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 مقدمه  -6-6

از زمانی که پا در عرصه گیتی نهاده و تا آنجا که تاریخ زوایای خود را بر انسانها مکشوف داشته است، بشر 

های انسان بوده است. آنچه ترین دغدغهنشان از آن دارد که همواره تالش به سوی زندگی بهتر از اصلی

ن بوده است، البته روند ای فراتر از مرحله پیشیکه روشن است مسئله پیشرفت و گام نهادن در مرحله

انگیز کلی حاکم بر حیات انسانی نشانگر این نکته است. همه میدانیم که وضع امروزین بشر تفاوتی حیرت

نیافتگی یکی از مباحثی بوده که های دور پیدا کرده است. در قرن بیستم مسئله توسعه و توسعهبا گذشته

ای ود مشغول داشته است. هر کس این مسئله را از زاویهذهن و فکر بسیاری از اندیشمندان جوامع را به خ

ن بیستم تعدادی از متفکران با است. در اواخر قر اه خاص خود مورد تحلیل قرار دادهو از نظرگویژه 

  نظر پیدا نمودند که دستیابی به توسعه شرایط و عوامل بر این نکته اتفاق یانتجارب پیشین بررسی

بنام -در عنوان کتابش ه گفته احمد میدریاین عوامل که بیکی از کند. طلب میای را ای و ریشهزمینه

و در  (9929)میدری و خیرخواهان،  دهدرا تشکیل می "بنیان توسعه" -حکمرانی خوب بنیان توسعه

الگو و نظریه حکمروایی خوب است. در این پژوهش بر باشد رابطه با مباحث مدیریتی و اداری جوامع می

 تا وضعیت حکمروایی خوب روستایی را در شهرستان اردبیل مورد ارزیابی قرار دهیم. آن شدیم

 بیان مسئله -6-2

به بعد در ادبیـات توسـعه مطـرح شـده،      9121یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه 

ایگزین ایده جدیدی بود که جـ « حکمروایی»موضوع حکمروایی خوب بوده است. در همین راستا، اصطالح 

مفهوم حکومت شده است. یعنی تغییر از سیستم مدیریتی سلسله مراتبی حاکمیت، به سیستم حکمروایی 

ایجاد شـده اسـت )عظیمـی      که در آن ائتالفات بسیاری در میان طرفین موجود در حکومت، بازار و جامعه

 (.9: 9919آملی و افتخاری، 

اعمال قدرت به منظور تحقق توسـعه پایـدار بـه کـار      امروزه این واژه غالباً برای تشریح نحوه مناسب

در  ترین بیان به چگونگی ارتباط بـین شـهروندان و حکومـت اشـاره دارد.     شود. حکمروایی به ساده برده می

نظریه حکمروایی، کارآمدی حکومت تابعی از چگونگی ارتبـاط بـین شـهروندان و حکومـت اسـت. مفهـوم       

محلی )واحد سیاسی و سازمانی قـانونی در قلمـرو محلـی( و بیـانگر     تر از حکومت  حکمروایی محلی، وسیع
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ای از کنشگران رسمی حکومت محلی، بخش خصوصـی   قتدار سیاسی، اقتصادی، مدیریتی به وسیله شبکها

(. مطالعـه  918: 9921های شهری و روستایی اسـت )دربـان آسـتانه و دیگـران،      و نهادهای مدنی در حوزه

الملی رو به رشدی وجود دارد که حکمروایی خـوب  ازد که توافق جمعی بینس مشخص می اسناد و مدارک

 هسـت. ایـن فراینـد از رابطـ    ر قلمرو هر سرزمین جـزو ضـروریات ا  برای دستیابی به توسعه انسانی پایدار د

دن یـد، هـدف آن بـه حـداکثر رسـان     آ ت کنندگان و شهروندان بـه دسـت مـی   صحیح و منطقی بین حکوم

ها و رفع نیازهـای آنـان و حمایـت از حقـوق      مندی مادی و معنوی انسانجه به بهرهبهزیستی عمومی و تو

هاسـت. عـالوه بـر آن، موضـوع حکمروایـی خـوب بـر         ها و زمـان  اساسی و آزادی شهروندان در همه مکان

ای مردم ساالر و برابری خواهانه باشد، تأکیـد   ساز توسعههچگونگی دست یافتن به حکومتی که بتواند زمین

 (.8: 9911ارد )افتخاری و دیگران، د

هـای اساسـی بـرای نیـل بـه توسـعه روسـتایی، متـأثر از          لفـه دیریت روستایی به عنوان یکی از مؤم

تـوان   های مدیریت را مـی  های موجود در زمینه مدیریت است. رهیافت راهبردهای کالن ملی و نیز رهیافت

هـای کمـی و    هـای منـابع انسـانی، رهیافـت     هـای سـنتی، رهیافـت    به شرح زیر در نظـر گرفـت: رهیافـت   

رسد بهتـرین   بعدی است به نظر می های سیستمی و اقتضایی. با توجه به آنکه توسعه مفهومی چند رهیافت

(. 919: 9921ری، سـتمی و اقتضـایی باشـد )نعمتـی و بـد     رویکرد در زمینه مدیریت روستایی، رویکرد سی

هدایت جامعه و محـیط روسـتایی از طریـق شـکل دادن بـه      مدیریت روستایی در واقع فرایند سازماندهی، 

هـای جامعـه روسـتایی مـی باشـند.       ها و نهادها وسایل تـأمین هـدف   ها و نهادها است. این سازمان سازمان

رکن، مردم، دولت و نهادهای عمومی اسـت. در   ای است که شامل سه فرایند چند جانبهمدیریت روستایی 

هـای توسـعه    هـا و طـرح   های روستایی، برنامـه  ق تشکیالت و سازماناز طرین فرایند با مشارکت مردم و ای

 (.89: 9929گیرد )رضوانی،  روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می

توان بیان نمود که حکمروایی خوب روستایی فراینـد تـأثیر گـذاری همـه      با توجه به این مطالب می

بر مدیریت روستایی با تمـام سـازوکارهایی کـه بـه سـوی تعـالی روسـتا و مـردم          ارکان اثر گذار روستایی

باشد. بر پایه این تعریف، تصمیم گیری درباره توسـعه روسـتایی بایـد توسـط      کند، می روستایی حرکت می

باید براساس عـدالت و آزادی و حـق انتخـاب     همه کسانی انجام گیرد که در آن موثر و ذینفع هستند و می

 گیـری بـیش از پـیش بـر    ریزی و تصمیمق این امر، باید اختیارات برنامهییان استوار باشد، برای تحقروستا

عهده نهادهای اجتماعی محلی، نهادهای غیرحکومتی، شوراهای ملـی و ... واگـذار شـود و در ایـن صـورت      

ت اساسـی توسـعه   است که در حکمروایی خوب روستایی یا نظام اداره مردمی خوب که آن را یکی از الزاما

فعـال و   یدانند، مـردم روسـتایی از یـک روسـتایی انفعـالی بـه یـک روسـتای         ای و محلی می پایدار منطقه

بدین لحاظ و با توجه به اهمیـت فـراوان   ( و 9: 9919وند )افتخاری و دیگران، ش مسئولیت پذیر تبدیل می
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تایی و نیـز ارتبـاط تنگاتنـ  و    مسئله حکمروایی خوب و تأثیرگذاری آن بر بهبود وضعیت مـدیریت روسـ  

فراوان مدیریت مطلوب روستایی و تأثیر آن بر همه ابعاد توسعه روستایی و همچنین به دلیل آنکه مبحـث  

ای است جدیـد کـه پیرامـون آن در مجـامع علمـی و تحقیقـاتی کشـور         روایی خوب روستایی مسئلهمحک

