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چکیده
با پایان جنگ چهانی دوم ،تلاش عمومی در میان اندیشمندان مختلف برای درک فرایند توسعه اناعام
پذیرفت است .در این بین حکمرانی ب عنوان مفهومی جدید در ادبیات توسه توجع را جلعن نمعوده اسعت.
حکمرانی مطلوب دارای شاخصهایی است ک میتواند موجبات توسعه اتتاعادی را فعراهو دورد .در ایعن
راستا هدف مطاله حاضر بررسی حکمرانی و توسعه اتتاعادی در جمهعوری اسعلامی ایعران اسعت .فرضعی
پژوهش این است ک بهبود شاخصهای حکمرانی میتواند اثرات مهناداری بر ارتقاء شاخصهای توسعه ا
تبیل دردمد سران بالاتر ،امید ب ندگی بالاتر ،سطح بهداشت و سلامت بالاتر ،گسترش فنعاوری اطلاععات در
جامه  ،دمو ش عمومی و تخاای مطلوبتر ،نرخ باروری کمتر نان ،نرخ معر

و میعر کمتعر کودکعان،

نرخ بیکاری پایینتر و افزایش رفاه اجتماعی داشت باشعد .معدل نرعری ایعن پعژوهش براسعا

نرریع دولعت

توسه گرا است .نتابج پژوهش نشان میدهد ک بهبود شاخصهای حکمرانی مستقل ا موتهیعت جررافیعایی
میتواند اثرات مهناداری بر ارتقاء شاخصهای توسه و بنابراین افزایش رفعاه اجتمعاعی داشعت باشعد ،امعا بعا
بررسی مطالهات اناام گرفت میتوان گفت ک با توج ب نعو حکمرانعی حعاکو بعر ایعران ،فعراینعد توسعه
اتتاادی ایران در دورههای مختلف مانی بهد ا انقلاب ،شعرای متفعاوتی را سع ری نمعوده اسعت و در هعر
دورهای هر یک ا شاخصهای حکمرانی وضهیت متفاوتی را س ری نمودهاند.
واژهگان کلیدی :حکمرانی ،شاخصها ،دولت توسه گرا ،توسه اتتاادی.
 -9دانشیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2دانشاوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی-جامه شناسی ،دانشعکده حقعوق و علعوم سیاسعی ،دانشعگاه تهعران ،ایعران
(نویسنده مسئول)

bagher.mokarami@ut.ac.ir

 -3دانشاوی کارشناسی ارشد علو اطلاعات و دانش شناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
نو مقال  :پژوهشی
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مقدمه
تقسیوبندی کشورها ب توسه یافت و در حال توسه بیش ا هر چیز ب عملکرد و رشد
اتتاادی کشورها بستگی دارد .ب همین خاطر دستیابی ب رشد و توسه اتتاادی هدف
اولی کلی نرامهای اجتماعی است (کمیاانی و سلاطین .)2 :9381 ،پیوندهای بین رشد
اتتاادی و نابرابری مورد توج رو افزون محققان و سیاستگذاران ترار گرفت است.
مطالهات تبلی در مورد این رابط بیشتر ب نابرابری در دردمد و ن در ثروت متمرکز شده
است .با این وجود ،ا دیدگاه بسیاری ،نابرابری ثروت ا اهمیت بیشتری نسبت ب نابرابر در
دردمد برخوردار است (رابیول اسلام 9و مک گیلیوری .)941 :2191 ،2توسه و رشد
اتتاادی ا جمل مهوترین اهداف هر کشوری محسوب میگردد و اکثر کشورها ب دنبال
این هستند ک شرایطی را برای رسیدن ب توسه اتتاادی فراهو نمایند .دولتها علاوه بر
تأمین امنیت ،وظیف تأمین یرساختهای اتتاادی را نیز بر عهده دارند و این مسئل امری
انکارناپذیر است ،هر چند ک این نقش میتواند با حضور پررنگ دولت در اتتااد منار ب
کاهش رتابت در بخش خاوص و ب حاشی کشیده شده بخش خاوص گردد(محمد اده
و همکاران .) 18 :9316 ،در این بین عواملی وجود دارند ک بر امر توسه تاثیر گذارند ک
ا جمل این موارد میتوان ب وضهیت حکمرانی در کشورهای مختلف اشاره نمود.
تحولات پس ا جنگ جهانی دوم را میتوان دغا تلاش عمومی در میان اندیشمندان
مختلف برای درک فرایند توسه و تدوین سیاستهای مناسن توسه ای نامید .در ده های
اخیر در جهت سیاستگذاری توسه دو رویکرد کلی مدنرر ترار گرفت؛ رویکردی ک
د ر کشورهای پیشرفت ب وتو پیوست و رویکرد دیگر ک ب طور کلی برای کشورهای
جهان سوم کاراتر است (سریعالقلو .)13 :9312 ،نمون رویکرد اول را میتوان در انگلستان
و فرانس مشاهده نمود و نمون رویکرد دوم در کشورهای دسیای جنوب شرتی تابل

Rabiul Islam
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مشاهده است ،اما شرای محیطی و اجتماعی در کشورهای غیرغربی اجزاه اجرایی شدن
این رویکرد را نمیداد (موثقی .)911 :9312 ،بنابراین رویکردی مطرح شده است ک هو
ب دولت هو ب جامه در مسیر توسه نیا مند است .بنابراین در عار جدید ا مقول

حکمرانی در سطح داخلی و بینالمللی با مشارکت سایر نیروهای اجتماعی صحبت می-
گردد .در شرای کنونی پارادایو حکمرانی ،ب پارادایو غالن در حو ه توسه تبدیل شده
است .حکمرانی مطلوب ب عنوان یک مفهوم جدید در ادبیات توسه در چند ده اخیر
توج سا مانهای بینالمللی ا جمل بانک جهانی را ب خود جلن کرده است (دسیابیپور
ایمانی و امینینیا .)3-2 :9311 ،دنچ منار ب تفاوت عملکرد اتتاادی کشورها میشود،
میتواند نحوه حکمرانی باشد ،حکمرانی خوب ب مثاب یک پارادایو نوین ،پارادایوهای
پیشین مدیریت دولتی را ب چالش کشانده و ار شهای نوین پیرامون نحوه کار دولت و
تهامل این بخش با با ار و جامه مدنی بر مدیریت دولتی افزوده است (حمزهای و
همکاران.)3-2 :9311 ،
با توج ب اینک حکمرانی خوب ،مدیریت شفاف و پاسخگو در یک کشور با هدف
تضمینی توسه اتتاادی و اجتماعی عادلان و پایدار است و همچنین حکمرانی خوب نتیا
تهامل و کارکرد هم توای یک کشور است؛ دولتها با تکی بر این مفهوم و ارائ
شاخا های دن در حیط کشور میتوانند جایگاهی مستحکو برای خود در میدان
شهروندان بیابند .با توج ب شاخا ها و ویژگیهای حکمرانی خوب ،دانشمندان و
اندیشمندان؛ مین شکلگیریالگوی حکمرانی خوب را ب عنوان روشی نوین برای توسه
پایدار جامه مهرفی کردهاند .یکی ا دلایل پرداختن ب حکمرانی خوب نقش دن بر
کاردمدی دولتهاست (ابراهیو پور و الیکی .)9 :9311 ،در بسیاری ا پژوهشها نشان داده
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شده است ک حکمرانی خوب اثر مثبتی بر رشد اتتاادی و توسه دارد (رودریک،9
2118؛ عاصواوغلو.)2118 ،2
حکمرانی خوب محاول س نهاد دولت ،جامه مدنی و بخش خاوصی است و هر
یک وظایفی را بر عهده دارند .دولت محی سیاسی و حقوتی را ب وجود میدورد ،بخش

