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  چکیده

پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش   حکمرانی خوب الگوي جدیدي براي توسعه
هاي خود در توسعه همه جانبه  کشورها بتوانند از همه توانمندي تا به موجب آن استخصوصی و جامعه مدنی 

هاي ایجاد  تواند زمینه خواه، می ه همراه دولتی مدرن، قوي و توسعهمستحکم ب جامعه مدنی. استفاده کنند
از آنجایی که  .حکمرانی خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرد

نسانی، در کید بر اهمیت توسعه اأباشند، این تحقیق با ت سعه هر جامعه، افراد آن جامعه میمهمترین عامل تو
مل و أت .باشد می پایدار توسعه انسانیبه  الزامات تحقق حکمرانی خوب براي رسیدنجست و جوي شناخت 

حکمرانی و اتخاذ راهبردهاي مناسب براي تقویت آنها، شاید بهترین  هاي لفهؤماز بازاندیشی در کیفیت هر کدام 
هاي حکمرانی خوب در ایران بیانگر  از بررسی مؤلفهنتیجه به دست آمده  .و براي توسعه انسانی پایدار باشدالگ

کشور ایران به دلیل مزایاي فراوان چه از . باشد می 2010-1996هاي  هاي در سال وضعیت نامناسب این شاخص
  .هاي طبیعی از پتانسیل فراوان براي دستیابی به توسعه انسانی برخوردار است نظر منابع انسانی و سرمایه

  

  حکمرانی خوب، توسعه انسانی، جامعه مدنی، دولت، بخش خصوصی :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه -1

یعنی نحوه اداره  خوب در سیر تحول اندیشه توسعه، نظریه حکمرانی فراوانپس از فراز و نشیب هاي 
است  مطرح شدهگیري و چگونگی تعامل بین دولت و مردم بعنوان بنیان توسعه،  کشور، شیوه تصمیم

المللی پول همگی بر این  للی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالم نهادهاي مالی بین ).1388جاسبی و نفري، (
هاي اخیر  در دهه. هاي توسعه است ت حیاتی براي کمک به تحقق برنامهخوب یک ضرورکه حکمرانی  باورند

وب میالدي تحقیقات زیادي در مورد مدیریت دولتی و انتخاب بهترین چارچ 90 ي در دهه به ویژهو 
. وردار استحاکمیتی دولت صورت گرفته است که در این میان تحقیقات بانک جهانی از جایگاه خاصی برخ
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هایی چون محیط اقتصادي و یا به عبارتی امنیت اقتصادي،  اي است که با حوزه حکمرانی مفهوم گسترده
نقش «عنوان  ود باخ 1997بانک جهانی در گزارش سال . سیاست، اجتماع و حقوق ارتباط مستقیم دارد

، بلکه اشاره کرده کننده دولت در تحوالت اقتصادي ، نه تنها بر نقش تعیین»دولت در جهان در حال تحول
سلسله مباحث  ه است،هاي نظري و تجربی در مورد کارکرد دولت را در سطح جهانی گسترش داد دامنه بحث

حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت بانک جهانی، . گردیدور به تعیین مفهوم حکمرانی منتهی مذک
مطابق تعریف بانک جهانی،  .کند ي پایدار تعریف می یابی به توسعه نابع اقتصادي و اجتماعی براي دستم

ها و  مشی کشورهاي عضو باید به بهبود سازوکارهاي تخصیص منابع، فرایندهاي تدوین، انتخاب و اجراي خط
قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بصورت آشکار، . بپردازند روابط بین شهروندان و حکومت

انسانی  ي مندي از حقوق بشر و رشد توسعه داند که رو به سوي بهره نی را در پیوند با بستر محیطی میحکمرا
قوق جویی و ارتقاي ح سانی پایدار بر اصولی چون مشارکتان ي با پیوند حکمرانی خوب و توسعه. پایدار دارد

کمیجانی (  هاي تجویزي و اجباري براي ایجاد توسعه موردنظر نخواهد بود ملگردد و دستورالع أکید میبشر ت
 .)1387و سالطین، 

ی وجود دارد، در حکمرانی خوب بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی ارتباط نزدیک
ارتباط وجود . برداري شود تري بهره ر و بهینهت ود که از امور عمومی به شکل صحیحش شراکت موجود سبب می

در . سازد رانی خوب در ابعاد مختلف میسر میزمینه را براي تحقق حکم یاد شدهصحیح بین سه رکن 
  .شود ی محسوب میاصل عناصرحکمرانی خوب این سه رکن به عنوان 

اول؛ حکومت . ررسی قرار دادتوان از سه منظر مورد ارزیابی و ب ارتباط بین حکمرانی خوب و توسعه را می
این تعریف اصول اساسی توسعه . کند دموکراتیک، که بر مشروعیت، مسئولیت پذیري و حقوق بشر داللت می

کند  ، ادعا می1گزارش سازمان همکاري اقتصادي و توسعه. بخشد ارتقاء میرا شکل داده و توسعه مشارکتی را 
  .یشرفت در اهداف توسعه کمک خواهد کردگذاري در حکمرانی دموکراتیک به پ که سرمایه

شود تا شکل  رویکرد دوم؛ با حکمرانی مؤثر سروکار دارد که بیشتر به توانایی اداره کردن مربوط می
  .حکومت کردن

که منجر به نظم در اقدامات و تعامالت میان دولت و دیگر بازیگران رویکرد سوم؛ به عملکرد هماهنگ 
  ).240. ، ص1391علی، قنبري، (شود  است، مربوط می

به طور کلی بر اساس تئوري حکمرانی خوب تنها دسترسی به نیروي کار و سرمایه انسانی و سرمایه 
اقتصادي یک رابطه و  ي باشد، بلکه بین کیفیت حکمرانی و توسعه فیزیکی و مالی عامل توسعه نمی

باشت ثروت و رشد درآمد ناخالص ملی و چرا که مفهوم توسعه بسیار فراتر از ان. همبستگی نزدیکی وجود دارد
درآمد و ثروت «زیرا همانطور که ارسطو گفته است . )1384قلی پور، ( سایر متغیرهاي وابسته به درآمد است

                                                        
1 Organisation for Economic Co-operation and Development  (OECD). 
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توان آنها را به خودي خود هدف نهایی  به همین دلیل نمی» تنها به خاطر نیل به چیزهاي دیگر مفیدند
  ).1377آمارتیاسن، (فراد جامعه باشد جه بهبود زندگی اتوسعه باید بیشتر متو .توسعه دانست

 
 تحقیقپیشینه  .1

هاي  حکمرانی خوب و توسعه انسانی در ایالت«عنوان  با اي در مطالعه) 2011( 1رودرا و سانیال
دهه اخیر با استفاده از روش  در هندوستان طی دو را اثر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی» هندوستان

در این مطالعه از شاخص ترکیبی حکمرانی خوب به عنوان متغیر . اند ی مورد بررسی قرار دادههاي تابلوی داده
هاي  دهد که حکمرانی خوب و توسعه انسانی دوره نتایج این مطالعه نشان می. توضیحی استفاده شده است

  .پیشین، توسعه انسانی فعلی را در هندوستان تعیین می کند
قاله خود، نقش نهادها را در فرآیند توسعه کشورهاي آفریقایی مورد مطالعه در م )2004( 2کامسا و ام بچ

فقدان یک اند که اجراي ضعیف حاکمیت قانون، فساد، ضعف مدیریت،  ر داده و به این نتیجه دست یافتهقرا
  .اند هاي سیاسی مهمترین عامل بازدارنده در توسعه این کشورها بوده جامعه مدنی قوي و دخالت

این . رسی نمودند، ارتباط حکمرانی، کیفیت نهادي و رشد اقتصادي را بر)2003( 4، فنگ)2003( 3کناك
هاي حکمرانی خوب اثرات مستقیمی هم بر توسعه اقتصادي و هم بر  دهند بهبود شاخص مطالعات نشان می
  .توسعه انسانی دارد

انی خوب که آن را شاخص هاي حکمر طه مثبت و معناداري را میان شاخص، راب)1997( 5کناك و کیفر
، این شاخص ها مبتنی بر ارزیابی و بررسی جوامعی به دست آوردندکیفیت نهادي نامیدند با رشد اقتصادي 

  .کنند ه بر اساس مکانیزم بازار عمل میهستند ک
تحلیل تأثیر حکمرانی خوب بر شاخص توسعه «عنوان  بااي  در مطالعه) 1390(سامتی، رنجبر و محسنی 

هاي  با استفاده از داده 2009- 2000در دوره زمانی » کشورهاي جنوب شرقی آسیا: مطالعه مورديانسانی 
نتایج حاصل از . دنپرداز هاي حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی می ترکیبی به بررسی اثر شاخص

رانی هاي حکم دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص ها نشان می تخمین مدل
  .دارد HDIمحاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماري کامالً معنادار بر 

