .جامعه مدني،
بياخالق مدني ،تنها اسم و پوستهای بيدرونمايه خواهد بود .به سخن ديگر ،اخالق مدني ،هسته و
جوهره جامعه مدني است و نهادهای مدني پوسته بیروني آن ،و پوسته بيدرونمايه ،ارزشي نخواهد
داشت .مهمترين سازهها يا ويژگيهای اخالق مدني عبارت است از  :اعتماد ،احترام دوسويه ،قانونمندی،
رواداری ،مسئولیتپذيری ،پاسخگويي ،انتقادپذيری ،شفافیت و ...
چنانچه چنین ويژگیهايي ،رفتارهای اخالق بنیاد مدني در کنشگران مدني و به دنبال آنها در شهروندان
پديد آورد ،آنگاه ميتوان شاهد يک جامعه مدني نیرومند و اخالقي بود که با پشتوانه چنین باورهای
نگرشي -ارزشي همراه با پايبندی عملي بتواند همکار و مشوق حکومت باشد و با چالشها ،انتقادهای
منصفانه و در میان نهادن راهبردهای سودمند ،حکومت را به حکمراني خوب وادارد و در اين زمینه ياری
رساند.
تجربه بشری مبین اين واقعیت است که احزاب ،اتحاديهها و سازمانهای رسمي ،صنفي ،اقتصادی،
اجتماعي -مدني ،بستر الزم توسعه سیاسي -اقتصادی -اجتماعي هستند .با حضور اين سازمانها و تشکلها
است که متخصصان ،انديشمندان و در واقع توسعهسازان ،احساس امنیت کرده و اين خود باعث بروز
خالقیت ميشود (رفیعي9312 ،ص.)12 .
در صورتي که تشکلها و انجمنها و کالً گروههای موجود در عرصه جامعه مدني دارای توان ،آگاهي و
سازماندهي مناسب باشند و در يک کالم ،نهادهای جامعه مدني از صالبت و قدرت زيادی در سطوح
مختلف جامعه برخوردار باشند ،فرآيند توسعه يافتگي در آن کشور ،با کمترين ناهنجاری و فساد و با
موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

1ـ5ـ3ـ نقش بخش خصوصی
بخش خصوصي به عنوان عامل تولید در تقويت سرمايهگذاریها و رشد تولید ناخالص ملي به منظور
افزايش درآمد سرانه و پويايي اقتصاد و بازار و ايجاد رفاه نسبي يکي از بخشهای مهم در تسهیل
حکمراني خوب است .دولت نقش مهمي در توسعه دارد اما تنها نقشآفرين نیست (علیزاده و عرب،
 .)9311توسعه انساني پايدار تا حدی بستگي به ايجاد مشاغل و ارائه درآمدهای کافي برای بهبود
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استانداردهای زندگي ميباشد .در دهههای اخیر اغلب دولتها تشخیص دادهاند که بخش خصوصي منبع
اصلي ايجاد فرصتهای شغلي ميباشد .بنابراين رشد منصفانه ،برابری جنسیتي ،صیانت محیطزيست و
ايجاد اشتغال در جامعه حاصل نميشود مگر با تعامل بخشهای دولتي و خصوصي ،بگونهای که دولت
در توسعه بخش خصوصي اقدامات ذيل را انجام دهد:
 ايجاد يک محیط باثبات در اقتصاد کالن صیانت از بازارهای رقابتي پشتیباني و حمايت از شرکتهای ايجادکننده اشتغال جذب سرمايه و کمک به انتقال دانش و تکنولوژی تقويت حاکمیت قانون حمايت از محیطزيست و منابع طبیعي1ـ5ـ4ـ وابستگی دولت و جامعه مدنی به یکدیگر
در حکمراني خوب ،تنها دولت مسئول نیست ،بلکه تعامل حکومت ،جامعه مدني ،بخش خصوصي و
شهروندان با يکديگر برای تحقق حکمراني خوب ضرورت دارد ،زيرا مرزهای جامعه (نظام سیاسي و
اجتماعي) نفوذپذير و متقاطع و در تعامل با يکديگر است .بيتعامل درست شهروندان و جامعه مدني و
انجمنهای اجتماعي و سیاسي با حکومت ،حکمراني خوب تحقق نمييابد (سردارنیا.)9311 ،
وقتي بحث جامعة مدني و دولت بعنوان دو پديدة اجتماعي مستقل پیش ميآيد بیشتر ناظر به دو نوع
رابطه متقابل است:
اول) «بازی با حاصل جمع صفر» :به اين معنا که هر اندازه حوزة اقتدار دولت بیشتر باشد «جامعة مدني»
محدودتر ميگردد و بالعکس هر چه حوزة جامعة مدني وسیعتر باشد دولت کوچکتر ميگردد .گلدنر
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معتقد به برقراری نوعي رابطه با حاصل جمع صفر میان دولت و جامعه مدني است .او معتقد است که
«بدون وجود يک جامعه قوی که بتواند حوزه عمومي را تقويت کرده و از کانون مقاومت در برابر
دولت ،حفاظي بسازد ،رهايي در دنیای نوين به هیچ شکلي میسر نیست (گلدنر.)9112 ،
دوم) رابطة تعاملي «دولت و جامعة مدني» :سعادت هر ملتي در نظام سیاسي خويش به اين است که اين
دو ،مکمل و متمم يکديگر باشند .دولتي که برخاسته از متن مردم و جامعة مدني است طبیعي است برای
بقای خويش نیاز مستمر به پايگاه اجتماعي و مقبولیت عمومي دارد و از طرفي دولت ميتواند با فراهم