خاوصی اشترال و دردمد را پدید میدورد و جامه مدنی تهامل سیاسی و اجتماعی گروه-
های فهال برای مشارکت در فهالیتهای اتتاادی ،اجتماعی و سیاسی را تسهیل میکند
(کمیاانی و همکاران .)13-19 :9313 ،دولت ب عنوان یک نهاد اجتماعی ،نقش مهمی در
ایااد نهادهای کاردمد و شرای مناسن برای توسه مالی دارد و این امر موجن افزایش
اشترال و کاهش فقر میگردد (سحابی و همکاران .)992-916 :9312 ،مطالهات مختلف بر
تأثیر مهو حکمرانی بر رشد و توسه اتتاادی تأکید دارند و تفاوت کشورهای مختلف در
رشد و توسه اتتاادی را در ساختارهای حکمرانی جستاو مینمایند .دیدگاه نرری
مرسوم این است ک افزایش کیفیت مدیریت ،رشد اتتاادی را تحریک میکند ،در
حالیک دیدگاههای نرری سالهای اخیر نشان میدهد ک برخی ا کشورها با حاکمیت
ضهیف ،رشد اتتاادی بیشتری را تارب میکنند (حاجی فرج و دیگران-326 :2198 ،3
 .)364فردیند توسه میکوشد ک جامه را ب مرحل بلوغ اتتاادى برساند ب طورى ک
منابع ب حدى فراهو باشد ک افراد جامه همگى بتوانند در رفاه و دسایش ندگى کنند.
هر جامه ای برای حکومت جایگاه خاصی تائل است و با توج ب تأثیر ساختارهای
اتتاادی بر رفتارهای حاکمیت و حکمرانی خوب ،نوعی ا نرام اتتاادی و سیاسی را
برای خود بر میگزیند .در طی چند ده گذشت ساختار اتتاادی جمهوری اسلامی ایران
همواره بر پای دردمدهای نفتی استوار بوده است و ا طرفی هم امتیا ات این بخش در
دست دولت متمرکز است .با توج ب این ک نرری حکمرانی نرری نوینی است ک نگاه
1
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جدیدی است ب نقش دولت در رشد و توسه اتتاادی دارد و این نرری هنو مورد بحث
و بررسی کامل ترار نگرف ت است ،در این پژوهش ب بررسی حکمرانی و توسه اتتاادی
پرداخت شده است .هر چند اغلن مطالهات صورت گرفت تأثیر مثبت حکمرانی بر توسه
اتتاادی را نشان داده است ،اما برخی نیز بر تأثیرات منفی حکمرانی بر امر توسه تأکید
نمودهاند .بنایراین این پژوهش درصدد پاسخگویی ب این سؤال است ک دیا کیفیت
حکمرانی بر توسه اتتاادی تأثیر مثبت و مهناداری در جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و
همچنین فرضی پژوهش حاضر عبارت است ا کیفیت حکمرانی بر توسه اتتاادی تأثیر
مثبت و مهناداری در جمهوری اسلامی ایران دارد.
چارچوب نظری
هر پژوهشی دارای چارچوبی است ک میتواند موضو پژوهش را تبیین نمایند .این
پژوهش نیز دارای چارچوبی است ک تلاش میگردد تا ب وسیل دن فرضی پژوهش تبیین
گردد .چارچوب این پژوهش براسا

نرری دولت توسه گرا و ارتباط دن با شاخصهای

حکمرانی و در راستای توسه اتتاادی است .بررسی سیر تحول نرریات اتتاادی در طول
چند ده اخیر نشان میدهد تهیین حدود وظایف دولت در اتتااد ،ب عنوان مهوترین مسئل
ا بدو شکلگیری اندیش های مدرن پیشروی اندیشمندان بوده است .با شکلگیری
نرریات نهادگرایان ،مفهوم حضور دولت در اتتااد تکامل یافت .ب طوری ک براسا

این

رویکرد دولت ب عنوان نهادی تابلیتسا  ،انطباقگرا و رفاهگستر شرایطی مناسبی جهت
کارکرد کاردمد اتتااد را فراهو نموده است (مقداری .)4-3 :9381 ،در ده  9111با عنایت
ب مهازه جنوب شرق دسیا در مین رشد سریع اتتاادی و نقش دولت در این تحول ا
یک سو و شکست برنام های بانک جهانی ،ب ویژه برنام تهدیل ساختاری ،ک بدون
درک مناسن ا شرای

اتتاادی و اجتماعی کشورها تاویز شده بود ا سوی دیگر،

رویکرد دولت توسه گرا تقویت شد و نهایتاً در شکل دولت متکی بر حکمرانی ب کمال
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رسید .دولت توسه گرا ،دولتی است تهاملگرا و نهادسا ک ا طریق ایااد نرامهای
انگیزشی ،حمایتی و تانونی ،فراهو کننده عدالت اجتماعی ،هماهنگکننده جامه با فضای
جهانی و بسترسا رشد و توسه بوده ،ضمن مشارکت با بخش خاوصی ب تولید کالا و
خدماتی ک با ار ب علت شرای نهادی و سا مانی تادر ب پاسخگویی ب نیا های عمومی
نیست میپردا د و ثبات ،رفاه و کاردمدی اتتااد را تضمین مینماید (مقداری:9381 ،
 .)32در رویکرد حکمرانی ،کیفیت عملکرد دولت جایگزین کمیت و میزان دخالت دولت
در اتتااد شده و بهبود کارایی و اثربخشی دولت برای ایفای وظایف حاکمیتی و نهادی ب
ویژه در مین دینده نگری ،فراهوسا ی سیستوهای انگیزشی و حمایتی و بسترسا ی است.
طی دو ده اخیر با گسترش نیا های عمومی و تحول در نقش دولت و با ار ،مسال مداخل
دولت در اتتااد جای خود را ب بهبود حکمرانی داده است .ا این منرر شکلگیری مدار
حکمرانی با مؤلف هایی همچون ثبات سیاسی ،حق اظهارنرر و پاسخگویی ،کاردمدی و
اثربخشی دولت ،کیفیت توانین و مقررات تنریمی ،حاکمیت تانون و کنترل فساد ا طریق
بهبود فضای کسن و کار رشد سرمای گذاری و تولید ملی را میسر میسا د.
هر یک ا مؤلف های ششگان حکمرانی ا کانالهای مستقیو و غیرمستقیو فضای
کسن و کار ،رابط شهروندان و دولت ،عملکرد ،رشد و توسه اتتاادی را تحت تأثیر
ترار میدهد .در این مورد میدری و خیرخواهان ( )9383ب نقل ا توما