ـ  ا بـه بررسـی و ارزیـابی وضـعیت مـدیریت      مطالعه چندانی صورت نگرفته در پژوهش حاضر بر آن شدیم ت

 هـای حکمروایـی مطلـوب روسـتایی بپـردازیم.      روستایی نقاط روستایی شهرستان اردبیل براساس شاخص

های حکمروایی خوب مسأله اصلی در این پژوهش آن است که وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص

 در مناطق روستایی شهرستان اردبیل چگونه است؟

الب یاد شده در زمینه رابطه حکمروایی خوب و بهبود مدیریت روستایی سـواالتی بـدین   براساس مط

 گردد:     قرار مطرح می

 سواالت پژوهش -6-9

های حکمروایی خوب روسـتایی در منطقـه مـورد    سؤال اصلی: وضعیت مدیریت روستایی بر اساس شاخص

 مطالعه چگونه است؟

 سؤاالت دیگر:

 مشارکت در منطقه مورد مطالعه چگونه است؟ ه لحاظ شاخصـ وضعیت مدیریت روستایی ب 9

 پاسخگویی در منطقه مورد مطالعه چگونه است؟ ـ وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص 8

 اثربخشی در منطقه مورد مطالعه چگونه است؟ ـ وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص 9

 محوری در منطقه مورد مطالعه چگونه است؟اجماع ـ وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص 4

 مندی در منطقه مورد مطالعه چگونه است؟قانون ـ وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص 5

 عدالت و برابری در منطقه مورد مطالعه چگونه است؟ ـ وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص1

 فرضیات پژوهش -6-4

هـای  مدیریت روستایی در منطقه مورد مطالعه بر اسـاس شـاخص   رسد وضعیتی اصلی: به نظر میفرضیه

 نامطلوبی قرار دارد. حکمروایی خوب در شرایط

 فرضیات دیگر:

مشـارکت در   رسد وضعیت مدیریت روستایی در منطقه مورد مطالعه به لحاظ شاخصـ به نظر می  9

 نامطلوبی قرار دارد. شرایط

ی در منطقه مورد مطالعه به لحاظ شـاخص پاسـخگویی   رسد وضعیت مدیریت روستایـ به نظر می  8

 نامطلوبی قرار دارد. شرایطدر 
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اثربخشـی در   رسد وضعیت مدیریت روستایی در منطقه مورد مطالعه به لحاظ شاخصـ به نظر می  9

 نامطلوبی قرار دارد. شرایط

-اجمـاع  صرسد وضعیت مدیریت روستایی در منطقه مورد مطالعـه بـه لحـاظ شـاخ    ـ به نظر می  4

 نامطلوبی قرار دارد. شرایطمحوری در 

منـدی  قانون رسد وضعیت مدیریت روستایی در منطقه مورد مطالعه به لحاظ شاخصـ به نظر می   5

 نامطلوبی قرار دارد. شرایطدر 

عـدالت و   رسد وضعیت مدیریت روستایی در منطقه مورد مطالعـه بـه لحـاظ شـاخص    ـ به نظر می  1

 نامطلوبی قرار دارد. شرایطبرابری در 

 اهداف پژوهش -6-5

های حکمروایی خـوب در   هدف کلی پژوهش حاضر ارزیابی و سنجش مدیریت روستایی بر اساس شاخص 

باشد. در این زمینه اهداف مشخص و جزئـی پـژوهش بـه ایـن قـرار       مناطق روستایی شهرستان اردبیل می

 هستند.

 ی مورد مطالعه.مشارکت در منطقه ـ سنجش وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص 9

 ی مورد مطالعه.ـ سنجش وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص پاسخگویی در منطقه 8

 ی مورد مطالعه.ـ سنجش وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص اثربخشی در منطقه 9

 العه.ی مورد مطمحوری در منطقهـ سنجش وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص اجماع 4

 ی مورد مطالعه.مندی در منطقهـ سنجش وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص قانون 5

 ی مورد مطالعه.ـ سنجش وضعیت مدیریت روستایی به لحاظ شاخص عدالت و برابری در منطقه 1

 ضرورت انجام پژوهش -6-1

رانـی خـوب بـرای    امروزه در سطح جهانی توافقی جمعی در این زمینه وجـود دارد کـه الگـوی حکم   

ای انسانی و پایدار امری غیرقابل اجتناب و ضروری است. مجامع علمی و نهادهای بـین   دستیابی به توسعه

المللی بر این امر اتفاق نظر دارند که ظرفیت سازی برای زمامداری صحیح باید ابزاری اولیه را برای ریشـه  

مواهب زندگی و مشارکت آنها در همه امور تصـمیم   کن نمودن فقر، بر خودداری عادالنه برابر شهروندان از

بررسی آثار فراوانی که در سطح جهـان از زمـان شـکل گیـری ایـن      ری و اجرا در اختیار داشته باشند و گی

سازد که برای دستیابی به آن نوع حکومـت کـه بتوانـد     نظریه تاکنون شکل گرفته این نکته را مشخص می

و برابر خواهانه باشد الگوی حکمرانی خوب مدلی مطلوب اسـت. بـا توجـه    ای مردم ساالر  زمینه ساز توسعه

به مسائل و مشکالتی که مدیریت روستایی کشور با آن روبروسـت و ناکارآمـدی نظـام مـدیریت روسـتایی      

ارائه راهکارهایی که بتواند ضمن سازماندهی مناسب به تقویت نظام مدیریت روسـتایی براسـاس مشـارکت    
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وستایی بپردازد ضروری است که این مسـئله همـان در بکـارگیری اصـول و معیارهـای      حداکثری جامعه ر

 باشد. حکمروایی مطلوب میسر می

ی مطلوب روستایی پـژوهش  از طرفی به دلیل کمبود منابع تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه حکمروای

دارد و نیـز بـدین وسـیله    تواند گامی باشد در جهت غنا بخشیدن به منابعی که در این وجود  یحاضر هم م

 مند گردند.برای ارتقای مدیریت روستایی بهرههای اجرایی از نتایج آن  دستگاه

 

 پیشینه پژوهش -6-7

هـای حکمروایـی مطلـوب     در رابطه با ارزیابی و سنجش مدیریت روستایی براساس معیارها و شاخص

که نزدیک دو دهـه از آغـاز ظهـور     مطالعه چندانی صورت نگرفته ولی در زمینه موضوع حکمروایی مطلوب

ها و  نگذرد تحقیقاتی انجام شده است. بیشتر این مطالعه و تحقیقات توسط سازما آن در ادبیات توسعه می

 نماییم. ها اشاره می ای از این پژوهش لمللی صورت گرفته است. در اینجا به پارهانهادهای بین

یین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسـعه پایـدار   تب»ای که با عنوان  ( در مطالعه9911افتخاری )

اند به این نتایج دست یافتند: رهیافت حکمروایـی   انجام داده« روستایی در مناطق روستایی استان مازندان

های درونی مناطق روسـتایی، از طریـق تـالش بـرای      خوب روستایی به منظور تحرک بخشیدن به ظرفیت

ا در توسـعه  حلی مناطق روستایی و نیز ایجاد توسعه نهادهـای مـوثر و کـار   ارتقای عرضه با تکیه بر منابع م

اصلی تحقق توسعه استوار شده است. حکمروایی خوب روستایی، پیش شرطی بـرای   روستایی به مثابه رمز

مرکـز، مـدیریت منـابع روسـتایی، مشـارکت همگـانی،       شود. زیرا عـدم ت  وستایی شمرده میتوسعه پایدار ر

و جامعه مدنی و بخش خصوصی، ابزارهای اصـلی پاسـخگویی بـه نیازهـای اجتمـاعی و       شراکت بین دولت

 گردند. اقتصادی و محیطی قلمداد می

( در پژوهش دیگـر بـه ارزیـابی و تحلیـل حکمروایـی روسـتایی در       9921دربان آستانه و همکاران )

سیدند که نمایـه حکمروایـی   های محلی و بررسی عوامل موثر بر آن پرداختند. آنها به این نتیجه ر حکومت

های محلی مورد مطالعه در وضعیت متوسطی قرار دارد. همچنین مطالعات نشـان داد   روستایی در حکومت

که متغیرهای مساحت و جمعیت روستا، رضایت شغلی، سطح تحصیالت، شـبکه مـدیریت دهیـار، ضـریب     

تجربـه دهیـار و متغیـر اسـتقرار و      های هـم جـوار،   انسجام اجتماعی روستاییان، تعامل دهیاری با دهیاری

 تجهیز دهیاری مهمترین متغیرهای موثر بر حکمروایی روستایی هستند.