1. Gouldner
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کردن چارچوبهای قانوني زمینة بقای جامعة مدني را فراهم نمايد و در واقع خاستگاه مشروعیت سیاسي
خود را تضمین نمايد (مهاجرنیا.)9311 ،
از آنجا که هر يک از اين حوزهها ،ضعفها و قوتهايي دارند ،حکمراني خوب بهويژه در ارتباط با الزام
توسعه پايدار مانند پل ارتباطي سازنده میان اين حوزهها عمل ميکند .حکمراني خوب به رابطه تعاملي
میان بخش دولتي و جامعه مدني ميانديشد و سازو کارهای استفاده حداکثری از توان بالفعل و بالقوه اين
بخشها را پیشنهاد ميکند.
حکمراني خوب با ويژگيهای ياد شده ،در خأل شکل نميگیرد ،بلکه نیازمند فرصتها و شرايط
مساعدی همچون اجماع نخبگان ،اراده معطوف به توسعه در حکومت ،جامعه توسعهخواه ،انسجام
ارزشي و فرهنگي جامعه ،اجماع بر سر هدفهای اصولي در روند توسعه ،شايسته ساالری بر پايه جذب
نخبگان و کارشناسان و صاحبان انديشه و فن و مديران خوب در نظام سیاسي ،تقويت مکانیسمهای
نظارتي و مهمتر از همه وجود يک جامعه مدني استوار بر اخالق مدني و حقوق بشر بعنوان دستیار
حکومت است .حکمراني خوب تا اندازه زيادی از همکاريها و تعامل درست حکومت و نخبگان
حکومتي با جامعه مدني و صاحبان انديشه مايه ميگیرد ،نه اينکه يکسره برآيند کارکرد نخبگان
حکومتي و حکومت باشد .در نبود يک جامعه مدني توسعهگرا و اخالقبنیاد ،حکومت نميتواند به
تنهايي حکمراني خوب را تحقق بخشد .نکته بسیار مهم آن است که نبايد گمان شود رابطه حکومت و
جامعه مدني دشمنانه است؛ آنها ميتوانند تعامل و همکاری درست ،منطقي و مسالمت آمیز داشته باشند.
از يک سو ،حکومت بستر و فرصتهای بايسته برای گسترش و توانمندی جامعه مدني فراهم ميکند،
درخواستها و انتقادهای جامعه مدني را به فال نیک ميگیرد و به آنها پاسخ ميدهد ،زيرا نقدها و
چالشها مايه هوشیاری حکومت و آگاهي آن از ضعفهای خود ميشود و با از میان بردن آنها توانمند
ميشود؛ از سوی ديگر ،شايسته و بايسته است که نهادها و انجمنهای مدني و احزاب به قواعد و
ارزشهای دموکراتیک ،اخالق مدني (قانونمندی به قانون و رعايت مصالح عمومي) و مسئولیت مدني
خود پايبند باشند .در اين فضای تعاملي ،اعتماد ،همکاری و دوسويگي درست میان دولت و جامعه مدني
است که حکمراني خوب رخ خواهد نمود (سردارنیا .)9311 ،به همانسان ،جامعه مدني را نبايد از
حکومت جدا دانست؛ به سخن ديگر ،کارکرد خوب جامعه مدني در پیوند با حکمراني خوب ،تنها به
ويژگيهای ياد شده مربوط به نهادهای مدني محدود نميشود ،بلکه تا اندازهای تابعي از عوامل و
فرصتهای مهمي است چون دموکراتیک بودن نسبي نظام سیاسي ،وجود فرصتهای سیاسي و نهادی
برای گسترش دموکراسي با کمترين محدوديتها ،چارچوبهای نهادی مانند عدم تمرکز ،فدرالي بودن
و دموکراسي مشارکتي؛ در برابر ،در اين فضای مساعد ،جامعه مدني به استواری نظام سیاسي کمابیش
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دموکراتیک و حکمراني خوب کمک ميکند .در نبود ساختار سیاسي و نهادی دموکراتیک ،جامعه
مدني بسیار ناتوان خواهد بود و حکمراني خوب تحقق نمييابد ،زيرا در نبود اين ساختار ،میداني برای
کنشگران مدني و نخبگان اجتماعي نخواهد بود تا به بیان خواستههای خود و نقد کارها بپردازند ،دست
به چالش زنند و راهکار پیشنهاد کنند و از همین رو ،حکمراني خوب همراه با کارآمدی و پاسخگويي
الزم به گونه دلخواه رخ نخواهد نمود (همان).
برخي پژوهشگران معتقد به برقراری رابطه تبايني میان دولت از يک طرف و سرمايه اجتماعي و جامعه
مدني از طرف ديگر هستند .برخي ديگر نیز در جهت خالف اين ايده ،معتقد به برقراری نوعي ارتباط
ارگانیک میان ساخت قدرت در حوزه سیاسي با نهادهای جامعه مدني هستند.
2ـ3ـ روش تحقیق و نتایج
وضعیت شاخص های حکمرانی خوب در ایران
برای شناخت بهتر شاخص های حکمراني خوب استفاده از تحلیلهای آماری اولیه الزم به نظر ميرسد.
جدول  9ويژگيهای آماری شاخصهای حکمراني خوب در ايران را نشان ميدهد .آن چنانکه از اين
جدول نمايان است ،مقادير حداقل و حداکثر تفاوت فراواني را در کیفیت حکمراني ايران نشان نميدهد.
شاخصهای میانگین و میانه نشاندهنده آن هستند که ايران از کیفیت نهادی پايیني برخوردارند.
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جدول 9ـ ويژگيهای آماری شاخصهای حکمراني خوب در ايران ()2292-9111
کنترل

