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 چکیده 
شاخصه این مقاله به بررسی حکمرانی خوب و نقش دولت در اجراي 

است. مقاله به دنبال  آن در دو دولت تکنوکرات و اصالحات پرداخته هاي
هاي حکمرانی خوب میزان انطباق شاخص پاسخ به این سئوال است که

-یافتههاي مورد نظر با نظریه حکمرانی خوب چگونه بوده است؟ در دوره
 ایراندهد که هر چند در قانون اساسی نشان می ي تحقیقها

هاي حکمرانی خوب وجود براي تحقق شاخصسازوکارهاي مختلفی 
این هاي مورد بررسی توفیق چندانی در تحقق دارد، اما در عمل دولت

ها مانند ضریب جینی، در برخی از شاخصاگر چه اند. نداشته هاشاخص
رشد حاصل  ..توسعۀ انسانی، مشارکت سیاسی، اشتغال، سطح آگاهی، 

-هاي حکمرانی خوب موفقیتها در اکثر شاخصشده، اما عملکرد دولت
آمیز نبوده است. با این وجود شرایط حکمرانی خوب در دولت خاتمی 

  است. بوده ترنسبت به دولت هاشمی مطلوب
 ،رفسنجانی هاشمیدولت  ،هاتکنوکراتحکمرانی خوب،  کلیدواژه:

 ، ایران.اصالحات ،خاتمیدولت 
 10/3/1399تاریخ تأیید   13/11/1398تاریخ دریافت 

 باشدمی سجاد بهمئیآقاي  این مقاله برگرفته از رساله دکتري

 ع��ی ص�نا�ه� -�قا�ه �و��ی 

 



 بررسی تطبیقی عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی                                               288

 مقدمه
مفهوم جدیدي است که در دو دهۀ اخیر مطرح شده است. پس 1الگوي حکمرانی خوب 

هاي ویکم، با چالشها، به خصوص در اواخر سدة بیستم و آغاز سدة بیستاز اینکه دولت
ها ارائه راهکاري جدید براي خروج از این چالشمثابۀ رو شدند، این الگو بهجدیدي روبه

سطح آن ازة تمدن بشري قدمت دارد و بسته بهاندشد. از لحاظ تاریخی، مفهوم حکمرانی به
گیري گیرد که بر جریان تصمیماي از بازیگران رسمی و غیررسمی را دربرمیمجموعه

گذشته مسئولیت قوة مجریه را سال 40جمهور طی تأثیرگذارند. در ایران تاکنون پنج رئیس
 1384تا1376 هايسالهاشمی رفسنجانی و طی  1376تا1368 هايسالاند. بین برعهده داشته

اند. در این دوره از حاکمیت، باید دید که دار این مسئولیت بودهسیدمحمد خاتمی عهده
ونه بوده هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی چگوضعیت کشور از نظر برخی شاخص

قلمداد نمود که توسط بانک  حکمرانی خوبتوان در عنوان ها را میاست. این شاخص
عد اسنتها  قواز ترکیبی خوب نی احکمرجهانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. 

ل عمااباید رت کند چگونه قدکه تعیین میاست یندهایی افرو ها دنها، شاملم سوو آداب و ر
مباحث ة مینت در زچگونه تصمیماو ند اض دارعترو اکت رحق مشاان ندورچگونه شهد، شو

 ). 4: 1388گردد(دباغ و نفري،میذ تخااعمومی 
ها را هاي مختلفی مدنظر است که از نظر بانک جهانی آنبراي حکمرانی خوب شاخص

ات ). در عصر جدید، الزامAnwar Shah & huther ،2006 ،45کنند(به هشت مؤلفه تقسیم می
اي از روابط هاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي تغییر کرده و شکل تازهو ضرورت

ها سعی در تحقق حکمرانی خوب وجود آمده است و هر چند دولتبین دولت و ملت به
اند. دلیل برخی موانع ساختاري و اداري چنانکه باید به اهداف خود نرسیدهداشتند اما به

، بررسی نقش دولت جمهوري اسالمی در تحقق و یا عدم این مقاله لیاص والبنابراین مسئ
جمهوري هاشمی رفسنجانی و خاتمی هاي حکمرانی خوب طی دورة ریاستتحقق شاخص

اند که باید به ها، داراي مزایا و معایبی از نظر حکمرانی بودهاست. هریک از این دولت
هاي ها و مؤلفهها از شاخصاز آنیک صورت علمی بررسی شوند تا معیّن گردد، کدام

روش  اند.ها را کمتر مورد توجه قرار دادهاند و کدام مؤلفهحاکمیت خوب برخوردار بوده
 یکم هايروش ،ايکتابخانه هايراه از داده نیاست و در ا یلیتحلیفیپژوهش توص

                                                      
1 . Good Governance  
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پژوهش تنها به  نیا. در واقع در شودمیبهره برده  ازیموردن يعدد يپارامترها يرگیازهاندو
(مانند شاخص مشارکت، یکم يهااز روش یقیاکتفا نکرده و تلف ايکتابخانه هايداده
 .ردیگیکار مرا به یفی) و کرهیو غ تیشفاف

 پیشینه تحقیق
در ایران  کتاب ها و مقاالت بسیاري در زمینه حکمرانی و بررسی انواع و ابعاد حکومت

