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مقدمه
درک تغییر به یکی از مهمترین چالشهای حاکمیت معاصر تبدیل شده است .فروپاش ی ش وروی
و بحران اقتصادی جهانی نشان دادند که محققان و دست اندرکاران در بسیاری از رشتهها و علوم
مختلف در درک و تبیین رویدادها و تغییرات غیرمنتظره در جامع ه ب ا مش کالت زی ادی مواج ه
هستند .نهتنها پیشبینی بحرانها برای رشتههای دانشگاهی سخت است ،بلکه تدوین پاسخ ب رای
مدیریت آنها نیز دشوار است .اغلب سیاستها ،طرحه ا و روی ههایی ک ه ب هعنوان پاس خ ارا ه
میشوند ،شکست میخورند؛ زیرا ب ا وض عیت کن ونی و ش یوههای هماهنگس ازی سیاس تها
تناسب ندارند ،یا برعکس ،به این دلیل که موقعیتهای جدید را بیش از ح د در پرت و بس ترهای
قدیمی آن میبینند (.)Beunen & Van Assche, 2021
در کنار این موضوع ،یکی از مهمترین دغدغه دولتها در قرن بیستویکم ،استفاده از
ظرفیتهای نهادی و انسانی خود برای بهبود معیشت شهروندان ،بهبود کسبوکارها و ارا ه
خدمات عمومی اساسی بوده است .بسیاری از کشورها برای تحقق این امر نهادها ،چارچوبها و
ابزارهای حاکمیتی خود را توسعه داده و در آنها تجدیدنظر کردهاند .در حال حاضر ،بحرانهای
مالی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی جهانی ،نقش منحصر به فرد دولت را در خدمت به
منافع عمومی برجسته میکند .این بحرانها همچنین نیاز دولتها به توسعه ظرفیتهای خود
برای پیشبینی ،پیشگیری و پاسخ به چالشهای پیچیده و پویا را برجسته کرده است .در مرکز
این صحنه ،دولتها به دنبال این امر هستند که چگونه میتوانند ظرفیت خود را برای پیشبینی و
مدیریت ریسکها بهبود بخشند و به مشکالت پیچیده در محیطهای در حال تغییر واکنش سریع
نشان دهند (.)OECD, 2009: 20
چالشهای جمعیتی ،مالی و زیستمحیطی کنونی ،ض رورت ب ازنگری در نق ش دول ت و
تواناییه ای م ورد نی از دول ت را اف زایش داده اس ت .کیفی ت ،انعطافپ ذیری و اثربخش ی
سیستمهای حکمرانی عمومی در توانایی کشورها برای رسیدگی به مسا ل آینده نق ش اساس ی
دارد .تعامالت بین دولتها ،شهروندان ،مشاغل و جامعه مدنی ممکن است در آینده نزدی ک و
شاید در آینده بسیار متفاوت عمل کند .عالوه بر این ،هم تغییرات آبوهوایی و هم بحرانهای
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مالی اهمیت توجه به نظامهای حکمرانی را نشان دادهاند .از آنجایی که با گذر زمان ،کشورهای
جهان هرچه بیشتر به هم متصل میشوند ،دولتها باید برای واکنش سریع در محیطهای پوی ا
چابک باشند .به عنوان مثال ،شهروندان به دنبال راهحلهای فوری برای مشکالت پیچیده خ ود
بوده و خواستار دریافت خدمات عمومی با کیفیت باال برای برآوردن شرایط و نیازهای در حال
تغییر خود هستند .عالوه بر این ،تداوم پیشرفت فناوری ،انتظارات شهروندان را از دولت ب رای
ایج اد راهه ای جدی د ارتب اطی و شخصیس ازی خ دمات اف زایش داده اس ت .ش هروندان
تحصیلکردهتر نیز دولتهایشان را هم براساس «عملکرد دموکراتیک» (میزان ی ک ه فراین دهای
تصمیمگیری دولت مطابق ب ا اص ول دموکراتی ک باش د) و ه م براس اس «عملک رد سیاس ی»
(تواناییشان در ارا ه نتایج مثبت برای جامعه) قضاوت میکنند .در حالی که انتظارات جامعه از
دولت در حال افزایش است ،منابع موجود برای رفع ای ن نیازه ا مح دودتر میش ود .در ای ن
شرایط ،بازنگری در نقش دولت و دامنه فعالیتهای آن و نیز بهبود کارایی و اثربخش ی بخ ش
عمومی ضروری به نظر میرسد (.)OECD, 2009: 30-31
انقالب اسالمی ایران نیز از این امر مستثنی نیست .جمهوری اسالمی ای ران ب یش از چه ل
سال از عمر خود را پشت سر گذاشته و در شرایط فعلی ،با چالشها و موانع متعددی ب ر س ر
راه حکمرانی مواجه است .به نظر میرسد این مسئله بهانه خوبی برای آسیبشناسی از تجرب ه
حکمرانی در کشور است تا در گام دوم انقالب اسالمی با شناخت بهتر چالشهای حکمران ی،
نسبت به بهبود آن اقدام گردد .به بیان دیگر ،اهمیت توجه به چالشه ا و موان ع حکمران ی در
جمهوری اسالمی ایران را باید در گفتمان مردمی انقالب اسالمی و همچنین تجربه جهانی نیاز
کشورها به فرایندهایی با تمرکز کمتر بر نهادهای رسمی دولتی یافت .امروزه دولتها ب یش از
گذشته با ذینفعان مرکب ،چندگانه و متکثر روبهرو ش دهاند .رون د ف وق منحص ر ب ه کش ور
خاصی نیست؛ دنیای جدید فقط دنیای دولتها نیست و در کنار دولتها یا حتی گاهی قویتر
از دولتها ،بیشمار ذینفعان و گروههایی فعالیت میکنند که ب ه هیچوج ه نمیت وان آنه ا را
نادیده گرفت .این بازیگران جدی د ،ه م ظرفیته ایی ب رای پیش رفت کش ورها دارن د و ه م
میتوانند چالشهایی را برای کش ورها ایج اد نماین د .بن ابراین الزم اس ت چالشه ا و موان ع
حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
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بر این اساس ،در این مقاله تالش میشود ب ا پاس خ ب ه ای ن س ال ک ه «مهمت ریم موان ع
حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران کدام هستند؟» ،مهمترین چالشه ا و نق اض ض عف را در
نظام حکمرانی جمهوری اسالمی ایران شناس ایی ک رده و ب ا اس تفاده از یک ی از تکنیکه ای
تحقیق در عملیات نرم به نام تحلیل اهمیت– عملکرد ،نسبت به اولویتبندی آنها اقدام شوند.
این امر میتواند سیاستگذاران و مدیران کش ور را در بهب ود حکمران ی در گ ام دوم انق الب
اسالمی یاری رساند.

الف .پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر درخصوص چالشها و موانع حکمرانی در جهان ،و ب ه وی ژه در جمه وری
اسالمی ایران ،تحقیقات و پژوهشهای قابل قبولی انجام شده است که در ادام ه ب ه مهمت رین
آنها میپردازیم:
 .1امیرپور ( )1396در پایاننامه خود با عنوان «چالشهای اجرای اصول حکمرانی خ وب
در نظام استخدامی صنعت نفت و گاز» معتقد است جمهوری اس المی ای ران از جمل ه
کشورهایی است که درصدد برقراری حکمرانی خوب است اما همواره در صنعت نفت
و گاز بهخصوص در زمینه نیروی انسانی با چالشه ایی در ای ن زمین ه روب هرو ب وده
است .نتایج این پژوهش نشان میدهد به منظ ور اعم ال حکمران ی خ وب بای د کلی ه
ق وانین و مق ررات ب ا متغیره ایی همچ ون دموکراس ی ،مش ارکت ،پاس خگویی،
مسئولیتپذیری ،شفافیت و کارایی با حول و محوریت حاکمیت قانون همگام باشد ت ا
بتوانند به درستی با توانمندی دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی به توس عه در
کشور برسند.
 .2نعمتالهی ( )1398در کت اب خ ود ب ا عن وان «چالشه ای پ یشروی حکمران ی و
مدیریت کالن شهری» ب ه بررس ی مش کالت و چالشه ای شهرنش ینی و م دیریت
شهرهای بزرگ میپردازد .نویس نده ای ن کت اب معتق د اس ت عص ر جدی د ،عص ر
اطالعات ،ارتباطات ،سرعت ،تغییر و شبکههاست .آنچه بسیار اهمیت دارد این است
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که تعاریف باید به اقتضای زمان و مکان ،تغییر یافته یا ب ازبینی و ب ازتعریف ش وند.
بن ابراین تصمیمس ازی و تص میمگیری در م واردی ک ه س رعت تکنول و ی خیل ی
باالست ،احتیاج به مهارتهای خاص ،امکانات نرمافزاری و سختافزاری خ اص و
البته دانش خاص در این حوزه دارد.
 .3خان ( )2017در کتاب خود با عنوان «جهانیش دن و چالشه ای اداره ام ور عم ومی:
حکمرانی ،مدیریت منابع انسانی ،رهبری ،اخالق ،حکمران ی الکترونی ک ،پای داری در
قرن بیستویکم» از حکمرانی و مدیریت دولتی به جای یک دیگر اس تفاده میکن د ت ا
استدالل کند که وظایف اجرایی نیازمند همک اری ه ر دو بخ ش دولت ی و خصوص ی
است؛ به ویژه در چشم انداز به س رعت در ح ال جه انیش دن .س زس از تحلیله ای
آماری برای بررس ی چالشه ای جه انیش دن در م دیریت من ابع انس انی ،اخ الق و
مسئولیتپذیری ،پای داری ،حکمرانیه ای الکترونیک ی و رهب ری در بخ ش عم ومی
استفاده میکند.
 .4ابوالفتحی و قنبری ( )1398در مقاله خود با عنوان «بررسی موانع و راهکارهای تحق ق
حکمرانی خوب در ایران با تأکید بر سرمایه اجتماعی در سطح کالن» ،تالش میکند به
این پرسش پاسخ دهد که چه رابطه متقابلی بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در
ایران وجود دارد؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که رابطه متقابلی بین عدم تحقق
حکمرانی خوب و افول سرمایه اجتماعی در سطح ک الن وج ود دارد .ب ه ع الوه ای ن
نوشتار نشان میدهد که موانع حکمرانی خوب به شکل یک س یکل معی وب در ط ول
سالهای متمادی ،یکدیگر را بازتولید کردهاند و این سیکل معیوب خود بزرگترین مانع
پیش روی حکمرانی خوب در ایران بوده است.
 .5دوله ،سیفاللهی و زنجانی ( )1398در پژوهش خود با عنوان «مطالعه زمینهها و موان ع
شکلگیری حکمرانی خوب در ایران معاصر» نسبت به مطالعه و بررسی نق ش اح زاب
سیاسی در شکل گیری حکمرانی خوب در ایران تالش میکنن د .نت ایج ای ن پ ژوهش
نشان میدهد که عمدهترین مشکل و مانع دس تیابی ب ه حکمران ی خ وب در ای ران از
جانب نظامهای سیاسی ایجاد شده است .نظامه ای سیاس ی توزی ع ق درت را تهدی د
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قلمداد کرده و آزادی فعالیت احزاب و تشکلهای مدنی را محدود کردهاند .عزیمت به
سوی توسعه پای دار و رعای ت حق وق ش هروندی و قانونم داری ،زمینهس از بنی ادین
دستیابی به حکمرانی خوب در ایران میباشد.
 .6یزدان فام و صدرانیا ( )1400در مقاله خود با عنوان «ش بکه مس ا ل راهب ردی ای ران و
نقش عوامل ساختاری در شکلگیری آنها» که در فصلنامه مطالعات راهبردی به چ ا
رسیده است ،تالش میکنند با استفاده از سنجش درهمکنشی این مسا ل ب ر هم دیگر،
مسئلهها را از منظر جایگ اه تأثیرگ ذاری و تأثیرپ ذیری مش خو و راه ی پ یش پ ای
تصمیمگیرندگان برای اولویتبندی و تصمیمگیری ق رار داد .یافت ههای ای ن پ ژوهش
نشان میدهد که سه مسئله «ناسازگاری سیاس ت خ ارجی ای ران ب ا نظ ام بینالمل ل»،
«پرون ده هس تهای» و «مناس بات ای ران و آمریک ا» مهمت رین مس ا لی هس تند ک ه در
شکلگیری و تشدید سایر مسا ل ،نقش تأثیرگ ذار برجس تهای دارن د و ب یش از س ایر
مسا ل بر امنیت ملی ایران تأثیرگذارند.
در مجموع با بررس ی پژوهشه ا و مطالع ات موج ود در رابط ه ب ا موان ع حکمران ی در
جمهوری اسالمی ایران ،میتوان گفت اوالً اکث ر تحقیق ات ص ورتگرفت ه در ای ن ح وزه ب ه
صورت تکبعدی ،به یک بعد از ابعاد حکمرانی پرداختهاند و عملکرد جمهوری اسالمی ای ران
در این خصوص را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهاند .بر این اساس در این پ ژوهش ت الش
میشود تا با نگاهی سیاستگذارانه نسبت به ای ن چالشه ا و موان ع حکمران ی در جمه وری
اسالمی ایران نگریسته شود تا بر اساس آن بتوان راهحلها و سیاستهایی کارامد را اتخاذ کرد.

