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چکیده
مفهوم «حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب» اصوالً در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل ایجاد شده و در سایه
حمایتهای سازمان ملل متحد پرورش یافته است .با این همه رویکرد حقوق بشر ،به توسعه مفهومی است که در چند دهه
اخیر به مرور در اعالمیهها و اسناد بینالمللی گوناگون توسعه پیدا کرده است .از نظر واژهشناسی ،حکمرانی به واژه یونانی ( (
KUBERNANبه معنای هدایت یا اداره کردن برمیگردد که توسط افالطون در ارتباط با نحوه طراحی نظام حکومتی مورد
استفاده قرار گرفته است .تعاریف بسیار متعددی برای اصطالح حکمرانی ارایه نمودهاند .در یک تعریف از این اصطالح آمده؛
حکمرانی یعنی اداره کردن قواعد سیاسی رسمی یا غیررسمی یک بازی .حکمرانی اشاره به آن معیارهایی دارد که شامل وضع
قواعد برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چهارچوب آن قواعد است .تمامی تعاریف جهت تعریف حکمرانی بیانگر
مفهومی وسیع تر از حکومت هستند .کاربرد جدید این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمیشود؛ بلکه شامل سه نهاد
حکومت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی میشود .از این روی اصطالح مذکور حکمرانی دولت را در برمیگیرد .اما با درگیر
کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می رود .هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ،ضروری هستند .دولت ،محیط
سیاسی و حقوقی مناسب به وجود میآورد ،بخش خصوصی اشتغال و درآمد ایجاد مینماید و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی و
اجتماعی گروههای فعال برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را تسهیل مینماید.
واژههای کلیدی :حکمرانی خوب ،مدل مفهومی ،توسعه انسانی ،توسعه پایدار
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 .1مقدمه
حكمراني خوب نخستين بار در دهه  1990به وسيله بانك جهاني مطرح شد .عدم كاميابي برخي كشورها در انجام وظيفه هاي حاكميتي
خود و نبود دولت كارامد سبب پيدايش انديشه حكمراني خوب شده است .حكمراني خوب از راههاي كمكردن ميزان اختالل هاي سياسي و
حداكثرساختن سطح سياستهاي مطلوب ميتواند در بهبود فضاي كسبوكار و به تبع آن ارتقاي رشد اقتصادي مؤثر شود .بهبود شاخص
حكمراني خوب دو سازوكار رقابت و پاسخگويي را به عنوان سازوكارهاي مؤثر در بهبود حكمراني معرفي مي كند.
از هنگام ظهور علم اقتصاد توسعه در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم ،سياست گذاري توسعه اقتصادي به سه دوره متمايز قابل تفكيك
است .دوره نخست از پايان جنگ جهاني دوم شروع ميشود و تا اواخر دهه  1970ادامه مييابد .اين دوره مقارن با بازسازي ويرانيهاي جنگ
در اروپا و طرح مارشال بود و از طرفي تجربه بحران بزرگ  1929را نيز پشتسر داشت .اكثر نظريهپردازان و سياستگذاران به دولت بزرگ
باور داشتند .در كشورهاي در حال توسعه نيز استدالل بر اين بود كه چون بخش خصوصي توان و سرمايه مورد نياز براي بسيج توسعه را
ندارد ،پس دولت منابع الزم را تجهيز مي  .كند اين دوره تا اواخر دهه  1970ادامه يافت .شركتهاي دولتي در عمل نشان دادند كه كارايي و
انعطافپذيري الزم را نداشته ،در معرض فشارهاي سياسي و تورم نيروي كار قرار دارند و اكثريت آنها زيانده هستند .در اين وضعيت ديدگاه
طرفداران اقتصاد بازار كه خصوصيسازي را كمال مطلوب دانسته و خواهان محدودكردن نقش دولت در اقتصاد بودند به شدت رواج يافت .در
رويكرد مكتب شيكاگو كه در ابتداي دهه  1990به اجماع واشنگتني معروف شد باور به قدرت بازارها بوده و كارامدي رقابت و سازوكار بازار
جاي تخصيص دولتي منابع را ميگرفت .طبق اين ديدگاه ،بازارها بهترين نتيجهها را به بار ميآورند و قيمتها بهترين تخصيص دهنده منابع
هستند .هر گونه دخالت دولت را نادرست ميدانستند .نگاه به دولت از عامل توسعه به جديترين مانع توسعه تغيير يافت .اين دوره كه از اواخر
دهه  1970آغاز شده بود در اواخر دهه  1990پايان يافت و از آن پس موجي تازه از نظريهها و رويكردها آغاز شد .در اين زمان بود كه
حكمراني خوب مطرح شد كه منظور از آن ،اعمال قدرت اقتصادي ،سياسي و اداري بر اساس قانون ،پاسخگويي و اثربخشي است.