ویشود 9نویسنده

کتاب «کیفیت رشد» مینویسد ،حکمرانی ا طریق مارای پیچیده مستقیو و غیرمستقیو ک
هنو کاملاً دنها را نمیشناسیو بر رفاه و کیفیت ندگی تأثیر میگذارد .بهبود یکی ا
مولف های حکمرانی ا تبیل د ادیهای مدنی حتی در شرایطی ک سایر بررسی نقش
حکمرانی بر رشد اتتاادی کشورهای توسه یافت و در حال توسه برگزیده عوامل
اجتماعی و اتتاادی ثابت بمانند ،ب صورت مستقیو کیفیت ندگی مردم یک کشور را
ارتقاء میدهد .ا این رو ،حکمرانی را میتوان یکی ا نهادههای مستقیو برای بهبود
Thomas Wishwood
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ندگی مردم ب شمار دورد .اما اثرات غیر مستقیو مهو دیگری نیز دخیل هستند .بنابراین،
دولت کاردمد و سالو ،ا طریق سا و کارهای پیچیده مستقیو و غیرمستقیو ،عاملی مهو
برای اجرا و پایداری سیاستهای سالو اتتاادی و نهادی ،توسه سرمای انسانی و ریش کن
کردن فقر است (پورجوان .)38-31 :9381 ،یکی ا نمون های بار این جوامع ،ایران
است .با نگاهی ب ویژگیهای اتلیمی و جمهیتی ایران ،مشاهده میشود ا یک سو با داشتن
جمهیتی جوان ،ا منابع عریو نیروی انسانی مورد نیا جهت تحقق رشد اتتاادی برخوردار
بوده ،ا سوی دیگر با بهرهبرداری ا مواهن طبیهی و ذخایر یر مینی غنی ،علاوه بر دارا
بودن مزیت نسبی در تولید بسیاری ا محاولات ،ا دردمدهای سرشار ار ی بهره مند
است ک ب لحاظ تأمین منابع سرمای گذاری و کاهش شکاف پساندا و رفع محدودیت
ترا پرداختها ،نقش مهمی را در رشد و توسه کشور ایفا مینماید .ا این رو ،براسا
نرریات کلاسیک انترار میرود ،کشوری با این شرای ب سطح بالای تولید ،بهرهوری و
توسه دست یابد .با بررسی شاخصهای حکمرانی خوب و امر توسه اتتاادی در طول
سالهای بهد ا انقلاب اسلامی متوج میشویو ک امر رشد و توسه اتتاادی هر چند در
مقاطهی شدت داشت است ،ولی در مامو کند و پایین بوده است .یکی ا دلایل اصلی
برو چنین وضهیتی فقدان برپایی نهادهای توسه ای توس دولت است .در واتع ایران با
وجود دارا بودن بسیاری ا شرای

و امکانات ،ب دلیل فقدان ساختارها و کارکردهای

توسه ای در دولت و ضهف این نهاد در با سا ی و نوسا ی توسه مدیریت و شکلدهی

مدار حکمرانی ،نتوانست ب شکلی مناسن ا امکانات موجود بهرهبرداری نموده و ب توسه -

ای پایدار دست یابد.
مواد و روشها
طبق مطالهات اناام گرفت فوق در ارتباط با موضو حکمرانی و توسه اتتاادی
مطالهات اندکی موجود است ک در این بین برخی ا مطالهات بر تاثیرات مثبت و منفی نو
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حکمرانی بر توسه اتتاادی تاکید میکنند .برخی نیز نقش دولت برای رشد اتتاادی را
ضروری میدانند .بسیاری ا پژوهشها نیز با روش کمی اناام گرفت است .هدف اصلی
این پژوهش نیز بر این اصل ترار گرفت ک شاخصهای حکمرانی بر توسه اتتاادی
جمهوری اسلامی ایران با روش کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی گردد.
تجزیه و تحلیل اطلاعات
 .1حکمرانی
حکمرانی ب سادهترین بیان چگونگی رابط شهروندان با حکومت است .در نرری تهدیل
ساختاری ،کاردمدی و توانمندی دولت تابهی ا حاو و اندا ه دولت است در حالی ک
کاردمدی و توانمندی دولت در نرری حکمرانی ب نو رابط مردم با حکومت بستگی
دارد (عامی .)16 :9311 ،حکمرانی فردیندی است ک سابق ای طولانی و ب عمر بشر دارد
و طی دن گروهی ا مردم ب نمایندگی ا دن تامیو میگیرند و گروهی دیگر ب
نمایندگی ا دنها اجرا مینمایند .بانک جهانی حکمرانی را ب عنوان روشی ک بر اسا
دن تدرت بر مدیریت اتتاادی یک کشور و منابع اجتماعی دن برای رسیدن ب توسه
اعمال میشود تهریف میکند .حکمرانى در لرت ب مهنى «اعمال تدرت ،نرام حکومتى،
روش تنریو توانین و مقررات و برترارى نرو در جامه است و عموما نرارت ترتیبات
ادارى ﻻ م جهت ارتباط با شهروندان ،بر فهالیتهاى دنان و چگونگى تنریو امور اجتما
را شامل مىشود» .ا این رو عﻼوه بر ساختارهاى فیزیکى ،چارچوبهاى نهادى ناظر بر
عملکرد حکومت و شهروندان را نیز در بر میگیرد (دتیقیاصلی و همکاران.)6 :9312 ،
موضو حکمرانی در مباحث توسه اولین بار در سال  9181در گزارش بانک جهانی
توسه دفریقا منتشر شد (لفت ویچ .)961 :2116 ،9حکمرانی در دنیای امرو ب ویژه در
کشورهای توسه نیافت ا مباحث بسیار مهو در برنام های کاهش فقر ب شمار میرود .در
Leftwich
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سال های اخیر ثابت شده ک حکمرانی خوب با مر

و میر کمتر و با نرخ باسوادی بیشتر و

دردمد سران بالاتر همراه است .حکمرانی خوب پیش شرط لا م برای کاهش سریع فقر
است .میان اندیشمندان مختلف در خاوص مهانی حکمرانی اختلاف نرر بسیاری وجود
دارد .ا تهاریف ارائ شده میتوان ب تهریف کافمن 9و همکارانش ( )9119اشاره نمود ک
شاخصهایی نیز برای سناش حکمرانی بیان کردهاند .دنها حکمرانی را سنتها و
نهادهایی تهریف کردهاند ک براسا

دن ،اتتدار در یک کشور اعمال میشود (کریمی و

همکاران.)1 :9316 ،
 .2توسعه اقتصادی
توسه در لرت ب مهنای گسترش یافتن و بهبودی است .توسه اگرچ دارای بهد کمی
نیز است ،اما در اصل دارای ابهاد کیفی است .در واتع همراه با توسه  ،رشد اتتاادی نیز

حتما شکل خواهد گرفت .ا دن جا ک توسه اتتاادی شامل جنب های کیفی نیز می-
گردد ،برای سناش سطح توسه یافتگی جوامع و مقایس بین دنها ا شاخصهای ترکیبی
استفاده می شود .مفهوم توسه طی چند ده اخیر مهنایی بسیار متریر و موسع داشت است.
رستو توسه را فرایندی چند مرحل ای میداند ک ا مراحلی چون سنتی ،انتقالی ،خیز و
بلوغ میگذرد و سراناام ب عالیترین مرحل رشد اتتاادی یهنی مارف انبوه میرسد .در
این تهریف ب مسائلی نریر فقر ،بیکاری و دیگر نابسامانیهای اجتماعی و اتتاادی توج
نمیشود (ساعی .) 98 :9318 ،باید گفت ک مقول توسه ماهیتی ار شی ،هنااری و نسبی
دارد .ب این مهنا ک هر فرد ،گروه و جامه ای ،مهنا و ار شهای مورد نرر خود را ا دن
استنباط میکند (امینی و سادات شکراللهی .)99 :9313 ،توسه اتتاادی فردیندی است
ک در دن یک رشت تحولات و ترییرات بنیادی در ساختارهای اتتاادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی جامه ب وتو میپیوندد و درون یک جامه ب مرحل بالاتری ا
پیشرفت اتتاادی میرسد (مقداری .)84 :9381 ،اکنون در تهریف توسه اتتاادی باید
Kaufmann
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گفت ک توسه اتتاادی عبارت ا ترییرات و دگرگونیهای ساختی در اتتااد کشور در
چارچوب نرام ار شهای سیاسی و اجتماعی حاکو بر جامه است .شاخصهای توسه
اتتاادی نیز شامل افزایش تولید ناخالص ملی ،رشد سالان تولید ناخالص داخلی سران ،
رشد سالان صادرات نسبت ب تولید ناخالص داخلی ،افزایش ا اد بودج عمومی دولت
است (شیر ادی.)29-21 :9313 ،
 .3شاخصهای حکمرانی خوب

