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 چکیده:

میالدی، جهان در حال  2020شش درصد جمعیت جهان در شهرها تا سال وبینی استقرار بیش از شصتا پیشب 

و یکم به رو مدیریت شهری در آینده به طور اعم و در قرن بیست تبدیل شدن به جهانی شهری است. از این

المللی توسعه در زمان های بینطور اخص، درگیر نوعی چالش خواهد بود؛ مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان

ترین و پایدارترین شیوه اعمال هزینهترین، کمرا به عنوان اثربخش« حکمروایی خوب شهری»حاضر رویکرد 

تحلیلی و استفاده از منابع  -مقاله با روش توصیفیاین در  .اندها معرفی نمودهمدیریت و مقابله با این چالش

حکمرانی مطلوب به عنوان ابزاری کارآمد برای اجرای های شاخصمفهوم  کتابخانه ای و مقاالت پژوهشی

تبیین می گردد. نتایج تحقیق ق آن قموانع و چالش های پیش روی تحو مورد ارزیابی قرار گرفته  فراگیر توسعه

در مدت زمان طوالنی فرآیند  مدیریت شهری کشورنمودن حکمرانی مطلوب در عرصه نشان می دهد اجرایی 

و مردم متناسب با الگوهای جامعه خود از حق توسعه بهره مند  دهد توسعه، سطح کلی زندگی مردم ارتقا می

 عناصر تشکیل دهنده ای هم چون شفافیت، حاکمیت قانون، پاسخ گویی و به شرطی که همراه با می گردند

می تواند زیربنای تحقق توسعه و افزایش  ایرانبه این عناصر در  مشارکت سیاسی می باشد. بنابراین میزان توجه

  سیاسی باشد.  -کارآیی و پویایی ساختار اداری

 ، ایرانشهر، مدیریتحکمرانی مطلوب، توسعه،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

یافتگی است و از مهمترین گرفتن در مسیر توسعه و توسعه، قرار توسعههای اصلی کشورهای در حال از دغدغه

جدید و نو  اصطالح« حکمرانی مطلوب»باشد. عوامل رشد و توسعه کشورها، حکمرانی مطلوب)خوب( می

مورد توجه مجامع سیاسی و اقتصادی و حتی دانشگاهی قرار  1980ظهوری نیست بلکه این مفهوم از دهه 

 توسعه، نظریه حکمرانی خوب یعنی نحوه های فراوان در سیر تحول اندیشهبگرفته است. پس از فراز و نشی

 گیری و چگونگی تعامل بین دولت و مردم به عنوان بنیان توسعه، مطرح شده است.تصمیم اداره کشور، شیوه

ل شغ جادیا، و در آن بر کاهش فقر دهیمطرح گرد داریبه توسعه پا ابییدست هدف موضوع حکمرانی خوب با

زاده و قلی شریف)ابدیخوب تحقق می ها با حکمرانینیشود، که همه امی دیتوسعه تاک و رشد و داریو رفاه پا

یافتگی امروزه تمایالت زیادی برای درک ماهیت حکمرانی به عنوان ابزار ارتقاء فرایند توسعه (95: 1382پور، 

حکمرانی خوب امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا  .دارد وجود

 بانکشوند. بندی میشده در این دستگاه، ارزیابی و رتبههای تعیینرود و کشورها بر اساس شاخصبه کار می

 تیوضع دستگاه، نیشده در ا فیهای تعردهه است که همه ساله بر مبنای شاخص کیاز  شیجهانی اکنون ب

گزارش  نی. اکندمی حکمرانی در کشورهای مختلف را بررسی و گزارش آن را به طور رسمی و علنی منتشر

لحاظ در  نیو به هم ردیگمی ها و مباحث داخلی و خارجی مبنا قرارو قضاوت هارییگمیاز تصم ارییدر بس

و بانک جهانی همه ساله بر  نبوده امر مستثنا نیاز ا زین رانیسرنوشت کشورها موثر است. جمهوری اسالمی ا

کشورها اعالم  ریبا سا سهیرا در مقا رانیا را بررسی و رتبه رانیحکمرانی در ا تیوضع دستگاه نیاساس هم

واضح است که مفهوم حکمرانی، عمیقاً به مفهوم دولت مرتبط است. در واقع،  (72: 1390)نادری، کندمی

د. کارکرد اصلی دولت حکمرانی است؛ اما چگونگی ورزدولت به آن اقدام میحکمرانی همان چیزی است که 

و کیفیت حکمرانی دولت به امور گوناگونی بستگی دارد که از آن جمله به ساختار قدرت، یا بافت حاکمیت و 

 باشد. تحقق حکمرانیها و سبک مطلوب اداری کشور مربوط میچگونگی توزیع قدرت میان دولت و سایر نهاد

های سیاسی و اداری میان نهادهای توزیع صالحیت خوب با توزیع بهینه قدرت میان نهادهای سیاسی و یا نحوه

دولت و حاکمیت در سطوح ملی و محلی بستگی دارد. به عبارت دیگر، حکمرانی خوب با ساختار قدرت در 

کمرانی خوب باشد. آنچه که ارتباط است و گاه ممکن است موانع ساختاری مانع اساسی بر سر راه تحقق ح

های مبتنی بر حکمرانی خوب، میزان مالک روشنی برای قضاوت در این باره است این است که در نظام

دانند مندی موثر و داوطلبانه شهروندان را معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت و نهادهای دولتی میمشارکت

ها ساز تحقق مشارکت سایر بخشازمند دولتی است که زمینههای آن، نیها و شاخصهمچنین با توجه به ویژگی

ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند در توسعه باشد. امروزه با تغییرات روزافزون، دولت

ز های خود، توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند و عملکرد آنها ابود. آنها باید با افزایش قابلیت

شفافیت کافی برخوردار باشد تا امکان مشارکت های سیاسی، اجتماعی به باالترین سطح خود برسد. این مهم 

های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده های جامعه در بخشنیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت
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های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی های اداری، مناسبات کاری و اداری سازمانکرد. همچنین رشد شدید نظام

ها باعث شده است که ضرورت مدیریت صحیح و و همچنین سازوکارهای مختلف مدیریتی در این بخش

توسعه و توسعه انسانی یکی از گفتمان های غالب دنیای امروز است. ای یابد. حکمرانی خوب اهمیت ویژه

بر بهبود سطح مادی زندگی، بهره رساندن به انسان به توسعه فراتر از نوسازی و رشد اقتصادی است و عالوه 

معنای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی مردم را هم در بر می گیرد. افزایش درآمد و اشتغال ضروری است اما 

این دو، وسیله توسعه اند و نه هدف آن. هدف توسعه انسانی، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکان 

از دید توسعه انسانی، رسیدن به عمری طوالنی، برخورداری از سالمت کامل، دست یافتن های اوست. بنابراین 

به اندوخته ای از دانش و آگاهی، داشتن درآمد کافی و مشارکت در تصمیم هایی که مستقیما در زندگی افراد 

 جامعه و سرنوشت آنها نقش دارند، همه از نمودهای توسعه انسانی محسوب می شوند.

حکمرانی مطلوب در کشور ما با در نظر گرفتن شاخص های توسعه می تواند زیربنای تحقق آن در زمینه 

و با استفاده از منابع تحلیلی -های متفاوت گردد که در تحقیق پیش رو سعی بر این است با روش توصیفی

همه ابعاد اجتماعی،  ی تاثیر حکمرانی مطلوب در تحقق توسعه و افزایش کارآیی درو اسناد یا کتابخانه

 فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، انسانی را مورد بررسی قرار دهد. 