ب .چهارچوب مفهومی پژوهش
اولین و مهمترین اقدامی که قبل از هر پژوهشی باید ص ورت گی رد ،مفهومشناس ی آن پدی ده
است .پرداختن به موضوع حکمرانی از جهات مختلف نیازمند توجه است ،چراکه در سالهای
اخیر برای این مفهوم معانی مختلفی قصد شده است که بعضاً با آنچه که دانش مندان م دیریت
دولتی و سیاستگذاری قصد میکنند ،تفاوت دارد.
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حکمرانی به همه فرایندهای حکومتداری اطالق میشود؛ خواه توسط یک دولت ،بازار یا
شبکه انجام شود ،خواه بر سر یک خانواده ،قبیله ،سازمان رسمی یا غیررسمی یا قلمرو و خواه
از طریق قوانین ،هنجارها ،قدرت یا زبان اعمال گردد .تفاوت حکمرانی با دولت در این اس ت
که کمتر بر دولت و نهادهای آن و بیشتر بر روی اعمال و فعالیتهای اجتماعی تمرکز میکن د
(.)Mashreque & Rahman, 2015
با توجه به این مفهوم به نظر میرسد مدل کلی اداره امور در جمه وری اس المی ای ران ب ا
(ره)

توجه به سرشت مردمی دمیدهشده توسط رهبران انقالب اسالمی بهخص وص ام ام خمین ی

بیشتر به مفهوم حکمرانی قراب ت دارد و موفقی ت کش ور نی ز در گ رو طراح ی س ازوکارهای
مناسب برای مشارکت هرچه بیشتر مردمی و اجتماعی است .اسالم نیز ب ه ص ورت اص یل ب ه
اجتماع توجه ویژهای دارد که این مسئله در اهمیت بسیار زیاد احکام اجتماعی قابل فهم است.
بر اساس این تعریف ،حکمرانی مستلزم تصمیمگیری است و با توجه به کثرت بازیگران و
تغییرات مستمر در جامعه ،بسیاری از نسخههای مختلف و همیش ه در ح ال تغیی ر از واقعی ت
گذشته ،حال و آینده (مطل وب) پیوس ته در پیکربن دی کنش گران و نهاده ا مداخل ه میکنن د.
رسمیترین نهاد و بازیگر حکمرانی« ،دولت» است؛ ارگانی که تنها مسئولیت و اختیار آن اتخاذ
تصمیمات الزامآور در یک نظام وپلیتیک معین از طریق وضع قوانین است .این نهاد به عنوان
تنظیمکنن ده قواع د ب ازی و اب زار ایج اد هم اهنگی می ان س ایر ب ازیگران ش ناخته میش ود
(.)Puspitasari, 2017
در حکمرانی ،ایجاد هماهنگی برای رسیدن به تصمیمات جمعی ،حا ز اهمیت اس ت .ای ن
تصمیمات قوانینی را برای هدایت ص حیح تص میمگیری ،قواع دی را در م ورد نح وه تعام ل
بازیگران با یکدیگر و نیز موضوعات و ایدههای حکمرانی را تولید میکنند .تصمیمات جمع ی
همچنین میتواند قوانینی را برای تغییر هر یک از این قواعد ایجاد کن د (.)Eggertsson, 2005
ایجاد هماهنگی میان این طیف از بازیگران به منظور توسعه تصمیمات الزامآور جمعی ،دش وار
است .اگر بزذیریم که حکمرانی در دنیای پیچیده و ناپایداری تکامل مییابد که ترکیبات متغی ر
بازیگران ،تخصو و جهانبینیهای مختلفی را دربرمیگیرد ،بعید اس ت ک ه ایج اد هم اهنگی
بتواند برای مدت طوالنی بر قوانین پای دار تکی ه کن د .بن ابراین قواع د حکمران ی ب ه عن وان
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مکانیسمهای هماهنگ کننده ،به طور مداوم در ارتباض با سایر تغییرات در جامعه در حال تغییر
هستند (.)Van Assche, Beunen & Duineveld, 2013: 21

ج .روش پژوهش
هر پژوهش شامل سه گام اصلی است :گردآوری دادهها ،تحلیل دادهها و سزس ارا ه پاس خ ب ه
پرسشهای پژوهش .بنابراین میتوان پژوهش را فع الیتی س اختارمند ب رای بررس ی مس ئلهای
خاص که مستلزم راهحلی اس ت ،تعری ف نم ود ( Torchiano, Fernández, Travassos & de

 .)Mello, 2017کیفیت و اعتبار پژوهش از دادههای آن آغاز میشود .پژوهش ی ک ه مبتن ی ب ر
دادههای غنی ،متقن و مرتبط صورت گیرد ،بدیهی اس ت ک ه پژوهش ی برجس ته خواه د ب ود
(ایمانینژاد.)76 :1397 ،

 .1روش گردآوری دادهها
در تحقیق حاضر از دو منبع جهت گردآوری دادهها استفاده شده است :نخست برای گردآوری
دادههای مرتبط با پژوهش نظیر مبانی نظ ری و ادبی ات نظ ری و احص ای چالشه ا و موان ع
حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران از روش کتابخانهای (اس نادی) اس تفاده ش د .ب رای ای ن
منظور با مطالعه و بررسی کتابها ،مقاالت و پایاننامههای م رتبط ،ض من تبی ین بیش تر ابع اد
موضوع پژوهش ،در تحدید و تدقیق بیشتر آن تالش شده است.
همچنین برای ارزیابی چالشها و موانع حکمران ی در جمه وری اس المی ای ران از ش یوه
نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند اس تفاده ش ده اس ت .در ای ن پ ژوهش پ س از انج ام ن وزده
مصاحبه با مسئوالن ،فعاالن و متخصصان حوزه حکمرانی و سیاستگذاری عم ومی و تکمی ل
پرسشنامههای تحلیل اهمیت -عملکرد با استفاده از طیف لیکرت پنجتایی ،دادههای پژوهش با
اطمینان به اشباع نظری رسید و روایی و پایایی مورد انتظار پژوهش بهخوبی تضمین و برآورده
شد .در نتیجه حجم نمونه در این پژوهش نوزده میباشد.
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با توجه به اینکه هدف این پ ژوهش ارزی ابی چالشه ا و موان ع حکمران ی در جمه وری
اسالمی ایران بود ،خبرگان باید بهگون های انتخ اب میش دند ت ا از طرف ی جنب ه اطالع اتی و
پشتیبانی نظری در زمینه چالشهای حکمرانی را تأمین کنند و همچنین بر عملک رد جمه وری
اسالمی ایران در این خصوص تسلط داشته و آشنا باشند .بر این اساس افراد مورد نظر پژوهش
هم در دو گروه تقسیم میشوند :مسئوالن دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور که در این زمین ه
مسئولیت دارند و نیز اندیشمندان و متخصصان این حوزه .در جدول زیر مشخصات این اف راد
بیان شده است:
جدول  .1مشخصات خبرگان پژوهش
مشخصات خبرگان پژوهش

تعداد

مسئوالن دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور که در زمینه چالشها و موانع حکمرانی آگاهی دارند

9

اندیشمندان و متخصصانی که در زمینه چالشها و موانع حکمرانی پژوهش میکنند

10

 .2روش تجزیهوتحلیل دادهها
تحلیل اهمیت -عملکرد برای اولین بار توسط مارتیال و جیمز به عنوان اب زاری ب رای س نجش
میزان رضایت مشتریان از یک محصول یا خدمات و همچنین ت دوین سیاس تهایی ب رای ب ه
حداکثررساندن رضایت آنها ارا ه شد ( .)Martilla & James, 1977نتایج این روش به مدیران
و سیاستگذاران کمک میکند تا اولویتهای بهبود وضع موج ود را شناس ایی کنن د و من ابع
محدود را در قسمتهایی که بیشتر به آنها نیاز است ،تخصیو دهند ( Azzopardi & Nash,

 .)2013مزیت کلیدی تحلیل اهمیت -عملکرد اث ر همافزای ی آن در بررس ی همزم ان نظ رات
خبرگان پیرامون اهمیت سیاستهای مورد مطالع ه و رض ایت از عملک رد ای ن سیاس تها در
صحنه اجرایی است (ایمانینژاد.)83 :1397 ،
این روش بدین صورت عمل میکند که پژوهشگر ابت دا م لف هها ی ا سیاس تهایی را ک ه
میخواهد مورد سنجش قرار دهد از مرور ادبیات نظری پژوهش یا مصاحبه بهدست م یآورد.
در گام بعد محقق پرسشنامه دووجهی را طراحی کرده که در آن خبرگان نظر خود را نسبت ب ه
هر سیاست ،در دو بعد اهمیت و عملکرد در قالب نمراتی که میدهند مشخو میکنند .سزس
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بعد از انجام تحلیلهای ریاضی بر روی امتیازات بهدستآمده ،فاصله بین وض عیت مطل وب و
وضعیت موجود از دریچه نگاه خبرگان مشخو میش ود و در نهای ت مبتن ی ب ر نگرشه ای
بهدستآمده ،سیاس تگذاری در آن موض وع انج ام میش ود (قلیپ ور و رازین ی .)1395 ،در
مجموع میتوان مراحل زیر را برای اج رای روش تحلی ل اهمی ت -عملک رد در نظ ر گرف ت
(:)Eskildsen & Kristensen, 2006
 .1گام اول .در این مرحل ه می زان «اهمی ت» (تأثیرگ ذاری) ه ر ی ک از موان ع در کن ار
«عملکرد» جمهوری اسالمی ایران درخصوص رفع هر ی ک از موان ع توس ط خبرگ ان
مشخو میشود .این میزان میتواند با استفاده از طیف لیکرت مشخو شود .با توج ه
به اینکه در این پژوهش از طیف لیکرت پنجتایی استفاده شده است ،میزان اهمیتها و
عملکردهای هر یک از موانع اعدادی بین  1ت ا  5هس تند ک ه ب ه ترتی ب ب ا  bjpو cjp