در خاوص حکمرانی مطلوب شاخصهای بسیاری ارائ شده است ک یکی ا مهو-

ترین این شاخصها توس بانک جهانی عنوان شده است و در این پژوهش ا این شش
شاخص ب عنوان شاخصهای حکمرانی مطلوب برای تبیین توسه اتتاادی ایران استفاده
شده است .در واتع حکمرانی خوب حاصل تلاش س تن ا محققان بانک جهانی کافمن و
همکارانش ( )2116ک یافت های مؤسسات مختلف بینالمللی همچون بنیاد هریتیج و خان
د ادی پیرامون وضهیت اتتاادی ،سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و
شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی مهرفی نمودهاند .در یر ب
بررسی شش شاخص حکمرانی و مهرفی دنها میپردا یو:
 .1-3اظهارنظر و پاسخگویی
شاخص نخست پاسخگویی و شفافیت است .مولف شفافیت و پاسخگویی ب مشارکت
گسترده مردم ،احزاب و رسان ها در فرایند حکومتداری اشاره دارد و خاطرنشان میسا د
احزاب و رسان های د اد و مستقل در یک کشور نقش مهمی در نرارت و با نگری
حکومت و همچنین پاسخگو نگ داشتن حکمرانان و سیاستمداران در برابر اتداماتشان
با ی میکنند .تامیمات و سیاست گذاریهایی ک در میان چان نیهای احزاب و
انامنها اتخاذ شدهاند ،با احتمال بیشتری اثربخش خواهند بود (شاهدبادی.)11 :9319 ،
بدون سا وکارهای پاسخگویی مناسن ،مین های حمایتی دولت و بخش خاوصی ک
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البت برای توسه ضروری است ،حاصلی جز رانت و فساد ندارد (صفریان و امام جمه اده،
.)919 :9316
 .2-3ثبات سیاسی و بدون خشونت
یکی ا مهمترین مولف های نرام دموکراسی تأمین توانین روشن و شفاف برای تهویض
سیاستمداران حاکو بر تدرت است .تشویق مباحثات د اد در مورد انتخاب سیاستمداران و
سیاستها ،امکان براندا ی تدرت حاکو را با ابزارهای نامشروعی چون کودتا ،شورش ا
بین میبرد (افشاری و سهیدی .)4 :9316 ،ثبات سیاسی بیانگر مفاهیمی مانند نادرامیهای
اجتماعی ،ترور و اعدامهای سیاسی ،کودتا ،دشوبهای شهری ،تنشهای تومی و انتقال
درام تدرت در سطوح بالا است .اغلن مطالهات اخیر بیان میکنند بیثباتی سیاسی ا طریق
ا بین بردن امکان سرمای گذاری باعث کاهش رشد اتتاادی میگردد .بیثباتی سیاسی و
خشونت در جامه نشاندهنده دن است ک دولتها بر اسا

انتخابات د اد روی کار

نیامدهاند و نارضایتی وسیع عمومی نسبت ب شرای اتتاادی ،اجتماعی و سیاسی مین های
شورش و جنگ داخلی را ب وجود دورده است (شاهدبادی.)11 :9319 ،
 .3-3کارایی و اثربخشی دولت
منرور ا اثربخشی دولت ،میزان استفاده ا مهارتهای فنی و کارایی مدیران و میزان
کارایی دیوان سالاری دولت است .منرور ا این شاخص دن است ک دولت در جمعدوری
دردمدهای مالیاتی و سایر دردمدهای دولتی ،همچنین در اجرای نودوریهای سیاسی ملّی،
نرارت بر فهالیتهای اتتاادی-اجتماعی ،ایااد یرساختهای ملّی و حل مشکلات
اتتاادی داخلی توانا باشد (نادری .)16 :9311 ،بوروکراسیهای شایست میتوانند ب
کاردفرینان منفرد کمک کنند تا ا پس مشکلات هماهنگیک ممکن است ب ویژه در
برانگیختن فهالیتهای جدید حیاتی باشند بردیند ..این بوروکراسیها همچنین میتوانند

منابع اطلاعاتی را درون کالاهای عمومی ب طریقی بگردانند ک احتمال موثر بودن سرمای -
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گذاری را افزایش دهند (افشاری و سهیدی .)4 :9316 ،در مامو کاردمدی دولت در
اناام وظایف محول شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهی و تدارک خدمات عمومی یا
کیفیت نرام اداری ،صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی ا
فشارهای سیاسی است (بهلولی و همکاران.)383 :9316 ،
 .1-3کیفیت قوانین و مقررات
توانین دارای ساختار سلسل مراتبی است ک در ابلاغی های رسمی باید این ساختار حفظ
شود ،ب گون ای ک تانون اساسی بالاترین جایگاه را در میان توانین دارد ک تمامی توانین
موضوع ماوب مالس باید ا دن پیروی کند (کاتو یان .)81 :9319 ،توانین و مقررات
مطلوب و یا کیفیت و کاردمد یکی ا مهمترین نهادهای است ک میتواند بر عملکرد
اتتاادی جوامع تاثیر بگذارد (عامی .)91 :9311 ،توانین و مقررات اختلال ا در مسیر
راه اندا ی یک کسن و کار ب اشکالی چون ماو ها و موافقتنام های دولتی دست و

پاگیر ،توانین و مقررات ناظر بر فهالیت بنگاههای خاوصی چون تانون کار ،محدودیت-

های تااری ،بار مالیاتی بالا و  ...هزین ی اولی ی پروژههای سرمای گذاران را افزایش می-
دهد ک اگر این هزین ها ب اندا ه کافی بزر

باشند ،کاردفرینان عقلایی ممکن است ا

سرمای گذاری دست بکشند (برادران شرکاء و ملک والساداتی.)13 :9381 ،
 .1-3حاکمیت قانون
اعتماد مردم ب توانین ،تابلیت پیشبینی دستگاه تضایی ،وجود جرمهای سا مانیافت ،
احتمال موفقیت در شکایت علی دولت ا جمل مولف های سناش شاخص حاکمیت تانون
است .میزان احترام عملی ک دولتمردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی تائل هستند
ک با هدف وضع و اجرای تانون و حل اختلاف ایااد شده است (بهلولی و همکاران،
 .)383 :9316بنابراین تهریف میتوان ادعا کرد ک در یک جامه مانی تانون حاکو است
ک س شرط تأمین شده باشد .شرط اول حمایت ا افراد در مقابل د دی ،خشونت و دیگر
اتدامهای غارتگری است .شرط دوم حمایت در مقابل اتدامهای خودسران دولتی است ک
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فهالیتهای اتتاادی را مختل میکند و شرط سوم وجود نرام تضایی تابل پیشبینی و
مناف است .تضمین حقوق مالکیت و حسن اجرای تراردادها کلیدی برای هدایت صحیح
منابع ب سرمای گذاریهای مولد و جلوگیری ا اتلاف دن در فهالیتهای رانت جویان است
و ناتوانی یک جامه در فراهو دوردن سا وکارهایی برای تضمینی تراردادها ب شیوهیای