 پیشینه پژوهش: -2

است که  گرفته صورت تحقیقاتی و حکمرانی مطلوب با توسعه و شاخص های آن مطالعات زمینه رابطه در

 در جدول زیر به تعدادی اشاره می شود:

 : پیشینه تحقیق. ترسیم نگارندگان1جدول 

متغیرهای  نتیجه

 مورد بررسی

محقق/نوع  موضوع مورد بررسی

 تحقیق/سال

های الگوی که با استقرار شاخص داده استر این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی نشان د

حکمرانی خوب و هم افزایی و شراکت بین بازیگران اصلی توسعه یعنی دولت، جامعه مدنی و 

از طرفی دیگر بین  و د سازماندهی خواهد شدبخش خصوصی جامعه همکار و دولت کارآم

 .جانبه ارتباط وجود داردهای الگوی حکمرانی خوب و توسعه همهشاخص

حکمرانی 

جامعه  ؛خوب

دولت  ؛همکار

توسع ؛کارآمد

 ه

 

الگوی حکمرانی خوب؛ 

جامعه همکار و دولت 

کارآمد در مدیریت 

 هتوسع

، زادهجمعهامام

مقاله/ /سیدجواد

1395 

عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی،  ین تحقیق نشان می دهدنتایج ا

محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سالمت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر 

ریزی و بر سالمت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه

 های مهمی را برای تحقق سالمت اداری فراهم آورد. تواند فرصتهدایت شود می

ساختار 

نظام  ؛اداری

؛تمرکز ؛اداری

 تمرکز زدایی 

  بررسی نقش تمرکز

زدایی در تحقق سالمت 

 یادار

 

کمالی، یحیی/ 

 1393مقاله/

نتایج نشان می دهد برخالف اتخاذ سیاست های تمرکززدایی این برنامه ها موفقق نبوده و 

ها مبین وجود تمرکز فعالیت، خدمات و مراکز تمرکزگرایی درتهران تشدید شده و واقعیت 

 تصمیم گیری در تهران است.

آمایش 

سرزمین و 

 تمرکززدایی

بررسی راهکارهای 

تمرکز زدایی در 

یاسوری مجید و 

139همکاران/مقاله/

3 

http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=118895&_kw=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A8
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=118895&_kw=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A8
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=176296&_kw=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=176296&_kw=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=176296&_kw=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=176297&_kw=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=176297&_kw=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=176297&_kw=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=111490&_kw=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=111490&_kw=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&kw=111490&_kw=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=579635&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF++%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jmsp.ir/?_action=article&kw=26158&_kw=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.jmsp.ir/?_action=article&kw=26158&_kw=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.jmsp.ir/?_action=article&kw=15916&_kw=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.jmsp.ir/?_action=article&kw=15916&_kw=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.jmsp.ir/?_action=article&kw=15916&_kw=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.jmsp.ir/?_action=article&kw=21432&_kw=%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://www.jmsp.ir/?_action=article&kw=21432&_kw=%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://www.jmsp.ir/?_action=article&kw=26159&_kw=%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.jmsp.ir/?_action=article&kw=26159&_kw=%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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ایران)قبل از انقالب تا 

 کنون(

یش افزادولت جهت گیری سیاست ها و برنامه های خود را بر جلب مشارکت عموم مردم، و 

م نموده نقش شوراها، جامعه مدنی و بخش خصوصی و اتخاذ رویکرد تمرکز زدایی تنظیم و اعال

وانینی از قبیل قو با اجرای برنامه تحول نظام اداری، ابالغ سیاست های کلی نظام اداری، تصویب 

د دی خوقانون سالمت نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری، سعی نموده است تا پایبن

ی را به شاخصه های حکمرانی خوب نشان دهد، اما در عمل با پذیرش برخی محدودیت ها

به واحدهای  درونی و بیرونی، به تراکم زدایی در بدنه وزارتخانه ها و سپردن اختیارات نسبی

سنده کرده خویش در مناطق و استانها و اتخاذ رویکرد عدم تمرکز سازمانی درون قوه مجریه ب

ادهای حاکمیت، که خود را تنها نهاد صالح در زمینه توزیع صالحیت میان نهاست. دولت و

 .ستاسیاسی و اداری کشور می داند به تراکم زدایی و عدم تمرکز سازمانی بسنده کرده 

عدم تمرکز/ 

توزیع 

صالحیت/ 

 مشارکت

حکمرانی مطلوب و 

توزیع صالحیت ها با 
تاکید بر مشارکت 

شهروندان در نظام عدم 

 اداری درایرانتمرکز 

 

راستین 

عبدالرحیم/پایان 

 1395نامه/ 

و ر گرفته مورد تحلیل و ارزیابی قرا ق توسعهموانع و چالش های پیش روی تحقدر این تحقیق 

وسعه ضمن تعریف مفهوم حکمرانی مطلوب به کارکردهای این مفهوم در راستای اجرای حق ت

د برای مفهوم حکمرانی مطلوب به عنوان ابزاری کارآمتحقیق  اشاره گردیده است. در این 

لوب تاثیر متقابل اجرای حق توسعه در تقویت شاخص های حکمرانی مطو اجرای حق توسعه 

 مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

توسعه و 

حکمرانی 

 مطلوب

ارتباط حق توسعه و 
 حکمرانی مطلوب

 

آسیایی پور، 

ناصر/پایان 

1390نامه/  

و  طلوباستفاده از آمار و اطالعات رسمی سعی بر تجزیه و تحلیل شاخص های حکمرانی م مقاله بااین 

کمرانی شاخص های حنتایج این تحقیق نشان می دهد که  .استبوده بررسی تاثیر آنها بر اقتصاد ایران 

از دالیل کی یمطلوب با توسعه در ابعاد مختلف، به ویژه توسعه اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری دارد. 
  .رشد منفی اقتصادی در چند سال گذشته، کم توجهی به شاخص های حکمرانی مطلوب بوده است

حکمرانی 

توسعه  ؛خوب

 ؛اقتصادی

حکمرانی مطلوب؛ 

سازوکار ایجاد توانمندی 
 در تحقق توسعه

 
 

محمودی، امیر؛ 

آرش پور علیرضا/ 

1396 

 

 مبانی نظری: -3

 حکمرانی خوب -3-1

ی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور و رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان اطالق  1حکمران

: 1380، ثانیشریفیان)دارد را  اجرا هم و سیاستگذاری حوزه در هم بودن پاسخگو به  حکمرانی اشاره .شودمی

است که بر اعمال و رابطه قدرت در  سنتن اساس حکمرانی مستلزم تعامل میان ساختار، فرآیند و ای بر (55

های نهادی و اجتماعی داللت دارد و مفاهیم هدایت، کنترل و تنظیم فعالیت ها در جهت منافع مردم مجموعه

گفت جوهره  توانمی(Plumpter, 1999: 4)یا همه شهروندان، رای دهندگان و کارکنان مستتر است

 (Kaufmann, 2010: 61)های غیر حکومتی اشاره داردحکمرانی به روابط اجزای درون حکومت و بخش
از نظر دانشمندان علوم سیاسی حکمرانی بر فرگراد مدیریت سیاسی اشاره دارد که مبانی هنجاری اقتدار سیاسی 