وی حکمرانـی خـوب: رهیـافتی فراینـدی ـ      الگـ »ای تحـت عنـوان    ( در مقاله9927جاسبی و نفری )

هـای حکمرانـی خـوب پرداختـه و      با یک نگاه کالن و سیسـتماتیک بـه بیـان تعـاریف ویژگـی     « سیستمی

اند. پژوهش آنهـا بـا آغـاز رهیافـت فراینـد       های گوناگون این پدیده جنبه چند بعدی را تعیین نموده جنبه
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داند و بر تـأثیر   های درونداد، فرایند، برونداد، پیامد و آثار می سیستمی، حکمرانی خوب را ترکیبی از ویژگی

و نقـص در هـر یـک از اجـرای     کنـد. وجـود ضـعف     متعادل و متقابل اجرای سیستم بر یکدیگر تأکید مـی 

 سیستم نمایانگر ضعف حکمرانی است.

به بررسی الگـوی حکمرانـی   « ای بر نظریه حکمرانی خوب مقدمه»ای با نام  ( در مقاله9925میدری )

خوب پرداخته و به این نتایج دست یافته: کاهش مداخله دولت، لزوماً عملکرد بهتر وضعیت اقتصادی را بـه  

ها  های کاهش آن در کانون سیاست برای دستیابی به توسعه باید نقاط ضعف دولت و راهآورد و  ارمغان نمی

در حوزه سیاسی و اقتصادی و همچنـین پاسـخگویی بیشـتر دولـت، دو راهبـرد        قرار گیرد. افزایش رقابت

 اصلی حکمرانی خوب است.

یی بـه نـدرت بـه    ( در تحقق خود به بیان این نکات پرداخته کـه حکمروایـی روسـتا   9122گادوین )

کند، نه یک کنترل و نظـارت اجتمـاعی. حکمروایـی روسـتایی      عنوان یک موضوع تولید اجتماعی نگاه می

هـا و   ای از منـابع، مهـارت   له آمیـزه ستعدادها را برای عمل کـردن بـه وسـی   شامل آن نوع قدرتی است که ا

 کند. اهدافشان در یک مشارکت پایدار و ماندنی هدایت می

که عدم تمرکز دموکراتیک، نه یک مدل و نه یک پیشـنهاد یـا    اند( بیان نموده8117ری )رونالد و هن

حل برای حل مشکالت جوامع امروزی است. مدیران محلی در ارائه خدمات بـه   یک چیز کلی، بلکه یک راه

حدهای محلی، دولت مرکزی در ها به وا تر از مدیران مرکزی هستند. با انتقال مسئولیت مردم افرادی موفق

 یابد. های باالیی دست می حل مشکالت مردم به موفقیت

مشروعیت دولت محلی روستایی در محیط حکمروایـی جدیـد   »( در پژوهش خود با نام 8111لش )

این نتایج را به دست آورده: حکمروایی خوب مستلزم چارچوبی قانونی، کامل حقوق انسان، به ویژه حقـوق  

. اگر حکمروایی خوب گسترش پیدا کند، آنگاه تغییر در قواعد سـاختار دولتـی، تـوازن حقـوق     هاست ملیت

 های تصمیم گیری اجرای قانون، مشارکت مردمی و غیره نیز صورت خواهد گرفت. نفعان، روش ذی

عموماً وضعیت حکمروایـی مـورد سـنجش     که در اینجا ذکر شدند در تحقیقات خارجی انجام گرفته

هـای خـارجی اسـت. در تحقیقـات     دارای این تمایز با پـژوهش اند و بدین لحاظ پژوهش حاضر هقرار نگرفت

داخلی ذکر شده به سنجش حکمروایی خوب روستایی به طور خاص پرداخته نشده است و بر ایـن اسـاس   

  این پژوهش متفاوت با تحقیقات ذکر شده است.  

 های کاربردی پژوهش جنبه -6-8

هـای مـوردی وضـعیت    افزایش مطالعـات و بررسـی  در جهت  اند گامی باشدتو ـ پژوهش حاضر می  9

 تواند مورد استفاده پژوهشگران و محققان جهت انجام تحقیقات بعدی قرار گیرد. که میحکمروایی 
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های موثق و قابل اطمینانی در اختیار مدیران و مسـئوالن   ـ این پژوهش همچنین اطالعات و داده  8

تان و استان قرار دهد، تا بتوانند مدیریت روستایی منطقه مورد مطالعه را هر چه های اجرای شهرس دستگاه

 بیشتر با الگوی حکمروایی خوب و معیارهای آن منطبق نموده و تنظیم نمایند.

 روش شناسی گردآوری اطالعات -6-3

ه بـه  ای از طریق جمع آوری کتـب و مقـاالت و مراجعـ    اطالعات مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه

های مجـازی   ها و شبکه های مورد نیاز از آنها و نیز مراجعه به سایت ها و ادارات دولتی و کسب داده سازمان

 های میدانی از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. و نیز با استفاده از روش
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 پژوهش ینظر یمبان
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 مقدمه -2-6

ی وایی دارد و تعاریف متعددی در مورد آن ارائه شده است. حکمرای بسیار طوالنی تاریخچهوایحکمر      

در لغت به معنی حکومت، فرمانروایی، زمامداری و رهبری تعریف شده و در فرهن  آکسفورد به معنی 

که به وسیله آن یک کشور فعالیت مدیریت یک کشور یا کنترل یک شرکت یا سازمان آمده است؛ روشی 

(. هر چند این مفهوم به 99: 9924پور، گردد )قلیو یا موسسه کنترل می یا یک شرکت شوداداره می

وارد ادبیات علوم سیاسی و  9111از  governanceاندازه جامعه بشری قدمت دارد ولی تحت عنوان 

 اجتماعی شده و به طور گسترده مورد توجه نظریه پردازان این حوزه قرار گرفته است.