کارد و کو هزین  ،یکی ا مهمترین دلایل رکودهای تاریخی و همینطور توسه نیافتگی-
های کشورهای جهان سوم است (برادران شرکاء و ملک والساداتی.)11 :9381 ،
 .1-3کنترل فساد
ا ده  9111بحث فساد ب یکی ا اصلیترین مباحث در مین دولت ،حکمرانی و
توسه تبدیل شده است .فساد در در عرص های گوناگون اجتما حضور دارد و میتواند
چهرهای خاص ب خود بگیرد .در ده های اخیر با گستردگی فساد ،موانع جدی بر سر
توسه و برتراری حکمرانی خوب پیش دمده است .فساد طبق مطالهات اناام شده تقسیو
بندیهای مختلفی دارد ک ا دن جمل میتوان ب فساد ادرای ،فساد سیاسی و فساد
اتتاادی اشاره نمود .کنترل فساد ک یکى ا اهداف و وسایل حکمرانى خوب است،
مستقیما باعث حفاظت ا حقوق مالکیت و د ادىهاى مدنى و استقﻼل تضایى شده،

کیفیت ندگى مردم کشور را ارتقاء داده و در جهت تحقق حقوق بشر ،پایدارى سیاست-
هاى سالو اتتاادى و نهادى ،توسه سرمای انسانى و ریش کنی فقر پیش میرود (دتیقی
اصلی و همکاران .)4 :9312 ،فساد با کاهش سطح سرمای گذاری ،توسه و رشد نامو ون
کسن و کار در اتتااد غیررسمی ،کاهش دردمدهای عمومی ،عدم برتراری حاکمیت
تانون و تارف دولت ب وسیل نخبگان شرکتی ،توسه تولید و سرمای گذاری مولد را
تحلیل برده ،بهرهوری عوامل تولید را کند مینماید .لذا توج ب کنترل فساد ،جز مهوترین
ویژگیهای برنام های توسه ای کاردمد و موفق است (مقداری.)61 :9381 ،
 .1نقش حکمرانی در توسعه اقتصادی
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در خاوص حکمرانی و شاخصهای دن نررات متفاوتی ا سوی اشخاص و سا مان-
های مختلف بیان شده است .یکی ا مهوترین تقسیوبندیها مربوط ب بانک جهانی است

ک شش شاخص را ب عنوان مولف های حکمرانی مطلوب مهرفی نموده است .این شاخص-
ها را می توان حق اظهارنرر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و بدون خشونت ،کارایی دولت،
کیفیت توانین و مقررات ،حاکمیت تانون و کنترل فساد نامید (کفیلی و پیشوا.)4 :9316 ،
شاخص های فوق ا دید بانک جهانی ملاک سناش حکمرانی در یک کشور خواهد بود.
ب این مهنا ک ب هر میزان در یک کشور دولت پاسخگوتر و کاردمدتر ،ثبات سیاسی
بیشتر ،مقررات اضافی و هزین های دن کمتر ،حاکمیت تانون گستردهتر و فساد محدودتر
باشد ،گفت میشود ک حکمرانی خوبتر است .چنان ک مشاهده میگردد حکمرانی با
مولف های اتتاادی در ارتباط است و بر رشد و توسه اتتاادی میتواند تاثیرگذار باشد.
حکمرانی با توج ب تهاریف نهادهای بینالمللی نریر بانک جهانی و سا مان ملل متحد،
الگوی تهادل کننده تدرت بین دولت و دو بخش خاوصی و مدنی نرارت کننده رفتار
دولت و شهروندان ،شفاف کننده رواب طرفین ،تسهیل کننده فهالیتهای موجود جامه و
مشروعیت دهنده تدرت موجود در هر بخش است .بنابراین حکمرانی خوب با رویکردی

هنااری و ار ش مداران ب تهریف رابط دوسوی دولت با بخش خاوصی و مدنی می-

پردا د .مفهومی جدید ا دولت را در نرر میگیرد ک ب فرایندهای نوین اداره امور
عمومی اشاره دارد .ترییراتی در نقش دولت ایااد مینماید و روش جدیدی برای اداره
جامه ارائ میکند (بشیری و شقاتیشهری .)12 :9311 ،حال با اشاره ب چنین مفهومی ا
حکمرانی خوب ،ب تبیین نرری و تئوریک ارتباط و نقش حکمرانی خوب و سیاستها و
راهبردهای مرتب

با پیادهسا ی دن در کاهش فساد و متهاتبا رشد و توسه اتتاادی

اتتاادی پرداخت میشود .برای این منرور نیز ابتدا لا م است نگاهی گذرا ب سیاستهای
تحقق حکمرانی خوب بشود تا اثرات این سیاستها و راهبردها در کاهش فساد و متهاتبا
توسه اتتاادی اتتاادی ب تاویر کشیده شود.
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همانگون ک نتایج اکثر بررسیها نشان میدهد یکی ا سرچشم های اصلی فساد ب
ویژه در سطوح مدیریت رشد ،انحاار و رانت و تمرکز تدرت در دست افرادی است ک
ا نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسن منافع اتتاادی شخای استفاده میکنند.
فسادهایی مانند گریز مالیاتی ،کسن ماو ها و امتیا ات ،حسابهای غیرشفاف و تاچاق و
نرایر اینها ب دلیل ضهف و عدم سلامت نرام و ساختارهای اتتاادی است .لذا مطالهات
پیشین و تاربیات جهانی نشان داده است ک اتداماتی ا تبیل تثبیت کلان اتتاادی،
انحاار دایی ،مقررات دایی ،مقابل با پولشویی ،تافی داراییها و ارتقای رتابتپذیری ا

جمل راهکارهای اتتاادی کاهش و مقابل با فساد است ک با تلاش حکومتها در پیاده-
سا ی و ارتقای حکمرانی خوب عملی شده و متهاتبا موجن کاهش فساد نیز خواهد شد.
حقوق و د ادیهای مالی و مشارکت و لحاظ نمودن نررات هم افراد در تامیوگیریها و
دخالت دادن نررات دنها در تامیمات ،سیاست دیگری است ک برای تحقق حکمرانی
خوب اتخاذ میگردد .تحقیقات اناام شده توس میدری و خیرخواهان ( )9383و کافمن

