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 چکیده

کید می شود.  در عصر جدید و با تحوالت فکری و فنی، بر نقش همزمان دولت و جامعه در توسعه پایدار تأ
شاخص بعنوان  ساختار،  و  است  تأثیرگذار  پایدار  توسعه  بر  حکمرانی  اجتماعی  و  نهادی  ترتیبات  و  ها 

و  زیست محیطی  امنیت  اقتصادی،  رشد  افزایش  و خارجی،  داخلی  گذاری  برای جذب سرمایه  فرصتی 
کار از طریق بکارگیری شاخص کابهبود محیط کسب و  رآیی و های پاسخگویی و شفافیت، ثبات سیاسی، 

کمیت قانون وکنترل فساد بررسی می شود. حکمرانی سیستمی است اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حا
که اقتصاد، سیاست و مسایل اجتماعی یک جامعه را از راه دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی 

می میمدیریت  محسوب  پایدار  توسعه  به  دستیابی  در  عامل  مهمترین  آن  تحقق  و  از   شود.کند  گذار 
به  دستیابی  است.  ناپذیر  اجتناب  امری  حکمرانی،  سوی  به  حرکت  و  متمرکز  و  سنتی  سیاستگذاری 
شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار مستلزم ایجاد ساختارهای هدایتی و 

از روش توصیفی با استفاده  به   تحلیلی -حمایتی و وضع اهداف خاص سیاستی است. در مقاله حاضر 
کید بر توسعه پایدار پرداخته می   شود. نقش مردم در تحول حکمرانی با تأ
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 مقدمه  

توسعه و  تحول  فرایند  ارتقای  ابزار  عنوان  به  ماهیت حکمرانی  درک  برای  زیادی  تمایالت  یافتگی امروزه 
مفهوم   دارد. حکمرانی  با حوزهگسترده وجود  که  است  عبارتی ای  به  یا  و  اقتصادی  محیط  هایی چون 

گزارش سال  که  1997امنیت اقتصادی، سیاست، اجتماع و حقوق ارتباط مستقیم دارد. بانک جهانی در 
کننده دولت در تنها بر نقش تعیینتحت عنوان: »نقش دولت در جهان در حال تحول« منتشر شد، نه  

کرده است، بلکه دامنه بحثتغییر و تحوالت اقت کارکرد دولت را صادی اشاره  های نظری و تجربی در مورد 
منتهی  مفهوم حکمرانی  تعیین  به  مذکور  مباحث  نهایت سلسله  در  که  داد  گسترش  در سطح جهانی 
گردید. بانک جهانی، حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای 

(. مطابق این تعریف، کشورهای عضو باید به بهبود 1991کند )لطیف،به توسعه پایدار تعریف میدستیابی 
ها و روابط بین شهروندان و مشی سازوکارهای تخصیص منابع، فرایندهای تدوین، انتخاب و اجرای خط

 حکومت بپردازند. این بانک سه جنبه متمایز را به شرح زیر مطرح ساخته است:
(  3( فرایند اعمال اقتدار در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعتتی برای توسعتتته؛  2سیاسی؛  ( شکل نظام  1

 ها و وظایف اجرایی. مشیظرفیت حکومت برای طراحی و تدوین و اجرای خط
بخشی و توسعه پایدار حکمرانی در بهبود اقتصاد نقش بسزایی دارد. این شیوه حکمرانی از قابلیت توان

ا برخوردار است. به همین دلیل الگوی حکمرانی به عنوان فرایند مشارکتی توسعه تعریف را در سطح شهره
سازمانمی حکومت،  آن  موجب  به  که  مشکالت شود  حل  برای  را  وسایلی  جامعه  و  غیردولتی  های 

می  فراهم  شهری  اجتماعی  و  همکاران،  اقتصادی  و  )دادخواه  اهداف  1397کنند  به  دستیابی  برای   .)
گیرد. توسعه پاید ار در شهرها باید ابزاری برای برقراری توازن بین مدیران و شهروندان مورد استفاده قرار 

حکمرانی همان رویکردی است که ابزارهای الزم برای توسعه پایدار به موازات توسعه سیاسی و اجتماعی 
 (. 2020دهد )اولیور و همکاران، را در اختیار مدیران شهری قرار می

گیري توسعه   توسعه پایدار  گذاري ها، سمت  از منابع، هدایت سرمایه  فرایند تغییري است در استفاده 
که با نیازهاي حال و  که از دهه  تکنولوژي و تغییري نهادي است  بر 1990آینده سازگار باشد. توسعه پایدار 

کید شد جنبه ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل های آتی است. ه دف توسعه آن تا
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که الزمه بهبود  انسانی پرورش قابلیت های انسانی محسوب می شود. توسعه پایدار به عنوان یک فرایند 
و   کاستی های اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته است  و پیشرفت است، اساس بهبود وضعیت و رفع 

ی تمامی جوامع و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ
بویژه کشور های در حال توسعه باشد. توسعه پایدار سعي دارد به نیازهای تلفیق حفاظت و توسعه، تامین 

یابي به عدالت اجتماعي، خودمختاري و تنوع فرهنگي وحفظ یگانگي نیازهاي اولیه زیستي انسان، دست
کولوژیکي پاسخ دهد.    ا

ول در حکمرانی، به نقش مردم در تحول حکمرانی بویژه در در این پژوهش، ضمن چرایی و چگونگی تح
 زمینه توسعه پایدار پرداخته شده است. 

 
 چیستی و ماهیت حکمرانی  

و  گیری تمدن بشری می رسد )امامی  آغاز شکل  آن به  حکمرانی مفهوم جدیدی نیست، بلکه پیشینه 
کردن بر   Kubernan(. ریشه مفهوم حکمرانی به واژه یونانی  19:1399همکاران،   به معنی راهبری و هدایت 

گردد. این واژه یونانی در قرون وسطی به واژه   که در آن، حکمرانی داللت بر   Gulbernaneمی  تبدیل شد 
کسفورد، حکمرانی به صورت  کارکرد حکومت« داشت. در فرهنگ لغت آ کردن با  »عمل یا شیوه حکومت 

ت بر فعالیت های زیردستان و ارکان نظامی از قوانین و »فعالیت یا روش حکم راندن، اعمال کنترل با قدر
 (.1395مقررات« تعریف شده است )آدینه وند و علیان، 

بر اساس تعریف سازمان ملل،حکمرانی مجموعه ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای 
از ایجاد تفاهم میا ن منافع متفاوت و متضاد برنامه ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری 

است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی 
همکاران،   و  )فدایی  است«  شهروندان  اجتماعی  سرمایه  بر 1396و  مشتمل  حکمرانی  اساس،  براین   .)