ارائه شده در » تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی«اي با عنوان  در مطالعه) 1388( علیزاده و عرب
 57هاي حکمرانی خوب بر توسعه انسانی بر  المللی مدیریت، به بررسی تأثیر شاخص ششمین کنفرانس بین

 2006هاي مقطعی سال  اند با استفاده از داده مند انتخاب شده گیري تصادفی نظام کشور که از طریق نمونه
                                                        
1 Rudra P. Pradhan and Sanyal. 
2 Kumssa, Asfaw and Mbeche, Isaac M, .٢٠٠۴  
3 Knack S. 
4 Feng, Y. 
5 Knack, Stephan and Philip Keefers. 
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مورد مطالعه  دار حکمرانی بر توسعه انسانی در جوامع نتایج تحقیق بیانگر ارتباط و تأثیر معنی .اند پرداخته
  .باشد می

هاي  با استفاده از روشوسعه انسانی تأثیر حکمرانی خوب بر ت تمامی مطالعات انجام شدهدر 
در این مطالعه به صورت تحلیلی به الزامات تحقق حکمرانی خوب که . گرفته است مورد بررسیاقتصادسنجی 

هاي آماري  و با استفاده از تحلیل شود ، پرداخته میتعامل و همکاري بین سه عنصر موجود در حکمرانی است
کارها و  سپس راه خواهند گرفته وقرار  مورد بررسیدر ایران هاي حکمرانی خوب  اولیه وضعیت شاخص

  .شود ارائه داده میهاي اجرایی براي تحقق حکمرانی خوب و رسیدن به توسعه انسانی  سیاست

 
 گیري حکمرانی خوب چگونگی شکل .2

 ي هاي پس از جنگ جهانی دوم، سیاستگذاري توسعه از هنگام ظهور علم اقتصاد توسعه در سال
شود و تا  دوره نخست از پایان جنگ جهانی دوم شروع می. ي به سه دوره متمایز قابل تفکیک استاقتصاد

کننده شکست بخش خصوصی  اد کینزي دولت را عامل تصحیحنظریات اقتص. یابد ادامه می 1970اواخر دهه 
عه را تسریع هاي مقیاس حاصل شده از آن، فرایند توس دانستند که با طرحهاي عمرانی دولتی و صرفه می
پذیري الزم را نداشته، در معرض  هاي دولتی در عمل نشان دادند که کارایی و انعطاف اما شرکت. بخشید می

رویکرد مکتب شیکاگو  در دوره دوم و .اند ده فشارهاي سیاسی و تورم نیروي کار قرار دارند و اکثریت آنها زیان
خصوصی و انتخاب مردم بود و کارآمدي رقابت و  که به اجماع واشنگتنی معروف شد باور به قدرت بخش

طبق این دیدگاه، بخش خصوصی بهترین نتایج را به بار . گرفت ها جاي تخصیص دولتی منابع را می قیمت
هرگونه دخالت دولتی براي تغییر در آنچه بخش . ها بهترین تخصیص دهنده منابع هستند آورند و قیمت می

» مانع توسعه«ترین  به جدي» عامل توسعه«نگاه به دولت از . است آورد ضد تولیدي خصوصی بوجود می
هاي هم سود، به دستگاه تولید و توزیع افزونه تبدیل  شد که نهاد دولت تحت فشار گروه فرض می. تغییر یافت

. از آن پس موجی تازه از نظریات و رویکردها آغاز شد .شود؛ پس هر اندازه دولت کوچکتر شود بهتر است می
بدانیم، شعار دوره سوم » دولت کوچک«و دوره دوم را » دولت، موتور توسعه«ر شعار دوره اول را اگ
له ابعاد أهاي پیشین مس در دوره ،له تغییر یافتأدر واقع در دوره سوم ماهیت مس .است» حکمرانی خوب«

به کیفیت مداخله  له کمیت دولت جاي خود راأاما در این دوره مس ،مطرح بود) نآبزرگی و کوچکی (دولت 
  ).1383، و خیرخواهان میدري( دولت داده است

  
 هاي اندازه گیري حکمرانی خوب شاخص .3
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اقتصادي و اداري براي  - حکمرانی خوب را اعمال قدرت سیاسی 1 متحد برنامه توسعه سازمان ملل
فرایندها و حکمرانی مشتمل بر سازوکار و . کند می یک کشور در همه سطوح تعریف میمدیریت امور عمو

 ،ها منافع خود را ابراز و حقوق قانونی خود را استفاده نموده ت که از طریق آن شهروندان و تشکلنهادهایی اس
 .نمایند گري حل  را ایفا و اختالفات را با میانجیتعهدات و تکالیف خود 

دها و نهادهایی فراین ،ها حکمرانی خوب به معناي سازوکار 2002در سال  2در تعریف دیگري از یونسکو
قوق قانونی کنند و ح را دنبال میها و نهادهاي مدنی منافع مدنی خود  که به واسطه آنها شهروندان گروه است

نین حکمرانی خوب را همچ. )1385میدري،( سازند آورند و تعهداتشان را برآورده می خود را به اجرا در می
  .کنند بازیگران رسمی و غیررسمی تعریف میبا تمرکز بر ها  گیري و اجراي تصمیم فرایند تصمیم

ها وضعیت  و بر اساس این شاخص نمودهص تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخ
در  به صورت ساالنه به بعد 2002و از سال هر دو سال یکبار  2002- 1996حکمرانی خوب را در دوره 

  :ها عبارتند از  ن شاخصکه ای داده استرهاي مختلف مورد ارزیابی قرار کشو
أثیر بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر مردم ت: 3گویی حق اظهار نظر و پاسخ -

حقوق سیاسی، آزادي بیان : هایی مانند این شاخص بیانگر مفهوم .ال و بازخواست قرار دهدؤگذارد مورد س می
هاي اجتماعی، فرایندهاي  زان نمایندگی حاکمان از طبقهو تجمعات سیاسی و اجتماعی، آزادي مطبوعات، می

 .است... سیاسی در برگزاري انتخابات و 
این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن، درجه احتمال : 4ثبات سیاسی و عدم خشونت -

مردان  رگ و میر یا تغییر رهبران و دولتهاي جاري در صورت م ؤثر دولت و تداوم سیاستتداوم حیات م
 .پردازد فعلی می

کارآمدي دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقوالت ذهنی بیانگر : 5کارائی و اثربخشی دولت -
همچون کیفیت تهیه و تدارك خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداري، صالحیت و شایستگی کارگزاران و 

  .باشد دمات همگانی از فشارهاي سیاسی میاستقالل خ
کنترل : هایی از قبیل  سیاست. زگار با بازار تمرکز داردهاي ناسا بر روي سیاست: 6بار مالی مقررات -
ها، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین هزینه وضع قوانین براي محدودیت بیش از اندازه  قیمت

 .تجارت خارجی
دهایی قائل مردان و شهروندان یک کشور براي نها میزان احترام عملی که دولت: 7حاکمیت قانون -

 .هستند که با هدف وضع و اجراي قانون و حل اختالف ایجاد شده است

                                                        
1UNDP. 
2 UNESCO. 
3 Voice and accountability 
4 Political stability and absence of violence 
5 Government Effectiveness 
6 Regulatory quality 
7 Rule of law 
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هایی  این شاخص مفهوم .استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی: 1کنترل فساد -
هاي خارجی،  تأثیر آن بر جذب سرمایه مانند فساد در میان مقامات رسمی، اثربخشی تدبیرهاي ضد فساد،

 .کند گیري می را اندازه... اقتصادي و  ضافی یا رشوه براي گرفتن مجوزهايپرداخت ا
گویی و اثربخشی دولت در یک  مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخ هاي در این تعریف هر اندازه ویژگی

ن جامعه جامعه بیشتر باشد و فساد، مقررات اضافی و بی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد، حکمرانی در آ
  .تر است نیل به توسعه مناسب براي

  
 توسعه انسانی .4

الحق  راهبرد توسعه انسانی در برنامه توسعه سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت و از سوي محبوب
در این راهبرد، . تکامل یافت 2افرادي چون آمارتیاسناقتصاددان فقید پاکستانی و کارگروهی با حضور 

اند، چرا که انسان، هم هدف و هم ابزار  آن جامعه در نظر گرفته شدهافراد مهمترین عامل توسعه هر جامعه، 
  :توان اینگونه برشمرد همیت توجه به توسعه انسانی را میدالیل ا. توسعه است

 .اول، و از همه مهمتر، اینکه انسان خودش هدف توسعه است -
دیده و  رورش یافته، آموزشکه نیروي کار پاي  وري بیشتر است، بگونه توسعه انسانی، ابزاري براي بهره -

 .وري است اهر، مهمترین دارایی و عامل بهرهم
 .زیست دارد، زیرا فقر هم علت و هم قربانی تخریب محیطی است توسعه انسانی آثار مثبتی بر محیط -
 .کاهش فقر نقش مهمی در ارتقاي دموکراسی و ثبات اجتماعی دارد -
هاي کشورها را کاهش داده و موجب  واند ناآرامیت مینی داراي جاذبه سیاسی است لذا توسعه انسا -