شد. نظر گرفته می( در government« )حکومت»مترادف با « یوایحکمر» عموماً 9111تا قبل از       

جدایی بین این دو مفهوم زمانی اتفاق افتاد که حکومت به عنوان سازمانی جدا از شهروندان و نه به عنوان 

به عنوان یک فرایند در نظر  9111یک فرایند مورد توجه قرار گرفت. در واقع، مفهوم حکومت تا قبل از 

ای از نهادها(، یکی از بازیگران اجتماعی در موعهشد و پس از آن، تحت عنوان یک نهاد )یا مجفته میگر

کنار دیگر بازیگران و یا بخشی از جامعه در کنار بخشهایی چون بخش خصوصی و نهادهای مدنی تعریف 

 (.91: 8114شده است )گراهام و دیگران، 

هدایت و هماهنگی عوامل به هم وابسته از طریق سیستمهای » ی به معنیوایدر متون اخیر، حکمر       

ای از قواعدی که رفتارهای عنی فرایند خط مشی گذاری، مجموعهو همچنین به م« قانونی نهادینه شده

(. 9: 8114دهی سیاسی آمده است )ترایب، دهد، و روشهای هدایت و جهتکل میعامالن اجتماعی را ش

و  گذای و اجتماعی تعریف کردهمشیحل مسائل با رویکرد جدید خط ی راوای( حکمر8111هیو و دیگران )

ی وایکنند. حکمرطح وسیعی از این واژه استفاده میالمللی امروزه در سمعتقدند که نهادهای ملی و بین

 شود.مند و هدایت میطریق آنها تعامالت اجتماعی، نظامهای سنتی دولت است که از شامل فعالیت

کنند که تصمیماتی را اتخاذ میگذاران مشیداند که در آن خططریقی می»ی را وای( حکمر8118) ایرنیوم

 «.شودمکان تحقق حقوق شهروندی فراهم میبراساس آن تصمیمات، ا

ن مسائل به طور جمعی حل و ی فرایندی است که طی آوایحکمر»( معتقدند که 9119آزبورن و گیبلر )

 «.گرددنیـازهای اجتماعی تأمین می س آن،شود و بر اسافصل می
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ی را به معنی استفاده از اختیارات سیاسی و اعمال کنترل بر جامعه و وای( حکمر9111جانسون )      

( معتقد است که 9111مدیریت منابع برای توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف نموده است. فرازمند )

و جریست « برای تأمین نیازهای آنان اشاره دارد ی به کیفیت روابط بین دولت و شهروندانوایحکمر»

آن یک جامعه یا  ی، اعمال عمومی قدرت و فرایندی است که از طریقوای( معتقد است که حکمر8111)

ی اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری برای مدیریت امور وایبنابراین حکمر یابد.سازمان توسعه می

گیرد و را، نظارت و ارزیابی را در بر میگیری، اجایند تصمیمی فروایسطوح است. حکمرکشور در همه 

شان نافع خود را دنبال و حقوق قانونیشامل ساز و کارهایی است که از طریق آنها شهروندان و گروه ها م

(. 7: 8119گذارند )چیبامبو، نند و اختالف نظرها را به بحث میکمال کرده، تعهدات خود را عملی میرا اع

گروه ها( را  شود بلکه بخش خصوصی و جامعه مدنی )افراد وی تنها شامل حکومت یا دولت نمییواحکمر

( همـه این عوامل اعم از 8118به باور پورتر ) (.4: 8118؛ پورتر، 995: 8191گیرد )اسمیت، نیز در بر می

مات عمومی أمین خددولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای ت

ای دارند. از این رو تعامل بین این سه بخش باید ها نقش ویژهاند و هر یک در تأمین هدفبا هم در تعامل

 طـوری طراحی شود که بتواند هدف های متعدد جامعه را تامین نماید.

قلمرو  ی، هنوز این تعاریفوای( معتقد است که با وجود تعاریف متعدد در مورد حکمر9111رودز )      

ف مبنایی و اساسی از این مفهوم اید مشخص نکرده و ضروری است تعاریه بی را آن طور کوایمبهم حکمر

ی وایرا از دیدگاه سامی فاینر مورد بحـث قرار داد و سپـس در مورد حکمر« حکومت»ارائه شود. وی ابتدا 

 اند از:از دیدگاه فاینر عبارت ی حکمرانیهاجدید به اظهار نظر پرداخت. ویژگیبا ارائه یک نوع شناسی 

ی مترادف فرض وایومت و حکمراین تعریف حک ؛ در«یوایحکمر»یا « فعالیت یا فرایند حکومت کردن»ـ 

 شده است.

 ـ تنظیم قوانین و مقررات برای اداره امور جامعه.

بهره « انحکمران»یا « ومت کردنحک»ـ منتفع شدن افرادی که از نتیجه کار و عملکرد ناشی از وظیفه 

 گیرند.می

 شود.ص که به وسیله آن جامعه اداره میـ شیوه، روش یا سیستمی خا

فرایندهای جدید »ی هم معنی و مترادف با حکومت نیست و اشاره دارد به وایدر ادبیات کنونی حکمر

معه شی که به آن طریق جاحکومت کردن یا اداره امور، تغییر در شرایط تنظیم قوانین و مقررات، یا رو

است که  ی، رودز شش بعد کارکردی برای آن بیان کردهوایبرای کاهش ابهام حکمر «.شوداداره می

ی به وایی به مثابه اداره سازمانها و شرکتها، حکمروایی به مثابه دولت حداقلی، حکمروایعبارتند از: حکمر
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های مثابه سیستم ی بهوایی خوب، حکمروایی به مثابه حکمروایمثابه مدیریت دولتی نوین، حکمر

  ده.های خود سازمانشبکهی به مثابه وایسایبرنتیک اجتماعی، حکمر

و نهادهایی ی را شامل فرایندها، ساختارها وای( حکمر8119در تعریفی جامع تر دانسون و اسمیت )      

ذ، قدرت و ها، اجتماعات و جوامع، تصمیماتی را اتخادانند که از طریق آن گروه)رسمی و غیر رسمی( می

    ها و افراد را ها و انجمنرفتارهای گروه های استراتژیک را تعیین،اختیار را توزیع، اعمال و هدف

 کنند.ها را واگذار میدهی، و مسئولیتسازمان

کند که چگونه قدرت و تارها، فرایندها و سنتها مشخص میی در معنی تعامالت میان ساخوایحکمر     

کنندگان با هم ارتباط برقرار شوند و شهروندان و دیگر مشارکتیو تصمیمات اتخاذ م ها اعمالمسئولیت

کسی نفوذ دارد، چه  شود اینکه: چهقدرت، روابط و پاسخگویی معنی می ی باوایکنند. اساساً حکمرمی

گیرندگان در مقابل تصمیمات خود پاسخگو هستند )گراهام و گیرد، و چگونه تصمیمکسی تصمیم می

 (.91: 8114یگران، د

ی مورد توجه قرار داده، و وایهای متفاوتی را در تعریف حکمر( زمینه8114گراهام و همکاران )     

ی در وایا شناخت حکمربه باور آنه اند.ملی، نهادی و اجتماعی تعریف کردهی را در سطح جهانـی، وایحکمر

ل چهار دایره متداخل است که چهار بخش شام 8ـ9های دیگر است. نمودارتر از زمینهسطح ملی آسان

ها، در سطح بیرونی و مدنی، بخش خصوصی و رسانه دهد: حکومت یا دولت، جامعها نشان میراجتماعی 

یک بخش در ها در شکل بیانگر نقش زیاد یا کم بزرگی یا کوچکی دایره تر شهروندان قرار دارند.وسیع

فوذ آن بخش در جامعه دارد(. وضعیت این شکل از کشوری تر نشان از وسعت نجامعه است )دایره بزرگ

خاصـی نقش  به کشور دیگر متفاوت است. برای مثال ارتش یا جامعه مدنی ممکن است در کشور

دهد که ارتش وضعیت کشوری را نشان می 8ـ8نمودارهای دیگر داشته باشند و بیشتـری نسبت به بخـش

 کند، و دولت و جامعه اقتصادی ضعیفی دارند.ج خصوصی در آن نقش زیادی ایفا میو بسی

 کنند:مرو تعریف میی را در چهار قلوایگراهام و دیگران حکمر

 ی در قلمرو جهانی که با موضوعات خارج از قلمرو یک کشور سر و کار دارد.وایـ حکمر

« حکومت»ن حکمرانی با عنوای در قلمرو ملی )درون یک کشور(؛ در بعضی مواقع از این نوع وایـ حکمر