کننده نحوه اتخاذ  سنت که تعیین  تصمیمات دولتی و چگونگی و میزان ها، نهادها و فرایندهایی است 
در سیاستگذاری نظر شهروندان  از اظهار  عمومی، جلوگیری  و خدمات  منابع  اداره  کارایی   ، کشور های 

چاره چگونگی  و  دولت  کارگزاران  پاسخگویی  دولتی،  اختیارت  و  قدرت  از  رفع سوءاستفاده  و  اندیشی 
 (. 1398اد و همکاران،  شکایات و تظلمات عموم مردم از سوی دولت است )امینی ش
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که شهروندان میان خودشان و با نهاد اجتماعی و   کلی حکمرانی یک فرایند محیط نهادی است  به طور 
 دولتی دارند که با یکدیگر در تعامل می باشند. 

 
 چرایی و چگونگی تحول در حکمرانی

گزاره مرتبط  گیرد و مهمترین  با آن به توسعه بخش تحول در حکمرانی براساس پیشرفت دولت شکل می 
مالی باز می گردد. علت این امر این است که توسعه بخش مالی این امکان را فراهم می آورد که کار آفرینان  
کنند. بنابراین،  برای تحقق ایده های خود و مشارکت در رشد اقتصادی به راحتی منابع مالی دریافت 

یین کننده عملکرد بخش مالی شناخته شوند. اهمیت بخش مالی توسعه یافته حکم می کند که عوامل تع
کارایی خدمات واسطه های  کیفیت و  کمیت،  که طی آن  توسعه مالی به عنوان فرایندی تعریف می شود 
شده  منجر  حکمرانی  های  روش  اصالح  و  تغییر  به  مالی  توسعه  در  بهبود  این  مییابد  بهبود  مالی 

 (. 1396است)محمد زاده و قهرمانی، 
کنش نهادها قوانین   کم بر  که حا بازی در جامعه و مجموعه قواعد رفتاری تدوین شده توسط بشر است 

های متقابل بشری در حکمرانی است. علت چرایی ایجاد حکمرانی ایجاد نهاد های مالی برای تقویت 
سطح رفاه در سطح نهادهای مالی است که این کار علت غایی حکمرانی است. همچنین زمینه تحول در 

ب همکاران،  حکمرنی  و  )بهرامی  است  گرفته  شکل  اجتماعی  نهادهای  و  مالی  نهادهای  ایجاد  رای 
18:1399 .) 

و مدیریت  اداره  برای نحوه  گیرد. نظریات مختلفی  اقتصادی شکل می  بر اساس نظریه های  حکمرانی 
رضایتی نا ۱۹۹۰بخش دولتی و اندازه دولت از سوی اندیشمندان و اقتصاددانان ارائه لیکن از اواسط دهه

که از  نسبت به رویکردهای قبلی باعث شکل گیری رویکرد حکمرانی شده است. حکمرانی مفهومی است 
در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه   ۱۹۹۰اواخر دهه  

باش می  جامعه  و  خصوصی  بخش  دولت،  نهاد  سه  مشارکت  محصول  و  است  و  نهادگرایی  )امامی  د 
(. در مقابل دیدگاه های پیشین، این دیدگاه نه دولت بزرگ و نه دولت کوچک را عامل 19:1399همکاران،  

توسعه نمی داند بلکه اعتقاد به این دارد که جدای از اندازه دولت، توانایی دولت در انجام وظایف محوله  
یت نهادهایشان، توانمندی شان را بهبود نقش مهمی در توسعه پایدار دارد. دولت ها می توانند با تقو
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که به مقامات دولتی و انگیزه می  بخشند. این امر مستلزم نهادینه ساختن قوانین و هنجارهایی است 
 (. 1395دهد تا طبق منافع جمت عمل کنند )خسروآبادی و همکاران، 

گام اول از نارضایتی نسبت به اوضاع سیاسی در یک کشور ایجاد می شود.  که  تحول در حکمرانی در  چرا 
ایجاد نهادهای پشتیبانی کننده از امور مالی مانند حمایت از سرمایه گذار می   موجبدر یک کشور    ثبات

ح اولیه  نهادهای  کنند.  تضعیف  نیز  را  مؤثر  نهادهای  که  است  ممکن  همچنین  از شود.  کننده  مایت 
ثبات  توانند در محیط های سیاسی بی  ناظران نمی  و  و مقررات  مانند دادگاه ها، قوانین  گذار  سرمایه 
که در نتیجه این ناتوانی منجر به عدم توسعه مالی می شود )امینی شاد و همکاران،   کنند  خوب عمل 

1398 .) 
ن باعث افزایش سرمایه گذاری شده که در محیط نهادی با کیفیت همراه با قوانین و مقررات شفاف و روا

نتیجه موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی و توسعه بخش مالی می شود. بازارهای مالی بزرگ نه تنها 
چارچوب قانونی مناسب را الزم دارند بلکه باید حقوق و قیود هر کدام از طرفین معامله رعایت و اجرا شود 

کمیت قانون در سطح باالتری قرار داشته (. هم1397)کفیلی و قاسمی زاده،   چنین هر چه شاخص حا
شاخص  حالت  این  در  گیرد.  صورت  خوبی  به  حکمرانی  در  تحول  که  داشت  انتظار  توان  می  باشد، 
کمیت قانون به عنوان مقیاسی برای سنجش حفاظت از حقوق مالکیت و عملکرد نظام قضایی به کار  حا