در اين دوره دولت و بازار هر دو نهادي اجتماعي هستند كه از نقيصه ها و كاستي هاي گوناگون رنج ميبرند و توسعه در گرو رفع نقيصهها و
عيبهاي محمدرضا يوسفي و فهيمه بابايي  /فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي  42نهاد بازار و نهاد دولت است .كليد توسعه در
فراهمساختن شرايط و نهادهايي است كه دولت از عهده انجام وظيفههاي حاكميتي و پشتيباني خود برآيد و بتواند زمينهساز رشد بازار و
هدايت آن به نفع عامه مردم باشد .بعد از بروز جريان حكمراني خوب ماهيت مسئله تغيير يافت و مسئله كميت دولت جاي خود را به كيفيت
مداخله دولت داده است؛ زيرا دخالت دولت ضعيف و بد در اقتصاد ،مجموعهاي از بحرانها و عدم مداخله آن هم بحران هاي ديگري را پديد
ميآورد (مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي، 1383 ،ص (. 26درباره حكمراني خوب ،گر چه تعريفهاي گوناگوني ارائه شده است؛ اما
روح كلي حاكم بر تمام آنها چندان تفاوتي  .نميكند در ادامه به برخي از اين تعريفها اشاره  .ميكنيم ريشه يابي كلمه حكمراني ما را به فعل
راهبري يا هدايت كردن) مي رساند .اين واژه چنانكه از فرهنگ واژگان برميآيد هم معناي )Governmentحكومت) بوده است .در اينجا
حكمراني ،عمل يا شيوه حكومتكردن ،مقام يا كاركرد حكومتكردن است (كاير، 1386 ،ص) 3
.2مطالعه ادبیات

حكمراني :در يك تعريف ابتدايي ،حكمراني بهعنوان مجموعهاي از سنتها و نهادها كه حاكمان در چارچوب آنها عمل ميكنند يا بهعنوان
روش پيادهسازيِ قدرت در نهادهاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعيِ كشورها[ يا تصديگريِ اقتصادي ،سياسي و اجرايي براي مديريت كليهٔ
مناسباتِ كشور در كليهٔ سطوح تعريف شدهاست .اين تصديگري شامل سازوكارها ،فرايندها و نهادهايي است كه شهروندان و گروههاي
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ذينفع ،حقوق قانوني خود را مطالبه كرده ،با تعهدات خود آشنا شده و در مورد تفاوتها [يا اختالفات] ،با يكديگر مواجه ميشوند .بر اساس
برنامه توسعه سازمان ملل.
بر طبق جديدترين تعريف بانك جهاني ،حكمراني خوب ،در اتخاذ سياستهاي پيشبيني شده ،آشكار و صريح دولت (كه نشاندهنده
شفافيت فعاليتهاي دولت است)؛ بوروكراسي شفاف؛ پاسخگويي دستگاههاي اجرايي در قبال فعاليتهاي خود؛ مشاركت فعال مردم در امور
اجتماعي و سياسي و نيز برابري همه افراد در برابر قانون ،تبلور مييابد .به طور كلي ميتوان گفت كه حكمراني خوب ،تمرين مديريت
(سياسي ،اقتصادي ،اجرايي و…) منابع يك كشور ،براي رسيدن به اهداف تعيين شده ميباشد .اين تمرين دربر گيرنده راهكارها و نهادهايي
است كه افراد و گروههاي اجتماعي از طريق آن ،توانايي دنبال كردن عاليق و حقوق قانوني خود را با توجه به محدوديتها داشته باشند.