ی به این وایدر هر حال حکمر ای و ملی دارد.مختلفی چون محلی، استانی، منطقه شود و سطوحیاد می

گیریهای مختلف های مدنی ممکن است در تصمیمموضوع توجه دارد که چطور عامالن دیگر نظیر سازمان

گر در این سطوح تعامل یای و محلی یا شهری نقش ایفا نمایند و چگونه با همددر سطح ملی، منطقه

 (.891: 8191کنند )تامکیو، برقرار می
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هایی را در بر های سازمانعالیتی فوایی سازمانی(؛ این نوع حکمروایی در قلمرو سازمان )حکمروایـ حکمر

اند، و ی از آنها شرکتهای تجاری و خصوصیگیرد که معموالً در برابر یک رئیس پاسخگو هستند. تعدادمی

 س ـ نهادهای دولتی هستند.رـ مثل بیمارستانها و مدا برخی دیگر

ها در ی در بر گیرنده فعالیتواینوع حکمری محلی(؛ این وایی در قلمرو جامعه محلی )حکمروایـ حکمر

 سطح محلی است و تحت شمول قوانین و مقرات محلی قرار دارد.

 

 توسعه  -2-2

ـ نظر آن اجـزا   بـه  پرداختن از قبل ه،ینظر یک از یلک ریتصو داشتن رسد می نظر به        . د باشـد یـ مف هی

 و رودهـا  ه،یهمسا یشورهاک،یمیاقل ،ییایجغراف مختصات هک است شورک یک از ای نقشه مانند یلک ریتصو

 شـور ک آن اتییـ جز بـه  پـرداختن  و مناطق شناخت ،یلک ریتصو نیا از پس. دهد می نشان را آن ارتفاعات

ـ نظر آن شیدایپ علل از یریتصو ابتدا در دیبا زین هینظر یک همف یبرا. است تر جذاب و تر آسان  ارتبـاط  ه،ی

ـ  هـای  سیاسـت  و آن یاصـل  پردازانهینظر مل،کم و بیهای رق نظریه با هینظر آن  آن یاربردهـا ک و یاجرائ

 .آورد به دست هینظر

یافتـه و مسـائل   توسعه مفهومی است که به ویژه پس از جن  جهانی دوم و ظهور ملل تازه اسـتقالل        

خـود   9149ژانویـه   81( رئیس جمهور وقت آمریکا در نطق Harry Trumanآنان رواج یافت. هری ترومن)

نیـافتگی بـا   از حل مسائل مناطق توسعه نیافته سخن گفت وپس از آن بتـدریج بحـث از توسـعه و توسـعه    

نوسـازی در ادبیـات علـوم    پشتوانه عظیم نظری از قرن نوزدهم در خصوص رشد، تکامل، ترقـی همـراه بـا    

های فرهنگی، سیاسـی، اجتمـاعی و اقتصـادی     اجتماعی شیوع یافت.در اصل توسعه با تغییرات و دگرگونی

 عظیمی ارتباط دارد که ابتدا در اروپا و غرب و سپس در مناطق دیگر جهان به تدریج جریان یافت.

داری هسـتند.  آنـان مـدافع نظـام سـرمایه     اند که بیشتر آغازگران بحث در مورد توسعه متفکران غربی بوده

داری براساس وضعیت فکـری و  گیری اکثر مدافعان توسعه از نظرگاه سرمایهشیوه بررسی، ارزیابی، و جهت

انـد. بعضـی از    طبعاً کمتر به مسائل و نیازهای جهـان سـوم توجـه کـرده     اجتماعی کشورهای غربی بوده و

انـد. در   داری( سخن گفتهسرمایه)کمونیستی یا شبه داریغیر سرمایهای  مندان به توسعه نیز از جامعهعالقه

ای از  ریزی اسـت. عـده  های اقتصادی و اجتماعی براساس برنامه این نوع جوامع تالش برای کاهش نابرابری

اند ولی جریان کلـی   ای جهان غیرغربی را مطرح کرده روشنفکران جهان سوم با نگاه انتقادی فرآیند توسعه

توان اظهـار   داری است. از اینرو میهای مربوط به توسعه همچنان در جهت توسعه سرمایهومی دیدگاهو عم

داری ها، نظرات و مکاتب فکری مطرح شده بیشتر ناظر بر قوانین حاکم بر جهان سـرمایه داشت که دیدگاه

 است.
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انـد. هـردو دارای    دهای بـو  دهنـده بـه اندیشـه توسـعه    مکتب نوسازی در تعامل با مکتب مارکسـی سـاخت  

داری، عیت سنتی به مـدرن، اهمیـت نظـام سـرمایه    تأکید بر تحول جوامع از وض باشند: اشتراکاتی چند می

ترین وجوه اشتراک دو مکتـب   مرکزیت عنصر سرمایه و سود، و نقش تکنولوژی و صنعت در توسعه از اصلی

 باشد.   می

هـای  ندارد. عدم توافق در تعریف توسعه ریشـه در نگـاه  در مورد توسعه وفاق مفهومی و تجربی وجود        

ای توسعه دارد. با وجود برداشت جـامع نسـبت بـه توسـعه و      گرایانه مسلط بر جریان اندیشهبخشی و غرب

نظـر از توسـعه ضـمن اینکـه هدفـدار       اصالح جامعه تا افزایش درآمد سرانه معنـی مـورد   تأکید بر بهبود و

ی متعدد خواهد بود. در این صورت توسعه امری جامع و فرآینـدی اسـت کـه    هاشود مرتبط با موقعیت می

توان آن را به معنی نوسازی دانست. نوسازی به معنی تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصـادی و سیاسـی و    می

انسانی جامعه برای دستیابی به هدف کلی یعنی بهبود و پیشـرفت جامعـه انسـانی اسـت. توسـعه فرآینـد       

از مرحله سنتی به مدرن معنی شده است. بدین لحـاظ اسـت کـه بیشـتر مـدافعان اندیشـه       انتقال جامعه 

 (.9: 9918اند) آزاد ارمکی،  بندی جوامع با نگاه و برداشت تکاملی پرداختهتوسعه به طرح طبقه

 سیر تاریخی توسعه  -2-9

یرا ماهیت علم تراکمی بـوده  آید، ز مراجعه به پیشینه در هر بررسی علمی گامی اساسی به شمار می         

و هر محققی باید از کار گذشتگان خود آگاهی یابد و کار خود را بـر اسـاس آن پـی گیـرد. بـه یقـین هـر        

آن سبب جلوگیری از اتالف وقت، هرز رفتن نیروهـا و   ای است که حصول اطالع از ای دارای پیشینه نظریه

نتقال مطالب نظری، نخستین گام در هر سیستم و شـیوه  شود. به همین دلیل نیز ا ها می کاریانجام دوباره

رود. این کار به ویژه زمانی مفیدتر خواهد بود که ما را تا بازشناختن مـرز معلومـات و    آموزشی به شمار می

مجهوالت در هر رشته معینی از علم هدایت کند. اما مسئله مهم این است کـه موضـوع مـورد شـناخت از     

های اجتمـاعی دارای ایـن ویژگـی     )چند وجهی( و پیچیده باشد که اغلب پدیده ایهای چندرخساره پدیده

هستند. در این موارد نه تنها وجود شناخت یک پیش شرط است، بلکه انواع شناخت هم باید لحاظ شود و 

ای چون توسعه که کلیه متخصصین  ترین نوع آن به کار گرفته شود. در مورد پدیده هم باید برترین و دقیق

عقالنـی دربـارة آن حاصـل نشـود کارگشـا       اند تا شـناخت عمیـق و  داستانای بودن آن همچندرخساره در