( و بیان می کند که در کشورهای با کیفیت نهادی پایین، 21:1395  برده می شود )خسروآبادی و همکاران،
ک  و نهادهای مالی باعث توسعه بخش مالی شود )ایشا با مالکیت بانکها  و همکاران،   1دولت می تواند 

2020.) 
گردد. روند  گام اول به روند افزایش مداخله دولت در اقتصاد بر می  سیاست های اجرای برنامه تحول در 

که در اواخر دهه    افزایش گردید  گسترش موجب    1970مداخله دولت در اقتصاد و پیامدهای منفی این 
که  کامی های مستمر سیاست های اقتصادی ایجاد شود  حداقل در غرب مشکالت عدیده اقتصادی و نا
 به تدریج زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت بی رویه دولت در اقتصاد ایجاد 
نمود و مقوالتی چون تعیین اندازه مناسب و بهینه دخالت دولت و تغییر نقش دولت به نظارت و هدایت 

 
1
-Ishak 



ک یو  تحول در حکمران یساز یمردم یچگونگ   38     دار یبر توسعه پا دیبا تأ

 

گردید. همچنین مجادالت نظری در محافل علمی نسبت به دخالت  اقتصاد به جای تصدی گری مطرح 
گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر به ینه و دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم 

گسترش حجم دولت و بروز اختالفات در ابعاد مختلف اقتصادی نمایان شد  کارآمد منابع تولید در اثر  نا
کالسیک حداقل دولت توانست از تئوری رقیب پیشی بگیرد )امینی شاد و همکاران،   که بار دیگر تئوری 

د1398 کوچک سازی  بحث  به  دفعی  در حالت  آفرینی  تحول  برنامه  در  گردد. (. حکمرانی  می  باز  ولت 
 (. 1395سیاست خصوصی سازی در این حوزه شامل کاهش دخالت دولت می باشد )میره بیگی، 

 
 مردمی سازی در تحول حکمرانی

که به فرایندهای مردمی سازی اشاره دارد. تغییراتی  گیرد  حکمرانی مفهومی جدید از دولت را در نظرمی 
کند. نقش مردم در تحول در نقش دولت ایجاد می نماید و روش   ارائه می  اداره جامعه  جدیدی برای 

توسط  ای  گسترده  طور  به  آن  جایگاه  و  است  سیاستی  و  نهادی  های  شاخص  جمله  از  حکمرانی 
آن نظیر  که اجزای تشکیل دهنده  گردد، به طوری  کشورها محقق می  قانونی  و مجریان  سیاستگذاران 

از برآیند مبانی قانونی و  ساختار قانونی و مقررات و ضوابط مربوط ب ه حقوق مالکیت، درجه اقتصادی، 
براساس  تحول حکمرانی  اجزای تشکیل دهنده  بین  ارتباطاتی  لذا  گردد،  کشورها حاصل می  حکمرانی 
کارایی، ثبات سیاسی،  دخالت مردم با شاخص حکمرانی برقرار است. زیرا حکمرانی با بسترسازی ایجاد 

کمیت  قانون و مهار فساد براساس دخالت مردم در حکمرانی قادر است به   حمایت هر چه بیشتر از حا
و  مالکیت  از حقوق  و حمایت  قانونی  قوانین، ساختار  تنظیم  از جمله  اقتصادی  آزادی  بهبود شاخص 
و  سازی  مردمی  ساختار  بر  جانبه  همه  نگرش  با  ابتدا  حکمرانی  دیگر،  عبارت  به  نماید.  کمک  تجارت 

نقاط ق و  تعیین می شناخت ظرفیت ها  را  اقتصادی  اقتصاد، دامنه مناسب شاخص های  و ضعف  وت 
 (.1398نماید و بستر را برای ارتقای شاخص های اقتصادیمهیا می سازد)رشیدی و معنوی، 

سرمایه  مفاهیم  همچون  حکمرانی  در  سازی  خصوصی  و  سازی  مردمی  »ارتباط  گوید:  می  »پوتنام« 
که بهره وری فردی را افزایش می دهند، به ویژگی های سازمان اجتماعی از   فیزیکی، ابزار و آموزش هایی 

قبیل شبکه ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل 
میکند.« او بیان می کند مردمی سازی، منافع سرمایه گذاری در زمینهی سرمایه فیزیکی و خصوصی سازی 
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که را افزایش می دهد گون است  گونا . مردمی سازی، نهاد واحدی نیست بلکه مجموعه ای از نهادهای 
( اواًل، همه آن ها مشتمل بر جنبه ای از ساختارهای 1395دو عنصر مشترک دارند )آدینه وند و علیان،  

کنند. مردمی  که درون ساختار هستند، تسهیل می  کنش های معین افرادی را  اجتماعی هستند. ثانیًا، 
که در نبود آن محقق نمی ساز را  ی مانند سایر اشکال سرمایه، مولد است، یعنی تحقق اهداف معینی 

قابل جابه  کاماًل  انسانی،  و سرمایه  فیزیکی  مانند سرمایه  مردمی سازی  گرداند.  می  پذیر  امکان  شوند، 
که در تسهیل کنش های معینی سودمند است، شاید    جایی نیست،یعنی نوع خاصیاز سرمایه اجتماعی 

 برای کنش های دیگر بی فایده یا حتی زیان بخش باشد.
کله خصوصی  او در سال های بعد در تعریف دیگری از مردمی سازی بیان می کند که مردمی سازی برای شا
دارد  بنیادی  است. سرمایه سه شکل  اجتماعی  فعاالن  میان  روابط  کله ساختاری  شا اقتصادی  سازی 

گی و سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی همان مردمی سازی اقتصادی سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهن
است که جمع منابع واقعی یا بالقوه ای است که از شبکه ای بادوام از روابط کمابیش نهادینه شده ارتباط 
گردد. شبکه ایکه هر یک از اعضای  گروه( حاصل می  و شناخت متقابل )یا به بیان دیگر عضویت در یک 

 (.1396شتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می کند و به آنان اعتبار می بخشد )فدایی و همکاران،  خود را از پ
ولی  شده  ارائه  سازی  مردمی  برای  تعاریفی  هرچند  که  کند  می  »دیپانارایان«بیان  و  ک«  ولکا »مایکل 