 از وسیعتر گیرد. مفهوم حکمرانیکارگیری منابع عمومی را در بر میو سبک هدایت امور عمومی و به

                                                           
1 . Governance 

https://interpolitics.guilan.ac.ir/?_action=article&kw=13427&_kw=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A8
https://interpolitics.guilan.ac.ir/?_action=article&kw=13427&_kw=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A8
https://interpolitics.guilan.ac.ir/?_action=article&kw=329&_kw=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://interpolitics.guilan.ac.ir/?_action=article&kw=329&_kw=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://interpolitics.guilan.ac.ir/?_action=article&kw=329&_kw=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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مقامات سیاسی در حفظ نظم اجتماعی در سرزمین معین و  است، حکومت به طور مشخص با نقش 1حکومت

طور که مشخص است در تعریف حکمرانی سه اعمال قدرت اجرایی در محدوده آن سروکار دارد. همان

: 1389،  پورعزت)گیرداصطالح پاسخگویی و حساب پس دهی، مشروعیت و شفافیت مورد توجه قرار می

، تصمیم گیری، تصمیم گیری در این باره است که چه کسی، چه در واقع موضوع اساسی در حکمرانی( 191

حکمرانی خوب به عنوان پاردایم جدید (Sapru, 2006: 18)چیزی، چگونه، کجا وچه هنگام بدست آورد

علوم های مختلف علوم انسانی مانند مدیریت، اقتصاد، در اداره بخش عمومی نقطه تالقی و تعامل بین رشته

شناسی، حقوق، سیاستگذاری عمومی و روابط بین الملل را ایجاد کرده است. این الگو سیاسی، جامعه 

به بعد توسط نهادهای بین المللی و در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال  1980خصوص از دهه به

نحوه و ( مدل حکمرانی خوب 2009) 2توسعه و حرکت آنها به سوی توسعه ارائه شد. از نظر دی فرانتی

دهد. در این نظریه دخالت منطقی دولت و نقش حکمرانی، کیفیت رابطه بین شهروندان و حکومت را نشان می

تسهیل گری و هماهنگ کنندگی آن تاکید دارد. در حقیقت حکمرانی خوب اصطالحی که نشانه تغییر پاردایم 

وناگون یک و اجزاء گ نقش حکومت است و اینکه اولویت های گوناگون بر مبنای نیازها و خواست سطوح

  (Abdellatif, 2003: 8)دکنجامعه تحقق پیدا می

  
 شاخص های الگوی حکمرانی خوب -3-2

ادیه اروپا در زمینه الگوی حکمرانی خوب، نهاد های مختلفی نظیر سازمان ملل متحد، کمیسیون اقتصادی اتح

لیت و جامعیت بیشتری ک جهانی از مقبوباناند. در این بین مطالعات و بانک جهانی به ارائه شاخص پرداخته

ا به شش ربانک جهانی به رهبری دکتر کافمن، حکمرانی خوب  (19: 1386ت)الوانی و علیزاده، برخوردار اس

کند. شاخص های کند و براساس این شاخص ها وضعیت حکمرانی خوب را مطالعه میشاخص تعریف می

 حکمرانی خوب عبارتند از:

: بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر مردم تاثیر می گذارد 3پاسخگویی حق اظهار نظر و-1

 .دهند قرار  مورد سوال و بازخواست

: این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن، درجه احتمال تدوام 4خشونت عدم و سیاسی ثبات -2

 پردازد.ومیر یا تغییر رهبران و دولت مردان فعلی میحیات موثر دولت و سیاست های جاری در صورت مرگ 

: بر روی سیاست های ناسازگار با بازار تمرکز دارد. سیاست هایی از قبیل : کنترل قیمت 5بارمالی مقررات -3

ها، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین هزینه وضع قوانین برای محدودیت پیش از اندازه تجارت 

 خارجی.

                                                           
1 . Government 
2 . De Franti 
3 . Voice and Accountability 
4 . Poitical Instablity and Violince 
5 . Regulatry Burden 
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: میزان احترام عملی که دولتمردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی قائل هستند که 1یت قانونحاکم -4

 با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختالف ایجاد شده است.

 : استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی.2کنترل فساد -5

ظایف محوله که شامل مقوالت ذهنی همچون کیفیت :کارآمدی دولت در انجام و3کارایی و اثربخشی دولت-6

تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صالحیت و شایستگی کارگزاران و استقالل خدمات 

 همگانی از فشارهای سیاسی می باشد. 

یی برای پاسخگو در حکمرانی خوب اولویت دادن به اقدامات معتبر گفتتوان با توجه به این شاخص ها می

و عملکرد  سیاسی و اداری، آزادی وابستگی در رابطه با یک قوه قضاییه هدفمند و کارآمد، آزادی اطالعات

شارکتی و مموثر سازمان های دولتی، ساختار سازمانی پلورالیست و طراحی فرآیندی از توسعه با جنبه های 

 (31: 1395و همکاران،  زادهجمعهامام)شودهمکارگونه مطرح می

 توسعه  -3-3

 یتوسعه اقتصاد یمکتب ساختار یسو با تأس ی، نخست در حوزه علوم اقتصاد1940مطالعات توسعه از دهه 

اقتصاددانان آرژانتینی و برزیلی( نقش عمده ) و سلسو فورتادو یشمطرح شد که رائول پرب ینالت یکایدر آمر

اما به مرور، این رشته از مطالعات در جامعه (Bam Dev Sharda, 1998: 30)ای در این زمینه ایفاء کردند

شناسی و علوم سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفت و مکاتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی در دوره بعد از 

جنگ جهانی دوم به وجود آمدند. بنابراین، اولین گروهی که به مطالعه منظم مفهوم و فرایند توسعه پرداختند، 

بر آمدند و در نهایت علم اقتصاد توسعه را ایجاد کردند. به این ترتیب نادیده گرفتن جنبه  از میان اقتصاددانان

های غیراقتصادی توسعه را در نظریات اولیه نباید چندان غیر منتظره تلقی کرد. اکنون همگان به این نتیجه 

سطح مادی زندگی؛ رسیده اند که توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود 

عدالت اجتماعی، آزادی های سیاسی و بزرگداشت ارزش ها و سنت های بومی را هم در بر می گیرد بر این 

اساس، تعاریف متأخر توسعه واجد وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زندگی بشر می باشند و 

در این راستا، شورای اقتصادی و  (40: 1373، یتوسلد)جامعیت آن مورد بررسی قرار میدهنتوسعه را در 

تلفیق هر دو جنبه اقتصادی و غیراقتصادی امور سیاسی، اجتماعی و  1962اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 

( چنین 1960 -1970فرهنگی توسعه را پیشنهاد کرد. در همان سال، در اولین دهه توسعه سازمان ملل متحد )

ه یافته، توسعه است و نه فقط رشد. توسعه عبارتست از رشد به عالوه مساله کشورهای کم توسع»اذعان شد 

دگرگونی، و دگرگونی هم نه فقط جنبه اقتصادی و کمی، بلکه جنبه اجتماعی، فرهنگی و کیفی هم دارد. مساله 

 بنابراین بر خالف اولین دهه توسعه که (219: 1377، زاکس )«اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست

در آن، جوانب اجتماعی و اقتصادی توسعه از هم جدا مانده بودند، دومین دهه توسعه معطوف به تلفیق دو 
                                                           