 ).1994، 3استریتن(ثبات سیاسی گردد

یف کرد، عنوان گسترش حیطه انتخاب براي همه افراد جامعه تعر هتوان ب توسعه انسانی پایدار را می
همچنین  اي که همه مردان و زنان جامعه، بویژه اقشار ضعیف و کم درآمد، محور فرآیند توسعه باشند، بگونه

منابع طبیعی براي آیندگان نیز هاي زندگی و  به معناي حفاظت از منابع و فرصت توسعه انسانی پایدار
ها به جاي تأکید بر مصرف کاالها و خدمات تأکید  هاي انسانی به ایجاد ظرفیت مفهوم بسط انتخاب. باشد می

  ).197.ص 1391، بريقن( کند می دارد و به این لحاظ پایداري توسعه انسانی را تضمین

در راهبرد توسعه انسانی اندازه دولت مهم نیست و در عوض نوع وظایف دولت و نحوه انجام آن مهم 
در نظریه حکمرانی خوب، ضمن پذیرش دخالت منطقی دولت بر نقش ). 1388، و عرب علیزاده(است 

مهم دولت در بسترسازي به  شود و با رویکرد توسعه سیاسی و دموکراسی بر نقش گري آن تأکید می تسهیل
                                                        
1 Control of corruption 
2 Amartya Sen. 
3 Streeten. 
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بنابراین موضوع حکمرانی خوب با هدف  .شود هاي اجتماعی تأکید می منظور تقویت نهادهاي مدنی، آزادي
دستیابی به توسعه انسانی پایدار مطرح شده که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و 

شود، که همه اینها با حکمرانی خوب امکان تحقق  ید میزیست و رشد و توسعه زنان، تأک تجدید حیات محیط
  .الزامات تحقق حکمرانی خوب نیز تعامل و همکاري بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. یابد می

  

  یابی به توسعه انسانی تبراي دس  الزامات تحقق حکمرانی خوب .5
عملکرد سه نهاد بزرگ و نحوه ، فرآیند توسعه اقتصادي تحت تأثیر نظریه حکمرانی خوببه موجب 
این وظایف باید به درستی . دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی که هر یک وظایفی دارند: تعامل آنها است

این تعامالت باید به درستی انجام شود تا . تعامالتی صورت گیرد ها آنسپس بین . شناخته و تفکیک شود
در غیر اینصورت در توسعه . اقتصادي رو به شکوفایی بروداینکه جامعه از بعد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 

هاي توسعه  حات و برنامهبنابراین محور اصلی اصال. شود اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خلل ایجاد می
هاي  هر یک از حوزه. باشد تعادل این سه حوزه اصلی جامعه میمبتنی بر حکمرانی خوب نیز تعامل و 

اي از نقش هر یک از این  در ذیل خالصه. ایدار خواهند داشتر ارتقاي توسعه انسانی پحکمرانی نقشی مهم د
  .شده است اشاره ها حوزه

 
 نقش دولت .5. 1

ارگزاران منتخب و شاخه اجرایی در کشورهایی که فرآیندهاي انتخاباتی وجود دارد، دولت ترکیبی از ک
شود مسئول ارائه  سوي شهروندان به آن داده میه از باشد و دولت بر مبناي مشروعیت و اقتداري ک می

بات، هاي قانونی باث یدار از طریق ایجاد و حفظ چارچوبخدمات عمومی و ایجاد بستري براي توسعه انسانی پا
چون حمایت از هایی هم باشد دولت باید در زمینه هاي عمومی و خصوصی می کارا و منصفانه براي فعالیت

داشت و زیست، حفظ ثبات اقتصاد کالن، حفظ استانداردهاي به حفظ محیط پذیر، حقوق شهروندان آسیب
ها و حفظ  مورد نیاز جامعه، ایجاد زیرساخت ، سوق دادن منابع به سمت ارائه خدمات اساسیایمنی عمومی 

حکمرانی خوب بنابراین نقش دولت در . )1387علیزاده و عرب، ( امنیت و نظم اجتماعی، فعالیت نماید
این . باشد در کنار ارزش کارایی می) گویی همچون برابري و پاسخ(هاي بخش عمومی  وجه به ارزشمستلزم ت

کید بیش از حد بر بازارگرایی و معیارهاي أدر حالی است که نگرش محدود تئوریهاي سنتی و همچنین ت
ارگزاران دولتی هایی را براي اندیشمندان و ک ئوریهاي اخیر مدیریت دولتی، چالشاقتصادي و کارایی در ت
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، 1کویمن( باشد وزه دولت، بازار و جامعه مدنی میایجاد کرده است، زیرا در حالی که جامعه متشکل از سه ح
نی بر نگرد تئوریهاي سنتی و همچنین اصالحات مبت از منظر خود به مدیریت دولتی می و هر یک) 2003

از بعد  اند و صرفاً ژه جامعه مدنی، غفلت کردهگر، بویسازي، از نقش عناصر دی مدیریت دولتی نوین و خصوصی
، 2گودسل(نگرد  یهاي بخش خصوصی و فرهنگ تجارت به مدیریت دولتی م درونی و کنترل، و یا ارزش

2006.(  
  
 نقش جامعه مدنی .5. 2

شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و  اي از روابط اجتماعی اطالق می جامعه مدنی به حوزه
 ).1374بشیریه، (گیرد  برمی خصوصی و مدنی را در هاي ها، تشکل نهادها، مؤسسات، انجمنز اي ا مجموعه

به زعم وي، تمایالت خوخواهانه فرد فرد . هگل از پیشقراوالن تبیین جامعه مدنی از منظر اقتصاد سیاسی بود
صی خود هستند اما افراد این صنوف، هرچند به دنبال منافع شخ. شود انسانها، در صنوف مختلف متجلی می

سان، به طور ناخودآگاه نیازهاي ویژه افراد در  بدین. سازند برآورده میدر عین حال، نیازهاي افراد دیگر را نیز 
احیاء جامعه مدنی . )1388عطار، ( گیرد خورد و جامعه مدنی شکل می و یک امر عام به یکدیگر پیوند میپرت

توکویل در . است» الکسی دوتوکویل«هاي اندیشمندي به نام هاي دموکراسی، بیشتر مدیون کار در نظریه
کومت اکثریت در کند که حفاظ اصلی در برابر قدرت اقتدارگرایانه ح بیان می» دموکراسی در امریکا« کتاب

هاي داوطلبانه که به صورت  ها و انجمن زي نیست جز سرزندگی و نشاط جمعیتاي، چی یک دموکراسی توده
به نظر توکویل، جامعه مدنی، ). 1347، توکویل وهمکاران(گیرند  ن فرد و دولت قرار میمقتدر، میا میانجی

هاي مدنی در پایایی و بالندگی  الکسی دوتو کویل پیش از دیگران بر نقش انجمن. چشم مستقل جامعه است
خون الزم هاي مدنی را نیروي حیاتی و  امروزه پیروان او در جهان انجمن. دموکراسی انگشت گذاشته است

  )2004، 3ویرجی(دانند  براي دموکراسی و حکمرانی خوب می
عه مدنی و جامعه سیاسی ، با تمایزي که میان جام1920، تئوریسین سیاسی ایتالیایی دهه  4گرامشی

نرم، نامرئی، ظریف در قالب  اي شفاف عرصه جامعه مدنی را محل ظهور قدرت کند، به گونه برقرار می
او با نفی صریح در تقابل بودن جامعه مدنی و . دانست گر نهادها میفرهنگی و دینی و دیهاي آموزشی،  نظام

ها و مواضع قدرت  اي سیاست داند که به گونه می) دولت(ي فرهنگی و نرم قدرت دولت، جامعه مدنی را بازو
ترسی به گرامشی، حتی هنر، علوم، چگونگی دس. کند شهروندان، توجیه و قابل قبول می حاکم را براي

  )1384مچر، (دانست  دست را جزو اجزاء جامعه مدنی می امکانات علمی و مواردي از این

                                                        
1 Kooiman. 
2 Goodsell. 
3 Vieregge. 
4 Gramshi. 
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جامعه مدنی بیانگر بخشی از جامعه . جامعه مدنی نقشی بسیار مهم در حمایت از حقوق شهروندان دارد
سازمانهاي . دهد، بعبارتی وجه سیاسی جامعه است ا با حوزه عمومی و دولت پیوند میاست که شهروندن ر

هاي اقتصادي و اجتماعی را کانالیزه کرده و آنها را از طریق  امعه مدنی مشارکت مردم در فعالیتج
نها همچنین آ. کند گذاري تقویت می مشی أثیرگذاري بر فرایند خطهاي قدرتمند براي ت سازماندهی در گروه