اثربخشي

ثبات

حاکمیت

کیفیت قوانین و

حق اظهار نظر و

فساد

دولت

سیاسي

قانون

مقررات

پاسخ گويي

میانگین

-2/13

-2/13

-2/11

- 2/ 1

-9/41

-9/21

میانه

-2/19

-2/14

-2/12

-2/12

-9/11

-9/21

حداکثر

-2/23

-2/44

-2/49

-2/34

-9/22

-2/11

حداقل

-2/11

-2/13

-9/11

- 2/ 1

- 9/ 1

-9/11

انحراف از معیار

2/29

2/21

2/39

2/91

2/91

2/24

چولگي

-2/21

-2/221

-2/14

2/11

2/ 3

2/21

کشیدگي

9/ 1

9/11

2/11

2/91

9/13

9/11

جمع

-1/12

-1/43

-99/11

-1/31

-91/1

-91/94

جمع مجذور انحراف از معیار

2/41

2/23

9/91

2/34

2/34

2/19
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جدول  2همبستگي میان شاخصهای ششگانه حکمراني خوب را نشان ميدهد .مشاهده ميشود تمامي
شاخصهای حکمراني خوب با يکديگر همبستگي دارند .در اين حال باالترين میزان همبستگي مربوط به
شاخصهای حق اظهار نظر و پاسخگويي و ثبات سیاسي ( ،)%11کنترل فساد و کیفیت قوانین و مقررات
( ،)%14کارائي و اثربخشي دولت و حاکمیت قانون ( )%11و حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخ
گويي ( )%11مي باشد.
جدول 2ـ نرخ همبستگي میان شاخصهای ششگانه حکمراني خوب در ايران
کنترل

اثربخشي

ثبات

حاکمیت

کیفیت قوانین و

حق اظهار نظر و

فساد

دولت

سیاسي

قانون

مقررات

پاسخ گويي

اثربخشي دولت

2/92

9

ثبات سیاسي

2/43

2/ 3

9

حاکمیت قانون

2/ 3

2/11

2/13

9

کیفیت قوانین و مقررات

2/11

-2/29

2/24

2/21

9

حق اظهار نظر و پاسخ گويي

2/93

2/ 1

2/14

2/11

-2/21

کنترل فساد

9

منبع :دادههای بانک جهاني و محاسبات تحقیق

9
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نمودار  9نشان دهنده کارايي کشور ايران در شاخصهای تجمعي ويژگي حق اظهار نظر و پاسخگويي
از سال  9111تا  2292میالدی ميباشد:

منبع :دادههای بانک جهاني و محاسبات تحقیق

نمودار 9ـ کارايي کشور ايران در شاخصهای تجمعي ويژگي حق اظهار نظر و پاسخگويي
اين نمودار رتبه درصدی کشور ايران را در شاخص حق اظهار نظر و پاسخگويي نشان ميدهد .رتبه بر
حسب درصد در نمودار نشان ميدهد که چند درصد کشورهای جهان در شاخص حکمراني موردنظر
زير کشور ايران قرار گرفتهاند و در نتیجه مقادير باالتر نشاندهنده کشورهايي است که از نظر رتبهای در
شاخص مذکور باالتر از ايران قرار گرفتهاند .همچنین خطوط نقطهچین نشاندهنده فاصله اطمینان % 12
برای منحني به دست آمده از دادههای تجمعي شاخصهای ذکر شده ميباشد .رتبه درصدی ايران برای
شاخص حق اظهار نظر و پاسخگويي  1/1درصد در سال  2292بوده است ،به اين معني که در اين سال
در میان کشورهای مورد مطالعه ( 292کشور) تنها  93کشور يافت شدهاند که در موقعیتي بدتر از ايران
قرار گرفتهاند .در سال 2224رتبه درصدی ايران در اين شاخص  93/2بوده است.
در ايران به داليل زير وضعیت مناسبي برای اين شاخص وجود ندارد (قليپور:)9311 ،
پراکندگي و تعدد دستگاهها و مراجع متولي امور عمومي کشور.
عدم شايسته ساالری و نظام نامناسب انتخاب و انتصاب.
فعالیت ضعیف و غیر نظاممند احزاب سیاسي در جامعه.
ضعف تعهدات اخالقي و ديني ،که اگر دروني مي بود ،سبب شکل گیری وجدان کاری و تعهد به مردم
ميشد.
نمودار  2نشان دهنده کارايي کشور ايران در شاخصهای تجمعي ويژگي ثبات سیاسي و عدم خشونت
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منبع :دادههای بانک جهاني و محاسبات تحقیق