1 . Rule of law 
2 . Corruption control 
3 . Govermment Effectivenes 
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عدم حذف هیچ یک از بخش های جمعیت از  -1جنبه توسعه شد و موارد زیر در دستور کار قرار گرفت 

ء بخشیده و تمامی بخش ایجاد نوعی دگرگونی ساختاری که به توسعه ملی ارتقا -2قلمرو دگرگونی و توسعه؛ 

تعقیب عدالت اجتماعی و تالش برای توزیع  -3های جمعیت را به مشارکت در فرایند توسعه ترغیب نماید؛ 

قائل شدن اولویت باال برای توسعه توانایی های انسانی، تأمین  -4عادالنه در آمد و ثروت بین همه مردم؛ 

بر این اساس، دومین دهه توسعه مسائل  (80: 1391، ییرزادش)فرصت های شغلی و برآوردن نیازهای کودکان

جدیدی را مورد توجه قرار داد که عبارت بودند از: مشارکت، محیط زیست، جمعیت، گرسنگی، زنان و اشتغال، 

تأمین نیازهای اساسی جمعیت هر یک از کشورها، اولین و مهمترین بخش برنامه عمل کنفرانس  1976در سال 

ره اشتغال، توزیع درآمد و پیشرفت اجتماعی و تقسیم کار بین المللی را تشکیل سه گانه جهانی دربا

را دهه از دست رفته برای توسعه نامیده اند زیرا  1980با این حال، دهه   (20: 1389و همکاران،  یمیصم)میداد

ره جنوبی(، برخالف دستاوردهای چشمگیر چهار کشور موسوم به ببرهای آسیا)تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ، ک

طی این دهه بدبینی حاکم شد و فرایند تعدیل اقتصادی برای بسیاری از کشورها به معنای کنار گذاشتن یا ویران 

روح توسعه گرایی تازه ای به وجود آمد و  1990نمودن اکثر دستاوردهای گذشته به نام توسعه بود اما در دهه 

، هینز) ش های ملی در خصوص آن تهیه و تدوین گردید.نظریه توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفت و گزار

1390 :22) 

 روش تحقیق: -4

ای تحلیلی و با توجه به هدف تحقیق، توسعه  -روش اصلی این تحقیق، با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی

و کاربردی است. بدین صورت که ابتدا از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، موضوع مورد نظر انتخاب و اطالعات 

 مورد نیاز از اسناد و مدارک مکتوب )کتب، مجالت تخصصی، مقاالت جمع آوری شده است. 

 یافته های تحقیق -5

 همه جانبه: هتوسعو  خوب یحکمران -5-1

و اعتماد  یجامعه و همکار یو افق یادولت و مشارکت شبکه یو ماهو ینهاد ت هاییخوب با قابل یحکمران

 که در ادامه به هریک از آنها اشاره می شود: است یرگذارمختلف توسعه تأثی آنها در بخشها ینب

 یاسیس : 

متنوع و  یاجتماع یدر شبکه و گروهها یتدر قالب عضو یاجتماع یخوب با سوق دادن زندگ یحکمران

 یکندفراهم م یاسیس یدموکراس ینیو ع یذهن یها جنبه یریشکل گ یرا برا یطگوناگون شرا یهارسانه یتفعال

 (141: 1397، شیرزادی)است تأثیرگذار سیاسی رفتار و محیط هم و ساختار و هم بر

اجزاء در شبکه . همه یکندرا برقرار م یاسیخوب تساهل و تعادل س یدر حکمران یو افق یاساختار شبکه

 یتهست اما اولو یی. تنوع در دانایستن یبرتر یگریرا بر د یکیهم ارز و هم سطح دارند و  یبا هم ارتباط

 یدر حلقه شبکه باهم زندگ هک یگرانیسلطه است و باز یدر شبکه نف ی. زندگیستشده ن یرفتهپذ ییدر دانا
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ها و که چگونه با تفاوت یگیرندم یادآموزند و  یرا م ریکدیگبا  یم. مفاهیکنندم یشهتعامل و تعادل را پ یکنندم

-ناهمسانی و هایو با ناهمانند یستندهمه را همانند خود کنند ن ینکها یشه. آنها در اندیایندکنار ب یگراند یهاتنوع

 یو مدن یاجتماع ی،اقتصاد ی،صنف ی،رسم یهاسازمان و اتحادیه ها احزاب، بستر در میگیرند خو ها

 مؤلفه سه. کنند یتوانند بروز خالقیتکرده و م یتسازان احساس امنو در واقع توسعه یشمندانمتخصصان و اند

خوب  یحکمران ین. بنابرایشودزن و مرد مطرح م ینخصوصا ب یو برابر یآگاهآزادی،  یعنی پیشرفت اصلی

 یک یدها عا ستانده ینترا مطلوباست ت یاسیجامعه س یک یاصل یمؤلفه ها ینتعامل وکارکرد سازنده ب یجهنت

 شود همراه جامعه یک ی مختلفهابخش ینسب یتجامعه گردد و با رضا

 یجاداست که با ا یحکومت ییقانون و پاسخگو یتالگو حاکم یندر ا یاسینظام س یذات یاتاز خصوص

با همه مردم در مقابل قانون  یضکند. رفتار برابر و بدون تبع یم یداپ یآنها تحقق عمل ینقوا و توازن ب یکتفک

از حقوق شهروندان در  حمایت ناپذیرییو جدا یمؤثر، کارآمد و عادالنه شرط ذات ییقضا یو وجود نهادها

ها سازمان یقانونیرخود و اعمال غ هاییتو صالح یاراتاز اخت یمقابل سوءاستفاده خودسرانه مقامات حکومت

سالمت  یطشرا ینرا نسبت به آنان مسئول و پاسخگو بداند. با ا حکومت خود یشودو باعث م یباشدو افراد م

 میشود مرتفع جامعه در گوناگون هایبحران و یشودم رقرارمردم و دولت ب ینو اعتماد ب ینتضم یاسیس

مشارکت در عرصه  یاسی،خوب ثبات و تعادل س یحکمران یبر الگو یمبتن یاسینظام س (50: 1395، یریهبش)

و هم  یهم در سطح سازمان ییقانون و پاسخگو یتحاکم ی،ساختار یکتفک ی،برابر ی،و اجتماع یاسیس

 هستند.  یدر اعتماد ساز یاصل یهامؤلفه یحکومت

 یاقتصاد: 

و  یو مدن یمشارکت اجتماع یقاز طر یاجتماع یهسرما طهاست که به نقش با واس یاز افراد یکی یامافوکو

 یو اجتماع یاسیس یهامبنا شاخص ینبر ا (131: 1383، زارعی) دارد اشاره یدولت کارآمد بر توسعه اقتصاد

و انتشار آزاد  یقانون یهایدارند. آزاد یدر توسعه اقتصاد اییع کنندهخوب نقش تسر یحکمران یدر الگو

جامعه  ی. وجود نهادهایشوندم یو اجتماع یاقتصاد یتو شفاف یعموم هاییآگاه یتاطالعات موجب تقو

تا  بخشدیجامعه قدرت م یکو انتخابات آزاد و سالم به مردم  اباحز ها،یهاتحاد ی،صنف یمثل انجمنها یمدن

مختلف مردم و  یمطالبات گروه ها یگیریآزاد با پ یدولتها را انتخاب، کنترل و برکنار کنند. نهادها و رسانه ها

 هایینهمناسب، زم ییپاسخگو یدولت را رام کنند. بدون سازوکارها یوالیتوانند ه یدولت م یها یترصد فعال