ا توسعه داده و استانداردهاي زندگیشان را هایشان ر آورند تا ظرفیت هایی براي افراد جامعه فراهم می فرصت
  .)1387علیزاده و عرب، ( بهبود دهند

جامعه مدنی، . رانی خوب انجامدتواند به حکم ار بر اخالق مدنی و قانونمندي میجامعه مدنی استو
ره به سخن دیگر، اخالق مدنی، هسته و جوه. مایه خواهد بود ندرو اي بی و پوسته مدنی، تنها اسماخالق  بی

مهمترین . ارزشی نخواهد داشتمایه،  درون دنی پوسته بیرونی آن، و پوسته بیجامعه مدنی است و نهادهاي م
انونمندي، رواداري، سویه، ق اعتماد، احترام دو: بارت است از هاي اخالق مدنی ع ها یا ویژگی سازه

   ...گویی، انتقادپذیري، شفافیت و  پذیري، پاسخ مسئولیت
در شهروندان یژگیهایی، رفتارهاي اخالق بنیاد مدنی در کنشگران مدنی و به دنبال آنها چنانچه چنین و
 - توان شاهد یک جامعه مدنی نیرومند و اخالقی بود که با پشتوانه چنین باورهاي نگرشی پدید آورد، آنگاه می

ادهاي منصفانه و در ها، انتق کار و مشوق حکومت باشد و با چالشارزشی همراه با پایبندي عملی بتواند هم
  .میان نهادن راهبردهاي سودمند، حکومت را به حکمرانی خوب وادارد و در این زمینه یاري رساند

ها و سازمانهاي رسمی، صنفی، اقتصادي،  ین واقعیت است که احزاب، اتحادیهتجربه بشري مبین ا
حضور این سازمانها و تشکلها با . اجتماعی هستند -اقتصادي - مدنی، بستر الزم توسعه سیاسی - اجتماعی

ز خالقیت سازان، احساس امنیت کرده و این خود باعث برو صان، اندیشمندان و در واقع توسعهاست که متخص
  ).62 .ص1380رفیعی، (شود  می

هاي موجود در عرصه جامعه مدنی داراي توان، آگاهی و  گروه ها و کالً ها و انجمن در صورتی که تشکل
باشند و در یک کالم، نهادهاي جامعه مدنی از صالبت و قدرت زیادي در سطوح مختلف سازماندهی مناسب 

ترین ناهنجاري و فساد و با موفقیت بیشتري  ، با کمفتگی در آن کشورجامعه برخوردار باشند، فرآیند توسعه یا
  .همراه خواهد بود

  
 :نقش بخش خصوصی .5. 3

ها و رشد تولید ناخالص ملی به منظور  گذاري ایهبخش خصوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرم
هاي مهم در تسهیل حکمرانی  افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی یکی از بخش

توسعه . )1388علیزاده و عرب، ( آفرین نیست مهمی در توسعه دارد اما تنها نقشدولت نقش  .خوب است
راي بهبود استانداردهاي زندگی گی به ایجاد مشاغل و ارائه درآمدهاي کافی بانسانی پایدار تا حدي بست

هاي  بخش خصوصی منبع اصلی ایجاد فرصت اند که هاي اخیر اغلب دولتها تشخیص داده در دهه. باشد می



 

  چهارمین همایش ملی اقتصاد
 1391واحد خمینی شهر، آذرماه  ایران، دانشگاه آزاد اسالمی

 

10 

 

ایجاد اشتغال در جامعه  زیست و فانه، برابري جنسیتی، صیانت محیطبنابراین رشد منص. باشد می شغلی
اي که دولت در توسعه بخش خصوصی  هاي دولتی و خصوصی، بگونه شود مگر با تعامل بخش نمیحاصل 

 :اقدامات ذیل را انجام دهد
 ایجاد یک محیط باثبات در اقتصاد کالن -
 صیانت از بازارهاي رقابتی -
 هاي ایجادکننده اشتغال پشتیبانی و حمایت از شرکت -
 جذب سرمایه و کمک به انتقال دانش و تکنولوژي -
 تقویت حاکمیت قانون -
 زیست و منابع طبیعی حمایت از محیط -
 
 وابستگی دولت و جامعه مدنی به یکدیگر. 5. 4

در حکمرانی خوب، تنها دولت مسئول نیست، بلکه تعامل حکومت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و 
) سی و اجتماعینظام سیا(شهروندان با یکدیگر براي تحقق حکمرانی خوب ضرورت دارد، زیرا مرزهاي جامعه 

هاي  تعامل درست شهروندان و جامعه مدنی و انجمن بی. نفوذپذیر و متقاطع و در تعامل با یکدیگر است
  ).1389سردارنیا، (یابد  اجتماعی و سیاسی با حکومت، حکمرانی خوب تحقق نمی

  دو نوع  شتر ناظر بهآید بی می  پیش  مستقل  اجتماعی  دو پدیدة  بعنوان  و دولت  مدنی  جامعۀ  بحث  وقتی
 :است  متقابل  رابطه

  جامعۀ«بیشتر باشد   اقتدار دولت  حوزة  هر اندازه  معنا که  این  به: »صفر  جمع  با حاصل  بازي«) اول
 1گلدنر .گردد کوچکتر می  تر باشد دولت وسیع  مدنی  جامعۀ  حوزة  هر چه  گردد و بالعکس محدودتر می» مدنی

بدون «او معتقد است که . نوعی رابطه با حاصل جمع صفر میان دولت و جامعه مدنی است معتقد به برقراري
، حفاظی مقاومت در برابر دولتوجود یک جامعه قوي که بتواند حوزه عمومی را تقویت کرده و از کانون 

 .)1980گلدنر، (هیچ شکلی میسر نیست بسازد، رهایی در دنیاي نوین به 
  که  است  این  به  خویش  سیاسی  در نظام  هر ملتی  سعادت: »مدنی  و جامعۀ  ولتد«  تعاملی  رابطۀ) دوم

  است  طبیعی  است  مدنی  و جامعۀ  مردم  از متن  برخاسته  که  دولتی. یکدیگر باشند  و متمم  دو، مکمل  این
  تواند با فراهم می  دولت  ز طرفیدارد و ا  عمومی  و مقبولیت  اجتماعی  پایگاه  نیاز مستمر به  خویش  بقاي  براي

خود   سیاسی  مشروعیت  خاستگاه  نماید و در واقع  را فراهم  مدنی  جامعۀ  بقاي  زمینۀ  قانونی  چارچوبهاي  کردن
  .)1376مهاجرنیا، ( نماید  را تضمین

 الزام با باطارت در ویژه به خوب حکمرانی دارند، قوتهایی و ضعفها ها، حوزه این از یک هر که آنجا از
 میان تعاملی رابطه به خوب حکمرانی. کند می عمل ها حوزه این میان سازنده ارتباطی پل مانند پایدار توسعه

                                                        
1 Gouldner. 
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 ها بخش این بالقوه و بالفعل توان از حداکثري استفاده کارهاي سازو و اندیشد می مدنی جامعه و دولتی بخش
  .کند می پیشنهاد را

ها و شرایط مساعدي  گیرد، بلکه نیازمند فرصت  شکل نمید شده، در خألهاي یا ژگیحکمرانی خوب با وی
و فرهنگی خواه، انسجام ارزشی  به توسعه در حکومت، جامعه توسعه همچون اجماع نخبگان، اراده معطوف

هاي اصولی در روند توسعه، شایسته ساالري بر پایه جذب نخبگان و کارشناسان و  جامعه، اجماع بر سر هدف
هاي نظارتی و مهمتر از همه وجود  ت مکانیسماندیشه و فن و مدیران خوب در نظام سیاسی، تقوی صاحبان

حکمرانی خوب تا اندازه . یک جامعه مدنی استوار بر اخالق مدنی و حقوق بشر بعنوان دستیار حکومت است
ندیشه مایه عه مدنی و صاحبان ازیادي از همکاریها و تعامل درست حکومت و نخبگان حکومتی با جام

در نبود یک جامعه مدنی . شدگیرد، نه اینکه یکسره برآیند کارکرد نخبگان حکومتی و حکومت با می
نکته بسیار مهم آن . نهایی حکمرانی خوب را تحقق بخشدتواند به ت بنیاد، حکومت نمی گرا و اخالق توسعه

توانند تعامل و همکاري  ها مینآاست که نباید گمان شود رابطه حکومت و جامعه مدنی دشمنانه است؛ 
و  هاي بایسته براي گسترش از یک سو، حکومت بستر و فرصت. نددرست، منطقی و مسالمت آمیز داشته باش

نها آگیرد و به  هاي جامعه مدنی را به فال نیک میها و انتقاد کند، درخواست توانمندي جامعه مدنی فراهم می
شود و با از  اي خود میه گاهی آن از ضعفآه هوشیاري حکومت و ها مای دهد، زیرا نقدها و چالش پاسخ می