نمودار 2ـ کارايي کشور ايران در شاخصهای تجمعي ويژگي ثبات سیاسي و عدم خشونت
از نظر شاخص ثبات سیاسي ايران رتبه درصدی  1/2را در سال  2292کسب کرده است .در بین
کشورهای فوق از نظر ثبات سیاسي بهترين رتبه درصدی را قطر ،امارات ،عمان و کشورهای بيثبات
سیاسي کرانه باختری (غزه) ،يمن و عراق هستند.
نمودار  3نشان دهنده کارايي کشور ايران در شاخصهای تجمعي ويژگي اثربخشي دولت

منبع :دادههای بانک جهاني و محاسبات تحقیق

نمودار 3ـ کارايي کشور ايران در شاخصهای تجمعي ويژگي اثربخشي دولت
در شاخص ديگر به نام اثربخشي دولت ايران رتبه درصدی  31/1را در سال  2292و رتبه درصدی 31/4
را در سال  2224کسب کرده است و ايران در بین  22کشور در سال  2292رتبه  91را کسب کرده است.
در خصوص شاخص اثربخشي و کارائي دولت ،به دلیل بزرگ بودن بیش از حد دولت در اقتصاد ايران
کارايي الزم وجود ندارد .با عدم کارايي دولت ،بخش خصوصي – ديگر نهاد دارای نقش در مباحث
حکمراني خوب – نیز متأثر خواهد شد و عدم کارايي در بخش دولت ،بخش خصوصي را نیز متحمل
هزينههايي ميسازد .از ديگر داليل ناکارايي اين شاخص ميتوان به ناکارآمدی نظام اداری کشور،
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کیفیت پايین فعالیتهای دستگاه اجرايي کشور که ناشي از بهرهوری پايین فعالیتهای عمومي است،
اشاره کرد (کمیجاني و سالطین.)9311 ،

منبع :دادههای بانک جهاني و محاسبات تحقیق

نمودار  4ـ نشان دهنده کارايي کشور ايران در شاخصهای تجمعي ويژگي کیفیت قوانین و مقررات
در سال  2292وضع ايران از نظر کیفیت مقررات و قوانین  2/1بوده است در حالي که در سال 2224
ايران از نظر اين شاخص با رتبه درصدی  1/1وضع بهتری داشته است .در خصوص شاخص کیفیت
مقررات ،در ايران وجود قوانین متعدد مالیاتي ،گمرکي و تجاری و مواردی از اين قبیل سبب گرديده
درک قوانین برای مردم آسان نباشد

منبع :دادههای بانک جهاني و محاسبات تحقیق

نمودار 1ـ نشان دهنده کارايي کشور ايران در شاخصهای تجمعي ويژگي حاکمیت قانون
از نظر شاخص حاکمیت قانون ايران در سال  2292رتبه درصدی  22/4را گرفته است که نسبت به سال
 2221با رتبه درصدی  91/1بهتر بوده ولي نسبت به سال  2224که رتبه درصدی  31/9بوده است ،ايران
در اين شاخص نزول رتبه داشته است.
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از نظر شاخص کنترل فساد ايران با رتبه درصدی  91/1در سال  ،2292رتبه  91را در بین  22کشور منطقه
به دست آورده و بعد از ايران کشورهای سوريه ،يمن ،لیبي و عراق قرار داشتهاند.
شاخص کنترل فساد نیز تحت تأثیر وجود دولت وابسته به نفت ،انحصار دولتي وضع مالیات و عوارض
گمرکي.