از  یکی جز رانت و فساد ندارد یاست، حاصل یتوسعه ضرور یکه البته برا یدولت و بخش خصوص یتیحما

 یعکه فساد در جامعه شا یطیخوب مبارزه با فساد است. در شرا یحکمران یدر قالب الگو یگرد یهاشاخص

از  یکنندم یخود سع یاستفاده از ابتکار و نوآور یبا استعداد به جا یانسان یروهایه خصوصاً نشود افراد جامع

 ین. ایندنما یمجوز دولت یا یک رانت قانونیاقدام به کسب  ی،با مقامات دولت یرهگذر پرداخت رشوه و تبان

دولتها  یقطر یندولتها کاهش داده و از ا یاتیمال یجامعه را از لحاظ وجود درآمدها یمال یتظرف یتوانندافراد م

ناتوان سازد.  ید،تول یندمؤثردر فرآ یعموم یو کاالها یربناییخود که همانا ارائه خدمات ز یفوظای را در اجرا
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 یفرد یتقابل یکه به دنبال ارتقا یمناسب قانون، حقوق افراد یو اجرا ینبا تدو یدر حوزه قانون و قانونگذار

 یستگیو شا یتصالح (Fukuyma, 2002: 29)میشود آنان در فعالیت و انگیزه بموج هستند حفظ و

اقتصاد و بهبود  یتوان رقابت یشخوب موجب افزا یحکمران یدر الگو یکارگزاران و استقالل خدمات همگان

خوب با  یحکمران یالگو. یشودم یدر عرصه اقتصاد هایریتو مد هایاستگذاریو س یدعوامل تول یوربهره

 یگوناگون اقتصاد یهابهبود شاخص یالزم را برا ینهشفاف زم یو سازوکارها یو نهاد یسازمان ی،منطق قانون

و رشد  یانسان یروین یورو بهره یهگذاریمساعد کسب وکار، سرما یطاشتغال، مح ی،ناخالص داخل یدمانند تول

 . یکندفراهم م یاقتصاد

 یاجتماع : 

 یعدالت در سطح روابط اجتماع یبرقرار یرا برا ینهزم یاجتماع یروهاین یترازخوب با هم یحکمران یالگو

 ینو هم یشودنم یدهد یرهوغ یسن ی،نژاد یتی،تفاوت جنس یچگونهه یاستگذاری،س یالگو ین. در ایکندم یجادا

 شاه آبادیمیکند) اهمی فراجتماع ییرهایبهبود متغ یبرا یمهم ینهمحورانه آن زم عدالت یساختار و سازمانده

و اقدامات  هایاستگذاریس ی،اجتماع یهاقانون، هنجارها و گسترش شبکه یتحاکم (125: 1392و همکاران، 

از  یدر محدوده قابل اعتماد و اتکائ یمعضالت اجتماع یگربهداشت و د ی،انسان یستمانند ز یرا در موضوعات

-فرصت یجادانتخاب همه افراد جامعه و ا یرهگسترش دا یگر. از طرف دیکندم یبندجمع یو مل یجمع یقعال

خوب با  ی. حکمرانیکندرا آسان تر م یندهآ یهانسل یبرا یعیحفاظت از منابع طب ی،برابر زندگ یها

و عدالت موجب  یبرابر یتمندی،رضا یشمشارکت و احساس تعلق و افزای، همکار یارتقا ی،فرد یتوانمندساز

-یهها، اتحادتشکل (AddInk, 2010: 90)یشودجامعه م شدنیقطب یندو فرآ یتکاهش و زوال احساس محروم

. یکندشهروندان فراهم م یبرا یادگیریآموزش و  ینهمختلف، زم یهادر عرصه یردولتیها و جوامع غسازمان ها،

جهت توسعه  در یهمکار ینهزم یتوانندم المللیینخود در ابعاد ب یتبا گسترش فعال یحت یردولتیغ ینهادها ینا

 ینبنابرا فراهم کنند. یتوسعه اجتماع یبرا یمساعد یطو شرا یطیمح یستز هاییو حل مسائل و آلودگ یدارپا

و  یمعضالت اجتماع یخوب، برخ یحکمران یدر الگو یاصول یاستگذاریو س یروابط اجتماع ینهبه یمتنظ

در اعمال اقتدار  یناتوان یایی،مناطق جغراف یاها، اقوام گروه یبرخ یو برونران یمنف هاییضهمانند تبع ی،فرد

به منابع  یابیدست یاز رقابت ناسالم برا یناش بططالق، روا یاد،گسترده و مزمن، اعت یکاریدر ارائه خدمات، ب

و جامعه را کاهش  یعموم یروزانه و در گفتارها یدار کردن افراد در زندگدر اثر موج مهاجرت و تهمت و لکه

 یاخالق یها یانخوب، بن یحکمران یدر الگو ینظام ادار یحگفت کارکرد صح یدبا یاخالق نهیدر زم. یدهدم

گفت  یتوان. مبردیم یندر جامعه را از ب یاجتماع یاخالق یو انواع فسادها یکندآن جامعه را مستحکم م

 یبر اساس کارآمد اداریمحورانه خود و کارکرد نظام  -عدالت یانبن یهآن بر پا یهاخوب و شاخص یحکمران

را در  ینقش مهم یانسان یهاز سرما ینهبه یریگو بهره ییقانونگرا ی،مدن یگسترش مشارکتها یی،و پاسخگو

 دارد.  یدارو توسعه پا یاجتماع یهمبستگ یمو تحک یعدالت و کاستن از معضالت اجتماع یجادا
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 یفرهنگ:  

 یاسیس و اجتماعی مناسبات ی درو همکار یهمه افراد در عرصه اجتماع یکایکو  یرباتوجه به حضور فراگ

 عرصه در فعال نقش. میگیرد انجام خوبی به سازیروند ملت و میشود تقویت ملی انسجام و تعلقات

و حضور در  رقابت یبرد و افراد را برا یرا باال م یاعتماد به نفس فرد یو گروه یچه در سطح فرد یاجتماع

ورد عالقه م هاییتو فعال یدعقا یانبه ب ینانتوانند به سهولت و با اطم یو م یکندمشخص آماده م یهاقالب

به  یقوم یهاتعصب یناعمال شود. بنابرا ونگوناگ یاتو نظر یددر مورد عقا ینهبه یریتخود بپردازند و مد

متنوع  یهایدگاهمخالف و د یتحمل آرا یبرا یتو ظرف یکندم یداکاهش پ یافراط هاییشو گرا یرسدحداقل م

 ینب یتخوب اعتماد و رضا یحکمران یدر الگو یو سازمان یحکومت ییو پاسخگو یت. شفافیابدیم یشافزا

حل  یبرا ها و الگوهاحلمنجر شود و راه یمل یجاند به اتحاد و بسیتوو م یکندشهروندان و دولت فراهم م

. یشوندم ینهنهاد یبا ارزشها و اصول اخالق یحکومت هاییاستگردد و س یم ینتدو یدهو سنج یقمشکالت، دق

را شکل  در آن جامعه بینییشبا ثبات و قابل پ یوکارکرد یرفتار ینهو منسجم زم ی شدهمشارکت سازمانده

 یکدیگره نسبت ب هایتمسئول یینافراد با حفظ حقوق و تع ینو ارتباط ب یهمکار یاجامعه ین. در چنیدهدم