( p=1,2,…,nو  )j=1,2,…,nنشان داده میشوند.
 .2گام دوم .با استفاده از میانگین هندسی،
نظرات همه خبرگان یکزارچه میش ود.
بدین ترتیب  bjارزش نهایی اهمی ت و
 cjارزش نه ایی عملک رد موان ع -jام
نامیده میشود که حاصل نظر جمعی  pخبره است.
 .3گام سوم .ارزش آستانه جهت تعیین مختصات تقاطع خط وض ربع ی م اتریس تحلی ل
اهمیت -عملکرد محاسبه میشود .بهمنظور تعی ین ارزش آس تانه
از میانگین حسابی ک ل دادهه ای مرب وض ب ه ه ر ی ک محوره ا
استفاده میشود .ارزش آستانه اهمیت و ارزش آستانه عملکرد به
ترتی ب ب ا  µbو  µcنم ایش داده میش ود و  mتع داد موان ع
حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران است.
 .4گام چهارم .موقعیت نسبی هر یک از موانع بر روی م اتریس  IPAمش خو میش ود.
ماتریس دو بعدی  ،IPAاز دو محور « Xعملکرد» و « Yاهمیت» تشکیل ش ده اس ت و
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دارای چهار رب ع میباش د ( .)Phadermrod, Crowder& Wills, 2019پ س از ی افتن
مختصات تقاطع خطوض ربعی در گام قبل ،هر یک از موانع براساس امتیاز کس بش ده
در یکی از چهار ربع ماتریس قرار میگیرند (:)Oliver, 2010: 31-33
▪ ربع اول (اینجا تمرکز کنید) :موانع موجود در این ناحی ه ،اهمی ت (تأثیرگ ذاری)
زیاد دارند اما عملکرد جمهوری اسالمی ایران در رفع ای ن موان ع مناس ب نیس ت.
موانع موجود در این ناحیه در اولویت اول پرو ههای بهبود قرار دارند و ب ه توج ه
بیشتر نیازمند هستند.
▪ ربع دوم (کار خوب را ادامه دهید) :موانع موجود در این ناحی ه ،اهمی ت زی اد و
عملکرد مناسبی دارند .این موانع نیازمند بهبود نیستند و اقدامات خود را باید حفظ
و ادامه داد.
▪ ربع سوم (اولویت پایین) :موانع موج ود در ای ن ناحی ه ،اهمی ت ک م و عملک رد
پایینی دارند .در این ربع منابع به درستی به صورت محدود خرج میشود.
▪ ربع چهارم (اتالف منابع) :موانع موجود در این ناحی ه ،اهمی ت کم ی دارن د ام ا
عملکرد آنها باالست .تالشهای فعلی ب رای رف ع موان ع موج ود در ای ن ناحی ه
غیرضروری و زا د است .به عبارت دیگر منابع اختصاصیافته برای این موانع بیش
از مقدار مورد نیاز است و باید جای دیگری مصرف شوند.
ربع دوم

ربع اول

کار خوب را ادامه

اینجا تمرکز

دهید

کنید

ربع چهارم

ربع سوم

اتالف منابع

اولویت پایین

شکل  .1ماتریس تحلیل اهمیت-عملکرد
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 .5گام پنجم .براساس ماتریس ترسیمشده میتوان تصمیماتی را برای تغییر در تخص یو
منابع و امکانات اتخاذ کرد .به عنوان مثال میتوان برخی از منابع که ب رای رف ع موان ع
موجود در ربع سوم و چهارم اختصاص پیدا میکند را برای رفع موانع موجود در رب ع
اول اختصاص داد؛ چراکه موانع موجود در ربع سوم و چهارم صرف نظ ر از عملک رد
خوب یا ضعیفشان ،از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

د .یافتههای پژوهش
 .1موانع حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران
محققان و پژوهشگران مختلف تالش میکنند از منظرهای گوناگون چالشها و موانع حکمرانی
را تقسیمبندی کنند .به عنوان مثال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود ت الش
میکند چهار موضوع اصلی حکمرانی را مورد بحث قرار دهد :سیاستگذاری مبتنی بر شواهد،
یکزارچگی در بخش عمومی ،هماهنگی سیاستها و برنامهها در سطوح دولتی و پایداری مالی
( .)OECD, 2009: 20در ادامه تالش میشود براساس تقسیمبندی ابعاد حکمرانی به «اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،اداری و حقوقی» ،موانع موجود بر سر راه حکمرانی در جمه وری اس المی
ایران تبیین شود:
 .1-1موانع اجتماعی حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران
• بروز و گسترش جنبشهای نوین اجتماعی :جنبش نوین اجتماعی ،تالشی است که گ روه
بزرگی از مردم برای دستیابی به یک هدف خاص (معموالً یک هدف اجتماعی یا سیاس ی)،
به صورت سازماندهیشده و آزادانه انج ام میدهن د ( .)Theresa, 2020ب ه عب ارت دیگ ر
جنبش اجتماعی به این معنی است که گروهی از افراد بهگونهای سازمانیافته (خودآگ اه ی ا
ناخودآگاه) برای تغییر یا حتی حفظ برخی از عناصر جامعه تالش کنند .با توج ه ب ه رش د
باالی جمعیت در چند دهه اخیر ،تأثیر بسزای ابزارهای ارتباض جمعی بر زندگی ش هروندان
ایرانی و وجود شکافهای فرهنگی ،قومی ،سیاسی ،مذهبی ،اقتصادی و اجتماعی در جامعه
ایرانی (با خصلتهای مخصوص به خود) ،جنبشهای اجتم اعی مختلف ی در ای ران ش کل
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گرفتهاند .یکی از اصلیترین ویژگیهای این جنبشه ا ،غیررس می و ناآش کار ب ودن آنه ا
است .به بیان دیگر ،در جامعه ایرانی شاهد خرده جنبشهای درهمتنیدهای هستیم که اغل ب
سازماندهی و چهارچوب مشخصی ندارند و در چنین فضایی بروز حوادث مختلفی ،مانن د
مرگ یک سیاستمدار یا هنرمند مطرح ،بروز یک سانحه طبیعی و اتفاق ات غیرقاب لپیشبینی
هرکدام میتوانند خرده جنبشهای اجتماعی را در جامعه ایران ی فع ال نمای د .در مجم وع
میتوان گفت اهمیت پرداختن به این جنبشها از این جهت است ک ه همگ ام ب ا گس ترش
روزافزون شبکههای اجتماعی ،نقشآفرینی این جنبشها نیز افزایش مییابد؛ بهگون های ک ه
برخی از این جنبشهای اجتماعی در مسا ل سیاسی و امنیتی کشور ورود فعالی پیدا میکنند
و در فرایند حکمرانی ،خطمشیگذاری ،اجرا و ارزیابی سیاستهای کشور تأثیرگذار هستند.
این امر موجب ایجاد اختالل در نظام حکمرانی کشور میشود.
• کاهش سرمایه اجتماعی :در ابتدای شروع کار دولت یازدهم جمهوری اسالمی ایران ،تم ام
ظرفیتهای رسانهای ،سیاسی و اجتماعی کشور بسیج شد تا مردم را به انصراف از دریاف ت
یارانه تشویق کنند اما در کمال ناباوری و برخالف اکثر پیشبینیها ،ای ن تالشه ا بیفای ده
بود و تعداد اندکی از دریافت یارانه انصراف دادند .هرچند عوامل مختلفی در شکست ای ن
تالش نقش داشتند و لزوماً دلیل عدم انص راف تنه ا ب ه کمب ود س رمایه اجتم اعی مرب وض
نمیشد ،اما بههرحال این واقعه هشداری جدی به سیاستگذاران کشور بود ت ا ب ه چ الش
سرمایه اجتماعی بزردازند .سرمایه اجتماعی مفهومی است که به روابط انسانی میپردازد و با
اعتماد متقابل اجتماعی و هنجارهای مشترک جمعی ارتباض نزدیک ی دارد .در ی ک تعری ف
کلی ،میتوان سرمایه اجتماعی را شبکهای از روابط میان اف رادی دانس ت ک ه در جامع های
خاص زندگی و کار میکنند و آن جامعه را ق ادر میس ازد ت ا ب ه ط ور م ثر عم ل کن د.
( .)Hellerstein & Neumark, 2020سرمایه اجتم اعی از دو وج ه ب ا عملک رد دول ت 1در
ارتباض است :کنشگری فعاالنه خطمشی 2و ک ارایی اجرای ی .3ب ه ای ن ترتی ب ک ه س رمایه
1. Government Performance
2. Policy Activism
3. Administrative Efficiency
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اجتماعی میتواند از یکسو ،سطح آزمودگی سیاسی شهروندان را افزایش دهد و این امر به
برطرفشدن مشکل کنش جمعی در درون یک جامعه کمک میکند .از سوی دیگر س رمایه
اجتماعی بر سطح کارایی اجرایی دولت از راه تأثیراتش بر رفتار نخبگ ان بوروکراتی ک اث ر
میگذارد .این امر به توانایی بوروکراتهای دولتی برای اعتماد و همیاری م ثر ب ا یک دیگر
میدان میدهد .به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی ،همکاری میان نخبگ ان بوروکراتی ک ی ک
دولت را افزایش داده و مشکل عاملیت در درون س ازمان بوروکراتی ک را برط رف میکن د
( .)Tavits, 2006در مجم وع میت وان بی ان داش ت در ص ورتی ک ه س رمایه اجتم اعی در
جمهوری اسالمی ایران کاهش پیدا کند ،حکمرانی کشور ب ا چالشه ای متع ددی روب هرو
میشود که مهمترین آنها عبارتاند از:
 ک اهش مش ارکت در س ازمانهای داوطلبان ه و خیری ه :یک ی از مهمت رین چالشه ایحکمرانی متأثر از کاهش سرمایه اجتماعی ،کمرنگشدن حض ور و کم ک ش هروندان در
امور خیریه و داوطلبانه است .به عنوان مثال در صورتی که س رمایه اجتم اعی در کش ور
کاهش یابد ،میزان کمکهای مردم به نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی ک اهش پی دا
میکند؛ حتی ممکن است در حوادث طبیعی مانن د س یل و زلزل ه ،کمکه ای مردم ی و
حضور داوطلبانه گروههای جهادی کمرنگ شود (.)Guillen, Coromina & Saris, 2011
 کاهش پیوندها و معاشرت با خانواده و دوس تان :یک ی از مهمت رین خط رات ک اهشسرمایه اجتماعی ،کمرنگ شدن صله ارحام و نیز ض عیفش دن پیون دهای خ انوادگی
بهعنوان کوچکترین نهاد اجتماع است .این امر موجب اف زایش آم ار ط الق ،ک اهش
تعداد فرزندان و نیز افزایش آسیبهای روانی و اجتماعی در میان افراد جامعه میشود.
افزایش اضطراب ،پرخاشگری و عصیان و سوءظن از مهمترین آسیبهای روانی ناشی
از کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه است که میتواند آثار مخربی بر حکمرانی داش ته
باشد (.)Almedom, 2005
 کاهش اعتماد به مسئوالن و دولت :مراد از اعتماد به معن ای س تون ق راردادن دیگ ری درکاری یا امری است .از نظر آموزههای اسالم ،اعتماد اجتماعی زم انی تحق ق مییاب د ک ه
قول با فعل افراد ،مطابق بوده و فعل آنان گفتارشان را تصدیق و تأیید کند ،اما اگر ق ول و
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فعل مسئوالن و نهادهای کشور مطابق هم نباشد ،موجب بیاعتم ادی اجتم اعی میش ود.
یک ی از مهمت رین چالشه ای حکمران ی در جمه وری اس المی ای ران ،ناکارام دی و
مطابقنبودن قول و فعل مسئوالن در جامعه است که موجب ازبینرفتن سرمایه اجتم اعی
و اعتماد اجتماعی اعضای جامع ه میش ود (اب راهیمزاده و زارع .)1393 ،از هم ینرو در
امور اجتماعی مانند قراردادن اش خاص در مس ئولیتهای س نگین چ ون امام ت جمع ه،
قضاوت ،وکالت یا ریاست یک جمع میبایس ت ش رایط س ختگیرانهتری ب رای تحق ق
اعتماد اجتماعی فراهم باشد و بدون آزمونهای سخت از آن اجتناب کرد و به سادگی ب ه
شخو یا اشخاص اعتماد نکرد .از این رو یکی از چالشه ای حکمران ی در جمه وری
اسالمی ایران ،چگونگی حفظ و افزایش اعتماد عمومی به مسئوالن و نهادهاست.
 کاهش مشارکت سیاسی :اعتبار نهادهای حاکمیتی ،همانند مجل س ش ورای اس المی وقوه مجریه ،زمانی مخدوش میشود که قادر به پاسخگویی به نیازهای جامع ه نباش ند.
در چنین حالتی ،طبعاً نوعی سرخوردگی در دهکهای مختلف اقتص ادی ،بهخص وص
دهکهای پایین جامعه ،نس بت ب ه جایگ اه ای ن نهاده ا ایج اد میش ود ک ه یک ی از
خروجیهای آن کاهش مشارکت در انتخابات است .به بی ان دیگ ر یک ی از مهمت رین
چالشهای حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران کاهش مشارکت سیاسی در انتخاب ات
است که علت آن را میتوان «اعتم ادزدایی عم ومی» نس بت ب ه نهاده ای ح اکمیتی و
«کاهش امید به تغییر» بر اس اس مش اهده ناکارام دیهای اجرای ی و نظ ارتی دانس ت
(.)Klesner, 2007
• کاهش جمعیت و بستهشدن پنجره جمعیتی :جمعیت به عنوان یکی از مهمترین م لفههای
قدرت در جوامع مختلف همواره مورد توجه بوده است؛ بهطوریکه در طول تاریخ زن دگی
بشر ،قبایل و ملتهایی که جمعیت بیشتر و جوان داشتهاند ،قدرتمندتر محسوب میش دند.
هرچند این چالش ربط مستقیمی به نظام حکمرانی کشور ندارد ،ام ا اگ ر ب ه ای ن حقیق ت
توجه کنیم که پنجره جمعیتی کشور نهایتاً  20سال دیگر بسته میشود و کشور ب ا جمعیت ی
پیر و غالباً غیرفعال مواجه خواهد شد ،به این نتیجه میرسیم که نظام حکمرانی کشور نهایتاً
 20سال فرصت دارد که با استفاده از امکان ات موج ود کش ور ،ث روت عظ یم اقتص ادی و
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فناورانه ایجاد نماید تا بتواند بار عظیم هزینه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی که به عل ت
پیری و بازنشستگی بخش اعظمی از جمعیت کشور به وجود خواه د آم د را ت أمین نمای د
(فوالدی.)1398 ،