اي مدنی و احزاب ه و بایسته است که نهادها و انجمن شود؛ از سوي دیگر، شایسته نها توانمند میآمیان بردن 
و مسئولیت ) قانونمندي به قانون و رعایت مصالح عمومی( هاي دموکراتیک، اخالق مدنی به قواعد و ارزش

در این فضاي تعاملی، اعتماد، همکاري و دوسویگی درست میان دولت و جامعه . د پایبند باشندمدنی خو
سان، جامعه مدنی را نباید از  به همان. )1388سردارنیا، ( رانی خوب رخ خواهد نمودمدنی است که حکم

د با حکمرانی خوب، تنها به حکومت جدا دانست؛ به سخن دیگر، کارکرد خوب جامعه مدنی در پیون
هاي  و فرصتاي تابعی از عوامل  شود، بلکه تا اندازه میهاي یاد شده مربوط به نهادهاي مدنی محدود ن ویژگی

سترش هاي سیاسی و نهادي براي گ بودن نسبی نظام سیاسی، وجود فرصتمهمی است چون دموکراتیک 
مانند عدم تمرکز، فدرالی بودن و دموکراسی  هاي نهادي ها، چارچوب دموکراسی با کمترین محدودیت

دموکراتیک و  مشارکتی؛ در برابر، در این فضاي مساعد، جامعه مدنی به استواري نظام سیاسی کمابیش
واهد در نبود ساختار سیاسی و نهادي دموکراتیک، جامعه مدنی بسیار ناتوان خ. کند حکمرانی خوب کمک می

، زیرا در نبود این ساختار، میدانی براي کنشگران مدنی و نخبگان یابد بود و حکمرانی خوب تحقق نمی
هاي خود و نقد کارها بپردازند، دست به چالش زنند و راهکار پیشنهاد  هد بود تا به بیان خواستهاجتماعی نخوا

به گونه دلخواه رخ نخواهد نمود  کنند و از همین رو، حکمرانی خوب همراه با کارآمدي و پاسخگویی الزم
  .)همان(
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برخی پژوهشگران معتقد به برقراري رابطه تباینی میان دولت از یک طرف و سرمایه اجتماعی و جامعه 
برخی دیگر نیز در جهت خالف این ایده، معتقد به برقراري نوعی ارتباط ارگانیک . مدنی از طرف دیگر هستند

  .میان ساخت قدرت در حوزه سیاسی با نهادهاي جامعه مدنی هستند
  
  عیت شاخص هاي حکمرانی خوب در ایرانوض .6

. رسد هاي آماري اولیه الزم به نظر می براي شناخت بهتر شاخص هاي حکمرانی خوب استفاده از تحلیل
آن چنانکه از این جدول . دهد در ایران را نشان میهاي حکمرانی خوب  هاي آماري شاخص ویژگی) 1(جدول 

. فراوانی را در کیفیت حکمرانی ایران نشان نمی دهد نمایان است، مقادیر حداقل و حداکثر تفاوت
  .دهنده آن هستند که ایران از کیفیت نهادي پایینی برخوردارند هاي میانگین و میانه نشان شاخص
  

  )2010-1996( هاي حکمرانی خوب در ایران هاي آماري شاخص ویژگی - )1(جدول 

 کنترل فساد
اثربخشی 

 دولت

ثبات 
 سیاسی

حاکمیت 
 قانون

فیت قوانین و کی
 مقررات

حق اظهار 
 نظر و پاسخ گویی

 

53/0-  53/0-  95/0-  7/0-  48/1-  25/1-  میانگین 
51/0-  54/0-  82/0-  72/0-  55/1-  27/1-  میانه 
23/0-  44/0-  41/0-  34/0-  22/1-  89/0-  حداکثر 

87/0-  63/0-  56/1-  9/0-  7/1-  56/1-  حداقل 

21/0  05/0  31/0  17/0  18/0  24/0 از معیارانحراف    

06/0-  005/0-  54/0-  56/0  3/0  26/0  چولگی 

8/1  58/1  76/2  17/2  53/1  58/1  کشیدگی 

52/6-  43/6-  56/11-  37/8-  9/17-  14/15-  جمع 

48/0  03/0  16/1  34/0  34/0  71/0  
جمع مجذور 

 انحراف از معیار
  تحقیقهاي بانک جهانی و محاسبات  داده: منبع

  

 شود مشاهده می. دهد گانه حکمرانی خوب را نشان می هاي شش همبستگی میان شاخص) 2(جدول 
در این حال باالترین میزان همبستگی مربوط . هاي حکمرانی خوب با یکدیگر همبستگی دارند تمامی شاخص

، کنترل فساد و کیفیت قوانین و مقررات %)85(گویی و ثبات سیاسی  هاي حق اظهار نظر و پاسخ به شاخص
و حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخ گویی %) 78(ثربخشی دولت و حاکمیت قانون ، کارائی و ا%)84(
  .می باشد%) 76(
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  گانه حکمرانی خوب در ایران هاي شش نرخ همبستگی میان شاخص - )2(جدول 

 کنترل فساد 
اثربخشی 

 دولت
 ثبات سیاسی

حاکمیت 
 قانون

کیفیت قوانین 
 و مقررات

حق اظهار 
 نظر و پاسخ گویی

      1 کنترل فساد
     1 0 /12 اثربخشی دولت

43/0 ثبات سیاسی  3/0  1    
3/0 حاکمیت قانون  79/0  63/0  1   

کیفیت قوانین و 
 مقررات

85/0  01/0-  24/0  09/0  1  

حق اظهار نظر و 
 پاسخ گویی

13/0  5/0  84/0  75/0  06/0-  1 

  تحقیقهاي بانک جهانی و محاسبات  داده: منبع
گویی  هاي تجمعی ویژگی حق اظهار نظر و پاسخ نشان دهنده کارایی کشور ایران در شاخص  )1( نمودار 

  :باشد میالدي می 2010تا  1996از سال 
  

  گویی هاي تجمعی ویژگی حق اظهار نظر و پاسخ کارایی کشور ایران در شاخص). 1(نمودار 

  
  تحقیقهاي بانک جهانی و محاسبات  داده: منبع                 

  

رتبه بر . دهد گویی نشان می این نمودار رتبه درصدي کشور ایران را در شاخص حق اظهار نظر و پاسخ
دهد که چند درصد کشورهاي جهان در شاخص حکمرانی موردنظر زیر  حسب درصد در نمودار نشان می

اي در شاخص  نظر رتبه دهنده کشورهایی است که از اند و در نتیجه مقادیر باالتر نشان کشور ایران قرار گرفته
براي %  90دهنده فاصله اطمینان  چین نشان همچنین خطوط نقطه. اند مذکور باالتر از ایران قرار گرفته

ایران براي شاخص  رتبه درصدي .باشد هاي ذکر شده می هاي تجمعی شاخص منحنی به دست آمده از داده
در میان ست، به این معنی که در این سال بوده ا 2010در سال درصد  5/6 گویی حق اظهار نظر و پاسخ

اند که در موقعیتی بدتر از ایران قرار  کشور یافت شده 13تنها )  کشور 212(کشورهاي مورد مطالعه 
  .بوده است 0/13رتبه درصدي ایران در این شاخص 2004در سال . اند گرفته

  ):1385پور،  قلی(ي این شاخص وجود ندارد به دالیل زیر وضعیت مناسبی برادر ایران 
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  .ها و مراجع متولی امور عمومی کشور پراکندگی و تعدد دستگاه
  .عدم شایسته ساالري و نظام نامناسب انتخاب و انتصاب

  .مند احزاب سیاسی در جامعه فعالیت ضعیف و غیر نظام
م ضعف تعهدات اخالقی و دینی، که اگر درونی می بود، سبب شکل گیري وجدان کاري و تعهد به مرد

  .شد می
  هاي تجمعی ویژگی ثبات سیاسی و عدم خشونت نشان دهنده کارایی کشور ایران در شاخص  )2(نمودار 

  
  هاي تجمعی ویژگی ثبات سیاسی و عدم خشونت کارایی کشور ایران در شاخص ).2(نمودار 

  
  تحقیقهاي بانک جهانی و محاسبات  داده: منبع                 

  

در بین . کسب کرده است 2010را در سال  0/6اسی ایران رتبه درصدي از نظر شاخص ثبات سی
ثبات سیاسی  کشورهاي فوق از نظر ثبات سیاسی بهترین رتبه درصدي را قطر، امارات، عمان و کشورهاي بی

  .، یمن و عراق هستند)غزه(کرانه باختري 
  اثربخشی دولت هاي تجمعی ویژگی نشان دهنده کارایی کشور ایران در شاخص )3( نمودار 

  
  هاي تجمعی ویژگی اثربخشی دولت کارایی کشور ایران در شاخص). 3(نمودار 

  
  تحقیقهاي بانک جهانی و محاسبات  داده: منبع            

  
 4/35و رتبه درصدي  2010را در سال  7/36در شاخص دیگر به نام اثربخشی دولت ایران رتبه درصدي 