 و مفاهمه شرایط و یشودم یفتعر یخاص هاییهمند و در قالب قواعد و روفتار افراد ضابطهو ر یشودفراهم م

 یمروج نوع یتواندخوب م یحکمران یننابراب (45-43: 1391، ملهکریمی)شد خواهد ایجاد آنان بین اعتماد

دارد و  دینرم هم تاک یتبر امن یو ماد یزیکیف یتامن یندر تأم یرباشد و ضمن تأث یمشارکت یاسیفرهنگ س

و به  یندرو یتو رضا سازییتمتفاوت و متنوع در شخص یهمانطور که گفته شد با قراردان افراد در نقشها

 ار باشد.یرگذاو تأث یدرون ینتدرام ینوع

 

 

 

  تحقق توسعه  کانالهای اثر گذاری حکمرانی خوب بر -2-5

 حق اظهار نظر و پاسخگویی 

ها، دیدگاه وسیعتری از توسعه را ارایه میکند و فقر به صورت محرومیت از قابلیت تعریف جدید توسعه نیافتگی

های گرفت. دموکراسی، حقوق مدنی و آزادیکه در تعاریف قبلی، یعنی فقر درآمدی، مورد توجه الزم قرار نمی

ساس تقسیم سیاسی از جمله عوامل آگاهی بخش هستند که خواسته های مردم از دولت را شکل میدهند. بر ا

مردان، بیانگر جنبه های مختلف حق اظهارنظر شهروندان و پاسخ گویی دولت 1بندی موسسه خانه آزادی

آزادیهای مدنی و حقوق سیاسی است. مردم بدون آزادی سیاسی نمیتوانند عضو گروهها شوند، ایده ای را شکل 

                                                           
1 Freedom House 
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ایت کرده و اجازه مشارکت بیشتری در نهادها دهند و آن را بیان کنند. اما دولتهای دموکراتیک از حقوق بشر حم

 و اجرای قوانین برای توزیع مناسب تر امکانات رفاهی از قبیل امکانات ) آموزشی و بهداشتی را میدهند.

 دولت عملکرد بهبود 

زاد، در آهای سیاسی اعم از آزادی بیان، قلم و اندیشه و وجود رسانه های متعدد، مستقل و وجود آزادی

رد حاکمان ی مسیر توسعه نقش عمده ای دارند. در چنین شرایطی، آگاهی مردم باال می رود و عملکهموارساز

ای مردم از ها ناچار به عملکرد کاراتر میشوند و در غیر اینصورت توسط آرمورد نقد واقع می شود و دولت

ه مردم ار باشند، همهای سیاسی برخوردچرخه قدرت حذف می شوند. در شرایطی که افراد جامعه از آزادی

ء می یابد و احساس امنیت و آزادی می کنند و خدمات رسانه ها در سایه رقابت، از نظر کمیت و کیفیت ارتقا

 .کلیه اقشار جامعه را پوشش می دهد

معتقد است آزادی شهروندان برای اظهارنظر و پاسخ گویی دولتمردان، امنیت حقوق مالکیت و  1کالگو

 افزایش ضمانت اجرای قراردادها را افزایش داده و بنابر این با کاهش ریسک و نااطمینانی، نرخ بازگشت سرمایه

برخوردارند، حکومتها نسبت معتقد است درجوامعی که شهروندان از آزادیهای مدنی بیشتری  2انجرمنیابد.  می

هایی را انتخاب خواهند کرد که انباشت به تأمین نیازهای اولیه مردم پاسخگوتر هستند، چراکه آنها سیاست

توسعه انسانی را افزایش می دهد. ارتقاء توسعه انسانی از یک سو با سطوح باالتر تولید در ارتباط است و از 

 شود. زایش می دهد، که این خود موجب پاسخگوتر شدن حکومتها میسوی دیگر تقاضا برای دموکراسی را اف

  ثبات سیاسی 

یه گذاری داخلی و خارجی: تشویق افزایش سرما -ثبات سیاسی از دو طریق بر توسعه اثرگذار میباشد: الف

مشروعی ارهای نامباحثات آزاد در مورد انتخاب سیاستمداران و سیاستها، امکان براندازی قدرت حاکم را با ابز

ای خودکامه است. چون کودتا از بین می برد. بنابراین درچنین جوامعی تغییرات سیاسی پیشبینی پذیرتر از نظامه

ود. شریسک سرمایه گذاری، موجب افزایش سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی می  این امر با کاهش هزینه

ایش ریسک و امنیت حقوق مالکیت موجب افز ترورهای سیاسی، کودتا و پدیده هایی مانند آن، با از بین بردن

و توسعه  نااطمینانی در فضای اقتصادی یک کشور گردیده و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی

رار مغزها: سرمایه گذاری خارجی ضمن انتقال تکنولوژی، مدیریت فجلوگیری از  -بدنبال دارد  به را اقتصادی

. لذا سرمایه کشور، منافع کشور را به منافع کشورهای سرمایه گذار گره می زندو کادر متخصص مورد نیاز به 

ر چنین شرایطی دگذاریهای مذکور خود ثبات و امنیت را بیشتر کرده و به سرمایه گذاری فزاینده منجر می شود. 

 . شدفرار سرمایه ها و مغزها متوقف می شود و در خدمت رشد و بالندگی کشور به کار گرفته خواهد 

  اثربخشی دولت 

                                                           
1 Clague 
2 Engerman 
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امعه را تامین جحکمرانی خوب به این مفهوم است که فرآیندها و نهادها منجر به نتا یجی می شوند که نیازهای 

ت مستلزم وجود کنند و در عین حال بهتر ین بهر ه بردار ی از منابع را امکانپذیر می نمایند کارایی دولمی

دالت عت. چنین دستگاهی پاسخگوی نیازهای آحاد ملت، مروج دستگاه اداری کارآمد و بهینه در کشور اس

طمئن برای اجتماعی، متضمن دستیابی همگان به خدمات با کیفیت مانند آموزش و بهداشت و ) ایجاد محیطی م

رایان دولت در دیدگاه مطلوب نهادگ (1996توسعه مردم محور و پایدار خوهد بود) مجمع عمومی سازمان ملل، 

س داشته، ف، با نهادسازی مناسب، توسعه را به سمت جلو هدایت می کند، حقوق مالکیت را پاکارآمد و شفا

ت افراد را کاهش مانع فعالیت رانتخواران سودجو خواهد بود و با تنظیم قوانین و ) مقررات مناسب هزینه مبادال

 میدهد.