 .1-2موانع سیاسی حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران
• ضعف احزاب و گروههای سیاسی :در جهان امروز ،احزاب سیاسی تقریب ًا به بخش عم دهای
از سیاست هر کشوری تبدیل ش دهاند .نق ش اص لی اح زاب سیاس ی تنظ یم دس تور ک ار و
خطمشیهای سیاسی است .بنابراین ،هر یک از احزاب با ادعای اینکه از خطمش یهایی بهت ر
از سایر احزاب برخوردارند ،سعی میکنند مردم را متقاعد کنند .احزاب سیاسی افکار عم ومی
را شکل میدهند و ب ا کم ک گروهه ای فش ار ،جنبشه ایی را ب رای ح ل مش کالت م ردم
راهاندازی میکنند ( .)Fjelde, 2020همچنین احزاب سیاسی به عنوان رابط می ان ش هروندان و
مقامات دولتی عمل میکنند .در جمهوری اسالمی ایران ،این واسطه میان مردم و حاکمیت ،ب ه
درستی و متناسب با شرایط سیاسی -اجتماعی جامعه ایران ،شکل نگرفته و ناقو مانده است؛
واسطهای که خود عامل تنظیم بسیاری از روابط سیاسی -اجتماعی و رش د و حرک ت جامع ه
اس ت ( .)Slothuus & Bisgaard, 2021گرچ ه در ای ران ،دو جن اح سیاس ی اص ولگرا و
اصالحطلب در عرصه سیاسی حضور و فعالیت دارند ،ولیکن ای ن حض ور و فعالی ت ،ب دون
چ ارچوب و اس لوب گفتم انی مش خو اس ت؛ حت ی تعری ف مشخص ی از اص ولگرایی و
اصالحطلبی نمیتوان ارا ه نمود .اه داف ،دی دگاهها ،برنام هها ،مس یر و اص ول عملی اتی و...
هیچیک ،بهطور دقیق مشخو نیست و هر از چندگاهی برنامهها و اهداف ه ر جن اح توس ط
جناح رقیب بیان میگردد .این امر سبب میشود حکمرانی کشور از وجود نهادی مانند احزاب
محروم بوده و نقشها و مسئولیتهای احزاب سیاسی را یکتنه برعهده بگیرد.
• عوامگرایی سیاسی :عوام گرایی یا پوپولیسم به رفتاری گفته میشود که «مردم» را به عنوان
نیروی اخالقی خوب معرفی میکند و آنها را در مقابل «نخبگ ان» ک ه فاس د و خودخ واه
معرفی میشوند ،قرار میدهد ( .)Rewizorski, 2019نامزدهای انتخاباتی ی ا ه ر کس ی ک ه
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خود را در معرض قضاوت مردم میبیند ،هنگامی که مس تقیم ب ا جامع ه مواج ه میش وند،
معموالً تنه ا ب ه فک ر ب االبردن می زان محبوبی ت خ ود خواهن د ب ود .ب رای رأیآوری ب ه
تصمیمهای کوتاهمدت مردمپسند مراجعه میکنند و از اهداف و منافع بلندمدت مل ی ب رای
رأیآوری ،گذشته و تنها اهداف کوتاهم دت را ب رای تص میمگیری م دنظر ق رار میدهن د
(سمیعی اصفهانی .)1398 ،در معرض قضاوت م ردمب ودن همانق در ک ه میتوان د نی روی
محرکی قوی برای فعالیت کارگزاران کشور باشد ،ممکن اس ت انگی زه آنه ا ب رای اتخ اذ
تصمیمات سخت را تحتالشعاع قرار دهد.
• عدم جانشینپروری مناسب :الگوی حکمرانی موفق ،برنامهها و اهداف بلندمدت را مدنظر
خود قرار میدهد؛ دا ماً در پی کادرسازی و کادرپروری کارامد و متخص و هس ت ت ا ب ا
افزایش کارامدی و تخصو افراد ،از نظر نیروی انسانی متخصو در مضیقه نبوده و هم ب ا
تخصوگرایی ،کارامدی سیاسی خود را افزایش داده و از ای ن طری ق حکمران ی مطل وبی
اعمال شود (ذاکری ،اسدی و لطفی .)1395 ،به عبارت دیگر در حکمرانی مطلوب ،با اتم ام
مأموریت افراد ،مثل بازنشستگی یا فوت ،با مشکل ع دم وج ود نی روی انس انی ج ایگزین
مواجه نبوده و جانشین مناسب و کارامد دیگر ،جایگزین خواهد شد .به نظر میرس د یک ی
از چالشهایی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم و بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری
نیز بوده است ،عدم توجه به جوانگرایی و جانشینپروری است.
• کژکارکردی نظام انتخاباتی :انتخابات بهعنوان یک تکنولو ی سیاسی ن وین جه ت انتق ال
صلحآمیز قدرت و مکانیسمی برای شایستهگزینی به شمار میآید که پس از انقالب اسالمی،
مورد تأکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) بوده است .با توجه ب ه نت ایج ش گرف
سیاسی و اجتماعی انتخابات در کشور ،الزم اس ت ب ه برخ ی کژکارکردیه ا ک ه در ط ول
سالهای گذشته نظام انتخاباتی کشور با آن مواجه بوده است ،توجه نماییم:
 وعدههای انتخاباتی :وعدههای انتخاباتی بخ ش جداییناپ ذیر ی ک انتخاب ات هس تند.دموکراسیهای مدرن بدون انتخابات وجهی ندارند و انتخابات نیز بدون وعده ،ه ویتی
ندارند .کژکارکردی وعدههای انتخاباتی زمانی نمایان میشود که اوالً این وعدهها عم ر
چندانی نداشته و به همان سرعتی که خلق شدند با اتمام فراین د انتخاب ات ب ه ت دریج
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محو میشوند؛ ثانیاً رجال سیاسی معموالً میان نتایج 1و خروجی2های وع دههای خ ود
مغالطه عمدی یا سهوی میکنند .نتایج آن چیزی است که ی ک فراین د میخواه د (ی ا
باید) به آن دست یابد اما خروجیها اقدامات یا مواردی هستند که به دستیابی ب ه ی ک
نتیجه کمک میکنند .هنگامی که خطمشیگذار یا مس ئول سیاس ی بهگون های گ زارش
میدهد که مثالً «در دو سال گذشته فالن کیلومتر جاده کشیده است» در واق ع در ح ال
تبیین تحقق خروجیهاست؛ نه نت ایج؛ چراک ه ب ه ای ن س االت ک ه «آی ا هزین ههای
حملونق ل در کش ور پ ایین آم ده اس ت؟» پاس خی ارا ه نک رده اس ت .بن ابراین از
خطمشیگذار انتظار میرود که نتایج را اعالم کن د ،ام ا از آنج ایی ک ه دس ت م دیر
مربوض از نتایج تهی است ،خروجی را به جای نتایج مینشاند .بنابراین ،خطرن اکتر از
وعدههایی که کامالً فراموش شدهاند ،وعدههایی هستند که با اعداد و ارقام خروجیها،
مردم را فریب میدهند و رأیدهندگان گمان میبرند که وعدهها محقق شده است.
 مشارکت سیاسی :گرهزدن مشروعیت نظام به مشارکت باالی مردم نشان از مردمگراییو توجه ویژه جمهوری اسالمی به جایگاه مردم است اما ب ه نظ ر میرس د الزم اس ت
تفکیکی ب ین مش ارکت ،مقبولی ت و مش روعیت قا ل ش ویم؛ چراک ه در بس یاری از
کشورهای دنیا مشارکت پایین مردم در انتخابات لزوماً به عدم مشروعیت نظام سیاس ی
حاکم تفسیر نمیشود (اطاعت.)1399 ،
 تشدید شکافهای گفتمانی ،اجتماعی و هویتی :با توجه به تنوع فرهنگی ،اجتم اعی ومذهبی در جمهوری اسالمی ایران ،بعضاً انتخابات ب ه دلی ل ایج اد فض اهای دوقطب ی
بعضاً رادیکال ،به تشدید و گسترش ش کافهای اجتم اعی منج ر ش ده و رقابته ای
انتخاباتی فرصتی برای جریانهای معان د بیگان ه جه ت ایف ای نق ش مخ رب ف راهم
مینماید .متأسفانه تقریباً در همه انتخاباته ا ش اهد اس تفاده کاندی داها از گس لهای
اجتماعی و هویتی به منظور جلب توجه هرچه بیشتر آرای مردمی هس تیم ک ه نیازمن د
دقت نظر مسئوالن امر میباشد.
1. outcomes
2. outputs
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 رشد انتظارات مردمی :تالش برای جذب آرای مردمی در دوران رقابتهای انتخاب اتیکه در قالب شعارها و قول و قرارهای بعضاً غیراصولی کاندیداها مط رح میگ ردد ،ب ه
افزایش انتظارات مردم منجر میشود .ای ن ام ر در انتخاب ات ش ورای اس المی ش هر و
روستا و انتخابات مجلس شورای اسالمی پررنگتر خود را نشان میدهد.
• ضعف وجود دولت عمیق در کشور :در کشورهای قدرتمند دنیا ،گفتمان فعال در عرص ه
سیاسی و دارای برنامه بلندمدت در شبکه قدرت دولتی ،به ط ور نامحس وس ش بکه ثانوی ه
قدرتی ایجاد میکند که از طریق آن دولت عمیق ،دولتها را در مسیر برنامه بلندمدت خود،
که حافظ منافع و گفتمان نظام سیاسی ح اکم اس ت ،هم راه میکنن د .ای ن ش بکه ق درت،
برنامههای اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی دولت و جامعه را تحت تأثیر ق رار داده و از تالط م
تغییر سیاستها در اثنای تغییر دولتها ،تا حد قابل قبولی جلوگیری میکند .ش کی نیس ت
که جمهوری اسالمی ایران در طول چهل سال گذشته سیاستهای کلی ثابتی داشته است که
نشان از وجود دولت و سیاست عمیق در کشور است اما به نظر میرس د دول ت عمی ق در
ایران ریشهدار و سیستمی نیست؛ چراکه در برخی موارد تعویض دولتها منجر به تغیی ر در
رویههای کالن کشور شده که در سیاست خارجی ،اقتصاد و فرهنگ نم ود بیش تری داش ته
است .این امر موجب تحمیل هزینههای مالی و نیروی انسانی به نظام سیاسی میشود.
• نقشآفرینی نهادهای بینالمللی و شرکتهای چندملیتی :با توجه ب ه پی دایش رس انههای
نوین ،سهولت هرچه بیشتر ارتباطات ،ظهور سازمانها و نهادهای بینالمللی و عوامل متعدد
دیگر در عصر جدید ،حکمرانی ملی با چالشهای فراوانی روبهرو شده است .ف ارا از ه ر
نگاهی نسبت به مسئله جهانیشدن ،آنچ ه مس لم اس ت ،نقشآفرین ی روزاف زون نهاده ای
بینالمللی و شرکتهای چندملیتی و همچنین کمرنگش دن مح دودیتهای ارتب اطی ب ین
ملتهاست که ت أثیر ب هس زایی در حکمران ی دارد .ام روزه از یکس و ب ا رش د تع امالت
بینالمللی در عرصه جهانی مخصوصاً در عرصه سیاسی و از سوی دیگر با رشد شرکتها و
م سسات اقتصادی فرامرزی ،مانند گوگل ،ماکروسافت و ،...عمالً اط الق ق درت بالمن ازع
دولت به معنای سنتی آن در علوم سیاسی ،کمرنگ شده و این نهادها در حیط ههایی ک ه در
 50سال گذشته تنها در اختیار دولت بوده ،دخالت و اعمال تصمیم میکنند (.)Chen, 2021
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این مانع تنها حکمرانی ملی جمهوری اسالمی ایران را تهدید نمیکند ،بلکه کمابیش در همه
جای دنیا احساس میشود اما با توجه به گفتمان انقالب اسالمی که در تقابل ب ا بس یاری از
ارزشهای نظام لیبرالیسم و سرمایهداری است ،ایجاد توازن و مدیریت این چالشه ا بس یار
جدیتر به نظر میرسد.