  .را کسب کرده است 15رتبه  2010کشور در سال  20ایران در بین  کسب کرده است و 2004را در سال 
در خصوص شاخص اثربخشی و کارائی دولت، به دلیل بزرگ بودن بیش از حد دولت در اقتصاد ایران 

دیگر نهاد داراي نقش در مباحث حکمرانی  –با عدم کارایی دولت، بخش خصوصی . کارایی الزم وجود ندارد
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هایی  هد شد و عدم کارایی در بخش دولت، بخش خصوصی را نیز متحمل هزینهنیز متأثر خوا –خوب 
پایین توان به ناکارآمدي نظام اداري کشور، کیفیت  از دیگر دالیل ناکارایی این شاخص می. سازد می

کمیجانی ( ، اشاره کردهاي عمومی است وري پایین فعالیت ه ناشی از بهرهاجرایی کشور ک  هاي دستگاه فعالیت
  .)1388سالطین،  و

  
  هاي تجمعی ویژگی کیفیت قوانین و مقررات نشان دهنده کارایی کشور ایران در شاخص  )4(نمودار 

  
  تحقیقهاي بانک جهانی و محاسبات  داده: منبع                  

  
 2004بوده است در حالی که در سال  9/2وضع ایران از نظر کیفیت مقررات و قوانین  2010در سال 

در خصوص شاخص کیفیت مقررات، . وضع بهتري داشته است 8/7ایران از نظر این شاخص با رتبه درصدي 
متعدد مالیاتی، گمرکی و تجاري و مواردي از این قبیل سبب گردیده درك قوانین  نیندر ایران وجود قوا

  .براي مردم آسان نباشد
  

  تجمعی ویژگی حاکمیت قانون هاي نشان دهنده کارایی کشور ایران در شاخص  )5(نمودار 

  
  تحقیقهاي بانک جهانی و محاسبات  داده: منبع                 

  
را گرفته است که نسبت به سال  4/20رتبه درصدي  2010از نظر شاخص حاکمیت قانون ایران در سال 

ت، ایران در بوده اس 1/38که رتبه درصدي  2004بهتر بوده ولی نسبت به سال  8/19با رتبه درصدي  2009
  .این شاخص نزول رتبه داشته است

کشور  20را در بین  16، رتبه 2010در سال  5/19از نظر شاخص کنترل فساد ایران با رتبه درصدي 
 .اند منطقه به دست آورده و بعد از ایران کشورهاي سوریه، یمن، لیبی و عراق قرار داشته

ه به نفت، انحصار دولتی وضع مالیات و عوارض شاخص کنترل فساد نیز تحت تأثیر وجود دولت وابست
  .گمرکی
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  هاي تجمعی ویژگی مبارزه با فساد نشان دهنده کارایی کشور ایران در شاخص  ).6( نمودار

  
  تحقیقهاي بانک جهانی و محاسبات  داده: منبع                 

  
  

  ها در ایران راهکارهاي بهبود شاخص .7
  :گوئی حق اظهار نظر و پاسخکارهاي بهبود شاخص  راه .7 .1

دادن اختیار و تضمین قانونی به نهادهاي مدنی و به خصوص مطبوعات براي کسب هر گونه اطالع از 
هاي جامعه مدنی نقش مهم پل ارتباطی میان  سازمان نظام اداري کشور و پاسخ خواستن از مدیران؛

تبیین منافع شهروندان، نظارت بر عملیات ها به تجمیع و  این تشکل. دولت را برعهده دارندشهروندان و 
اجرایی دولت و پاسخگو کردن دولت از طریق تجهیز عموم مردم و نمایندگان پارلمان به اطالعات مورد نیاز و 

، ازغندي(پردازند  ها می اي ویژه دولت و شقوق مختلف سیاسته کار کارشناسی درباره آثار سیاست نیز انجام
ي باید جامعه را به تأسیس سازمانهاذا جهت افزایش میزان پاسخگویی دولت ل .)407.، ص1376علیرضا، 

 :گردد راي رسیدن به این مهم پیشنهاد میهاي زیر ب مدنی تشویق کرد که سیاست
سازي و  سازي، آسان هاي جامعه مدنی و همچنین ساده نع حقوقی بازدارنده تأسیس سازمانرفع موا) الف

 .ل آنهاسازي مراحل اداري تشکی ارزان
  ).1388آرایی، (ها  اد بخشودگی مالیاتی این نوع تشکلپیشنه) ب

ق شود یکی از طر نزدیکی بین مردم و دولت انجام میزدایی وظایف دولت که از طریق ایجاد تمرکز
تر در تعیین  ومی مردم، مشارکت بیشاز آنجا که گرایش عم. باشد افزایش میزان پاسخگوئی دولت می

توان این  ارکت در انتخابات محلی است تمرکززدایی میپیگیري امور بومی و مشهاي محلی،  سیاست
  .حلی پاسخگو را به وجود آوردها را محقق ساخته و دولت م گرایش

وجود یک رسانه مستقل و زنده اساساً  براي ارتقاي پاسخگویی از طریق افشاي موارد فساد،  در ایران
  .، بسیار ضروري استهاي دولت کارآمدينقض قانون و فرایند و نا نبود شفافیت،

س پیش نویس کلیه قوانین و مقررات قبل از اینکه به تصویب مجل : دریافت نظر مردم در رابطه با قوانین
 ها به اطالع عموم ها است از طریق رسانه هایی که مبین اهداف آن سیاست شوراي اسالمی برسند طی اطالعیه

  .)1385میدري ، (مردم رسانده شوند 
  .)1380اعرابی، ( ایجاد شفافیت و جریان آزاد اطالعات در نظام اداري کشور
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  ).1387کمیجانی و سالطین، (به رسمیت شناختن حق نظارت عمومی از سوي دولت 
  ).1380اعرابی، ( تکریم کرامت انسانی و تبدیل نظام اداري از حاکم و طلبکار به خدمتگذار

  
 :ی دولتراهکارهاي ارتقاء شاخص اثر بخش. 7 .2

با کمی دقت به ماهیت سازمانهاي دولتی ایران در خواهیم یافت که طی چند سال آینده، بخش اعظمی 
افراد از مدیران و متخصصان  تعداد زیادي از اینمشخصاً . از کارمندان با تجربه دولت بازنشسته خواهند شد

ش این افراد قبل از بازنشسته شدن، هاي مختلف هستند و در اختیار گرفتن، تسهیم و استفاده از دان رشته
هاي انسانی به عنوان  همین راستا، مدیریت سرمایهدر . یکی از مخاطرات و مشکالت اصلی کشور خواهد بود

ان یکی از آخرین ابزارها و شود و مدیریت دانش به عنو هاي هر دولت شناخته می تراتژيیکی از مهمترین اس
هاي انسانی بازي  هاي مدیریت سرمایه عنوان بخشی از استراتژيمی را به هاي مدیریت، نقش مه تکنیک

  .)1384نوروزیان ، ( کند می
هاي  ر رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینهها و فرایندهاي انجام کار به منظو ها، رویه سازي روش ساده

 .دولت 
  .در نظر گرفتن یک سیستم جامع براي پذیرش و بررسی پیشنهادهاي مردم

ات کافی به مقامات میانی و همچنین پرسنل به منظور تسریع جواب گویی به ارباب رجوع اعطاي اختیار
.  

ها و  مشی اصالح مؤسسات دولتی و ارایه خط: تقویت ظرفیت اداري و اجرایی مؤسسات دولتی
هاي کافی مستخدمین دولت یا  هایی است که در زمان کمبود آموزش هاي نوین غالباً یکی از چالش فناوري

ها ماندگار  چنان در سازمان اي، هم هاي حرفه نی که کارکنان دولت به لحاظ روابط شخصی و نه صالحیتزما
  ).288. ، ص1391قنبري، علی، (آید  اند به وجود می شده

  ).1387کمیجانی و سالطین، (نظام اداري سالم در پرتو کاهش میزان فساد ملی در تمام سطوح 
 
 :سیاسی شاخص ثبات ءراهکارهاي ارتقا .7 .3

هاي سیاسی، مجموعه یکدستی از  در اغلب نظام: کري و عقیدتی میان نخبگان سیاسیایجاد یکانگی ف
، در عین حال تضارب و اختالف نخبگان سیاسی به آن پایبند باشند، وجود نداردها و افکاري که همه  اندیشه

صورت را به آزمانی که این اختالف اما . د استآراي نخبگان سیاسی امري محترم و در بسیاري از موارد مفی
ن تهدیدي جدي ثباتی را در پی خواهد داشت که حتی در مواردي به عنوا منازعه و دعواي سیاسی درآید، بی

سی دیگري شاهد نظام سیاسی جمهوري اسالمی نیز همانند هر نظام سیا. شود علیه نظام محسوب می
هاي مهم  شود که در رأس تصمیم سی در ایران پیشنهاد میثبات سیا لذا براي رسیدن به. منازعاتی بوده است