یان می کند که  اشاره می کنند. او ب  -و نه خود آن    -بسیاری از این تعاریف به نمودهای سرمایه اجتماعی  
سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها با ارزش های غیر رسمی تعریف 
کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان شان برقرار است، در آن سهیم هستند. او اضافه می کند 

گردد، چرا که این ارزش که مشارکت در ارزش ها و هنجارها به خودی خود باعث تولیدمردم ی سازی نمی 
و  کرد. شواهد  کمکی نخواهد  ارتقاء همکاری اجتماعی  به  که  باشند،  ارزش های منفی  ها ممکن است 
، هم برای دولت و هم توسعه اقتصادی نتایج منفی به بار آورده  دالیل فراوانی ثابت کرده است که این امر

می کند، اساسا باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، است. برعکس هنجارهایی که مردمی سازی تولید 
زاده،  و قاسمی  باشند)کفیلی  با تعهدات  گزاره های مرتبط  از  بتوانند  و  باشند  و وفاداری  ادای تعهدات 

1397 .) 
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کشور برای دستیابی به توسعه  استفاده از قدرت مردمی سازی در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی 
تعریف، مفهوم حکمرانی به طور مستقیم به مدیریت فرایند توسعه و دخالت مردم تعریف می کند. در این  

که شامل دو بخش خصوصی و عمومی است، حکمرانی شامل ظرفیت و  در شرایط اداره مالی می پردازد 
قوانین و نهادهایی را برای هدایت بخش عمومی خصوصی   کارکردهای بخش عمومی میباشد. همچنین

خالت مردم در آن فراهم می نماید. پاسخگویی نیز باید مورد توجه باشد که شامل در خصوصی سازی و د
، پاسخگویی عملکرد اقتصاد می  (. 1396باشد)مرادی و سلمانپور

گیری ها و دخالت  حقوق و آزادی های اجتماعی و مشارکت و لحاظ نمودن نظرات همه افراد در تصمیم 
دیگر تصمیمات، سیاست  در  آنها  نظرات  این دادن  گردد.  می  اتخاذ  تحقق حکمرانی  برای  که  است  ی 

آزادی های  و  حقوق سیاسی شامل انتخاب مردم ساالری، قانونگذاری، تعدد احزاب با سالیق مختلف 
گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع با کنترل و کاهش فساد و  اجتماعی مانند رسانه های 

 (.1395روآبادی و همکاران، رشوه همبستگی منفی وجود دارد )خس
در  یکی از سرچشمه های اصلی فساد به ویژه در سطوح مدیریت ارشد، انحصار و رانت و تمرکز قدرت 
کسب منافع اقتصادی شخصی استفاده می  که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای  دست افرادی است 

گریز مالیاتی، کسب مجوزها و امتیازات، حس اب های غیر شفاف و قاچاق و نظایر کنند. فسادهایی مانند 
اینها به دلیل ضعف و عدم سالمت نظام و ساختارهای اقتصادی است. تجربیات جهانی نشان داده است 
کاهش و   که اقداماتی از قبیل تثبیت مردمی سازی و ارتقای رقابت پذیری از جمله راهکارهای اقتصادی 

با تالش حکومت ها در پیا که  با فساد است  و متعاقبة مقابله  ارتقای حکمرانی عملی شده  و  ده سازی 
 (.1397موجب کاهش فساد نیز خواهد شد )کفیلی و قاسمی زاده، 

از دیگر راهبردهای ارتقای حکمرانی، افزایش اثربخشی و استقالل مردمی سازی حکمرانی است. حفظ 
کمیتی، حفظ مالکی ت معنوی و دارایی حقوق افراد و فعالیت های بخش خصوصی در مقابل نهادهای حا

ها، بسترسازی برای تامین امنیت روانی سرمایه گذاری، تقویت مردمی سازی حکمرانیو حقوق شهروندی 
و برقراری عدالت و تحقق جامعه ای به دور از تبعیض و نابرابری ها از الزامات اصالح دستگاه قضایی است 

تحقق   و  پیگیری  باید  حکمرانی  معیارهای  بهبود  منظور  به  در که  گرفته  انجام  اقدامات  تمام  یابد. 
تبعیض و  رانت  و  فساد  کاهش  در  قضایی  دستگاه  اقتدار  و  استقرار راستایمردمی سازی حکمرانی  و  ها 
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که  گردد  گذاری الزم برقرار می  عدالت اثرگذار می باشد و به تبع این اقدامات، امنیت اقتصادی و سرمایه 
 (.1398دی است )امینی شاد و همکاران،  یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصا

میزان مشارکت در عرصه های سیاسی نیز نشان دهنده نقش مردم در تحول حکمرانی می باشد. بررسی 
از یک  کم و بیش حکایت  روند تغییرات شاخص های نقش مردم در تحول حکمرانی در دو دهه اخیر 

گیری عام به سمت نقش مردم در تحول حکمرانی در منا کردن جهت  طق مختلف جهان دارد. شکوفا 
زائد  مقررات  و حذف  دولتی، جذب سرمایه های خارجی  بنگاه های  کردن  رقابتی، خصوصی  بازارهای 
دولتی و انحرافات قیمتی موجبات باال رفتن کارایی و رشد اقتصادی را فراهم می آورند که این کار با تقویت 

 نقش مردم در تحول حکمرانی امکان پذیر است.
آنکه  ب اول  به چشم می خورد:  تحول حکمرانی  در  مردم  با نقش  رابطه  در  کلی  دیدگاه  دو  دیگر  بیان  ه 

افزایش آزادی دخالت مردم در تحول حکمرانی همواره نتایج و آثار م بت به همراه دارد؛ دوم اینکه حرکت 
کشورهای در حال توسعه، به دالیلی نظیر  کاهش اقتدار   به سمت بهبود آزادی اقتصادی، بخصوص در 

دولت، افزایش نابرابری در آمدی حتما اقتصاد را به سمت اهداف کالن اقتصادی پیش نمی برد و این امر  
مستلزم مهیاسازی پیش زمینه هایی برای دخالت مردم در تحول حکمرانی است )آدینه وند و علیان،  