منبع :دادههای بانک جهاني و محاسبات تحقیق

نمودار 1ـ نشان دهنده کارايي کشور ايران در شاخصهای تجمعي ويژگي مبارزه با فساد
3ـ1ـ راهکارهای بهبود شاخصها در ایران
3ـ1ـ1ـ راهکارهای بهبود شاخص حق اظهار نظر و پاسخگوئی:
دادن اختیار و تضمین قانوني به نهادهای مدني و به خصوص مطبوعات برای کسب هر گونه اطالع از
نظام اداری کشور و پاسخ خواستن از مديران؛ سازمانهای جامعه مدني نقش مهم پل ارتباطي میان
شهروندان و دولت را برعهده دارند .اين تشکلها به تجمیع و تبیین منافع شهروندان ،نظارت بر عملیات
اجرايي دولت و پاسخگو کردن دولت از طريق تجهیز عموم مردم و نمايندگان پارلمان به اطالعات مورد
نیاز و نیز انجام کار کارشناسي درباره آثار سیاستهای ويژه دولت و شقوق مختلف سیاستها
ميپردازند (ازغندی ،علیرضا ،9311 ،ص .)421.لذا جهت افزايش میزان پاسخگويي دولت بايد جامعه را
به تأسیس سازمانهای مدني تشويق کرد که سیاستهای زير برای رسیدن به اين مهم پیشنهاد ميگردد:
الف) رفع موانع حقوقي بازدارنده تأسیس سازمانهای جامعه مدني و همچنین سادهسازی ،آسانسازی و
ارزانسازی مراحل اداری تشکیل آنها.
ب) پیشنهاد بخشودگي مالیاتي اين نوع تشکلها (آرايي.)9311 ،
تمرکززدايي وظايف دولت که از طريق ايجاد نزديکي بین مردم و دولت انجام ميشود يکي از طرق
افزايش میزان پاسخگوئي دولت ميباشد .از آنجا که گرايش عمومي مردم ،مشارکت بیشتر در تعیین
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سیاستهای محلي ،پیگیری امور بومي و مشارکت در انتخابات محلي است تمرکززدايي ميتوان اين
گرايشها را محقق ساخته و دولت محلي پاسخگو را به وجود آورد.
در ايران وجود يک رسانه مستقل و زنده اساساً برای ارتقای پاسخگويي از طريق افشای موارد فساد ،نبود
شفافیت ،نقض قانون و فرايند و ناکارآمدیهای دولت ،بسیار ضروری است.
دريافت نظر مردم در رابطه با قوانین :پیش نويس کلیه قوانین و مقررات قبل از اينکه به تصويب مجلس
شورای اسالمي برسند طي اطالعیههايي که مبین اهداف آن سیاستها است از طريق رسانهها به اطالع
عموم مردم رسانده شوند (میدری .)9311 ،
ايجاد شفافیت و جريان آزاد اطالعات در نظام اداری کشور (اعرابي.)9312 ،
به رسمیت شناختن حق نظارت عمومي از سوی دولت (کمیجاني و سالطین.)9311 ،
تکريم کرامت انساني و تبديل نظام اداری از حاکم و طلبکار به خدمتگذار (اعرابي.)9312 ،
3ـ1ـ2ـ راهکارهای ارتقاء شاخص اثر بخشی دولت:
با کمي دقت به ماهیت سازمانهای دولتي ايران در خواهیم يافت که طي چند سال آينده ،بخش اعظمي از
کارمندان با تجربه دولت بازنشسته خواهند شد .مشخصاً تعداد زيادی از اين افراد از مديران و متخصصان
رشتههای مختلف هستند و در اختیار گرفتن ،تسهیم و استفاده از دانش اين افراد قبل از بازنشسته شدن،
يکي از مخاطرات و مشکالت اصلي کشور خواهد بود .در همین راستا ،مديريت سرمايههای انساني به
عنوان يکي از مهمترين استراتژیهای هر دولت شناخته ميشود و مديريت دانش به عنوان يکي از
آخرين ابزارها و تکنیکهای مديريت ،نقش مهمي را به عنوان بخشي از استراتژیهای مديريت
سرمايههای انساني بازی ميکند (نوروزيان .)9314 ،
سادهسازی روشها ،رويهها و فرايندهای انجام کار به منظور رضايت ارباب رجوع و کاهش هزينههای
دولت .
در نظر گرفتن يک سیستم جامع برای پذيرش و بررسي پیشنهادهای مردم.
اعطای اختیارات کافي به مقامات میاني و همچنین پرسنل به منظور تسريع جواب گويي به ارباب رجوع .
تقويت ظرفیت اداری و اجرايي مؤسسات دولتي :اصالح مؤسسات دولتي و ارايه خطمشيها و
فناوریهای نوين غالباً يکي از چالشهايي است که در زمان کمبود آموزشهای کافي مستخدمین دولت
يا زماني که کارکنان دولت به لحاظ روابط شخصي و نه صالحیتهای حرفهای ،همچنان در سازمانها
ماندگار شدهاند به وجود ميآيد (قنبری ،علي ،9319 ،ص.)211 .
نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد ملي در تمام سطوح (کمیجاني و سالطین.)9311 ،