 .2موانع اقتصادی حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران
دولتهای مرکزی و محلی به منظور حصول اطمینان از مصرف منابع کمیاب در مسیرهایی ک ه
بیشترین منافع را به همراه دارد ،باید سیاستها و برنامههای دقیقی تنظیم نمایند .کاهش مخارج
دولت برای ایجاد تعادل در بودجه ،تالشهای بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد را ب ا مش کل
مواجه میکند .در حال حاضر ،چالشهای اقتصادی کسری بودجه کشور را افزایش داده اس ت.
در این وضعیت ،درآمدهای مالیاتی به دلیل ک اهش فعالیته ای اقتص ادی ب ه ش دت ک اهش
مییابد؛ در حالی که هزینهها به دلیل تقاضای بیش تر ب رای خ دمات رف اهی اف زایش مییاب د
( .)OECD, 2009: 25براین اساس مهمترین موانع اقتصادی حکمران ی در جمه وری اس المی
ایران عبارتاند از:
• اقتصاد متکی به نفت :نفت یک سرمایه گرانبهاست که در احاطه دو رویک رد غل ط ق رار
دارد .رویکرد اول آن است که منابع بهدستآمده حاصل از فروش نف ت ،در مح ل بودج ه
جاری کشور مصرف میشود .در این رویکرد ،دول ت ب ا بینیازش دن از من ابعی همچ ون
مالیات ،توجه چندانی به اصالح س اختارهای اقتص ادی کش ور نمیکن د و اقتص اد نفت ی،
فرهنگ و جامعهشناسی اقتصادی کشور را دچار اختالل ج دی مینمای د .ل ذا بای د توج ه
داشت که اقتصاد بدون نفت به معنای نادیدهگرفتن ثروت نفتی کشور نیست ،بلکه ب ه ای ن
معنا است ک ه بای د وابس تگی بودج ه ج اری کش ور ب ه نف ت را ک اهش ده یم و من ابع
بهدستآمده از فروش نفت به ص ورت مناس بی اس تفاده ش ود .رویک رد غل ط دیگ ر نی ز
کنارگذاشتن این منابع خدادادی است؛ درحالیکه این منب ع اله ی از نظ ر اقتص ادی ارزش
افزوده بسیار باالیی دارد و با ه یچ ص نعت دیگ ری قاب ل مقایس ه نیس ت .توج ه وی ژه و
سرمایهگذاری عظیم بسیاری از کشورهای جهان نظیر آمریکا ،چین و روسیه در منابع نفتی،
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نشاندهنده ارزش این صنعت است .بدین ترتیب نباید با تحلیلهای غل ط ،س رمایهگذاری
در توسعه صنعت نفت را کنار بگذاریم .هرچند رویکرد ما نسبت به نفت نباید خامفروشی
باشد ،بلکه همزمان با سرمایهگذاری برای افزایش اکتشاف و تولی د ،بای د تکمی ل زنجی ره
صنعت نفت در دستور کار قرار بگیرد چراک ه فرآوردهه ای پاالیش ی و پتروش یمی ض من
داشتن ارزشافزوده بیشتر ،غیرقابل تحریم نیز هستند.
• مسئله خصوصیسازی و رقابتپذیری :براساس سیاستهای کل ی اص ل  44ق انون اساس ی
دولتها مأمور به کاهش تصدیگری ،ممانعت از مداخله در معادالت بازار و تسهیل در ایج اد
شرایط رقابتی در فضای کسبوکار هستند .با اینحال آخرین آمار نشان میدهد که سهم بخش
دولتی هنوز بسیار فربهتر از چیزی است که انتظار آن میرود .به عب ارت دیگ ر ،در جمه وری
اسالمی ایران بعض ًا شاهدیم دولتها بهمثابه بازیگر اقتصادی که همزمان داور مسابقه نیز هست،
فعالیت میکند .در حالی که سیاستهای کلی کشور را به طرف خصوصیس ازیهای عادالن ه
دعوت میکند ،اما به دلیل وابستگی فکری به نهاد دول ت و ناآش نایی ب ا راهکاره ایی ک ه ب ه
کارامدی خصوصیسازی منجر شود ،در اجرای این سیاستهای شکست خوردهایم.
• تحریم و شرطیشدن اقتصاد :یکی از مشکالت جمهوری اسالمی ایران بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ،مسئله تحریمهای اقتصادی است .همکاریهای بینالمللی ،در همه کشورها از عوام ل
مهم رشد اقتصادی است که به دلیل عداوت نظام سلطه ،از طریق تحریمهای اقتص ادی ،موان ع
دشواری در مسیر این همکاریها قرار گرفته اس ت و ای ران را حت ی در رابط ه ب ا کش ورهای
همپیمان مانند کشورهای اسالمی ،دچار مشکل ساخته است .از س وی دیگ ر هرگون ه ت الش
جدی برای رفع تحریمها نیز منجر به شرطیشدن اقتصاد و رکود ناشی از آن میشود که عالوه
بر آسیبهای داخلی ،قدرت چانهزنی تیمهای مذاکرهکننده را نیز کاهش میدهد.
• نظام بودجهریزی معیوب :مسئله اساس ی بودج هریزی ،چگ ونگی اولویتبن دی من ابع و
فعالیتها به هنگام وجود محدودیتهاست و این محدودیتها در ایران با توجه به کاهش
قابل توجه درآمدهای دولت در سالهای اخیر که ناشی از کاهش شدید فروش نفت است،
به چالشی جدی برای کشور تبدیل ش ده اس ت .در واق ع تحریمه ا و ک اهش درآم دهای
دولت منجر به آشکارشدن عیوب نظام بودجهریزی در کشور شده است .نظام بودجهریزی
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در کشور چالشهای فراوانی دارد که مهمترین آنها عبارتاند از :ع دم اتک ای بودج ه ب ه
درآمدهای پایدار و حاصل از فعالیتهای مولد؛ وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ،کسری
بودجه و عدم نظارت مناسب بر نحوه هزینهکرد بودجه.