1395 .) 
از بخش ها با نقش مردم در تحول رابطه بین خصوصی سازی و مردمی سازی نیز یکی دیگر  ی مرتبط 

گیری و چگونگی تعامل بین دولت و  ، شیوه تصمیم  کشور حکمرانی است. خصوصی سازی، نحوه اداره 
مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت حکمرانی به عنوان بنیان خصوصی سازی پدیدار می شود و 

رایند بازارهای مالی و غیرمالی است و بیش به دنبال یافتن ویژگی ها و پیش نیازهای خصوصی سازی در ف
از هر عامل دیگری بر تحول نهادها و ساختارهای درونی و قوانین رسمی و غیر رسمی جوامع برای دست 

کید می ورزد )میره بیگی،   (. 1395یافتن به آن تأ
  شایان توجه است با بهبود شاخص های حکمرانی، بهبود شاخص خصوصی سازی در بلند مدت ایجاد
اغلب به طور تجربی بر یکدیگر منطبق  می شود لذا می توان بیان داشت حکمرانی و خصوصی سازی 
، دارای شاخص آزادی اقتصادی باالتری می باشند. با  کشورهایی با حکمرانی بهتر که  هستند، به طوری 

گرد د و  این حال اصالحات چشمگیر در یکی از آنها شامل اصالحات متناسب چشمگیر در دیگری نمی 
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کثر سازی دیگری نیست. در واقع دالیل قابل توجهی برای این باور وجود  کثر سازییکی به معنای حدا حدا
که حکمرانی و آزادسازی اقتصادی دو مرحله مجزا در یک روند هستند. مردمی سازی و خصوصی  دارد 

اقتصاد آزادی  بهبود  ایجاد حکمرانی الزمه  با یکدیگر دارند،  نزدیکی  ارتباط  راستای سازی  و در  ی است 
(. لذا  1399بهبود آزادی اقتصادی، به مؤلفه هایی همچون حکمرانی بایدتوجه نمود)بهرامی و همکاران،  

کنار سرمایه فیزیکی و سرمایه طبیعی، می تواند نقش بسیار  ارتباط خصوصی سازی با مردمی سازی در 
ن سرمایه به عنوان سرمایه نامرئی یاد مهمی در این حوزه ها داشته باشد به طوریکه بانک جهانی از ای

 (. 2020می کند که بدون این سرمایه، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد )پومرانز و استدمن، 
 حکمرانی مردمی و توسعه پایدار  

-هاي بیندرباره محیط و توسعه بکار رفت. از آن زمان سازمان  1970هاي دهه  توسعه پایدار در اوایل سال
گي لمللا ي که خواهان دستیابي به محیطي مناسب و مساعد براي توسعه سودمند بودند نام خاص و ویژ

کنفرانس ریودوژانیرو در سال  آنها در راهبرد توسعه پایدار نمود یافت. بکار بردن واژه توسعه پایدار بعد از 
گیر شد)ضرابي و اذاني، 1992  (. 13: 1380در محافل علمي فرا

گتي بتراي حکمرانتي بر مي  2009کافمن و همکاران ) شمارند که ( با استفاده از تعریف بانتك جهتاني شتش ویژ
 اقتصادي به صورت زیر تبیین شده است: -هاي اثرگذاري آنها بر فرایند پویاي توسعه اجتماعيمکانیستم

 مولفه شفافیت و پاسخگویي:
گسترده مردم، احزاب و رسانه نتد حکومتداري اشاره دارد. تصمیمات و ها در فرایاین مولفه به مشارکت 

کته در میتان چانته زنتي هتاي احتزاب و انجمنها اتخاذ شده اند، با احتمال بیشتري سیاستگتذاري  هتایي 
از  مطبوعات  مشارکت  آزاد،  انتخابات  برگزاري  ستاالري،  متردم   ، دیگتر عبتارت  بته  بتود.  خواهنتد  اثتربخش 

کید بر علم و کته مصتالح اجتمتاعي را برآورده ميطریق اتخاذ بهترین سیاستهایي   سازد، رقابت سالم و تأ
ترین بستر ارتقا و پیشرفت دهد و اصليدانتش را الگتوي فعالیتت در کلیته امتور سیاستي و اقتصادي قرار مي

 آورد. هاي توسعه را فراهم ميشاخص
 ثباتي سیاسي:بي

که کار نیامدهدولت  این مولفه در جامعه نشان دهندة آن است  آزاد روي  انتخابتات  بتر استاس  و هتا  اند 
زمینه و سیاستي  اجتمتاعي  اقتصتادي،  شترایط  به  نسبت  عمومي  وسیع  و جنگ نارضایتي  هاي شورش 
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اولیه  و  اصلي  کارکردهاي  در جامعه  و خشتونت  کته جنتگ  استت  آشکار  است.  آورده  به وجود  را  داخلي 
کیفیت استاندارد زندگي، طرحاقتصتاد و محتیط اجتمتاعي )ا کتارایي فراینتدهاي تولیتد و توزیع،  -ز قبیتل 

کاهش نابرابري، بیکاري و تورم ( را بتا مشکل مواجه مي که سازد و با آسیبهاي توانمندسازي فقرا،  هایي 
محدود  کند امکان دستیابي به توسعه را  هتاي فیزیکتي، انستاني و انگیزشتي جامعته وارد ميبه زیرساخت

 اندازد.ساخته و یا به تأخیر مي
 اثربخشي دولت: 

کاالها و  این مولفه نشان دهنده توانایي دولت براي تولید و پیاده سازي سیاست هتاي مناستب و ارایته 
کاالهتا و ختدمات عمتومیدارد.   خدمات عمومي است. عملکترد مناسب بازارها و اقتصاد بستتگي بته ارایته 
فراینتد   بتراي  کته  را  عمتومي  و خدمات  کاالها  این  موثر  به طور  تواند  مي  دولت  آیا  دانست  باید  بنتابراین 
کند؟ عالوه بر این، به احتمال زیاد دولت با شفافسازي سیاست هاي اقتصتاد  توستعه حیاتي است، ارایه 