                              . ها و افکار پایند باشند موعه یکدستی از اندیشهاالمکان به مج نخبگانی قرار داشته باشند که حتیایران 



 

  چهارمین همایش ملی اقتصاد
 1391واحد خمینی شهر، آذرماه  ایران، دانشگاه آزاد اسالمی

 

18 

 

یاسی و وابسته استقالل ستضعیف  ،هاي ژئوپلیک فت با تبدیل ایران به صحنه رقابتوابستگی به درآمد ن
گردد لذا براي اجتناب از  ثباتی سیاسی ایران می مقتضیات کشورهاي دیگر منجر به بیکردن اقتصاد ایران به 

گذاري ایران نهادینه گردد  ه عقالیی از درآمد نفت در قوانین، نظام اداري و سیاستاین خطرات باید استفاد
طی  در نتیجه .)را به صورت ثروت دید نه درآمدت یعنی باید نف(کار پیشنهادي تغییر نگرش است راه

ر هستند تبدیل پذیر را به اشکال دیگري از ثروتهایی که پایدار و تجدید پذی هاي صحیح این ثروت پایان برنامه
هاي مناسب انتقال فناوري ایران، پدیده توسعه  ذاري سنجیده بر روي نیروي انسانی، پروژهگ سرمایه کرد مثالً

ریت و ساختار ناهنجار با هزینه سنگینی تجربه کرد و تکرار دوباره آن نشان از سوء مدی 50ه نفت را در ده
 .)2003زمانی ، ( سیاسی دارد

هایی را دارد که  ر ارتباط با دیگر کشورها محدودیتجمهوري اسالمی ایران به عنوان یک نظام مکتبی د
گیرد و همچنین کشور ما هویت سیاسی خود را  ها نشأت می ها از تعهد به یک سري از ارزش این محدودیت
. داند میبینی و اهداف خود را مغایر با جهان غرب  با جهان غرب بنا کرده است و جهانبر پایه ستیز 

ما است و ترین اصل حاکم بر اندیشه دولتمردان  هاي جهانی شدن تبدیل به مهم اعتمادي نسبت به ارزش بی
تی نتواند نسبت درست ولی در عصر حاضر اگر مل. صادي را جدي نگیرندهاي اقت همین امر سبب شده تحریم

اي ارائه  بینانه رار سازد و تفسیر و تحلیل واقعاي بین بایستگی ارتباط با خارج و حفظ استقالل برق و خردمندانه
واند به ت ند این ادعا را داشته باشد که میتوا رود وهیچ کشوري در حال حاضر نمی می ودهد و در انزوا فر

هاي خود را بر طرف نموده و خودکفاي مطلق شود عراق و مرگ میر هزاران کودك در اثر تنهایی کلیه نیاز
یک محیط باثبات سیاسی شود دولتمردان ما براي ایجاد  لذا پیشنهاد می .فقدان دارو شاهد مثال خوبی است

دبینانه است بین حس گاه بهاي سیاسی که در واکنش کشورهاي دیگر به همین ن و کاهش تنش
  .)1384،  ززنو( خارج یک تعادل منطقی ایجاد کنند طلبی و لزوم رابطه با دنیاي استقالل

ها و منازعات داخلی و  هاي قومی، خطرها، جنگ کاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش
  ).1387کمیجانی و سالطین، (میزان تروریسم سیاسی 

 
  :میت قانونراهکارهاي بهبود شاخص حاک .7 .4

هاي فرهنگی و  بین تصویب و اجراي قوانین فاصله زمانی پیش بینی شود تا امکانات اجرایی و زمینه
  )1379کاتوزیان ، (آن فراهم گردد  آموزشی

 ).1387کمیجانی و سالطین، (نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها 
راي کافی پیش بینی گردد و به نحوي اقدام گردد که قوانین و مقررات براي اجراي قوانین، ضمانت اج

ها است تا همگان  شاخصه مهم قوانین مصوب، قابل اجرا بودن آن. براي درج در مجموعه قوانین نباشد صرفاً
  .)1388آرایی، ( تساوي در برابر قانون را احساس کنند
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انشجویان دانان، قضات و د حقوق  اساتید،   ،قبل از تصویب قوانین، پیش نویس آن در اختیار عموم
ع رسانی کافی و هاي موردنظر قرار گیرد و در زمینه قابل اجرا بودن قوانین، اقدامات فرهنگی و اطال رشته

  .مناسب صورت گیرد
نظام قضایی نیز باید اصالح و تقویت شود تا بتواند با کارآمدي، سازگاري و عدالت، : اصالح قوه قضائیه

ابزاري جهت حل و را تنفیذ کرده و به این وسیله استقرار حاکمیت قانون را برقرار و براي شهروندان  قوانین
  ).289. ، ص1391قنبري، علی، (فصل دعاوي و شکایات فراهم سازد 

هاي نوین براي حل منازعات، تأمین مشارکت بیشتر  ایجاد ساز و کارهاي نوآورانه، مانند روش
  ).1383خیرخواهان و میدري، (سایر ترتیبات نهادي جدید  هاي غیردولتی و سازمان

ها به نحوي که میزان  ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست ثبات در برنامه
  ).1387کمیجانی و سالطین، (بینی باشد  محیط آینده اقتصادي و سیاسی قابل پیش

  
 :راتراهکارهاي بهبود شاخص کیفیت قوانین ومقر .7 .5

تالش در جهت سازگار کردن قوانین تجاري ایران با کشورهاي طرف مبادله تجاري به منظور بهبود در 
  )1375پاکدامن، ( روابط تجاري که به این منظور قوانین تجاري آن کشور توسط افراد متخصص تحلیل شود

ختگی اي ساهمانطور که مدیران بخش خصوصی براي تحصیل سودهاي انحصاري در بازار، کمبوده
گیري و تحصیل حداکثر درآمد دستگاه  هاي رشوه هاي دولتی براي ایجاد فرصت ایجاد می کنند مدیران اداره

گیري سیستم اداري را مسدود  کنند این امر کانال تصمیم اداري دولت را انباشته از قوانین  غیر ضروري می
هایی از  شنهادي براي حل این مشکل تشکیل تیمکار پی کاهد یک راه کند و از کارایی و اثر بخشی آن می می

افراد متخصص در هر مؤسسه وابسته به دولت است تا این افراد با انجام کارشناسی فقط مراحل ضروري انجام 
هر کار اداري را مشخص کنند در مرحله بعد این مراحل که فقط شامل موارد بسیار ضروري است تبدیل به 

  .ط به همان مؤسسه دولتی منتشر گرددهاي مربو قانون شود در سایت
هاي کشورهاي توسعه نیافته قوانین و مقررات نامحدودي  در برخی از نظام: کاهش مقررات دست و پاگیر

، به بر و پرهزینه هستند به شکل الزامات اداري، حقوقی و قانونی وجود دارد که بسیار دست و پاگیر، زمان
قنبري، (بري که الزم است تا یک مؤسسه جدید تأسیس شود  و هزینهوجود مراحل بسیار زیاد : عنوان مثال

  ).287. ، ص1391علی، 
 
 :ایرانمبارزه با فساد در  راهکارهاي  .7 .6

 ) )1379منوریان،(اصالح ساختار سازمانهاي دولتی، رفع بوروکراسی، سیاست زدایی از نظام اداري  .1
جامعه مدنی براي پیشگیري از ایجاد هاي غیر دولتی  فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سازمان .2

 .وهها و باندهاي غیر رسمی قدرتمندگر
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 مشخص ساختن و کارآمد کردن قوانین حقوقی و تنظیمی .3
 روشن ساختن قوانین مربوط به تضاد منافع .4
 ).1387کمیجانی و سالطین، ( هاي مستقل مبارزه با فساد تأسیس کمیسیون .5
 ).1388آرایی، ( لمنهادینه کردن نظام هاي حکمرانی شرکتی سا .6

 
  گیري نتیجه

چون دموکراسی، حقوق بشر،  شود حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم همانگونه که مشاهده می
دهد که همه این اهداف و  پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و در عین حال چارچوبی به دست می

ایی و همسویی، اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه شوند و با ایجاد حداکثر همگر ها در یکجا جمع می ارزش
حکمرانی خوب روایتگر توسعه انسان . شود میاقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم دنبال 

دهد که  المللی نشان می هاي بین بررسی مولفه هاي حکمرانی در ایران و همین طور مقایسه. محور است
هاي ساختاري و مواردي  برد، دولت نیز به دلیل ویژگی ضعیت نحیفی به سر میجامعه مدنی در ایران، در و

لفه حکمرانی، عدم دستیابی به ؤدیگر، از دولت قوي مدرن توسعه خواه فاصله دارد و نتیجه ضعف این دو م
ی را شود تا دولت، کارایی کاف هاي جامعه مدنی باعث می هرگونه تضعیف نهادها و گروه. استاي  اهداف توسعه