.3حکمرانی خوب
براي حكمراني خوب تعاريف گوناگوني ارائه شده است .البته روح حاكم بر همه آنها تفاوت چنداني با هم ندارد .به عبارت ديگر هر كدام از
تعاريفي كه از اين مفهوم بيان شده ،بعد با ابعاد خاصي از آن را مورد توجه خود قرار داده و بر مبناي آن به تعريف اين مفهوم پرداخته اند .در
ادامه به چند تعريف از تعاريف ارائه شده در باب حكمراني خوب اشاره خواهيم كرد:
 -1نظامي از ارزشها ،سياستها و نهادها كه جامعه به وسيله آن ،اقتصاد ،سياست و مسائل اجتماعي خود را از طريق سه بخش دولت،
خصوصي و مدني مديريت ميكند(.قلي پور)4 :1387 ،
-2حكمراني خوب كوششي است در جهت حاكميت قانون شفافيت ،مسئوليت پذيري ،مشاركت ،برابري ،كارايي ،اثربخشي ،پاسخگويي و
ديدگاه استراتژيك در اعمال اقتدار سياسي ،اقتصادي و اداري(ميدري)6 :1383 ،
-3راهكارها و فرايندها و نهادهايي كه به واسطه آنها شهروندان ،گروهها و نهادهاي مدني منافع خود را دنبال ،حقوق قانوني خود را استيفا،
تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعديل ميكنند(.شريف زاده)4 :1382 ،
-4بانك جهاني حكمراني خوب را بر اساس شش ويژگي تعريف مي كند":صدا و پاسخگويي ،كيفيت مقررا ت ،اثربخشي دولتي ،ثبات
سياسي  ،حاكميت قانون و كنترل فساد(دباغ)5 :1388،
 -5در تعريف ديگري تمركز اصلي بر شيوه عمل بازيگران رسمي و غير رسمي است كه بر فرايند تصميم گيري و اجراي آن دخالت
دارند(.شريف زاده)5 :1382،
-6تعريف بعدي به مهم ترين و كلي ترين خصلت نظريه حكمراني خوب مي پردازد .در واقع اين تعريف بر مبناي همكاري ،مشاركت و
تعامل سه بخش اصلي جامعه يعني دولت ،بخش خصوصي اقتصاد و جامعه مدني در تصميم گيري ها و اجرا تاكيد دارد .در واقع در حكمراني
خوب اين سه ركن به عنوان عناصر اصلي محسوب مي شود(.رزمي )2 :1391 ،بر اين اساس حكمراني خوب ايجاد نوعي تعادل ساختاري
ميان بخش هاي جامعه است.
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.4اصول حکمرانی خوب
گر چه در برخي از متون ،حكمراني خوب به معني دولت خوب نيز تعريف شدهاست ،اما نميتوان اين دو مفهوم را مترادف دانست ،زيرا همه
نهادهاي جامعه در قوه مجريه خالصه نشده و ساير نهادها نيز در روند اداره يك كشور به اندازه خود سهيم ميباشند .اما در ميان بسياري از
انديشمندان اين اتفاق نظر وجود دارد كه وجود دولت خوب ،شرط الزم براي حكمراني خوب است .كميسيون اقتصادي ،اجتماعي آسيا
و اقيانوس آرام)اصول مهم حكمراني خوب و عوامل مؤثر در تقويت اين اصول را تبيين نموده است؛ حكومتها با احترام نهادن به اين اصول
و اجرايي نمودن آنها ،ميتوانند گامهاي مؤثري در روند توسعه پايدار بردارند .اصول حكمراني خوب دارد به شكل زير تعريف مينمايد:

.4.1مشارکت:
ميزان مشاركت مردم در امور جامعه يكي از كليديترين پايههاي حكمراني خوب به شمار ميرود .مشاركت ميتواند به صورت مستقيم يا
غيرمستقيم (از طريق نهادهاي قانوني) صورت گيرد .البته نميتوان انتظار داشت كه در نظام تصميمگيري يك كشور ،تمامي نظرات موجود
مد نظر قرار گيرد ،بلكه مفهوم مشاركت در اينجا ،اشاره به آزادي بيان و تنوع ديدگاهها و سازماندهي يك جامعه مدني دارد.