اقتصاد داخلتي، نترخ ستود بتانکي کتالن، مانند قیمت گذاري نرخ ارز به صورت هدفمند و متناسب با اوضاع  
دولتتي،  هتاي  بنگتاه  و  خصوصتي  گتذاران  سترمایه  براي  سرمایه  فرصت  هزینه  نزدیکي  در  م بت  واقعي 
کته بتراي ایجتاد فضتاي  سیاستهاي محتاطانه مالي و بودجه اي و سیاست هاي پولي شفاف و منسجم 

کار و ارتقاي توسعه کشور ضروري است، م  وثرتر و مفیدتر خواهد بودمساعد کسب و 
 کیفیت تنظیم گري مقررات: 

کنترل  این مولفه تمایل دولت به اتخاذ سیاست هاي دوستدار بتازار را نشتان مي دهد. این سیاست ها 
شدید قیمت ها و همچنین فشارهاي اعمال شده توسط مقتررات بتیش از حد در تجارت خارجي و توسعه 

کسب وکار و غیتره را بر ن متي تابتد. بته عنتوان م تال، بتار اضافي مقررات در جامعه فعاالن اقتصادي فضاي 
را دچار  گتذاري مولد باز مي دارد و طرف تولید جامعه  پتروژه هتاي سترمایه  گیري و انتخاب  از تصمیم  را 

کنتد. نتیجته اولیته و ضتمني بتار اضتافي مقررات در جامعه میتواند آسیب دیدن طرف   عرضه اختالل متي 
کلي تأخیر در روند  ، اشتغال و نرخ بیکتاري، نترخ تتورم، تغییرات نابرابري و ضریب جیني و به طور  کار بازار 

کارکردهاي مناسب اجتماعي نیز خواهد شد.  کته منجتر بته انحراف در   توسعه کشتور باشتد 
 تأمین قضایي: 
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که چارچوب قتوا کند  را فراهم مي  بر این مولفه در جامعه محیطي  نین قابتل پتیش بینتي، بتي طرفانته و 
اقتصادي تعامالت  گاهي -اساس  آ اصتلي  گاه  تکیه  و  زمینه  اي  جامعه  چنین  در  گیرد.  اجتماعي شکل 

شهروندان و چگونگي برخورد دادگاه ها با مجرمان همانا قانون است؛ قوه قضتائیه بته اثربخشتي و پیش 
در قابلیت اجراي قراردادها باالست. نظام قضایي و حقتوقي بیني پذیري معتقد است؛ اعتماد و اطمینان  

کلي از حقوق مالکیت حمایت مي  کارا از دارایي هاي فیزیکي و دستآوردهاي نوآورانه/خالقانه به یا طور 
گتذاري در پتروژه هتاي  کند، زیرا موجب تشویق انگیزه هاي سرمایه گذاري در فعالیت هاي مولد و سترمایه 

 ون فعالیت هاي تحقیقاتي و ابداعات مي شود.  دیربازده همچ
 کنترل فساد: 

این مولفه اشاره دارد به اینکه قتدرت عمتومي در جهتت بته دستت آوردن منافع شخصي مورد استفاده قرار 
نگیرد و یا به منظور فراهم آوردن منافع فراقانوني براي افتراد خاص و داراي نفوذ پرداخت/دریافت رشوه 

کنترل تعامالت   صورت نگیرد. که  وجود فساد اغلب نمود عدم احتترام بته بخشي از قوانین جامعه است 
بین رشوه گیرنتده /رشتوه دهنتده را تنظتیم متي کنتد. فساد از مسیرهتاي مستتقیم و غیرمستتقیم متانع رشد 

 .و توسعه شده و نابرابري درآمد و ثروت و فقر را افزایش مي دهد
قش دولت، پارادایم حکمرانی در ادبیات توسعه مطرح شده که به موجب آن، دستیابي با توجه به تغییر ن

(. عناصر توسعه Kaufmann: 2002هاي جامعه خواهد بود )به توسعه پایدار در گروي همکاري همه بخش
با مدل تحقق  امکان  آنها،  نبودن  بازاري  به  توجه  با   ، برای پایدار نخواهند داشت.  را  اقتصاد  رایج  ن هاي 
توان با الگوهاي بازار آزاد، توسعه را محقق کرد.  اساس، بسیاري از اندیشمندان اقتصادي معتقدند که نمي

که با اجزاي متقابل در درون آنها، بخشاز این رو باید الگوهایي را جست کرد  هاي مختلف جامعه را وجو 
در جهت رشد و توسعه همه اجزا   ها با نگاه مسووالنه عمومي به فعالیتبه هم پیوند داد تا این بخش

گروه از نظریه پردازان اقتصادي هم الگوي حکمراني را پیشنهاد مي  کنند و خاستگاه جامعه بپردازند. این 
با تغییر و تحوالت در حوزه اقتصادي تحلیل مي را  پارادایمآن  آنان  هاي توسعه مسلط در کنند. به باور 

گونه از کشورها باشد نتوانست پاسخگوي نیازهاي این  1970تا    1950کشورهاي در حال توسعه در سه دهه  
و شکست پي در پي الگوهاي توسعه اقتصادي در دوسوي غرب و شرق، سبب شد در نهایت سازو کارهاي 
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بعد  باشد  اقتصادي داشته  بعد  آنکه  از  که قبل  ارایه شود  کشورها  از  گروه  این  براي توسعه در  جدیدي 
 (. 9:1383رویکرد اقتصاد اجتماعي در آن برجسته است )میدري و خیرخواهان،    قانوني و ساختاري دارد و 

حکمراني در مفهوم جدید، پاسخي است به شرایط جدید جهاني. الگویي است در توسعه، براي دستیابي 
کید بر حفظ حقوق فردي و حمایت از فضاي خصوصي در مقابل قلمرو عمومي یا  به توسعه پایدار و با تا

که در گذشته وجود داشته است )منوریان، سیاسي گست  (.1384: 14رده 
که به نقش با واسطه سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی و مدنی  فوکویاما یکی از افرادی است 

( اقتصادی اشاره دارد  بر توسعه  کارآمد  این مبنا شاخص های Fukuyama, 2002, 23-26و دولت  بر   .)
آزادی های سیاسی و اجتماعی در الگوی   کننده ای در توسعه اقتصادی دارند.  حکمرانی نقش تسریع 