 قوانین و مقررات 

ار حقوق و از طریق و دولت به عنوان نهاد فراگیر و با ابزاز دید نهادگرایان، دولت و بازار مکمل یکدیگر بوده 

ن مناسب وضع قوانین میتواند نهادهای جدیدی تعریف، تأسیس و مستقر کند. همچنین دولت با تصویب قوانی

زار در اقتصاد میتواند نقش قابل توجهی در بسترسازی الزم برای کارکرد مناسب سایر نهادها و نیز کارکرد با

که  نه چندان کم جامعه توسعه یافته جامعه ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد.. داشته باشد

ب بهینه افراد بسته رفتارهای بی قاعده و پر هزینه امور جامعه را مختل کند و نه چندان فراوان که راه بر انتخا

و  هر پدیده دیگری هزینه ها شود. در حقیقت تصویب هر قانون، تأسیس یک نهاد جدید است که همچون

ثر خود برسد. منافعی دارد. قانونگذاری زمانی به حد بهینه خود می رسد که خالص منافع حاصل از آن به حداک

و فراتر از  از جنبه نظری میتوان نشان داد که برای یک موضوع مشخص، قانونگذاری تا حد معینی منافع دارد

 . آن حد، منافع رو به کاهش میگذارد

 

 

 

  حاکمیت قانون 

از حاکمیت قانون به اصول حاکمیت اشاره دارد که در آن همه افراد و نهادهای خصوصی  1تعریف سازمان ملل

و دولتی)شامل خود دولت(در برابر قوانین پاسخگو هستند. قوانینی که به طور عمومی منتشر شده اند، به طور 

ی هستند. حاکمیت مساوی اجرا می شوند، به طور مستقل حکم میشوند و ضمناً سازگار با حقوق بشر بین الملل

قانون به دنبال محدودکردن قدرت دولت و محافظت از حقوق شهروندان درمقابل سوء استفاده یا استفاده 

خودسرانه دولت از قدرتش است. حاکمیت قانون تنها قواعد و مقرراتی نیست که توسط قانون وضع می شود، 

                                                           
1 United Nations 
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ان از حقوق اساسی همچون آموزش و بلکه تضمینی است برای آزادی، حقوق بشر و برخورداری شهروند

  . تندرستی

 کنترل فساد 

وجود فساد باعث تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه میگردد. در شرایطی که فساد درجامعه شایع شود، 

افراد جامعه خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خالقیت و نوآوری خود، سعی می کنند از 

رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب یک رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال رهگذر پرداخت 

 . ارتقا دهند آنکه این افراد به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفتهای فنی

 تجزیه و تحلیل: -6

بررسی رتبه های شاخص و  سیاسی -وجود مشکالت عدیده در کشور، ناکارآمدی بخشی از سیستم اداری

سیاسی و -پویایی سیستم و ساختار اداری ، ضرورت توجه بیشتر به مؤلفه هایطی دهه اخیرتوسعه انسانی 

بتواند در رتبه شاخص توسعه مدیریت شهری می سازد. برای اینکه  را اجتناب ناپذیر شهروندان کیفیت زندگی

حرکت کند باید منابع بیشتری به مقوله آموزش تخصیص انسانی متناسب با امکانات بالقوه اقتصادی کشور 

یابد. همچنین به موازات بهبود کمی و کیفی آموزش، بهبود نظام بهداشتی و تخصیص منابع بیشتر به این بخش 

، پیشران این تحوالت، حکمرانی مطلوب و نهادینه شدن نیز به ارتقاء رتبه شاخص توسعه انسانی کمک می کند

ه است که می تواند ب حائز اهمیت است. توجه به مقوله یاد شده ازین نظر مدیریت شهری آن در همه ارکان

و مشکالت را از میان می برد. با  انعومو  نموده در این مسیر تسهیل جامعه ما را حرکت  توجه کند که عواملی

طرز ما به  کشورمشاهده می شود که وضعیت  شهری نگاهی به سایر کشورها و مقایسه شاخص های توسعه

-البته بایستی باید به این نکته هم اشاره شود که وضعیت جغرافیاییمتفاوت است. سایر کشورها چشمگیری با 

سیاسی و تاریخی کشورها متفاوت بوده ولی امروزه اصل حکمرانی مطلوب در اکثر کشورها پذیرفته و در حال 

به عبارت دیگر اگر نحوه توزیع متکثر شده است. اجرا می باشد و نتایج خوبی هم ازین روند روبه رشد حاصل 

سرمایه انسانی در نظر گرفته شود، الگوها و سطوح این شاخص در میان کشورها، دامنه گسترده ای را منابع و 

ولی مسئله اصلی کارآمدی و شفافیت نهادها  شامل میگردند و تفاوت بارزی بین این کشورها قابل مشاهده است

در این خصوص، نهادگرایان معتقدند مهمترین تمایز بین ی و اجرای قوانین هست که در خصوص سیاستگذار

کشورها نه از حیث وجود یا عدم وجود نهادها مرتبط با توسعه انسانی، بلکه مسئله اصلی کارایی و کیفیت 

نقص های حجیم با ساختار متمرکز، وظایف و اهداف موازی و مشابه، وجود سازماننهادهای مذکور است. 

سازوکارهای رسیدگی به تقاضاها و شکایات افراد از ادارات و عدم وجود تعریف دقیقی از حداقل استاندارد 

 ,Bendixd)های نظام اداری کشورهای در حال توسعه استکیفیت کار و خدمات دولتی برخی از ویژگی

1997: 41) 
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در جستجوی استقالل بیشتر در  های فرهنگیها از طرق سیاسی، قومی، مذهبی و گروهامروزه حکومت

تر بر منابع ملی، برای تمرکززدایی تحت فشار قرار دارند و این مهم جز با حکمرانی گیری و کنترل قویتصمیم

مطلوب در عرصه های یاد شده به دست نمی آید. با استفاده حکمرانی مطلوب در حوزه بوروکراسی می توان 

امور محلی به مقاماتی  گیری دربارهتخاذ کرد که در آن صالحیت تصمیما را در شهرها سیاست عدم تمرکز اداری

های شود. این سیاست می تواند از طریق تقویت حکومتاند، سپرده میمرکزی که کم و بیش مستقل از قوه

، ابزار بسیار مناسبی برای تحقق توسعه دموکراسی و توسعه انسانی و اقتصادی و مدیریت محلی شهری محلی

-ها برای گام نهادن به سوی توسعه و دموکراسی، توانمندسازی حکومتگردد. با ناامید شدن از دولتی میتلق

های نهادهای بین المللی برخوردار شده است. به همین جهت های محلی از جایگاه بسیار مهمی در استراتژی

های محلی ه بین المللی حکومتامروزه بیش از پیش نهادهای بین المللی چون بانک جهانی، یونیسف، اتحادی

های محلی را در سرلوحه های توانمندسازی حکومتو دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل، اجرای برنامه

تواند از طریق مشارکت و نظارت و اند. این رویکرد همراه با اصل حاکمیت قانون میهای خود قرار دادهبرنامه

و کارآیی را رقم بزند زیرا یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد  پاسخگویی تقویت شده و زمینه شفافیت

ها و اختیارات مقامات اداری و ارزیابی میزان انطباق آن با قوانین گیرد، صالحیتنظارت و پاسخگویی قرار می

 توانند رفتار کنند و حدودو مقررات دولتی است. زیرا ماموران دولتی خارج از مقررات و ضوابط دولتی نمی

 کند. ها را ضوابط و مقررات دولتی تعیین میصالحیت و اختیارات آن

اهداف توسعه انسانی بدون نقش مؤثر دولت تحقق نمی یابند و نهادی به نام دولت نقش رهبری را به عهده 

ایج می گیرد و فرایند توسعه را هدایت می نماید و هر جا که الزم باشد، مداخله می کند تا اطمینان یابد که نت

مورد انتظار، به دست آمده اند. دولت های توسعه گرا قادرند چشم اندازهای کارآفرینی درازمدت را در میان 

خش خصوصی تقویت کنند، به برطرف سازی دشواری های اقدام جمعی کمک کنند و در زمینه بنخبگان 

پیشبرد استراتژی توسعه انسانی آموزش و پرورش و زیرساخت ها به سرمایه گذاری بنیادی بپردازند. بنابراین 

از  یکی یرشد اقتصادامروزه  نیاز دارد. در حوزه حکمرانی مطلوب و سیاستگذاری بهینه به دولت فعال