-4.2حاكميت قانون :حكمراني خوب نيازمند چارچوب عادالنهاي از قوانين است كه در بر گيرنده حمايت كامل از حقوق افراد (بويژه
اقليتها) در جامعه بوده و به صورت شايستهاي اجرا گردد .الزم است ذكر شود كه اجراي عادالنه قوانين ،مستلزم وجود نظام قضايي مستقل
و يك بازوي اجرايي (پليس) فساد ناپذير براي اين نظام ميباشد.
 -4.3شفافيت :شفافيت ،به معني جريان آزاد اطالعات و قابليت دسترسي سهل و آسان به آن براي همهاست .همچنين شفافيت را ميتوان
آگاهي افراد جامعه از چگونگي اتخاذ و اجراي تصميمات نيز دانست .در چنين شرايطي ،رسانههاي گروهي به راحتي قادر به تجزيه و تحليل
و نقد سياستهاي اتخاذ شده در نظام تصميمگيري و اجرايي كشور خواهند بود.
 -4.4پاسخگويي :پاسخگويي نهادها ،سازمانها و موسسات در چارچوب قانوني و زماني مشخص در برابر اعضاء خود و ارباب رجوع ،از جمله
عواملي است كه به استوار شدن پايههاي حكمراني خوب در يك جامعه منجر ميشود.
شكلگيري وفاق عمومي :همانگونه كه بيان گرديد ،فراهم نمودن زمينه ظهور نظرات متفاوت در عرصههاي مختلف سياسي ،اجتماعي و
اقتصادي ،از جمله اصول حكمراني خوب ميباشد .حكمران خوب ،بايد نظرات مختلف را در قالب وفاق ملي عمومي به سمتي رهنمون گردد
كه بيشترين همگرايي را با اهداف كل جامعه داشته باشد .ايفاي اين نقش حياتي نيازمند شناخت دقيق نيازهاي بلندمدت جامعه در مسير
حركت به سمت توسعه پايدار ميباشد.
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شكل :1چهار چوب حكمراني خوب(تجارت فردا)
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شكل  :2بازيكنان اصلي در حكمراني خوب(تجارت فردا)
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 .5نتیجه گیری:
از ميان مولفه هاي توانمندسازي ،معناداري و موثربودن نقش به طور مستقيم با اثربخشي نقش ها در حكمراني خوب هم خانواده هستند.
برخورداري از احساس شايستگي منجر به افزايش ظرفيت هاي فردي و سازماني و نيز ارتقاء پاسخگويي فردي مي شود .برخورداري از حق
انتخاب نيز مي تواند به افزايش نتيجه گرايي در عملكرد و ارتقاء ارزش هاي فردي كمك كند .بنابراين به منظور بهبود وضعيت حكمراني
خوب در سازمان ،كاركنان توانمند در عرصه هاي مختلف استعداد يابي شده و مديران در خصوص بهبود ابعاد حكمراني نظير ظرفيت سازي،
نتيجه گرايي و شفاف سازي از توانمندي ايشان بهره گيرند .اقداماتي همچون افزايش هويت و معني داري نقش ها ،تفويض اختيار و تقويت
مولفه هاي روانشناختي كاركنان مي تواند در اين زمينه موثر واقع شود.
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