 باشد.   نمی

اگرچه عمر اقتصاد توسعه بسیار کوتاه است و تاریخ شروع آن به نظر اکثر متفکرین ایـن رشـته بـه اواخـر     

درحـال توسـعه امـروزی     ، یعنی پس از جن  جهانی دوم و استقالل سیاسی بسیاری از جوامع9141دهۀ 

رسد. به نظـر   نیافتگی پدیده جدیدی نیست و عمر آن به چندین قرن میرسد، اما در واقع پدیده توسعه می

هـای زیـادی بـین    اکثر دانشمندان از دوران اولیه زندگی بشر تا شروع قرن شانزدهم میالدی اگرچه تفاوت
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وجود داشته است امـا اخـتالف چنـدانی بـین      ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جوامع

سطح زندگی و سطح تکنولوژی آنها نبوده است. اما این پرسش که از قرن شانزدهم به بعد چـه اتفـاقی رخ   

داده و یا ارتباط و پیوند بین دو پدیده توسعه و توسعه نیـافتگی چگونـه اسـت،  بطـور اجمـال دو دیـدگاه       

 ه است.    تاریخی توسعه مورد بررسی قرار گرفت

 

 ی خو)واینهادهای اجتماعی و توسعه و پیدایش نظریه حکمر -2-4

از آنجا که بحث مورد پژوهش در تحقیق حاضر یعنی مدیریت و حکمروایـی ارتبـاط تنگـاتنگی بـا              

ای دارد بـه اختصـار مطـالبی     هـای عمـل آنهـا در فرآینـدهای توسـعه     مسئله نهادهای اجتماعی و مکانیزم

 شود. ن ارائه میپیرامون آ

 ذهـن  همـواره  کـه  اسـت  یامقولـه  ،یکلیـد  نهـاد  دو ایـن  میـان  ارتبـاط  نیز و بازار و دولت جایگاه        

 و فـراز  بـا  تـاکنون  گذشته قرن از ارتباط این. ساخته است معطوف خود به را سیاستمداران و اقتصاددانان

 مصـادیق  مشـاهده  دنبـال  بـه  بیستم، قرن آغازین ربع سه در اگرچه. بوده است مواجهی متعدد یهانشیب

 بـر  مبتنـی  توسـعه  یالگـو  اجتمـاعی،  رفـاه  تأمین در یدارسرمایه اقتصاد ناتوانی همچنین و بازار شکست

 مـدار دولت یهانظام و هایایدئولوژ و گردیده حاکم جهان یاقتصادها اکثر اصلی مشیخط عنوان به دولت

 خودنمـایی  لیبـرال،  یهـا دموکراسـی  در رفاه یهادولت تا گرفته کمونیستی یهانظام از مختلف یانحا به

 نئولیبرالیسـمی  رویکـرد  جوالنگـاه  را قرن این پایانی ربع دولت شکست مصادیق شدن آشکار اما. کردند می

 محـور  بـازار  توسـعه . دید می خویش تهی شکست خورده سوسیالیست رقیب از را مبارزه میدان که ساخت

 یسـاختار  تعـدیل . شد می دنبال یساختار تعدیل یهاسیاست طریق از زمان از رههب این در که بود هدفی

 طریـق  از طبیعـی  وضـع  یسـو  بـه  حرکـت  هدف با و المللیبین ینهادها توسط که بود سیاستی یابسته

 گردیـد  می توصیه توسعه حال در یکشورها به است، بازار نظام غیر چه هر از اقتصاد یپا و دست یرهاساز

 ایـن  موفقیـت  عـدم  دلیـل  مهمترین شاید. بود همراه ناموفقی تجربه با کشورها این از یبسیار در هالبت که

 و مـدلی  نگاه که دانست دانش اقتصاد در نئوکالسیک رویکرد فرد به منحصر ویژگی در بتوان را ها سیاست

 فلسـفه  بـا  اقلیمی رایطش و فرهن  ملل تاریخ، جامعه، متقابل رابطه به و داشته یاقتصاد عامالن به ای ذره

 و رشـد  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  از یکـی (. 9-4: 9921الساداتی، برادران شرکا  و ملک(است توجهبی اقتصاد

 آن بـر  عمـومی  اعتقاد هاکالسیک درزمان. است اقتصاد در آن مهم نقش و دولت دخالت ،یاقتصاد توسعه

 اجتمـاعی  امنیـت  حفـ   بـه  منحصـر  را دولـت  وظیفه و باشد داشته دخالت اقتصاد در نباید دولت که بود

 قـرن  امـا  .نداشـتند  اقتصـاد  در گسترشـی  به رو نقش ها دولت 91 قرن اواخر تا اساس این بر .دانستند می

 مهـم  عوامـل  از یکـی  ، 9191 بـزرگ  بحـران  .دانسـت  مـدار دولت یهانظام توسعه قرن توان می را بیستم
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 کننـده هـدایت  عنـوان  بـه  دولـت  دخالـت  لـزوم  دوره این در .دبو کینز گراییدولت یهااندیشه از استقبال

 بـدون  یاقتصـاد  توسعه و رشد به دستیابی که بود این حاکم تفکر و شد می احساس یاقتصاد یهافعالیت

 وجود به دولت نقش کاهش سمت به هاییگرایش مجدداً 9121 دهه شروع با .نیست ممکن دولت دخالت

 شـدن  آشـکار  و سـو  یـک  از 9111 دهـه  اواخر از عمومی انتخاب مکتب پیروان یهااندیشه گسترش .آمد

 دیگـر،  یسـو  از آنهـا  ورشکسـتگی  و پـایین  یپـذیر انعطاف بازدهی، فقدان دولتی، های شرکت یناکارآمد

 پـول،  المللـی بین صندوق و جهانی بانک .آورد فراهم را بازار اقتصاد طرفداران دیدگاه مجدد طرح موجبات

 بـه عهـده   گردید مطرح یساختار تعدیل های سیاست عنوان تحت که را جریان این یررهب 9121 دهه در

 آنهـا  رأس در و نهادگرا اقتصاددانان گسترده انتقاد مورد 9111 دهه اواسط در تعدیل های سیاست .گرفتند

 یگشـا راه توانـد  مـی  بـازار  - دولـت  سـازنده  تعامـل  است، معتقد استیگلیتز .گرفت قرار استیگلیتز جوزف

 نهـاد  دو نـه  هسـتند  مکمـل  نهـاد  دو بـازار  و دولت اساس این بر .باشد یاقتصاد اصالحات فرآیند موفقیت

 مناسبی محیط کارآمد، ینهادها ایجاد با باید می نهادساز، اجتماعی نهاد یک عنوان به دولت درواقع .رقیب

 ایـن  از و مهیـا  وقت اتالف از دور به و ساده کم هزینه، یاگونهبه  جامعه افراد یاقتصاد روابط تنظیم یبرا

سـامتی و دیگـران،   ) سازد فراهم را یاقتصاد توسعه رشد و موجبات بازار دهندهییار دست عنوان به رهگذر

9911 :925-924.) 