( )9118و سایر محققان این حو ه نشان میدهد ک این حقوق سیاسی شامل انتخاب مردم-

سالار ،تانونگذاری ،تهدد احزاب با سلایق مختلف و د ادیهای مدنی همچون رسان های
گروهی د اد و مستقل ،د ادی بیان و تشکیل اجتما با کنترل و کاهش فساد و رشوه
همبستگی منفی وجود دارد .لذا میتوان اذعان نمود ک با تقویت جامه مدنی و حقوق
سیاسی ک ا راهبردهای بهبود حکمرانی خوب است ،سطح فساد کاهش خواهد یافت.
ا دیگر راهبردهای ارتقای حکمرانی خوب افزایش اثربخشی و استقلال دستگاه تضایی
است .حفظ حقوق افراد و فهالیتهای بخش خاوصی در مقابل نهادهای حاکمیتی ،حفظ
مالکیت مهنوی و دارایی ها ،بسترسا ی برای تامین امنیت روانی سرمای گذاری ،تقویت
حفظ حقوق شهروندی و حقوق بشر و برتراری عدالت و تحقق جامه ای ب دور ا تبهیض
و نابرابری ها ا الزامات اصلاح دستگاه تضایی است ک ب منرور بهبود مهیارهای حکمرانی
خوب باید پیگیری و تحقق یابد .همانطوریک ملاحر میگردد تمام اتدامات اناام گرفت
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در راستای استقلال و اتتدار دستگاه تضایی در کاهش فساد و رانت و تبهیض ها و استقرار
عدالت اثرگذار است و ب تبع این اتدامات ،امنیت اتتاادی و سرمای گذاری لا م برترار
میگردد ک یکی ا مهوترین عوامل رشد و توسه اتتاادی است.
 .1بررسی شاخصهای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران
بحث حکومت و دولت و روشهای مدیریت بخش عمومی سالهاست در کشور ب
صورت جریانهای ضهیف و منفهل جریان داشت است ،اما حکمرانی خوب ب عنوان
الگویی جدید برای توسه پایدار و تأثیر ساختار اتتاادی در این فردیند در ده های اخیر
جایگاه والایی را ب خود اختااص داده است .حکمرانی خوب ب عنوان الگوی جدیدی
برای توسه پایدار نیا مند دولتی مقتدر است ک مین سا تحقق مشارکت هم جانب سایر
بخشها در توسه است .این الگو مبتنی بر همکاری ،شراکت و تهامل س بخش دولتی،
خاوصی و تهاونی است .در این چارچوب و با گذشت بیش ا چهار ده ا پیرو ی
انقلاب اسلامی ایران و همسو با تارب اتتااد سیاسی در جهان ترییر نقش دولت و ب دنبال
دن اصلاح ساختارهای اتتاادی جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت اساسی تلقی میشود
(فر ان پور و ابراهیمی .)4-2 :9312 ،یکیا دلایل رشد منفی اتتاادی در چند سال گذشت ،
کو توجهی ب شاخصهای حکمرانی مطلوب بوده است .شاخصهای متهددی را در این
مین میتوان احااء و مورد ار یابی ترار داد .با نگاهی ب وضهیت اتتااد ایران پس ا
انقلاب ،ملاحر میشود مسئل ایااد رابط میان دولت و با ار ب عنوان نهاد مکمل ،ب شکل

مناسن مورد توج ترار نگرفت است .ا این رو بسیاری ا اهداف کیفی و کمی سیاست-
های اتتاادی اتخاذ شده در این دوره ،نتایج مطلوب را در پی نداشت اند .در ادام ب بررسی
عملکرد شاخصهای حکمرانی ارائ شده ا سوی بانک جهانی ک ب نوعی نشاندهنده
میزان موفقیت دولت در رسیدن ب دولت مطلوب حکمرانی و شکلگیری تهاملات پویا،
مستمر و هم جانب میان این نهاد با دو رکن با ار و مردم حکایت دارند ،در جمهوری
اسلامی ایران میپردا یو:
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 .1-1اظهارنظر و پاسخگویی
شاخا های حاکمیت خوب ا جمل مواردی است ک کشورها بر اسا

دن رتب بندی

اتتاادی میشوند .یکی ا شاخا های حکمرانی خوب ک امرو در اتتااد کارایی
فراوانی دارد ،پاسخگویی و تانونگرایی است .در ایران بهد ا انقلاب شاخص حق اظهار
نرر و پاسخگویی ب دلیل عدم توسه احزاب و مشارکت اندک نهادهای مدنی در روند
تامیوگیری و سیاستگذاریهای اتتاادی ،وضهیت مطلوبی را نشان نداده ،دارای روند
نزولی بوده است .اسلام اهمیت یادی برای مردم تائل شده است و ب یکی ا حقوق مهو و
مسلّو مردم؛ یهنی حق با خواست و پاسخ خواهی ا مسئولان و مدیران نرام اسلام توج
داشت است .در نرام جمهوری اسلامی ایران نیز این امر مورد توج ترار گرفت است و
مسئولان و مدیران ب طور مستقیو و غیر مستقیو پاسخگوی مردم و نمایندگان دنها شناخت
شدهاند .علاوه بر دنها نهادهای متهددی در تانون اساسی و دیگر توانین پیشبینی شده
است تا بر حسن جریان امور نرارت داشت و ا تخّلفها و اشتباههای احتمالی مدیران و
مسئولان جلوگیری کنند .بر همین اسا

در اصل ششو تانون اساسی تاریح شده است ک

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید ب اتکا ب درای عمومی اداره شود یا ا راه
هم پرسی در مواردی ک در اصول دیگر این تانون مهین میگردد» .این اصل نیز حق
پاسخخواهی مردم را ا منتخبان خود ب رسمیت میشناسد؛ چرا ک اگر انتخاب روسا و
مدیران جامه ا سوی مردم و س ردن سرنوشت و تدبیر امورشان ب دست دنان برای اداره
بهتر جامه باشد ،ولی نخبگان موظف ب پاسخگویی ،در مقابل مردم نباشند هیچ تضمینی
برای اداره بهتر جامه وجود ندارد و چ بسا رؤسا و مدیران بر خلاف ماالح جامه و منافع
ملی کشور گام بردارند .با این وجود در طول سالهای بهد ا انقلاب مشاهده میگردد ک
ارتباط بین مسئولان و مردم برترار نبوده است و مسئولان نتوانست اند در برابر مردم در
خاوص مسئولیتهایی ک بر عهده دارند ،پاسخگو باشند .بنابراین باید با ایااد سا و
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کارهای متهدد ،مسئولان و کارگزاران نرام تحت نرارت و کنترلی ترار گیرند تا وظایف
خود را ب نحو احسن اناام دهند.

 .2-1ثبات سیاسی و بدون خشونت
در ایران موضو ثبا ت و بی سباتی سیاسی در چهار ده اخیر مورد توج پژوهشگران
بوده است .مؤلف ثبات سیاسی ب رغو مسایل ب وجود دمده در سالهای ابتدایی انقلاب
اسلامی همچون وتو نادرامیهای داخلی و برو جنگ تحمیلی ،ا روند روب رشدی
برخوردار بوده است .اگر چ در ایران پس ا پیرو ی انقلاب اسلامی ،چالشهایی علی نرام
جدید ب وجود دمد ،اما این چالشها با درایت و حضور مردم در حمایت ا دستاورهای
انقلاب ک مهوترین دنها نرام سیاسی مبتنی بر مردمسالاری دینی است ،خنثی گردید و
ترییری در فرایند و رژیو سیاسی ب وجود نیامد .در واتع نرام سیاسی ایران پس ا انقلاب ،با
ترییرات چندانی مواج نشده و ا ثبات و داوم برخوردار بوده است .تانون اساسی و توای
س گان نیز ا مراهر ثبات سیاسی محسوب میشوند ک باید گفت در ایران بهد ا انقلاب
وضهیت پایدار و باثباتی را داشت اند .جمهوری اسلامی ایران ا یک سو ب دلیل این ک یک
نرام سیاسی و تدرت مستقر در جامه است ،باید مین سا  ،مولد و محافظ ثبات سیاسی ب
عنوان مفهوم محوری حکمرانی باشد و ا سوی دیگر ب دلیل این ک جامه مولد و
بسترسا اعتراض سیاسی شده است ،ثبات ب چالش کشیده میشود .اما تارب سالهای بهد
ا انقلاب نشان می دهد ک با گذر مان وضهیت ثبات سیاسی در کشور حاکو شده است و
ا میزان خشونتها و ترور و وضهیت بیثباتی کاست شده است.
 .3-1کارایی و اثربخشی دولت
وجود ناکاردمدی در نرام اداری کشور و کیفیت پایین فهالیتهای دستگاه اجرایی
کشور ک ناشی ا بهرهوری پایین فهالیتهای عمومی ،عدم ارتباط دولت با سایر توا ،وجود
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بروکراسی اید و فقدان سیستو ار یابی مستمر ،ا یکسو نارسایی در کاردیی و اثربخشی
دولت را موجن گردیده و ا سوی دیگر ساختار مدیریتی دولت را با مشکل مواج ساخت
است .چرا ک یکی ا بحثهای چالش برانگیز در موضوعات اتتاادی ،بررسی جایگاه و
نقش دولت در اتتااد بوده است .کارایی و اثربخشی دولت مین های بسیاری همچون
حو ه تنریو گری و نرارت بر با ار ،حو ه اداری و مدیریتی ،حو ه عدالت و رفاه عمومی،
حو ه دردمد و هزین های دولت و  ...را شامل میگردد .در کشوری ک دولت در اتتااد