ها و مزایاي فراوانی که چه از  کشور ایران به دلیل فرصت .نداشته و جامعه، گرفتار توسعه نیافتگی و فساد شود
مند است، از  نظر منابع سرمایه انسانی و چه منابع سرمایه طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک که از آن بهره

اجماع نخبگان حاکم براي . برخوردار استاي همگانی و پایدار  پتانسیل فراوان براي دستیابی به توسعه
مدنی و استفاده و جامعه  دولتدستیابی به توسعه و اتخاذ راهبردهاي مؤثر در جهت تقویت حوزه خصوصی، 

تواند  جامعه، می نهادهاي مدنیجهت تقویت هاي فراوان موجود در منابع فرهنگی کشور در  و بازتولید مؤلفه
  .قلمداد شود انسانیبه توسعه  ترین راه براي دستیابی ایران لترین و قابل حصو به عنوان ممکن

 
 :منابع و مآخذ

؛ 55نگرش تطبیقی، دانش مدیریت سال چهارم، شماره : اعرابی، سید محمد، مطالعه نظام پاسخ گویی دولت در ایران .١
 155- 119؛ صفحه 1380

سازمان مدارك : در انقالب اسالمی، تهران دنیدر تحقق جامعه م جامعه مدنی و خلقیات ما ایرانیان ،زغندي، علیرضاا .٢
 .1376، فرهنگی انقالب اسالمی

گزارش پژوهشی مرکز پژوهش و برنامه ریزي سازمان بازرسی  ،حکمرانی خوب به مثابه آرمان نظارت و ارزیابی ،آرایی، وحید .٣
 .1388، شماره ششم ،سال دوم ،کل کشور

، بازرگانی هاي وپژوهش مطالعات موسسه - تهران -مترجمان روهگ-تحول حال در جهان در دولت نقش -جهانی بانک .۴
1378. 

 .8013، تهران، نشر نی، نقش نیروهاي اجتماعی در زندگی سیاسی، چاپ هفتم: شناسی سیاسی بشیریه، حسین، جامعه .۵
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هاي بازرگانی مجموعه مقاالت اولین همایش سیاست  ،عوامل حقوقی بازدارنده و محدودکننده صادرات ایران ،پاکدامن، رضا .۶
 .165-137. ، ص1375 ،موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی ،تهران ،و تجارت بین الملل

 ،تهران ،مقدم مراغه اي... ترجمه رحمت ا ،تحلیل دموکراسی در آمریکا ، موریس کلرل دو و شارل هانري ،توکویل، آلکسی .٧
 .1347 ،انتشارات زوار

هاي باز، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال  ي حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستمطراحی الگو ،جاسبی، جواد، نفري، ندا .٨
 .117- 85. ، ص1388، 16چهارم، شماره 

 .نشر صمدیه: نقدي بر گذشته، راهی به سوي آینده، تهران: ، توسعه ایران1380رفیعی، محمدحسین،  .٩
: نی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه مورديتحلیل تأثیر حکمرا ،همایون، محسنی، فضیلتسامتی، مرتضی، رنجبر،  .١٠

 .1390هاي رشد و توسعه اقتصادي، سال اول، شماره چهارم،  ، فصلنامه پژوهش)ASEAN(کشورهاي جنوب شرقی آسیا 
شماره  ،1389 ،اقتصادي -فصل نامه سیاسی ،جامعه مدنی اخالقی و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی خوب ،نیا، خلیلسردار .١١

 .79-68 .ص ،281-282
-132 .ص ،1388 ،260-259شماره  ،اقتصادي- فصل نامه سیاسی ،اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب سردارنیا، خلیل، .١٢

145. 
 .1377 تهران، شیرازه، نشر فشارکی، حسن ترجمه اقتصاد، و اخالق آمارتیا، سن، .١٣
، 4، شماره39، دوره فصلنامه سیاست ،هعناصر دست یابی به توسع: سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دولت ،عطار، سعید .١۴

 .146-129 .ص ،1388
 .1387، المللی مدیریت علیزاده، محسن، عرب، محبوبه، تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی، ششمین کنفرانس بین .١۵
 .ص ،1384، 10ري، مجله فرهنگ مدیریت، شماره تحلیل رابطه الگوي حکمرانی خوب و فساد ادا ،...قلی پور، رحمت ا .١۶

103-128. 
و پژوهش در  حکمرانی خوب و امکان سنجی آن در ایران، مجموعه سخنرانی ها؛ موسسه عالی آموزش ،...قلی پور، رحمت ا .١٧

 .1384 برنامه ریزي و توسعه،
 ،1382نی خوب و نقش دولت، فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره چهارم، حکمرا و شریف زاده، فتاح،... ور، رحمت اقلی پ .١٨

 .109-93ص 
 .1391قنبري، علی، توسعه اقتصادي و توسعه انسانی، تهران، نشر چالش، چاپ اول،  .١٩
 .1378مرکز، : ، لوچو، روسو و نقد جامعه مدنی،  ترجمه حسن شمس آوري، تهران کولتی .٢٠
 .1379، مرکز: ، تهراناپ هفتم، چه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزي، ترجم، محمد علی، اقتصاد سیاسی ایرانکاتوزیان .٢١
، OECDو OPEC کمیجانی، اکبر، سالطین، پروانه، تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادي در گروه کشورهاي منتخب .٢٢

 .24- 1. ، ص1387، 2فصلنامه مدلسازي اقتصادي، سال دوم، شماره 
ترکیه و (کمیجانی، اکبر، سالطین، پروانه، بررسی تأثیر حکمرانی بر رشد اقتصادي در ایران و کشورهاي منتخب همسایه  .٢٣

 .41-27. ، ص1389، 20، فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره )پاکستان
 .1383 نیان توسعه، مرکز پژوهش هاي مجلس،حکمرانی خوب؛ ب میدري، احمد، خیرخواهان، جعفر، .٢۴
 .1385، 22اي بر نظریه حکمرانی خوب، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره  میدري، احمد، مقدمه .٢۵
 .1384 جامعه مدنی و آگاهی پسامدرنیستی، ترجمه فرهاد بامداد، تهران، نشر پیال،مچر، توماس،  .٢۶
 .1376دینی،   و اندیشه  مدنی  جامعۀ  اسالمی،همایش  در اندیشۀ  مدنی  جامعۀ  هاي لفه مهاجر، محسن، مؤ .٢٧
 .1379، 50ماره کاربردي مدیریت دولتی، ش -داري خوب، فصلنامه علمی از دولت خوب تا حکومت، منوریان، عباس .٢٨



 

  چهارمین همایش ملی اقتصاد
 1391واحد خمینی شهر، آذرماه  ایران، دانشگاه آزاد اسالمی

 

22 

 

 .29-24. ، ص1384، 156نوروزیان، میثم، کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی، مجله تدبیر، شماره  .٢٩
نقد طرح : سیاست اقتصادي تا سیاست صنعتی: سیاست هاي صنعتی و مؤلفه هاي از یاد رفته، در ،هادي زنوز، بهروز .٣٠

 .99- 67. ص ،1384نشر استیري،  اه و دیگران، تهران،زدخوای... استراتژي توسعه صنعتی کشور، تنظیم و تدوین روح ا
31. Feng, Y.(2003), Democracy, Governance and Economic performance: Theory and Evidence, Camdridge: MA, MIT press. 
32. Gouldner, A,1980,Licil Society in Capitalism and Socialism, in: A.Gouldner, The Two Marxism: Contradiction and Anomalies in the 

Development of Theory, London: Macmillan, pp. 355-73. 
33. Gramsci, A, 1971, Selection from Prison Notebooks of A Gramsci, edited by Q. Hoore and G. N. Smith, New York: International 

Publishers. 
34. Knack S. (Ed.)(2003), Democracy, Governance and Growth, Ann Arbor: The university of Michigan press. 
35. Goodsell, Charles. A new vision of accountability under the new approach to public governance, International Review of Administrative 

Science. 66:4, (2006). 
36. Knack, Stephan and Philip Keefers why don’t poor countries catch up? A cross-national test of on institutional explanation, Economic 

Inquiry, 1997, volume 35, page 590-602 
37. Kumssa, Asfaw and Mbeche, Isaac M. The role of institutions in the development process of African countries, International Journal of 

Social Economics, vol,31 No 9, 2004, PP 840-854 
38. Kooiman, Jan. Governing as governance, London, Sage Publication, (2003). 
39. Rudra P. Pradhan and Sanyal G.S. (2011), Good Governance and Human Development: Evidence from Indian States, Journal of Social 

and Development Sciences, 1(1), pp. 1-8. 
40. UNDP. Governance for sustainable human development, (1997) 
41. UNDP, Human development report, (2001). 
42. UNDP, Human development report, (2008) 
43. UNESCAP. What is a Good Governance,(2002). 
44. Vieregge, Dale B. Civil Society and Social Political Participation and Black Empowerment, (2004). 
45. www.unescap.org 

  

  

 

 