 دوره سـه  بـه  را توسـعه  حـال  در یشورهاک در یگذاراستیس توسعه، اقتصاد علم شیدایپ هنگام از        

 دورة .خوب یوایمرکح ای دولت دورة(ج دولت حداقل، دورة(ب بزرگ، دولت دورةف(رد الک کیکتف توان می

 یبازساز با مقارن دوره نیا .یابد می ادامه 9171 دهۀ اواخر تا و آغاز شده دوم یجهان جن  انیپا از نخست

بـر   را نـز کی هـای  اندیشـه  9181 بـزرگ  ودکر دوران تجربۀ. است مارشال طرح و در اروپا جن  های ویرانی

 در دولـت  را مداخلـه  ودکـ ر و یاریکـ ب درمان نزکی بود. ساخته مکحا یگذاراستیس محافل و اقتصاددانان

 به گسترده و یمحور نقش توسعه، دادن حال در یشورهاک در نزکیآرا   بالفصل جۀینت . دانست می اقتصاد

 کرد می هیتوص را زیربرنامه دولت مدرن، بخش گسترش یبرا نوبل برنده اقتصاددان سیلوئ آرتور .بود دولت

 ردالیم .دانست می مجاز را یمل تا ایمنطقه سطح از و النک تا صنعت از سطوح مختلف در دولت مداخلۀ و

 امالًکـ  المللتجارت، بین ژهیو به بازار، به نسبت بود هم یجهان سطح در یگذاراستیس هک نوبل گریبرنده د

 رائـول  .دانسـت  مـی  یافتگیـ ند توسـعه یتشد موجب را ارک یالمللنیب میتقس به ورود و رشیپذ و بود نیبدب

ـ  9111 دهه در هک اردوسوک مانند نیالت یایکآمر اقتصاددانان از یاریبس همراه زین شیپرب  جمهـور  سیرئ

 تجـارت  در دولـت  مداخلـۀ  و توسعه حال در یشورهاک انیز به الملل رانیب تجارت روند یهمگ  شد لیبرز

 هیتشـب  نیزمـ  از مـا یهواپ برخاسـتن  بـه  را توسعه رودن نیروزنشتا .دانستند می ریناپذناباجت را المللنیب

 یـک هـا،   اخـتالف  همۀ وجود با .آورد فراهم را نیزم جاذبه بر غلبه یبرا الزم سوخت دیبا ه دولتک کرد می
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 بـا  همه ؛"است ریناپذ توسعه اجتناب به یابیدست یبرا دولت گسترده مداخله" :داشت وجود کمشتر نقطۀ

 در عمالً و مجاز ینظر لحاظ به دولت .نظر داشتند وحدت یریگجهینت نیا در متفاوت ینظر های چارچوب

 داسـتان  9171 دهـۀ  اواسـط  تـا  .نـد ک مداخلـه  ارکـ  و هیو سـرما  ارز بازار تا گرفته االک بازار از بازارها تمام

 را خـود  یجا یرکف یالگو نیا یالدیم هفتاد دهۀ انیپا گذشت. در ن منوالیهم بر توسعه یگذاراستیس

 امـور  یواگذار و اقتصاد در دولت مترک مداخلۀ توسعه، ارکراه د،یجد یالگو در .داد حداقل دولت یالگو به

 دولـت  .بودنـد  تحـول  شـگام یپ انگلسـتان  و ایکـ آمر زین بار نیا .شد می جستجو بازار و ها قیمت ارکو ساز به

ـ  و رفاه دولت رکمبت گر ومداخله دولت شتازیپ هک یشورک دو دند،بو حداقل دولت طراح تاچر و گانیر  یمل

 راه را "یسـاز  یخصوصـ "و "یوآزادسـاز  هـا  قیمت تیمکحا" ،"حداقل دولت" بار نیا .بودند عیصنا شدن

ـ ا بـا  همزمان زین یالمللنیب صندوق و یجهان کمانند بان یاقتصاد یالملل نیب محافل .دانست می نجات  نی

ـ  یایکـ آمر یشـورها ک .سردادند را ییبازارگرا دوران آغاز و ییگرادورة دولت انیپا رشعا ها سیاست  از نیالت

ـ پا در نیآرژانت و یلیش .بودند شگامیپ توسعه حال در یشورهاکان یم  و یسـاز یهفتـاد خصوصـ   دهـۀ  انی

ـ ا 9121دهۀ اوائل از زین ییقایآفر یشورهاک و ردندک اجرا را اریع تمام یآزادساز  بـا  .رفتنـد یپذ ار الگـو  نی

 یسازیخصوص با خواستند می شورهاک نیا .افتندیش یافزا بارهیک به الگو نیا انیمجر شرق، کبلو یفروپاش

ـ ا ینظر های بنیان .نندک جبران را خود یخیتار یخطا قرن مین ش ازیب دولت، مداخالت عیسر حذف و  نی

 انتخاب تبکم و هاستیمانتر و یشیاتر تبک، میکالسکنئو یرکف سنت بود، شده شناخته زین ینظر یالگو

 از یطرفدار به را یمختلف های استدالل و زهیتئور را اقتصاد در مداخلۀ دولت لکمش ینوع به یهمگ یعموم

فـرض   زیـ ن انانکبو زیجم .دانست می یراسکدم دشمن را دولت مداخلۀ یکها فون .کردند ارائه می بازار نظام

 تـب کم روانیپ برد و سؤال ریز به کند می جبران را یافتگینتوسعه ای دوکر مداخالتش هک را رخواهیخ دولت

-یذ و فشار های گروه ریاس ایدن یشورهاک ترین دمکراتیک در یحت ها دولت هک دادند نشان یعموم انتخاب

 دولـت  مداخلـۀ  محصـول  را یالدیمـ  71و 11 دهـۀ  یتـورم  ودکر و تورم زین دمنیفر لتونیم .هستند نفوذ

 و ردنـد ک بنـا  را حـداقل  دولـت  ینظر یمبان بودند برندگان نوبل سه هر هک اقتصاددان سه نیا رد.ک یمعرف

 دولت ردیکرو به نسبت یتینارضا 9111 دهۀ اواسط پرداختند. از ها آرا  آن بسط به اقتصاددانان از یاریبس

 همـان  .گرفت رقرا گسترده استقبال مورد خوب یوایمرکح ردیکرو دهه، ان آنیپا از و گرفت لکش حداقل

ـ          امـا   پرداختنـد  خـوب  یوایـ مرکح ۀیـ نظر جیتـرو  و نیتـدو  بـه  حـداقل،  دولـت  مـروج  یالمللـ نیمحافل ب

ـ  و وزکـ  رونالـد  نـور،،  داگـالس  جمله از یگرید اقتصاددانان آن یاصل پردازانهینظر  ژوزف از همـه،  شیب

 .شـدند  اقتصاد نوبل زهیجا برنده یمگه و رندیگیجای م ینهادگرائ تبکم در شیب و مک هک بودند تزیاستگل

 برنامـۀ  .ه پرداختنـد یـ نظر نیا به مختلف های دریچه از ملل سازمان و پول یالمللنیب صندوق ،یجهان کبان
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 دیـ لک عنوان به را خوب یوایمرکنام ح به یاستیس پول یالمللنیب صندوق یحدود تا و ملل سازمان عمران

 (.818-814: 9925نمودند)میدری،  مطرح توسعه یمعما

 حکومت و حکمروایی -2-5

 ینهادهـا  حکومت .انگاشت یکسان یوایحکمر با نباید را حکومت دهد می نشان پایدار توسعه ادبیات        

 یبرقـرار  دارعهده که گیرد می بر در را نظامی و قضایی، اجرایی، ،یگذارقانون یهادستگاه و یادار-سیاسی

 بـه  حکمروایـی،  آنکـه  حـال  هستند؛ شهروندان گوناگون ینیازها برآوردن و جامعه گرداندن امنیت، و نظم

 افـراد )شـهروندان  و دولـت  روابـط  چـون  و چنـد  و قدرت کاربرد چگونگی ،یگیرتصمیم فرآیند یا هاپویش

 پاسخگویی و تعامل قدرت، کاربرد چگونگی با پیوند در حکمروایی ،یبنیاد یاگونه به .دارد اشاره وگروهها(