دخالتی ناکاردمد داشت باشد ،میزان پایداری اتتاادی کاهش خواهد یافت .در طول سال-

های بهد ا انقلاب دولتهای مختلف با دیدگاههای مختلفی بر سر کار بودهاند ک هر یک
نیز اهداف خود را داشت اند ،بنابراین در مین کارایی و اثربخش دولت نیز باید گفت ک
وضهیت ثابتی حاکو نبوده است و با ترییر مدیران و اهداف دنها ،کارایی دولت متفاوت
بوده است.
 .1-1کیفیت قوانین و مقررات
ا جمل مهوترین نشان های دولت توانمند و کاردمد ،تواناییاش در تهی و تدارک
توانین و تواعدی است ک با ارها را تقویت میکند و ب دنها اجا ه فهالیت میدهد .اگر
چ ترتیبات خاوصی و غیر رسمی میتوانند ب عنوان مکمل حقوق مالکیت و تراردادی
رسمی باشند ،اما تنها میتوانند توسه با ار را سبن گردند .در نتیا وظیف و نقش دولتها
ب مراتن بیشتر و مهوتر است .دولتها با تنریو توانین و مقررات مناسن میتوانند ب
کاهش هزین های مبادلاتی و توسه پایدار با ار کمک نمایند .تواعد و مقررات با اری
مانی موثرند ک دارای س شرط باشند .نخست ،امکان اتدامات خودسران دولت در با ار
(تهدیلات ویژه) ک فهالیتهای اتتاادی را مختل میسا د ،ب حداتل رسانند دوم ،دارای
اعتبار بوده ،یک شب وضع یا رد نگردند ،ب بیان دیگر تابلیت اجرای مستمر داشت باشند.
سوم ،در مان اجرا ،حداتل هزین را برای بخش خاوصی ب دنبال دورند (عامی:9311 ،
 .)11ار یابی مؤلف بار مالی مقررات با کیفیت توانین تنریو ب ویژه در مین توانین کار،
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مالیاتها و تو یع کالاها و تنریو تیمتها حکایت ا پیچیدگی توانین و ناکاردمدی فضای
حقوتی دارند و ب عنوان یکی ا موانع مهو در مسیر جذب سرمای های خارجی و توسه
بخش خاوصی (با ار) ب شمار میروند .بیثباتی توانین و مقررات موجن افت کیفیت
نرام تامیوگیری و فضای کسن و کار میشود ،نااطمینانی ب دینده را افزایش میدهد و
موجن افزایش هزین مهاملاتی میشود .بر کیفیت نرام حکمرانی اثر منفی شدید میگذارد.

ا سویی فردیند تامیوگیری را دچار شوکهای پیدرپی میکند .عمر روی های تامیو-
گیری را کوتاه میکند .ا سوی دیگر ،در مرحل اجرای تامیوهای اخذ شده ،ضمانت
اجرایی چندانی با جاب جایی توانین و مقررات وجود ندارد .این پدیده ،در اصل ،موجن
تضهیف تنفیذ تراردادها میشود ک یکی ا شروط مهو کاهش نااطمینانی ب دینده است .با
بررسی وضهیت ایران بهد ا انقلاب مشاهده میگردد ک کیفیت توانین و مقررات ثبات
نداشت است و ب راحتی میتوان شدت ترییرات بیروی در توانین و مقررات را لمس کرد.
 .1-1حاکمیت قانون
علىرغو وجود ضهف در دستگاه تضایی کشور و ارکان تشکیلدهنده دن شامل
کاردمدی و استقلال نرام تضایی ،وجود نیروهای کار ماهر و متخاص ،روند طرح و
بررسی دعاوی و  ،...شاخص حاکمیت تانون روند رو ب رشدی داشت  ،بیانگر بهبود پایبندی
شهروندان و دولتمردان ب نهادهای سیاسی و اجتماعی تهریف شده در جامه است.
حاکمیت تانون عبارت ا این ک نهاد و شخای برتر ا تانون وجود نداشت و هم افراد و
شهروندان در جامه  ،تابع الزامات ناشی ا تانون است (شریفی طیبی .)4 :9314 ،هر چ
ابهام و پیچیدگی توانین و مقررات بیشتر باشد ،ب همان اندا ه برنام ریزی اشخاص برای
فهالیت در پرتو دن مقررات دشوار میشود .در طول سالهای بهد ا انقلاب و با گذر مان،
نوعی بدبینی و سوءظن نسبت ب حکومت شکل گرفت است ،ب این ترتین ک صاحبان
کسن و کار ب جای دن ک حکومت را پشتیبان خود تلقی نمایند ،دن را نهادی میپندارند
ک در پی ایااد مانع در فهالیتهای اتتاادی است .در واتع وجود حاو انبوه توانین و
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مقررات ،اصلاحات پی در پی دن و پیچیدگی فهو توانین لا م برای محی کسن و کار را
میتوان مانهی برای تابل پیشبینی بودن توانین ،هزین های مبادل ای و مقررات دست و
پاگیر دانست.
 .1-1کنترل فساد
رسیدن ب حکمرانی مطلوب موانع گستردهای دارد و یکی ا عمدهترین این موانع بحث
فساد است .چرا ک موجن بسیاری ا ناکاردمدیها و دشواریها برای توسه اتتاادی
میگردد .همچنین فساد سبن تو یع ناعادلان و نامناسن دردمدها و منابع در جامه ،
انحراف منابع ملی ا اهداف خود و مانع رشد رتابت و خنثی شدن تلاشها در جهت
کاهش فقر و تبهیض اجتماعی میگردد (دتیقی اصلی و همکاران .)4 :9312 ،فساد ب مهنی
استفاده ا تدرت عمومی در جهت تأمین منافع شخای یا گروهی دثار یانباری بر رشد
اتتاادی دارد .در شرایطی ک فساد در جامه شایع شود افراد جامه خاوصا نیروهای
انسانی با استهداد ب جای استفاده ا ابتکار و نودوری خود ،سهی میکنند ا رهگذر
پرداخت رشوه و تبانی با مقامات دولتی ،اتدام ب کسن یک رانت تانونی یا ماو دولتی
نمایند .حال دنک این افراد ب طور بالقوه میتوانند ظرفیت جامه را ا لحاظ پیشرفتهای
فنی ارتقا دهند .بنابراین ،وجود فساد تادر است دردمدهای مالیاتی دولتها را کاهش داده
و ا این طریق دولتها را در اجرای وظایف خود ک همانا ارائ خدمات یربنایی
وکالاهای عمومی مؤثر در فردیند تولید است ،ناتوان سا د (عامی.)99 :9311 ،
بنابراین ا مامو مسایل فوق میتوان نتیا گرفت ک کیفیت حکمرانی در کشور بر
اسا