 .3موانع اداری حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران
مدیریت م ثر روابط دولت به صورت افقی (در می ان وزارتخان هها) و عم ودی (در سلس له
مراتب اداری) مستلزم کاهش یک سری از چالشها اس ت .توج ه ب ه ای ن ش کافها یک ی از
چالشهای اصلی حکمرانی در کشور است .کشورها ممکن است هر شکافی را کموبیش تجربه
کنند ،اما با توجه به وابستگی متقابل ناشی از پویایی شبکهای این ش کافها ،کش ورها معم والً
همزمان با آنها مواجه میشوند ( .)OECD, 2009: 25-26این چالشها عبارتاند از:
• فساد اداری :فساد نوعی عدم صداقت یا جرم جنایی است که توسط شخو یا سازمانی ک ه
اقتداری به او واگذار شده است ،به منظور کسب منافع نامشروع یا سوءاستفاده از قدرت برای
منافع شخصی انجام میشود ( .)Ewulum, 2021فساد اداری هم چالش حکمرانی است و هم
چالشی برای حکمرانی ،چراکه از یک س و ای ن معض ل خ ود برآم ده از چالشه ای دیگ ر
حکمرانی نظیر عدم وجود شفافیت ،تورم قوانین ،اقتصاد نفتی و  ...است و از سوی دیگر این
مسئله به قدری جدی است که تقریب ًا بر تمام چالشهای حکمرانی در کشور اثرگ ذار اس ت.
طبق آمار «سازمان شفافیت بینالملل» ،ش اخو جه انی فس اد اداری– م الی در س ال 2018
میالدی اعالم شده است که طبق این آمار ،دانمارک و نیوزیلند با دریافت به ترتی ب  88و 87
امتیاز در رأس کشورهایی با کمترین فساد قرار دارند و سومالی ،سوریه و س ودان جن وبی در
رده پایینترین جایگاه از نظر میزان فساد هستند و متأسفانه در این فهرست ایران با امتی از 28
در رتبه  138جهان ق رار دارد .مط ابق ای ن آم ار ش اخو فس اد در کش ور م ا ،نزدی ک ب ه
کشورهایی قرار گرفته است که وضعیتی جنگزده ،ناامن و فوقالعاده دارند و لذا چنین آماری
ال قابلقبول نیست .استناد به این آمار لزوم ًا به معنای قبول کام ل معیاره ای
برای کشور ما اص ً
سنجش ،رتبهبندی و مبانی نظری به کاررفته در این پ ژوهش آم اری نیس ت ام ا ب ه هرح ال
وجود فساد اداری در کشور یکی از موانع حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران است.
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• کمرنگبودن شفافیت :مفهوم دولت باز 1بر این باور است که شهروندان حق دسترسی ب ه
اسناد و اقدامات دولت را دارند تا امک ان نظ ارت عم ومی م ثر را ف راهم کنن د ( Kudo,

 .)2019مفهوم دولت باز از نظر دامنه گس ترده اس ت ،ام ا اغل ب ب ا ای دههای ش فافیت و
پاسخگویی دولت مرتبط است .شفافیت اغلب باعث ایجاد پاسخگویی دولت ،کاهش فساد
دولتی ،رشوهخواری و سایر تخلفات میشود .اگرچه تالشهای ارزش مندی در برنام ههای
توسعه برای ایجاد تحول در نظام اداری لحاظ شده است اما به دلیل نداشتن پیوستار منطقی
با دیگر اجزای سیستمی و نبود نظام جامع ثبت اطالعات ب ه دلی ل ع دم ش فافیت ،دچ ار
مشکل شده است.
• وجود نهادهای مووازی :متأس فانه یک ی از معض الت اساس ی نظ ام اداری -سیاس ی در
جمهوری اسالمی ایران ،وجود نهادهای متعدد ،ب ا کارویژهه ایی مش ابه ی ا ب ا همزوش انی
باالست که معموالً در راه رسیدن به اهداف خود ،بعضاً استراتژیهای متفاوت و حتی بعضاً
کامالً در تضاد و مخل یکدیگر اتخاذ میکنند .باید توجه داشت که وجود نهادهای م وازی
لزوماً همیشه آسیبزا نیست اما به هرحال در صورت عدم یکز ارچگی در سیاس تگذاری
ممکن است منجر به بروز چالشهایی در نظام حکمرانی کشور شود .به عنوان مثال ح دود
 30نهاد مختلف در کشور متولی امور فرهنگی شمرده شده و حضور فعال در ای ن عرص ه
دارند؛ نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان تبلیغ ات ،وزارت ورزش و
جوانان و حتی شهرداریها .مس ئله مهمت ر ع دم همس ویی در مس یر حرک ت فرهنگ ی و
اختالف فاحش در رویکردهای فرهنگی بین این نهادهاست که بعضاً برنامههای هری ک ،از
سوی نهاد دیگر حتی ضدفرهنگی نیز شناخته میشود .در مجموع میتوان گفت این پدی ده
حکمرانی م ثر در کشور را با مشکل مواجه کرده است.
• ضعف در نظام برنامهریزی :یکی از مشکالت جدی نظام سیاس تگذاری و اداری کش ور
در طول  40سال گذشته ،عدم وج ود نگ اه راهب ردی و بلندم دت در بدن ه دولتهاس ت؛
چراکه چالشهای تحمیلی بر کشور طی  40س ال گذش ته اف ق فک ری م دیران کش ور را
1. Open government
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محدود نموده و آنها را وادار به حل مشکالت کوتاهمدت و روزمره ساخته است .از سوی
دیگر در طول سالیان گذشته ،دولتهای مختلف سیاستهایی اتخاذ کردهاند ک ه بعض اً ب ا
مبانی انقالب اسالمی یا سیاستهای قبلی در تعارض یا حتی تضاد بوده است .مقام معظ م
رهبری در سال  1389به این مهم اشاره نموده و فرمودند:
بدون نقشه جامع ،دچار سردرگمی خواهیم ش د؛ همچنانک ه در ط ول ای ن  30س ال ،ب ه
حرکتهای هفت و هشتی ،بیهدف و زیگزاگ مبتال بودیم و به این در و آن در زدی م .گ اهی
یک حرکتی را انجام دادیم ،بعد گاهی ض ّد آن حرکت و متناقض با آن را -هم در زمینه فرهنگ،
هم در زمینه اقتصاد و در زمینههای گوناگون -انجام دادیم! این بهخاطر این است که یک نقش ه
جامع وجود نداشته است .این الگو ،نقشه جامع است؛ به ما میگوید که به کدام طرف ،به کدام
سمت ،برای کدام هدف داریم حرکت میکنیم (حضرت آیتاهلل خامنهای.)1389 ،

به نظر میرسد در سالیان اخیر نیز تفاوت چندانی از این منظ ر ایج اد نش ده اس ت و ای ن
تذکر مقام معظم رهبری شامل وضعیت حکمرانی کنونی جمهوری اسالمی ایران نیز میشود.
• تمرکزگرایی :با توجه به تنوع فرهنگی و جغرافیایی کشور ،ساختار و نظام متمرک ز اداری،
سیاسی و اقتصادی یکی از چالشهایی است که نظام حکمرانی با آن مواجه است .در ای ن
س اختار ،سیاس تگذاریها و تص میمات اص لی کش ور و فرص تهای ش غلی ،رف اهی و
آموزشی بیشتر در پایتخت و به میزان محدودتری در مراکز استانها متمرکز اس ت و س ایر
مناطق بهره کمتری از فرصتها و امکانات کشور میبرند.
• ضعف دولت الکترونیک :رشد فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی تأثیر بهسزایی در شیوههای
حکمرانی برجای گذاشته است که از مهمترین این ت أثیرات ،تغیی ر در ش یوه و نح وه تعام ل
دولتها و شهروندان است .از همین رو بسیاری از دولته ای جه ان ب رای توس عه دول ت
الکترونیک سرمایهگذاری میکنند تا با استفاده از آن ضمن کاهش هزین ههای دولت ی ،کیفی ت
خدمترسانی به ش هروندان را نی ز ارتق ا ببخش ند و نظ ام اداری کارام دتری داش ته باش ند
( .)Brown, 2005بدین ترتیب دولت الکترونیک با استفاده از فناوریهای نوین ،موجب افزایش
شفافیت ،جلوگیری از بروز فساد ،جلوگیری از تصمیمات سلیقهای ،اف زایش س رعت و دق ت
خدمترسانی و نظارت هوشمند بر عملکردها و فرایندهای اداری میشود ( .)Ogura, 2006ب ا
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توجه به تکمیلنشدن پرو ه دولت الکترونیک در کشور ،جمهوری اسالمی ایران نمیتوان د از
این کاربردها بهرهمند شود و حکمرانی کشور با موانع متعددی روبهرو میشود.
• بیعملی و کمکاری مدیران :تشدید نظارت غیرهوشمند ،خشک و بعضاً سلیقهای از ی ک
سو و عدم ارزیابی مناسب عملکرد مدیران از سوی دیگر آنها را بهسوی بیعملی ه دایت
میکند؛ به این معنی که برخی مدیران کشور در هر سطحی برای جلوگیری از گرفتارش دن
در سیستم دستگاههای نظارتی مختلف ،تصمیم میگیرند تا جایی که میتوانند ک ار نکنن د.
باید توجه داشت که راهکار جلوگیری از این آسیب کاهش نظارتها نیست ،بلکه راهک ار
نظارت هوشمند و ارزیابی مداوم عملکرد مدیران است.

 .4موانع حقوقی حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران
• تورم قوانین :یکی از چالشهای نظام حکمرانی کشور ،چالش تورم قوانین است؛ ب هطوری
که ناظر به یک مسئله یا فرایند ،قوانین متعددی وجود دارد و این تورم قوانین نه تنها ب رای
مجریان دستوپاگیر است بلکه میتواند در مواقع لزوم دس تاویزی ب رای فس اد و گری ز از
شفافیت باشد .بررسی حجم قوانین کشور از آغاز مشروطیت تا زمان حال ،ت ورم ق وانین را
ثابت میکند؛ چراکه هر ساله حجم زیادی از قوانین و مقررات در مجلس شورای اس المی،
هیئت دولت و سایر دستگاههای کشور تصویب میشوند اما قوانین منسوخ و قدیمی اغل ب
باقی میمانند .باید توجه داشت که ریشه تورم قوانین در ایران تنه ا مرب وض ب ه ق وه مقنن ه
نیست بلکه حجم باالی آییننامههای اجرایی در دستگاههای مختلف نشاندهنده هم هگیری
این معضل و چالش است.
• وجود قوانین خاکستری (گرد) :به قوانینی که امکان تبدیل آنها به ک د ک امزیوتری وج ود
ندارد و الگوریتم مشخصی ندارند ،قوانین گرد یا خاکستری گفته میشود که اینگونه قوانین
به تفسیر انسانی نیاز دارند و ممکن است برداشتهای مختلفی از آنها بشود .وجود چن ین
قوانینی در کشور مخصوصاً در حوزه اقتصاد منجر به بروز فساد و به وجودآمدن امض اهای
طالیی شده است .در این شرایط ممکن است یک کارشناس نسبت به یک مجوز نظر مثبت
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داشته باشد و کارشناس دیگر نسبت به همان مجوز نظر منفی داشته باشد .در این ص ورت،
ذینفعان قانون دچار سردرگمی شده و نظام حکمرانی کشور دچار اختالل میشود.
• نظارت پیشینی و بحران صدور مجوز :یکی از چالشهای حقوقی ک ه حکمران ی مناس ب در
کشور را دچار مشکل نموده است ،نظارتهای پیشینی به جای نظ ارت پس ینی اس ت .نظ ارت
پیشینی یعنی افراد قبل از آغاز هرکاری نیازمند دریافت مجوز باشند و بدون دریافت مجوزه ای
مختلف از نهادهای متعدد فعالیت آنها غیرقانونی محسوب میشود .این فرایند در کشور بعض ًا
بسیار طوالنی ،مبهم و فسادزاست و یکی از عوامل به وجودآمدن امضاهای طالیی ش ده اس ت.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا نظارت پسینی جایگزین نظارت پیشینی شده
است؛ به این صورت که صالحیتهای مورد نیاز و قواعد مربوض به هر فعالیت اعالم میشود و
افراد موظف هستند مطابق این صالحیتها ،قواعد و استانداردها فعالیت مورد نظر خود را آغ از
کنند و نیازی به دریافت مجوز ندارند اما اگر بدون داشتن صالحیتهای اعالمشده و ب دون در
نظرگرفتن قواعد و استانداردهای موجود عمل کنند ،مجازات سنگینی در انتظارشان اس ت .الزم
به ذکر است که در نظارت پیشینی ،فرد نظارت را ناظر به صدور مجوز میداند ولی در نظ ارت
پسینی فرد در هرلحظهای خود را در معرض ارزیابی میداند .بنابراین یکی از مهمترین معضالت
حکمرانی در کشور ،نظارت پیشینی و بحران صدور مجوزها است.