 تصـمیم  کسـانی  یا کسی چه شود، می گرفته هاتصمیم چگونه همچون، مهمی یهاپرسش با و یابد یم معنا

 سـطح  در توانـد  مـی  که هایی پرسش .است مرتبط ...و باشد باید چگونه شهروندان و دولت تعامل گیرند، می

 دهه طی رد(. 971-921: 9917، شود) حیدری ساربان  مطرح ینهاد و جهانی ،یکشور ،یامنطقه محلی،

 علـوم  نظریـه سیاسـی،   حـوزه  در ویـژه  بـه  اجتمـاعی،  علوم محوری های واژه از یکی به حکمروایی ،9111

 "کـردن  فرایند حکومـت  یا عمل" اصطالح این سنتی تعریف. است شده تبدیل انسانی جغرافیای و سیاسی

 فرمانـدهی  ه معـانی ب حکومت. (9928 جانستون،) است مترادف حکومت با حکمروایی تعریف این در. است

. اسـت  آمده تعیین کردن و کردن نفوذ کردن، تنظیم کردن، کنترل کردن، هدایت کردن، راهنمایی کردن،

 بنـابراین . اسـت  کشور آمده امور اداره نیز و اقتدار اعمال طریق از حکمرانی معنی به خاص طور به حکومت

 هـای  شـاخه  دربرگیرنـده  که " است مابانهاراقتد گیریتصمیم جایگاه و رسمی سازمانی ساختار"... حکومت

 کـنش، ...مقابـل، حکمروایـی   کننـد در  می کنترل را آنها که است کسانی نیز و کشور گذاریقانون و اجرایی

. رونـد  مـی  هم در و خصوصی عمومی بخش و ها سازمان بین مرزهای آن در که است اداره سیستم یا شیوه

 حکمروایـی .  اسـت  غیرحکومتی نیروهای و حکومت درون و بین لمتعام روابط وجود حکمروایی جوهره... 

 مشـترک،  قواعـد  و هـای ارزشـی   چارچوب مشترک، اهداف وجود بنابراین و مشترک اقدام معنی به تلویحاً

 قابـل  انفـرادی  انجام اقـدامات  طریق از که است جمعی منفعت به دستیابی برای خواست و پیوسته تعامل

اسـت.   مربـوط  شـوندگان وحکومـت  حاکمان مدنی، جامعه و دولت بین روابط به حکمروایی. نیست حصول

شـود   مـی  متمایز حکومت از حکمروایی اغلب دانشگاهی متداول کاربرد در اخیراً که دارد می بیان جانستون

-ماهیت سازمان به مربوط نخست کاربرد. داد تشخیص توان می را گسترده کاربرد اصطالح دو این مورد در

 در تولیـد  بـازیگران  و نهادهـا  از ای گسـترده  طیـف  دخالـت  به عنـوان  حکمروایی ، کاربرد این در. است ها

 ظـاهراً مسـتقل،   دولتـی  هـای  سـازمان  دولتی، غیر های سازمان شامل طیف این. شود می تعریف ها سیاست

 سـت ا نهادهای دولتی از دسته آن همچنین و اجتماعی های جنبش فشار، های گروه خصوصی، های شرکت
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 از تـر حکمروایی گسـترده  ، تعریف این در. شوند می تلقی حکومت رسمی بخش عنوان به سنتی طور به که

 اسـت  ایـن نکتـه   تأیید حدی تا تعریف این. آید می شمار به آن های مؤلفه از یکی حکومت و است حکومت

 نبـوده،  عهده دولـت  هب تنها گاههیچ جامعه توسعه هدایت و پیچیده اجتماعی های نظام سازیهماهن  که

 از بیشـتر محققـان  . اسـت  بوده دولتی غیر و دولتی بازیگران طیف میان متقابل روابط مستلزم همواره بلکه

 اسـت  کاهش یافتـه  دولت اهمیت حکمروایی عمومی فرایند در که دارند می اظهار و روند می جلوتر هم این

 میـان  روابـط " ماهیـت  بـه  حکمروایی دیگر کاربرد اندیافته تری مهم نسبتاً نقش دولتی غیر های سازمان و

 بـرخالف . اسـت  ترتیب و نظم از ای ویژه شکل حکمروایی شامل کاربرد، این در. شود می مربوط "هاسازمان

 در فـردی  رابطـه  برخالف همچنین و دارد وجود سلسله مراتب بر مبتنی نظم در که پائین به باال از کنترل

 خـود " یعنـی  حکمروایـی . اسـت  ها شراکت و ها طریق شبکه از نظم برقراری مستلزم حکمروایی بازار، نظم

 ماهیـت  در تغییـر  بـه  معمـوالً  پذیرند می را کاربرد که این نظرانیصاحب. "سازمانی بین روابط دهیسامان

: 9927)برک پور و اسـدی،   کنند می به حکمروایی اشاره مراتب( )سلسله حکومت از معاصر، جوامع در نظم

 گردیـده  مطرح اخیر هایسال طی مدنی جامعه سازینهادینه راستای در "خوب یوایحکمر" مفهوم (.991

 یکـی  امـروزه  و گردیده مدیریت و سیاست توسعه ادبیات وارد میالدی 21 دهه اواخر از اصطالح این. است

 طـی  9121 سـال  در جهـانی  بانـک . آیدمی شمار به جهانی عرصه در کشورها ارزیابی در اساسی مباحث از

 اداری نظـام  و اعتماد قابل قضایی نظام کارآمد عمومی خدمات ارائه" عنوان به را خوب یوایحکمر گزارشی

 بـه  دیگری هایویژگی و آمد عمل به خوب یوایحکمر از مختلفی تعاریف آن از پس. کرد تعریف "پاسخگو

 مسـتقل،  قضـایی  نظـام  شهروندی، قحقو از حمایت آزاد، انتخابات سیاسی، آزادی. شد افزوده اولیه تعریف

 در. بـود  بعـدی  تعـاریف  در خوب یوایحکمر عناصر زمره از بهداشتی و آموزشی امکانات و اجتماعی توسعه

 را خـوب  یوایـ حکمر هایویژگی از تریطوالنی فهرست میدهد ارائه خوب یوایحکمر از گراهام که تعریفی

     قبلـی  عناصـر  بـه  را آزاد و مسـتقل  هـای رسـانه  و تیحکـوم  نظـام  در شفافیت اطالعات، آزادی و برده نام

 بـوده  اقـداماتی  مجموعـه  و تصـمیمات  اعمال آن یاولیه مفهوم در حاکمیت یا یوایحکمر اصوالً افزایدمی

 بـوده  فائقه نیروی و قدرتمند دولت مدل بر مبتنی مفهوم این. انددادهمی انجام جوامع در هادولت که است

 کشـور  صـحنه  بـازیگر  تنهـا  دولت امروزه اما کندمی توصیف انیاتلو در را آن هابز که است دولتی همان و

 بخـش  دولت، جامعه در یوایحکمر بازیگران. باشدنمی او عمل حاصل صرفاً یوایحکمر و شودنمی محسوب

 یبرخـ  در و هارسانه مذهبی، هایسازمان ذینفوذ، هایگروه غیردولتی، هایتشکل یا سوم بخش خصوصی،

 اسـت  آن تشـکیل دهنـده   اجـزا   سـایر  و اصـلی  قوه سه از مرکب دولت نهاد. است انتظامی نیروی جوامع

 مهمـی  جـز   و نمایندمی توزیع آنها میان را اطالعات و کنندمی ایفا را بازیگران پیونددهنده نقش هارسانه

  اما میشود محسوب دولت از بخشی اگرچه نیز انتظامی نیروی. روندمی به شمار هافعالیت سازیشفاف در
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