مؤلف های بانک جهانی ،در سطح ضهیفی ترار دارد ک تا حد یادی وابست ب

عملکرد نامطلوب بخش دولتی و فقدان برنام های کاردمد کردن ساختار دستگاههای
اجرایی است .در نتیا با عنایت ب پیشین مطالهاتی ارائ شده و اهمیت تسلسل «دولت ،با ار
و نهادهای مدنی» در ایااد بسترهای نهادی لا م جهت بهبود فضای کسن و کار ،جذب
سرمای های فیزیکی و توسه سرمای های انسانی ،ب عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر فرایند

 /131فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال دوم ،شماره  ،1تابستان 1318

سرمای گذاری و تولید ،روند رشد اتتاادی کشور نیز حکایت ا تأثیر نامطلوب این مؤلف -
ها دارد .ا نرر بانک جهانی ،ب هر اندا ه حاکمیت تانون ،پاسخ گویی و اثربخشی دولت
در یک جامه بیشتر و فساد ،مقررات اضافی ،بی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد،
حکمرانی در دن جامه برای نیل ب توسهة اتتاادی مناسن تر است .دمارهای موجود
گویای این است ک وضهیت حکمرانی در کشور چندان مساعد نیست .در واتع حکمرانی
ضهیف و تسل نهادهای ناکاردمد و ضد مولد در کشور ،انگیزه برای فهالیتهای سا نده و
ورود بخش خاوصی واتهی ب عرص فهالیتهای اتتاادی را ا بین برده است .در چنین
شرایطی بخشهای تولیدی ،فهالیتهای صنهتی ،اشترال ایی و دستیابی ب اهداف توسه ای
اسناد بالادستی ،دور ا انترار است .دستیابی ب اتتاادی مقاوم ،نیا مند تقویت بنی تولیدی
کشور و تاعدهگذاری ب نفع بخشهای مولد است ک این مهو بدون حرکت ب سمت
حکمرانی خوب محقق نخواهد شد .در ایران با نوعی ا اتتااد رانتیری مواج هستیو؛
تمرکز تمام دردمدهای حاصل ا نفت در دست دولت سبن شده است ک بین دولت و
مردم رو ب رو شکاف ایجاد شده و فاصل دنها ا یکدیگر بیشتر شود .ا سوی دیگر
استقلال مالی دولت ا جامه سبن اتخاذ روی های اتتدار گرایان در مناسبات خود با جامه
گردیده است در نتیا شاهد ضهف نهادهای مدنی و گروههای اجتماعی در کشور هستیو.
در همین راستا و برای اصلاح وضهیت اتتاادی و سیاسی و تحقق حکمرانی خوب بحث
اصلاح ساختارهای اتتاادی در جوامع مختلف و ا جمل در جمهوری اسلامی ایران مطرح
شده است.
نتیجه گیری

حکمرانی و ب ویژه حکمرانی خوب یک درمان است ک تهداد کمی ا کشورها می-

توانند ب دن دست یابند .ب هر حال برای تامین توسه پایدار انسان ،کارها باید ب سوی این
درمان و با توج ب واتهیت اناام شوند .ب طور کلی دولت در نرری حکمرانی ب عنوان
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اساسیترین رکن مدار توسه  ،دارای نقش مهمی در ایااد بسترهای نهادی لا م جهت
فهالیت بهین سایر ارکان و برتراری تهاملی ارگانیک ،مستمر و سا نده میان دنها بوده ،ا
طریق مداخلات کاردمد در اتتااد ،افزایش مشارکت مردم در برنام ریزی و تامیوگیری
و بهبود کاردیی با ار را موجن میگردد .با توج ب نقش بالای دولت در شکلگیری
سرمای های فیزیکی ،دمو ش و تأمین یرساختهای لا م ب منرور تحقق رشد و توسه
مطلوب ،نتایج حاصل ا بردورد مولف عملکرد دولت ،بیانگر اهمیت بالای این نهاد در
روند تولید سران بوده است .در واتع مامو بررسی شاخصهای حکمرانی در این
پژوهش در جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد ک در طول سالهای بهد ا انقلاب ،هر
یک ا شاخصها وضهیت بیثباتی داشت است ،ب این صورت ک مثلا در طول سالهای
 9383و  9384حق اظهار نرر و پاسخگویی موتهیت خوبی نداشت است یا مثلا در سالهای

 9382تا  9381شاخص مربوط ب کنترل فساد وضهیت مناسبی داشت است .در سالهای -
اخیر حق اظهار نرر در پایینترین رتب ترار داشت است ک این مسئل خود موجن عدم
مشارکت سیاسی و در نهایت کاهش توسه اتتاادی میگردد .در واتع ا بین شاخصهای
حکمرانی ،کیفیت مقررات ا بالاترین و شاخص اظهار نرر ا پایینترین اثرگذاری بر
توسه اتتاادی برخوردار است .ولی در مامو باید گفت ک شاخص حکمرانی دارای
تاثیرات مثبت بر رشد و توسه اتتاادی بوده است .در واتع موضو حکمرانی خوب در
عملکرد بلندمدت رشد و توسه اتتاادی حائز اهمیت است ،اما با توج ب بررسی اسناد و
مدارک و پژوهشهای اناام گرفت باید گفت ک در طول سالهای بهد ا انقلاب توسه
اتتاادی همواره شرای

ثابتی را نداشت است و در هر دورهای شاخصهای حکمرانی،

وضهیت متفاوتی را داشت است .بنابراین با توج ب اینک حکمرانی خوب عامل محرک
رشد اتتاادی ،تولید ثروت و در نهایت بهبود وضهیت اشترال و افزایش تو یع دردمد

است ،بنابراین باید ب این مهیار مهو توج یادی شود و با توج ب اینک وضهیت شاخص-
های حکمرانی در کشور چندان مناسن نیست ،در انتها پیشنهادات ب منرور بهبود وضهیت
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این شاخصها در کشور ارائ میشود .نخست اینک پیشنهاد میشود نرام بودج ای
عملیاتی ب منرور عدالت در تخایص ثروت در اختیار دولت بین فهالیتهای اولویتدار
پیریزی گردد .همچنین سا و کارهایی اندیشیده شود ک پایبندی نهادهای عمومی ب
تههدات و حاکمیت تانون سنایده شود .در ساختار نرام تضایی و ایااد توه تضائی فراگیر
و باثبات تادیدنرر گردد .استخدامها و ترفیع کارکنان براسا

شایست سالاری در فضایی

رتابتی اناام شود .ا جمل محدودیتهای این پژوهش با توج ب این ک روش اناام این
پژوهش کیفی و ب صورت توصیفی-تحلیلی بوده است ،میتوان ب عدم وجود منابع بی
طرف و منابع دست اول اشاره نمود ک فرایند اناام پژوهش را با کندی رو ب رو ساخت،
چون هو منابع داخلی و هو خارجی بر برتری و امتیا ات خود تأکید دارند و کمتر وجود
نقص را میپذیرند.
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