 .5اولویتبندی موانع حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران
همچنان که گذشت ،نظام حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران با چالشه ا و موان ع متع ددی
روبهرو است؛ لذا ضرورت دارد ابتدا میزان اهمی ت (تأثیرگ ذاری) ه ر ی ک از ای ن موان ع در
حکمرانی جمهوری اسالمی ایران احصا شود و سزس میزان عملکرد جمهوری اس المی ای ران
برای رفع این موانع مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت نسبت به اولویتبن دی ای ن موان ع و
ارا ه راهبردهایی بهمنظور بهبود وضعیت اقدام شود .برای این منظور پس از جمعآوری نظرات
نوزده نفر از خبرگان حوزه حکمرانی و سیاس تگذاری عم ومی و تعی ین نم رات مرب وض ب ه
ارزش اهمیت و عملکرد هر یک از موانع این حوزه ،از میانگین هندسی ب رای یکزارچهس ازی
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نظرات همه خبرگان استفاده شد .جدول زیر نشاندهنده نمرات نهایی محاس بهش ده ب رای ه ر
یک از موانع در دو بعد اهمیت و عملکرد با توجه به نظرات خبرگان است.
جدول  .2میانگین امتیازات موانع در ابعاد اهمیت و عملکرد
اهمیت

موانع

عملکرد

شکاف

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

بروز و گسترش جنبشهای نوین اجتماعی

3/50

21

3/36

9

0/14

کاهش سرمایه اجتماعی

4/37

3

3/14

13

1/23

کاهش جمعیت و بستهشدن پنجره جمعیتی

3/99

12

3/45

7

0/54

ضعف احزاب و گروههای سیاسی

3/67

18

3/01

16

0/66

عوامگرایی سیاسی

4/17

8

2/72

23

1/45

موانووووع

عدم جانشینپروری مناسب

3/85

14

2/99

17

0/86

سیاسی

کژکارکردی نظام انتخاباتی

3/87

13

3/24

12

0/63

ضعف وجود دولت عمیق در کشور

3/54

20

2/98

18

0/56

نقشآفرینی نهادهای بینالمللی و شرکتهای چندملیتی

3/16

23

2/94

19

0/22

اقتصاد متکی به نفت

4/28

5

3/50

5

0/78

موانووووع

مسئله خصوصیسازی و رقابتپذیری

4/09

11

3/48

6

0/61

اقتصادی

تحریم و شرطیشدن اقتصاد

4/30

4

3/74

1

0/56

نظام بودجهریزی معیوب

4/46

1

3/44

8

1/02

فساد اداری

4/21

7

3/62

2

0/59

کمرنگبودن شفافیت

4/09

10

3/60

3

0/49

وجود نهادهای موازی

3/69

17

2/74

22

0/95

ضعف در نظام برنامهریزی

4/44

2

3/25

11

1/19

تمرکزگرایی

3/73

16

3/05

14

0/68

ضعف دولت الکترونیک

4/15

9

3/54

4

0/61

بیعملی و کمکاری مدیران

3/46

22

3/31

10

0/15

تورم قوانین

4/21

6

2/82

20

1/39

وجود قوانین خاکستری (گرد)

3/84

15

2/81

21

1/03

نظارت پیشینی و بحران صدور مجوز

3/56

19

3/05

15

0/51

موانووووع
اجتماعی

موانووووع
اداری

موانووووع
حقوقی
میانگین

3/93

3/20
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براساس یافتههای پژوهش و اطالعات مندرج در جدول  ،2مانع «نظام بودج هریزی معی وب»
در بعد «اهمیت» با میانگین امتیاز  4/46بیشترین اهمی ت را دارد .س زس موان ع «ض عف در نظ ام
برنامهریزی»« ،کاهش سرمایه اجتماعی»« ،تحریم و شرطیشدن اقتصاد»« ،اقتصاد متکی ب ه نف ت»،
«تورم قوانین»« ،فساد اداری» و «عوامگرایی سیاسی» به ترتیب از اهمیت کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که در بعد «عملکرد» ،مانع «تحریم و شرطیش دن اقتص اد» ب ا می انگین امتی از
 3/74بیشترین عملکرد را دارد و پس از آن موانع «فس اد اداری»« ،کمرن گب ودن ش فافیت»« ،ض عف
دولت الکترونیک»« ،اقتصاد متکی به نفت»« ،مسئله خصوصیسازی و رقابتپذیری»« ،کاهش جمعیت
و بستهشدن پنجره جمعیتی» و «نظام بودجهریزی معیوب» به ترتیب از عملک رد کمت ری جه ت رف ع
آنها برخوردار هستند .در گام بعد بهمنظور تشکیل ماتریس تحلیل اهمی ت -عملک رد نیازمن د تعی ین
ارزش آستانه اهمیت و ارزش آستانه عملکرد جهت تعیین مختصات تقاطع خطوض ربعی هستیم .برای
این منظور با استفاده از فرمول ارا هشده ،ارزش آستانه اهمیت و عملکرد برابر مقادیر زیر است:
ارزش آستانه اهمیت ( // µ( = 93/3bارزش آستانه عملکرد (µ( = 20/3c
بر این اساس میتوان با استفاده از مختص ات تق اطع خط وض ربع ی و واردک ردن مق ادیر
اهمیت و عملکرد هر یک از سیاستها در نرمافزار  ،Excelماتریس تحلیل اهمیت -عملکرد را
ترسیم و موقعیت نسبی ه ر ی ک از سیاس تها ب ر روی ای ن م اتریس را تعی ین نم ود .البت ه
همانطور که بیان شد این ماتریس از دو محور تشکیل شده است که محور افقی آن «عملکرد»
و محور عمودی آن «اهمیت» را نشان میدهد .این ماتریس به چهار ربع تقسیم میشود.

شکل  .2ماتریس اهمیت -عملکرد موانع حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران
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براساس اطالعات مستخرج از شکل  ،2از میان موانع  24گانه فوق ،س ه م انع در رب ع اول
قرار داشته و سه مانع در ربع چهارم قرار دارد .همچنین در هر یک از ربعهای دوم و سوم نی ز
به ترتیب نه و هشت مانع قرار دارد .قرارگرفتن موان ع در رب ع اول ک ه مح ور تمرک ز نامی ده
میشود ،نشاندهنده آن است که سطح عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص رفع این موانع
نسبتاً پایین است ( .)Amorim & Saghezchi, 2015: 345-246به عبارت دیگر این ربع ،ضعف
سازمانها در رفع این موانع را نشان میدهد .اگر موانعی که در این ربع قرار گرفتهاند ب هزودی
بهبود پیدا نکنند و مرتفع نشوند ،حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران را ب ا معض الت زی ادی
روبهرو میسازد .این موانع شامل موارد زیر هستند:
• عوامگرایی سیاسی
• تورم قوانین
• کاهش سرمایه اجتماعی
نُه مانع در ربع دوم که نشاندهنده ادامه مسیر فعلی است و موانعی ک ه در ای ن رب ع ق رار
گرفتهاند ،در موقعیت مناسبی قرار دارند و تمرکز بر روی آنها در آینده میتواند موجب بهبود
حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران شود ،وجود دارد .بنابراین میتوان گفت تقریباً نُه م انع از
مجموع موانع حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران به درستی و به صورت مناس ب نس بت ب ه
رفع آن اقدام شده است .این موانع عبارتاند از:
• تحریم و شرطیشدن اقتصاد
• نظام بودجهریزی معیوب
• ضعف در نظام برنامهریزی
• مسئله خصوصیسازی و رقابتپذیری
• ضعف دولت الکترونیک
• کمرنگبودن شفافیت
• فساد اداری
• اقتصاد متکی به نفت
• کاهش جمعیت و بستهشدن پنجره جمعیتی

118

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  95بهار 1401

اگرچه سطح عملکرد جمهوری اسالمی ایران نسبت به رفع موانع مستقر در ربع سوم پایین
است اما سیاستگذاران و مدیران نباید در این بخش تمرکز زیادی داش ته باش ند .ب ه عب ارت
دیگر منابع بایستی به صورت محدود مصرف رفع موانعی قرار گیرد که در این ربع قرار دارن د.
براساس نظرات خبرگان هشت مانع در این ربع قرار گرفته است که عبارتاند از:
• نظارت پیشینی و بحران صدور مجوز
• نقشآفرینی نهادهای بینالمللی و شرکتهای چندملیتی
• ضعف وجود دولت عمیق در کشور
• ضعف احزاب و گروههای سیاسی
• وجود نهادهای موازی
• تمرکزگرایی
• وجود قوانین خاکستری (گرد)
• عدم جانشینپروری مناسب
در نهایت موانعی که در ربع چهارم قرار میگیرند ،موانعی هستند که بهرغم اهمیت کمتری ک ه
نسبت به موانع ربع اول و دوم دارند ،از عملکرد باالتری برخوردار هستند .به عبارت دیگ ر تمرک ز
دستگاههای اجرایی و منابع اختصاصیافته به رفع این موانع در مقایسه با موانع موض وع رب ع اول،
بیش از مقدار مورد نیاز است .به عبارت دیگر شاهد اتالف منابع هستیم .این موانع عبارتاند از:
• بروز و گسترش جنبشهای نوین اجتماعی
• بیعملی و کمکاری مدیران
• کژکارکردی نظام انتخاباتی
از آنجا که سیاس تگذاری ب ه دنب ال بهینهس ازی اق دامات اس ت ( & Sepehrirad, Azar

 ،)Dabestani, 2015میتوان براساس اطالعات مس تخرج از ج دول  ،2در اولویتبن دی رف ع
موانع حکمرانی در جمهوری اسالمی ای ران تغییرات ی را اعم ال ک رد ت ا م دیران دس تگاههای
اجرایی بتوانند براساس اولویتبندی جدید تمرکز و منابع خود را صرف نماین د .اولویتبن دی
ارا هشده از موانع بر اساس شکاف میان اهمیت و عملکرد آنها استخراج شده و در جدول زیر
نشان داده میشود.
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جدول  .3اولویتبندی رفع موانع حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران
مانع

میزان شکاف بین
اهمیت و عمکرد

اولویت رفع مانع

بروز و گسترش جنبشهای نوین اجتماعی

0/14

23

کاهش سرمایه اجتماعی

1/23

3

کاهش جمعیت و بستهشدن پنجره جمعیتی

0/54

18

ضعف احزاب و گروههای سیاسی

0/66

11

عوامگرایی سیاسی

1/45

1

عدم جانشینپروری مناسب

0/86

8

کژکارکردی نظام انتخاباتی

0/63

12

ضعف وجود دولت عمیق در کشور

0/56

16

نقشآفرینی نهادهای بینالمللی و شرکتهای چندملیتی

0/22

21

اقتصاد متکی به نفت

0/78

9

مسئله خصوصیسازی و رقابتپذیری

0/61

14

تحریم و شرطیشدن اقتصاد

0/56

17

نظام بودجهریزی معیوب

1/02

6

فساد اداری

0/59

15

کمرنگبودن شفافیت

0/49

20

وجود نهادهای موازی

0/95

7

ضعف در نظام برنامهریزی

1/19

4

تمرکزگرایی

0/68

10

ضعف دولت الکترونیک

0/61

13

بیعملی و کمکاری مدیران

0/15

22

تورم قوانین

1/39

2

وجود قوانین خاکستری (گرد)

1/03

5

نظارت پیشینی و بحران صدور مجوز

0/51

19
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بر این اساس موانع «عوامگرایی سیاس ی»« ،ت ورم ق وانین»« ،ک اهش س رمایه اجتم اعی» و
«ضعف در نظام برنامهریزی» باید به ترتیب در اولویت مسئوالن اجرایی کشور ق رار گرفت ه ت ا
این موانع و چالشها کمرنگ شده و رفع شود.