الزامات تحقق حکمراني خوب برای دستیابي به توسعه انساني

12

3ـ1ـ3ـ راهکارهای ارتقاء شاخص ثبات سیاسی:
ايجاد يکانگي فکری و عقیدتي میان نخبگان سیاسي :در اغلب نظامهای سیاسي ،مجموعه يکدستي از
انديشهها و افکاری که همه نخبگان سیاسي به آن پايبند باشند ،وجود ندارد ،در عین حال تضارب و
اختالف آرای نخبگان سیاسي امری محترم و در بسیاری از موارد مفید است .اما زماني که اين اختالف
آرا به صورت منازعه و دعوای سیاسي درآيد ،بيثباتي را در پي خواهد داشت که حتي در مواردی به
عنوان تهديدی جدی علیه نظام محسوب ميشود .نظام سیاسي جمهوری اسالمي نیز همانند هر نظام
سیاسي ديگری شاهد منازعاتي بوده است .لذا برای رسیدن به ثبات سیاسي در ايران پیشنهاد ميشود که
در رأس تصمیمهای مهم ايران نخبگاني قرار داشته باشند که حتياالمکان به مجموعه يکدستي از
انديشهها و افکار پايند باشند .وابستگي به درآمد نفت با تبديل ايران به صحنه رقابتهای ژئوپلیک،
تضعیف استقالل سیاسي و وابسته کردن اقتصاد ايران به مقتضیات کشورهای ديگر منجر به بيثباتي
سیاسي ايران ميگردد لذا برای اجتناب از اين خطرات بايد استفاده عقاليي از درآمد نفت در قوانین،
نظام اداری و سیاستگذاری ايران نهادينه گردد راهکار پیشنهادی تغییر نگرش است (يعني بايد نفت را
به صورت ثروت ديد نه درآمد) .در نتیجه طي برنامههای صحیح اين ثروت پايانپذير را به اشکال
ديگری از ثروتهايي که پايدار و تجديد پذير هستند تبديل کرد مثالً سرمايهگذاری سنجیده بر روی
نیروی انساني ،پروژههای مناسب انتقال فناوری ايران ،پديده توسعه نفت را در دهه  12با هزينه سنگیني
تجربه کرد و تکرار دوباره آن نشان از سوء مديريت و ساختار ناهنجار سیاسي دارد (زماني .)2223 ،
جمهوری اسالمي ايران به عنوان يک نظام مکتبي در ارتباط با ديگر کشورها محدوديتهايي را دارد که
اين محدوديتها از تعهد به يک سری از ارزشها نشأت ميگیرد و همچنین کشور ما هويت سیاسي
خود را بر پايه ستیز با جهان غرب بنا کرده است و جهانبیني و اهداف خود را مغاير با جهان غرب
ميداند .بياعتمادی نسبت به ارزشهای جهاني شدن تبديل به مهمترين اصل حاکم بر انديشه دولتمردان
ما است و همین امر سبب شده تحريمهای اقتصادی را جدی نگیرند .ولي در عصر حاضر اگر ملتي نتواند
نسبت درست و خردمندانهای بین بايستگي ارتباط با خارج و حفظ استقالل برقرار سازد و تفسیر و تحلیل
واقعبینانهای ارائه دهد و در انزوا فرو ميرود وهیچ کشوری در حال حاضر نميتواند اين ادعا را داشته
باشد که ميتواند به تنهايي کلیه نیازهای خود را بر طرف نموده و خودکفای مطلق شود عراق و مرگ
میر هزاران کودک در اثر فقدان دارو شاهد مثال خوبي است .لذا پیشنهاد ميشود دولتمردان ما برای
ايجاد يک محیط باثبات سیاسي و کاهش تنشهای سیاسي که در واکنش کشورهای ديگر به همین نگاه
بدبینانه است بین حس استقاللطلبي و لزوم رابطه با دنیای خارج يک تعادل منطقي ايجاد کنند (زنوز ،
.)9314
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کاهش میزان خشونت سیاسي در پرتو کاهش تنشهای قومي ،خطرها ،جنگها و منازعات داخلي و
میزان تروريسم سیاسي (کمیجاني و سالطین.)9311 ،
3ـ1ـ4ـ راهکارهای بهبود شاخص حاکمیت قانون:

بین تصويب و اجرای قوانین فاصله زماني پیش بیني شود تا امکانات اجرايي و زمینههای فرهنگي و
آموزشي آن فراهم گردد (کاتوزيان )9311 ،
نظام حقوقي سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها (کمیجاني و سالطین.)9311 ،
برای اجرای قوانین ،ضمانت اجرای کافي پیش بیني گردد و به نحوی اقدام گردد که قوانین و مقررات
صرفاً برای درج در مجموعه قوانین نباشد .شاخصه مهم قوانین مصوب ،قابل اجرا بودن آنها است تا
همگان تساوی در برابر قانون را احساس کنند (آرايي.)9311 ،
قبل از تصويب قوانین ،پیش نويس آن در اختیار عموم ،اساتید ،حقوقدانان ،قضات و دانشجويان
رشتههای موردنظر قرار گیرد و در زمینه قابل اجرا بودن قوانین ،اقدامات فرهنگي و اطالع رساني کافي و
مناسب صورت گیرد.
اصالح قوه قضائیه :نظام قضايي نیز بايد اصالح و تقويت شود تا بتواند با کارآمدی ،سازگاری و عدالت،
قوانین را تنفیذ کرده و به اين وسیله استقرار حاکمیت قانون را برقرار و برای شهروندان ابزاری جهت حل
و فصل دعاوی و شکايات فراهم سازد (قنبری ،علي ،9319 ،ص.)211 .
ايجاد ساز و کارهای نوآورانه ،مانند روشهای نوين برای حل منازعات ،تأمین مشارکت بیشتر
سازمانهای غیردولتي و ساير ترتیبات نهادی جديد (خیرخواهان و میدری.)9313 ،
ثبات در برنامهها و اهداف طراحي شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپي سیاستها به نحوی که میزان
محیط آينده اقتصادی و سیاسي قابل پیشبیني باشد (کمیجاني و سالطین.)9311 ،
3ـ1ـ5ـ راهکارهای بهبود شاخص کیفیت قوانین ومقررات:
تالش در جهت سازگار کردن قوانین تجاری ايران با کشورهای طرف مبادله تجاری به منظور بهبود در
روابط تجاری که به اين منظور قوانین تجاری آن کشور توسط افراد متخصص تحلیل شود (پاکدامن،
)9311
همانطور که مديران بخش خصوصي برای تحصیل سودهای انحصاری در بازار ،کمبودهای ساختگي
ايجاد مي کنند مديران ادارههای دولتي برای ايجاد فرصتهای رشوهگیری و تحصیل حداکثر درآمد
دستگاه اداری دولت را انباشته از قوانین غیر ضروری ميکنند اين امر کانال تصمیمگیری سیستم اداری
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را مسدود ميکند و از کارايي و اثر بخشي آن ميکاهد يک راهکار پیشنهادی برای حل اين مشکل
تشکیل تیمهايي از افراد متخصص در هر مؤسسه وابسته به دولت است تا اين افراد با انجام کارشناسي
فقط مراحل ضروری انجام هر کار اداری را مشخص کنند در مرحله بعد اين مراحل که فقط شامل موارد
بسیار ضروری است تبديل به قانون شود در سايتهای مربوط به همان مؤسسه دولتي منتشر گردد.
کاهش مقررات دست و پاگیر :در برخي از نظامهای کشورهای توسعه نیافته قوانین و مقررات نامحدودی
به شکل الزامات اداری ،حقوقي و قانوني وجود دارد که بسیار دست و پاگیر ،زمانبر و پرهزينه هستند ،به
عنوان مثال :وجود مراحل بسیار زياد و هزينهبری که الزم است تا يک مؤسسه جديد تأسیس شود
(قنبری ،علي ،9319 ،ص.)211 .
3ـ1ـ6ـ راهکارهای مبارزه با فساد در ایران:
 .9اصالح ساختار سازمانهای دولتي ،رفع بوروکراسي ،سیاست زدايي از نظام اداری (منوريان) )9311،
 .2فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سازمانهای غیر دولتي جامعه مدني برای پیشگیری از ايجاد
گروهها و باندهای غیر رسمي قدرتمند.
 .3مشخص ساختن و کارآمد کردن قوانین حقوقي و تنظیمي
 .4روشن ساختن قوانین مربوط به تضاد منافع
 .1تأسیس کمیسیونهای مستقل مبارزه با فساد (کمیجاني و سالطین.)9311 ،
 .1نهادينه کردن نظام های حکمراني شرکتي سالم (آرايي.)9311 ،
4ـ نتیجهگیری
همانگونه که مشاهده ميشود حکمراني خوب روايتي نو از مفاهیمي همچون دموکراسي ،حقوق بشر،
پاسخگويي ،مشارکت و حاکمیت قانون است و در عین حال چارچوبي به دست ميدهد که همه اين
اهداف و ارزشها در يکجا جمع ميشوند و با ايجاد حداکثر همگرايي و همسويي ،اهداف توسعه انساني
اعم از توسعه اقتصادی ،سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي با محوريت مردم دنبال ميشود .حکمراني خوب
روايتگر توسعه انسان محور است .بررسي مولفه های حکمراني در ايران و همین طور مقايسههای
بینالمللي نشان ميدهد که جامعه مدني در ايران ،در وضعیت نحیفي به سر ميبرد ،دولت نیز به دلیل
ويژگي های ساختاری و مواردی ديگر ،از دولت قوی مدرن توسعه خواه فاصله دارد و نتیجه ضعف اين
دو مؤلفه حکمراني ،عدم دستیابي به اهداف توسعهای است .هرگونه تضعیف نهادها و گروههای جامعه
مدني باعث ميشود تا دولت ،کارايي کافي را نداشته و جامعه ،گرفتار توسعه نیافتگي و فساد شود .کشور
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ايران به دلیل فرصتها و مزايای فراواني که چه از نظر منابع سرمايه انساني و چه منابع سرمايه طبیعي و
موقعیت ژئوپلیتیک که از آن بهرهمند است ،از پتانسیل فراوان برای دستیابي به توسعهای همگاني و پايدار
برخوردار است .اجماع نخبگان حاکم برای دستیابي به توسعه و اتخاذ راهبردهای مؤثر در جهت تقويت
حوزه خصوصي ،دولت و جامعه مدني و استفاده و بازتولید مؤلفههای فراوان موجود در منابع فرهنگي
کشور در جهت تقويت نهادهای مدني جامعه ،ميتواند به عنوان ممکنترين و قابل حصولترين راه برای
دستیابي ايران به توسعه انساني قلمداد شود.
منابع:
اعرابي ،سید محمد9312 ،؛ مطالعه نظام پاسخ گويي دولت در ايران :نگرش تطبیقي ،دانش مديريت سال
چهارم ،شماره 11؛ صفحه 911-991
ازغندی ،علیرضا ،9311 ،جامعه مدني و خلقیات ما ايرانیان در تحقق جامعه مدني در انقالب اسالمي،
تهران :سازمان مدارک فرهنگي انقالب اسالمي.