و اجتماعی می  اقتصادی  و شفافیت  گاهی های عمومی  آ تقویت  آزاد اطالعات موجب  انتشار  و  قانونی 
شوند. وجود نهادهای جامعه مدنی م ل انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب و انتخابات آزاد و سالم 

درت می بخشد تا دولتها را انتخاب، کنترل و برکنار کنند. نهادها و رسانه های آزاد با به مردم یک جامعه ق
های مختلف مردم و رصد فعالیت های دولت می توانند هیوالی دولت را رام کنند. پیگیری مطالبات گروه

عه بدون سازوکارهای پاسخگویی مناسب، زمینه های حمایتی دولت و بخش خصوصی که البته برای توس
که فساد در جامعه شایع 15:  1952ضروری است، حاصلی جز رانت و فساد ندارد )خالقی،   (. در شرایطی 

نوآوری خود سعی  و  ابتکار  از  استفاده  به جای  استعداد  با  انسانی  نیروهای  افراد جامعه خصوصًا  شود 
قانونی یا مجوز دولتی   میکنند از رهگذر پرداخت رشوه و تبانی با مقامات دولتی، اقدام به کسب یک رانت

نمایند. این افراد میتوانند ظرفیت مالی جامعه را از لحاظ وجود درآمدهای مالیاتی دولتها کاهش داده و 
کاالهای عمومی مؤثر در  که همانا ارائه خدمات زیربنایی و  از این طریق دولتها را در اجرای وظایف خود 

قانونگذاری با تدوین و اجرای مناسب قانون، حقوق افرادی فرآیند تولید، ناتوان سازد. در حوزه قانون و  
که به دنبال ارتقای قابلیت فردی هستند حفظ و موجب انگیزه و فعالیت در آنان می شود )شاه آبادی و 

کارگزاران و استقالل خدمات همگانی در الگوی حکمرانی 121:  1955همکاران،   (. صالحیت و شایستگی 
اقتصاد و بهبود بهره وری عوامل تولید و سیاستگذاری ها و مدیریت ها در   موجب افزایش توان رقابتی
( شود  می  اقتصادی  و  Baroo,1991,106عرصه  نهادی  و  سازمانی  قانونی،  منطق  با  حکمرانی  الگوی   .)

گون اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی،  گونا سازوکارهای شفاف زمینه الزام را برای بهبود شاخصهای 
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گذاری و بهرهوری نیروی انسانی و رشد اقتصادی فراهم می اشتغال، مح ، سرمایه  کسب وکار یط مساعد 
 کند. 

نظریات پیرامون رابطه حکمرانی و توسعه یکسان نبوده است، می توان این نظریات را در سه سطح عمده  
کرد:   خالصه 

باط دارد. در اینجا  اجتماعی ارت  -نخست؛ حکمرانی با یک سیستم روابط یا یک نظام سیاسی، اقتصادی
که به طور متعارف نهاد های رسمی و جایگاه اقتدار آمیز و  گسترده تر از مفهوم حکومت است  حکمرانی 
گسترده تر قدرت  معتبر در دولت های مدرن مربوط می شود. حکرانی از سوی دیگر به توزیع آزادانه تر و 

گردد.   اقتصادی و سیاسی، داخلی و خارجی هر دو بر می 
، ولی به وضوح سیاسی تر آن، یک دولت برخوردار از مشروعیت و اقتدار برگرفته   دوم؛ در معنای محدودتر

از حق سر پرستی دموکراتیک و مبتنی بر تصور لیبرال سنتی از جدایی روشن قوای قانونگذاری، اجرای و  
 قضائی را می رساند.

از نقطه نظر محدود اداری، حکمرانی یعنی یک دستگاه خدم باز ، سوم؛   ، کارا و موثر ت رسانی عمومی 
محاسبه پذیر و حسابرسی شده که دارای صالحیت و شایستگی بروکراتیک برای کمک به طراحی، تنظیم 

 (. 124-123:  1387و اجرای سیاست های مناسب و مدریت هر آنچه در بخش عمومی وجود دارد )موثقی،
گی های حکمرانی به نوعی در شاخص های توسعه   حکمرانی راهی به سوی توسعه پایدار است چرا که ویژ

داراي  نیز هست. حکمرانی  پایدار  توسعه  تحقق  نوعی  به  تحقق حکمرانی  و  کنند  پیدا می  نمود  پایدار 
 نتایجي به شرح زیر است:

 هاي برتر تفکر سیاسي، اجرایي و ظاهري.سازماندهي منظم و منضبط امور با استفاده از جنبه  -
گرایانه در اداره امور و جریانات، حفظ وضعیت اخالقي و عدالت در توزیع مزایاي ناشي از واقعنگرشي    -

 گرایانه به منظور رضایت همگان.نگرش واقع 
 فراتر از این موارد، سازمان ملل متحد نتایج زیر را نیز به حکمرانی افزوده است: 

 اولویت دهي به مسایل فقر  -
گاهي براي تأمین  -  حقوق زنان  افزایش آ
 حفظ محیط زیست  -
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 (.  2000هاي الزم براي اشتغال و دیگر مسایل زیستي و رفاهي )یو ان دی پی،ایجاد فرصت -
گسترش مشارکت  کلیدی مشترک دارند: نخست اینکه هدف هر دو  حکمرانی و توسعه پایدار دو جنبه 

سازم ها،  دولت  آن  در  که  کنند  می  ایجاد  را  محیطی  دو  هر  است.  بخش عمومی  اجتماعی،  های  ان 
دموکراسی  باشند.  داشته  فعال  مشارکت  جامعه  مدیریت  و  ریزی  برنامه  در  بتوانند  افراد  و  خصوصی 
برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  ها  نفع  و مسئولیت ذی  گیری  تصمیم  پاسخگوئی همه جانبه،  انتخاباتی، 

کید بر رویکرد های شفاف و مطلوب گیری است. دوم اینکه   است. پایداری و حکمرانی مستلزم تا تصمیم 
گرا هستند گرا و هم نتیجه  ، هر دو هم فرایند   (. 2002)پورتر

، ناامني و تبعیض  با توجه به مطالب فوق، مي توان حکمراني را »روند یا هدفي دانست که باید بتواند فقر
بازرگاني بخش  مدني،  هاي  سازمان  که  کند  ایجاد  را  محیطي  و همچنین  بردارد  میان  از  ، شهروندان  را 

خصوصي و دیگر نهادهاي موجود خود را »مالك« روند توسعه و مدیریت بخش ها بدانند یا به عبارتي در 
 این روند احساس مالکیت کنند«. 