سطح  یاکثر کشورها به سمت بهبود و ارتقا یو با توجه به هدفگذار یشودمهم توسعه محسوب م یهاشاخص

 یهادر خصوص مدل یبوده و مطالعات متعدد ینعج یاقتصادهمواره با متون  یرفاه جامعه، مقوله رشد اقتصاد

 یعلل رشد اقتصاد یینکه در خصوص تب یانجام شده است. به طور یرگذشته و اخ یهادهه یط یرشد اقتصاد

با ورود عوامل  یمطالعات یط یجعوامل رشد آغاز شده و به تدر ینبه عنوان مهمتر کاریرویو ن یهاز نقش سرما

اطالعات و ارتباطات، رانت  یبهداشت، فناور ی،اجتماع یهسرما ی،انسان یهسرما یتی،جمع یراتیهمچون تغ یگرد

و  یکشورها لزوم بازنگر یدر عرصه رشد اقتصاد یرچشمگ یوجود تفاوتها ینتر شده است. با اکامل یرهوغ

رشد در  یدجد یالگوها یدر خصوص معرف یدانسته و مطالعات متعدد یموجود را ضرور هاییهنظر یلتکم

 یتبر شفاف یمبتن یننو یکردیخوب با رو یمطرح شده، نقش مؤثر حکمران یرحال انجام است. آنچه در دهه اخ

 یکنترل و مقابله با فساد و رانت و ارتقا ین،قوان یفیتقانون و ک یتحاکم نحوه مدیریت، ییپاسخگو لکردها،عم
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-یدارند که خصوص یننشان از ا یکه شواهد تجرب یر. به طویباشدم یرشد اقتصاد یدولتها در الگوها یکارآمد

را به همراه داشته باشد و  دیالزامات رشد و توسعه اقتصا یتواندنم ییدولت حداقل به تنها یجادو ا سازی

 یبرخ ی،به خصوص یدولت و گذر از اقتصاد دولت هاییتحجم فعال یسازاست که در کنار کوچک یضرور

کنترل فساد و رانت، ثبات  ی،کارآمد یدولت، ارتقا ییو پاسخگو یسازشفاف یل؛از قب هایاستاز الزامات و س

با محوریت  دولت یسازکوچک یاستدر کنار س وبقانون مص یتو حاکم ییزدامقررات ی،و اقتصاد یاسیس

 اتخاذ گردد. حکمرانی مطلوب

 

 نتیجه گیری: -7

که الزمه قدم نهادن در مسیر  است داده نشان گذشته دهه چند طی در کشورها و به خصوص کشور ما تجربه

رشد و پیشرفت در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، داشتن توان حکومت برای پاسخگویی 

برای عملکرد خویش و شفافیت در زمینه سیاستگذاری می باشد. تا بتواند محیطی را برای افراد خلق کند که 

دگی سالم و خالق برخوردار باشند. و این مهم جز با حکمرانی مطلوب در از حداقل شرایط برای داشتن زن

های این حقیقت ساده اغلب با بروز نگرانی ها و اولویتزمینه های یاد شده به دست نمی آید که متاسفانه 

به مفهوم فرایند  همه جانبه مورد غفلت قرار می گیرد. توسعه و عدم توجه مسئولین و مدیران کوتاه مدت

 وضعیت زندگی آنها در زمینه اقتصادی و بهبود در زمینه های اجتماعی و سیاسی سترش حیطه انتخاب افرادگ

زندگی طوالنی و سالم، و استانداردهای زندگی  نتایج آن را می توان در داشتن مهمترینکه  آنهاست

امعه و فرد موثر واقع دانست. وقتی حکمرانی مطلوب اساس کار قرار گرفته و در همه جوانب جآبرومندانه 

نیز  آزادی های سیاسی و اجتماعیند از توانمی شود شاخص های توسعه انسانی نیز بهبود یافته و افراد می 

. شاخص توسعه انسانی اهمیت سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی، آموزش، علم، فرهنگ، برخوردار  شوند

های توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی نشان می ورزش های عمومی و مراقبت های بهداشتی را در راهبرد

حکمرانی مطلوب برای بنابراین، آنچه باید مورد توجه قرار گرفته و در سیاستگذاری استفاده شود،  دهد.

های اقتصادی، گسترش مشارکت های مردمی برای توسعه سیاسی، افزایش کارآیی نظام اداری  شکافکاهش 

در این راستا، از نظام به عبارتی  وسعه همه جانبه در کشور ماست.و در نهایت زمینه سازی برای تحقق ت

سیاستگذاری ها در زمینه  برنامه ریزی کشور انتظار می رود با صراحت، پارادایم فکری خود را در خصوص

چراکه پیش نیاز توسعه، داشتن یک بینش نظری قوی، منسجم، صریح و البته های یاد شده را بهبود ببخشد، 

نطبق بر واقعیت در خصوص توسعه انسانی کشور می باشد. بنابراین از دولتمردان انتظار می رود صحیح و م

شاخص ها و سیستماتیک و بر اساس عاقالنه، ضمن پرهیز از روشهای تصادفی، سیاستگذاری را بصورت 

 د.نمشخص انجام ده مولفه های حکمرانی مطلوب
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 (، حکمرانی خوب و نقش دولت، فرهنگ مدیریت، سال 1382اهلل ) پور، رحمتزاده، فتاح؛ قلیشریف

 .109-93اول، شماره چهارم، صص 

 ( حکمرانی خوب، معرفی و نقدی اجمالی، دو فصلنامه اسالم و پژوهشش1390نادری، محمدمهدی ،)-
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 فصلنامه  ،«شهری مدیریت و شهری  حکمرانیمشارکت شهروندی، »(، 1380ثانی، مریم )شریفیان

 ، زمستان.8مدیریت شهری، شماره 

 سمت انتشارات تهران، مبانی دانش اداره دولت و حکومت، (،1387اصغر )پورعزت، علی. 

 فصلنامه  ،«ایران در  خوب حکمرانی کیفیت بر تحلیلی» ،(1386)  علیزاده محسن  الوانی، سیدمهدی و

 .1-24 صص ،53 شماره بهار، مطالعات مدیریت،
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، 12دوره  ،1مقاله سیاسی،  علوم تخصصی ه، فصلنامهجامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسع

 40-7 ، پاییز، صفحه36شماره 

 و  یجامعه شناس ینارسم ی، مجموعه مقاله ها«مفهوم توسعه یتجامع(. »1373غالمعباس ) ی،سلتو

 توسعه، جلد دوم. تهران: سمت.

 ( نگاه1377زاکس، ولفگانگ .)تهران: یبزرگ یدو وح یفره یدهتوسعه، ترجمه فر یمنو به مفاه ی .

 نشر مرکز.

 ها. تهران: آگه.  یهمکاتب و نظر یم،شدن: مفاه یتوسعه، جهان ی،(. نوساز1391رضا ) یرزادی،ش 

 یقاتقطر. تهران : مرکز تحق 2030 ی(. چشم انداز مل1389آمنه ) ی،قدوس یاحمد و جعفر یمی،صم 

برنامه و  یگروه پژوهش ی،اقتصاد یمصلحت نظام، معاونت پژوهش ها یصمجمع تشخ یک،استراتژ

 .124شماره  یگزارش راهبرد ،بودجه

 ،گه.آ. تهران: یدباو جواد ق یرزادیمطالعات توسعه، ترجمه رضا ش (؛1390) یجفر هینز 
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