آرايي ،وحید ،9311 ،حکمراني خوب به مثابه آرمان نظارت و ارزيابي ،گزارش پژوهشي مرکز پژوهش
و برنامه ريزی سازمان بازرسي کل کشور ،سال دوم ،شماره ششم.
بانک جهاني ،9311 ،نقش دولت در جهان در حال تحول ،گروه مترجمان ،تهران ،موسسه مطالعات
وپژوهش های بازرگاني.
بشیريه ،حسین ،9312 ،جامعهشناسي سیاسي :نقش نیروهای اجتماعي در زندگي سیاسي ،چاپ هفتم،
تهران ،نشر ني.
پاکدامن ،رضا ،9311 ،عوامل حقوقي بازدارنده و محدودکننده صادرات ايران ،مجموعه مقاالت اولین
همايش سیاست های بازرگاني و تجارت بین الملل ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني،
ص.911-931 .
توکويل ،آلکسي ،شارل هانری و موريس کلرل دو ،9341 ،تحلیل دموکراسي در آمريکا ،ترجمه رحمت
ا ...مقدم مراغه ای ،تهران ،انتشارات زوار.
جاسبي ،جواد ،نفری ،ندا ،9311 ،طراحي الگوی حکمراني خوب بر پايه نظريه سیستمهای باز ،فصلنامه
علوم مديريت ايران ،سال چهارم ،شماره  ،91ص.991-11 .
رفیعي ،محمدحسین ،9312 ،توسعه ايران :نقدی بر گذشته ،راهي به سوی آينده ،تهران :نشر صمديه.
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سامتي ،مرتضي ،رنجبر ،همايون ،محسني ،فضیلت ،9312 ،تحلیل تأثیر حکمراني خوب بر شاخص توسعه
انساني مطالعه موردی :کشورهای جنوب شرقي آسیا ( ،)ASEANفصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه
اقتصادی ،سال اول ،شماره چهارم.
سردارنیا ،خلیل ،9311 ،جامعه مدني اخالقي و حقوق بشر بنیاد و حکمراني خوب ،فصل نامه سیاسي-
اقتصادی ،شماره  ،212-219ص.11-11 .
سردارنیا ،خلیل ،9311 ،اثر سرمايه اجتماعي بر حکمراني خوب ،فصل نامه سیاسي-اقتصادی ،شماره
 ،212-211ص.941-932 .
سن ،آمارتیا ،9311 ،اخالق و اقتصاد ،ترجمه حسن فشارکي ،نشر شیرازه ،تهران.
عطار ،سعید ،9311 ،سرمايه اجتماعي ،جامعه مدني و دولت :عناصر دست يابي به توسعه ،فصلنامه
سیاست ،دوره  ،31شماره ،4ص.941-921 .
علیزاده ،محسن ،عرب ،محبوبه ،9311 ،تاثیر حکمراني خوب بر توسعه انساني ،ششمین کنفرانس
بینالمللي مديريت.
قلي پور ،رحمت ا ،9314 ،...تحلیل رابطه الگوی حکمراني خوب و فساد اداری ،مجله فرهنگ مديريت،
شماره  ،92ص.921-923 .
قلي پور ،رحمت ا ،9314 ،...حکمراني خوب و امکان سنجي آن در ايران ،مجموعه سخنراني ها؛ موسسه
عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزی و توسعه.
قلي پور ،رحمت ا ...و شريف زاده ،فتاح ،9312 ،حکمراني خوب و نقش دولت ،فرهنگ مديريت ،سال
اول ،شماره چهارم ،ص .921-13
قنبری ،علي،9319 ،توسعه اقتصادی و توسعه انساني ،تهران ،نشر چالش ،چاپ اول.
کولتي ،لوچو ،9311 ،روسو و نقد جامعه مدني ،ترجمه حسن شمس آوری ،تهران :مرکز.
کاتوزيان ،محمد علي ،9311 ،اقتصاد سیاسي ايران ،ترجمه محمد رضا نفیسي و کامبیز عزيزی ،چاپ
هفتم ،تهران :مرکز.
کمیجاني ،اکبر ،سالطین ،پروانه ،9311 ،تأثیر حکمراني خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای
منتخب OPECو  ،OECDفصلنامه مدلسازی اقتصادی ،سال دوم ،شماره  ،2ص.24-9 .
کمیجاني ،اکبر ،سالطین ،پروانه ،9311 ،بررسي تأثیر حکمراني بر رشد اقتصادی در ايران و کشورهای
منتخب همسايه (ترکیه و پاکستان) ،فصلنامه مديريت ،سال هفتم ،شماره  ،22ص.49-21 .
میدری ،احمد ،خیرخواهان ،جعفر ،9313 ،حکمراني خوب؛ بنیان توسعه ،مرکز پژوهش های مجلس.
میدری ،احمد ،9311 ،مقدمهای بر نظريه حکمراني خوب ،فصلنامه رفاه اجتماعي ،سال ششم ،شماره .22
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. نشر پیال، تهران، ترجمه فرهاد بامداد، جامعه مدني و آگاهي پسامدرنیستي،9314 ، توماس،مچر
.همايش جامعة مدني و انديشه ديني، مؤلفههای جامعة مدني در انديشة اسالمي،9311 ، محسن،مهاجر
 کاربردی مديريت- فصلنامه علمي، از دولت خوب تا حکومتداری خوب،9311 ، عباس،منوريان
.12  شماره،دولتي

.21-24 . ص،911  شماره، مجله تدبیر، کاربرد مديريت دانش در بخش دولتي،9314 ، میثم،نوروزيان
 سیاست اقتصادی تا سیاست: در، سیاست های صنعتي و مؤلفه های از ياد رفته،9314 ، بهروز،هادی زنوز
، تهران، ايزدخواه و ديگران... تنظیم و تدوين روح ا، نقد طرح استراتژی توسعه صنعتي کشور:صنعتي
.11-11 . ص،نشر استیری
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