، حکمراني را در پیوند با بستر محیطي  کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بصورت آشکار قطعنامه 
که رو به سوي بهره مندي از حق وق بشر و رشد و توسعه انساني پایدار دارد. براي ایجاد امنیت مي داند 

در حکمراني بین کشورها، دستاوردهاي مشارکتي در توسعه به رسمیت شناخته مي شود و دستاوردهاي 
بر اصولي چون مشارکت   تجویزي نامناسب تلقي شده است. با پیوند حکمراني و توسعه انساني پایدار،

کید مي گردد و دستورالعمل هاي تجویزي و اجباري براي ایجاد  جویي، پاسخ گویي و ارت قاي حقوق بشر تا
 توسعه، موردنظر نخواهد بود.  

ایجاد   ، کاهش فقر بر  آن  که در  پایدار مطرح شده است  به توسعه  با هدف دستیابی  موضوع حکمرانی 
، حفاظت و تجدید حیات محیط زیست و رشد و توسعه زنان   کید می شود و همه اشتغال و رفاه پایدار تا

 (.1382:95اینها از طریق حکمرانی خوب تحقق می یابد )شریف زادگان، 
 
 گیری نتیجه  
این حکمرانی مفهومی   گردیده است.  کلید معمای توسعه مطرح  به عنوان  ادبیات توسعه  که در  است 

نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه  و محصول مشارکت سه  نهادگرایی است  از نظریه  برگرفته  مفهوم 



ک یو  تحول در حکمران یساز یمردم یچگونگ   48     دار یبر توسعه پا دیبا تأ

 

گویی و شفافیت، ثبات سیاسی، باشد. بانک جهانی حکمرانی را بر اساس شش شاخص پاسخمدنی می
کنترل فساد تعریف می کار کمیت قانون و  کیفیت قوانین و مقررات، حا  به   شيار گزکند و در  ایی دولت، 
 .  است تهخداپر توسعهلحا در  يهار كشو در  شدر  تأخير بر  بنامطلو حکمرانی  اتثرا سير بر

که از مؤلفهمسؤلیت انجام توسعه پایدار در سطح ملی امر پیچیده مسایل های متعددی نظیر  ای است 
شود و راهبرد و مدیریت همه این اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امور زیست بوم تشکیل می

سازد. توسعه پایدار با بهبود کیفیت زندگی مردم آغاز موارد است که توسعه پایدار در کشورها را ممکن می
که محیط خوب اقتصادی یا ایجاد فرصت می ی رقابتی در تجارت برای هاگردد. بعد از این مرحله است 

شود، شود، لذا توسعه پایدار از بازیگران داخلی و خارجی تشکیل میکشورها نیز به توسعه پایدار اضافه می
کشور در  که هیچ یک از بازیگران خارجی نمی توانند جایگزین سعی و تالش مردم یک  اما بدیهی است 

 قش مهمی برای موفقیت یک کشور در توسعه دارد. این امر گردند. ترکیب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ن
اساسی  الزامات  از  قانون،  حکومت  و  شهروندان  های  نیاز  به  پاسخگو  حکمرانی  های  چارچوب  وجود 

می شوند. قلمداد  پایدار  بنیادي  توسعه  اصل  این  بر  مطلوب حکومت  الگوی  بعنوان  حکمرانی خوب 
که حکومت ها به جاي آنکه به تنهایي   کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر استوار است  مسئولیت 

کنار شهروندان، بخش  گیرند، بهتر است به عنوان یکي از نهادها یا عوامل مسئول اداره جامعه در  عهده 
کننده و زمینه ساز توسعه  گیرند. با این تعبیر، حکومت نقش تسهیل  خصوصي و نهادهای مردمي، قرار 

کاستی جامعه را در سطوح ملي، محلي   کند. توسعه پایدار اساس بهبود وضعیت و رفع  و شهري ایفا مي 
های اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و بویژه کشور های در حال توسعه باشد، توسعه پایدار سعي 

نیا پنج  به  انسان، دارد  زیستي  اولیه  نیازهاي  تامین  و توسعه،  تلفیق حفاظت  گوید:  پاسخ  زیر  ز اساسي 
کید حکمرانی دست کولوژیکي. تا یابي به عدالت اجتماعي، خودمختاري و تنوع فرهنگي وحفظ یگانگي ا

بر پاسخگوئی، شفافیت، کارائی و قانون محوری، موجب می شود مدیریت منابع مختلف به شکل مناسب 
کا بر مشارکت عمومی در و  کید حکمرانی  تا از طرفی  انجام شود.  پایدار  به توسعه  را در جهت دستیابی 

است.  مهم  بسیار  پایداری  اصل  به  دستیابی  در  توسعه  های  سیاست  ضعف  و  قوت  نقاط  شناسائی 
فرایند  در  ها  نهاد  سایر  و  شهروندان  ها،  شرکت  ها،  سازمان  که  کند  می  فراهم  را  شرایطی  حکمرانی 
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، بی عدالتی سی کردن فقر کن  کنند و راهکارهائی را در زمینه ریشه  استگذاری توسعه، احساس مسئولیت 
 و نا امنی ارائه کنند. 

دستیابی به شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار مستلزم ایجاد ساختارهای 
حک دلیل  همین  به  و  است  سیاسی  خاص  اهداف  وضع  و  حمایتی  و  استراتژی هدایتی  بعنوان  مرانی 

دستیابی به توسعه پایدار مطرح می شود و نیاز به همکاری دولت با نهاد های اجتماعی و مردم را در 
 جهت توسعه پایدار برجسته می کند.
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