نتیجهگیری
با توجه به ض رورت رف ع موان ع حکمران ی در جمه وری اس المی ای ران ،ارزی ابی عملک رد
جمهوری اسالمی ایران در این حوزه و اولویتبندی رفع این موانع ضروری اس ت .هم انطور
که در ابتدای این پژوهش توضیح داده شد ،محور کانونی پژوهش حاضر پیرامون اولویتبندی
موانع حکمران ی در جمه وری اس المی ای ران اس ت .ب رای ای ن منظ ور براس اس مطالع ات
صورتگرفته ،تالش شد تا براساس مطالعات اسنادی ،موانع حکمرانی در کشور استخراج شود
و سزس با استفاده از روش کمّی تحلیل اهمی ت -عملک رد ،فاص له ب ین وض عیت مطل وب و
وضعیت موجود رفع این موانع در جمهوری اسالمی ایران از دریچ ه نگ اه خبرگ ان مش خو
شود تا در نهایت مبتنی بر نگرشهای بهدستآمده ،موانع موجود اولویتبندی شود.
در مجموع میتوان اینگونه جمعبندی ک رد ک ه نخس ت؛ موان ع حکمران ی در جمه وری
اسالمی ایران را میتوان به پنج حوزه «اجتماعی»« ،سیاسی»« ،اقتص ادی»« ،اداری» و «حق وقی»
تقسیم بندی نمود که عبارتاند از :بروز و گسترش جنبشهای نوین اجتماعی؛ کاهش س رمایه
اجتماعی؛ کاهش جمعیت و بستهشدن پنجره جمعیتی؛ ض عف اح زاب و گروهه ای سیاس ی؛
عوامگرایی سیاسی؛ عدم جانشینپروری مناسب؛ کژک ارکردی نظ ام انتخاب اتی؛ ض عف وج ود
دولت عمیق در کشور؛ نقشآفرینی نهادهای بینالمللی و شرکتهای چندملیتی؛ اقتص اد متک ی
به نفت؛ مسئله خصوصیسازی و رقابتپذیری؛ تحریم و شرطیشدن اقتصاد؛ نظام بودجهریزی
معیوب؛ فساد اداری؛ کمرنگبودن شفافیت؛ وجود نهادهای موازی؛ ضعف در نظام برنامهریزی؛
تمرکزگرایی؛ ضعف دولت الکترونیک؛ بیعملی و کمکاری مدیران؛ تورم قوانین؛ وجود قوانین
خاکستری (گرد) و نظارت پیشینی و بحران صدور مجوز.
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دوم؛ میتوان اهمیت موانع احصاشده را از منظر خبرگان جمهوری اسالمی ایران با میانگین
امتیاز ( 3/93از  5امتیاز) تقریباً عالی و بااهمیت دانست .در این بعد ،موانع «نظ ام بودج هریزی
معیوب»« ،ضعف در نظام برنامهریزی»« ،ک اهش س رمایه اجتم اعی»« ،تح ریم و ش رطیش دن
اقتصاد»« ،اقتصاد متکی به نفت»« ،تورم قوانین»« ،فساد اداری» و «عوامگرایی سیاسی» به ترتیب
دارای بیشترین اهمیت هستند.
سوم؛ از نگاه خبرگان میتوان عملکرد جمهوری اسالمی ایران برای رفع موانع حکمرانی را
با میانگین امتیاز ( 3/20از  5امتیاز) نسبتاً خوب ارزیابی کرد .در این بعد نی ز موان ع «تح ریم و
شرطیشدن اقتصاد»« ،فس اد اداری»« ،کمرن گب ودن ش فافیت»« ،ض عف دول ت الکترونی ک»،
«اقتصاد متکی به نفت»« ،مسئله خصوصیسازی و رقابتپذیری»« ،کاهش جمعیت و بستهشدن
پنجره جمعیتی» و «نظام بودجهریزی معیوب» به ترتیب از عملک رد بهت ری جه ت رف ع آنه ا
برخوردار بودهاند.
جهارم؛ بر اساس تحلیل و ارزیابی شکاف میان اهمیت و عملکرد موانع ،الزم اس ت موان ع
«عوامگرایی سیاسی»« ،تورم قوانین»« ،کاهش سرمایه اجتماعی» و «ضعف در نظام برنام هریزی»
به ترتیب در اولویت مسئوالن اجرایی کشور قرار گیرد.
نکته پایانی اینکه جمهوری اسالمی ایران برای جلوگیری از گسترش و تعمیق این چالشها
و به منظور پرکردن این شکافها باید مجموع ه وس یعی از مکانیس مها را اتخ اذ نمای د .ای ن
مکانیسمها گسترده هستند؛ از مکانیسمهای الزامآور (مانند قوانین) تا تکنیکه ای نرمت ر مانن د
ایجاد هماهنگی میان ارگانهای مختلف را شامل میشود .در مجموع برای خروج از چالشه ا
و موانع حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران انجام اقدامات زیر پیشنهاد میگردد:
 .1استفاده از سیاستگذاری مبتنی بر شواهد :سیاستگذاری مبتنی بر شواهد میتواند به
دولتها کمک کند تا بازگشت خود را به مسیر رشد پای دار ترس یم کنن د .ای ن م دل،
دولتها را ملزم میکنند تا برای تصمیمگیریهای آگاهانهتر ،همه اطالعات مربوط ه را
در نظر بگیرند .به طور خاص ،این مدل ت الش میکن د دولته ا مزای ای پیش نهادات
سیاستی خود را با هزینههای آتی آن ارزیابی کنند .همچنین این مدل ،توانایی م دیریت
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ریسکها ،کسب و تخصیو مناسب منابع ،نظارت بر فرایندها و رویهها و بررسی تأثیر
و اثربخشی تصمیمات و اقدامات دولت را افزایش میدهد.
 .2افزایش یکپارچگی در بخشهای دولتوی :نب ود یکز ارچگی در نهاده ا و ک ارگزاران
دولتی یک عامل م ثر در بروز و گسترش بحرانهای مختلف بوده است .در عین حال،
اندازه ،مقیاس و سرعت واکنش دولت به این بحرانها ،خطرات و فرصتهای ات الف،
تقلب و فساد را افزایش داده است .اثربخشی اقدامات دولت نیز به اعتب ار آن و اعتم اد
عمومی به دولت بستگی دارد .با توجه به اینکه اعتب ار از یکز ارچگی (توان ایی دول ت
برای عمل به نفع عمومی و به حداقلرساندن اتالف ،تقلب و فساد) سرچشمه میگیرد،
بنابراین در حال حاضر ،وجود نظامهای یکزارچه قوی بیش از هر زمان دیگری اهمیت
دارند .چارچوب یکزارچگی شامل ابزارها (مانند نظامنامه اخالقی ،سیاس تهای تض اد
منافع ،ترتیبات افشاگری) ،فرایندها و ساختارهایی برای تقویت یکزارچگی و جلوگیری
از فساد در سازمانهای عمومی است.
 .3ایجاد هماهنگی میان سیاستها و برنامهها در سطوح دولتوی :م دیریت رواب ط ب ین
سطوح مختلف نظام سیاسی یک موضوع کلی دی در حکمران ی عم ومی اس ت؛ زی را
تقریباً همه کشورها به یک میزانی غیرمتمرکز هستند .دولتهای مرکزی برای دس تیابی
به بسیاری از اهداف خود به همکاری با سطوح پایینی وابسته هس تند .در ع ین ح ال،
سطوح پایینی برای انجام مسئولیتهای خود ،اغلب به همک اری ی ا رض ایت س طوح
باالتر وابستگی دارند .چالشهای و موانع مختلف حکمرانی ،انگی زه بهب ود هم اهنگی
میان سطوح مختلف دولته ای مرک زی و محل ی را اف زایش میده د .مکانیس مهای
قانونی میتوانند شکافهای مختلف را برطرف کنند و ب ا تبی ین واض ح مس ئولیتها،
هماهنگی میان سیاستها و برنامهها در سطوح دولتی را بهبود بخشند.
 .4کمک به ایجاد پایداری مالی :وضعیت فعلی کشور ،امنیت مالی و اقتصادی کش ور را
تضعیف کرده است .همچن ین چالشه ای بلندم دت ش دید دیگ ری مانن د تغیی رات
جمعیتی ،تغییرات آبوهوایی جهانی و بدهیهای احتمالی دولت در آینده ،این پتانسیل
را نیز دارد که پایداری مالی کشور را تهدید کن د .بن ابراین ،جمه وری اس المی ای ران
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نیازمند «استراتژی خروج» برای کاهش بدهی و کسری بودجه است تا بتواند به س مت
پایداری مالی حرکت کند .پایداری مالی شامل چهار بعد میشود :توان پرداخت ب دهی
(ظرفیت دولت برای تأمین مالی بدهیها و تعه دات موج ود و احتم الی آت ی)؛ رش د
اقتصادی پایدار (توانایی دول ت ب رای حف ظ رش د اقتص ادی در ی ک دوره ط والنی)؛
درآمدهای مالیاتی پایدار (توانایی دولت برای تأمین مالی تعهدات آتی بدون افزایش بار
مالیاتی) و عدالت بیننسلی (توانایی دولت برای ارا ه منافع مالی خالو برای نسلهای
آینده که کمتر از منافع خالو ارا هشده برای نسلهای فعل ی نباش د) .ب رای دس تیابی
جمهوری اسالمی ایران به پایداری مالی باید از ابزار «پیشبینیهای مالی» استفاده ک رد.
ای ن اب زار میتوان د ب ه جایگ اه دولته ا در آین ده کم ک کن د ت ا فش ارهای م الی
پیشبینینشده یا کمتر قابلپیشبینی را در صورت ورود و هنگ ام ورود بهت ر م دیریت
کنند.
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