 وت آن درها و مقاالتی که به حکمرانی و مدل هاي متفاترجمه و چاپ شده است.اما کتاب 
اشد و در بی و اهمیت مفهوم حاکمیت چندان گسترده نمی ایران بپردازد باتوجه به گستردگ

اتوجه به توان مشاهده نمود. بمی زمینه حکمرانی خوب نیز کتاب ها و مقاالت محدود را
به ذکر  تعریف مفهوم و تا حدودي بودن این مفهوم در حوزه علوم سیاسی بیشتر به دیدج

رسیده است  یکی از بهترین کتبی که در این مورد به چاپ. اندابعاد حکمرانی خوب پرداخته
کز کتاب(حکمرانی خوب و الگوي مناسب دولت) تالیف رحمت اهللا قلی پور از سوي مر

این .باشدمی تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر گسترش تولید علم
رتبط با اثر نقش دولت را در کشورداري و بررسی الگوهاي دولت در حکمرانی و مفاهیم م

یشه اندطلوب درکند  و در کتاب دیگر تحت عنوان حکمرانی ممی حکمرانی خوب،بررسی
ینی(ره) نوشته عبدالحسین ضمیري حکمرانی مطلوب از دیدگاه امام خمسیاسی امام خمینی 

حرایی و ص دهد.می یشه سیاسی رایج مورد بحث قراراندانی خوب دررا در مقایسه با حکمر
کند،  ) معتقدند دولت هاشمی تالش کرد به سوي تحقق این الگو حرکت1397(نیامحمودي

 دلیل برخی موانع ساختاري و اداري چنانکه باید، به هدف خود نرسید. اما به
الگوي حکمرانی خوب با پژوهش حاضر درصدد برداشتن گامی نو در جهت تطبیق 

دي ساست و عملکرد دولت هاشمی و خاتمی در جمهوري اسالمی ایران که به صورت مور
 یبررس د.پردازمی به بررسی میزان انطباق دولت هاشمی با خاتمی با الگوي حکمرانی خوب

فته و به صورت نگر نهیزم نیدر ا یمدون قینشان داد که تحق یو خارج یداخل قیتحق شنهیپ
ته دوره مورد مطالعه قرار نگرف نیآن در ا يهاخوب و شاخص یحکمران یقیرت تطبصو

 الزم برخوردار است. تیحاضر از مز قیتحق ثیح نیاست و از ا
 نظري  ارچوبچ

ها واسطۀ آنمعناي سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که بهحکمرانی خوب به
کنند، حقوق قانونی خود و نهادهاي مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می هاگروهشهروندان، 

 نینخست ).1383 :1383سازند(میدري،آورند و تعهدات خود را برآورده میرا به اجرا در می
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بکار رفت و از  ياقتصاد اتیبسون در اد امیلیتوسط و 1979خوب در سال  یبار حکمران
 1989ازجمله در سال   افت،یگسترش  زین گرید يهاهبه بعد کاربرد آن به حوز 1980سال 
 Bank ,1989: 12(قرار گرفت  دیمورد تأک یخوب در اسناد بانک جهان یحکمران يالگو

World (اي گانههاي هشتهاي حکمرانی خوب، شاخصیک مبناي اساسی براي ویژگی
اند. این شدهو بانک جهانی مطرح UNDP برنامۀ توسعۀ سازمان مللمبناي است که بر

پذیري، .مسئولیت4.شفافیت، 3.حاکمیت قانون، 2.مشارکت، 1ها عبارتند از: شاخص
 گویی..پاسخ8.کارایی و اثربخشی و 7.عدالت و انصاف، 6سازي، .اجماع5

و  یضوعمو است و نسبتاً فیمختلف قابل تعر يروش ها لهیبه وس یحال، حکمران نیبا ا
 ینمفهوم حکمرا يخواهند، اما معنایخوب را م ینهمه حکمرا قت،یاست. در حق ینیع
ز همه به ا شیخوب در ابتدا و پ یحکمران يساز ادهیاست. پ شتریب ریو تفس حیتوض ازمندین

کند. یم نییموضوع را تع یاتیو عمل يآن حوزه کار رایاست ز ابستهو یحکمران فینحوه تعر
ه ب است،یدر س یاضاف يزیتنها مربوط به دولت تا گنجاندن چ یفهم و درك از موضوع

 رییتغ یردولتیغ يمجموعه ها ای ،يروابط اقتصاد ستمیشده، نهادها، س یدولت يها استیس
 .Azaharabas:2019) ت (کرده اس

ظام مت نالس يتوسعه و ارتقا اتیدر ادب يدیاز مباحث مهم و کل یکیخوب  یحکمران
 ها، نهادها وخوب مشتمل بر سنت یاست؛ در طرح توسعه ملل متحد، حکمران يادار
لمداد ق ییاست و به عنوان الگو يسالمت نظام ادار ەٴکنند نیاست که تضم ییندهایفرا
ز هرگونه فساد ا يعار یطیبردارد و مح انیرا از م ضیو تبع يناکارآمد خواهدیکه م شودمی

 )ESCAPun, ۲۰۰۲: ۱ -۳ (ه وجود آوردب یدولت يهادر مجموعه  دستگاه
هاي حکمرانی خوب حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون موجب یکی از ویژگی

خصوص در زمینۀ زیست انسانی، بهداشت و دیگر ها بهگذارياقدامات و سیاست شودمی
هاي فردي و اندازيکند و از دستبندي میمعضالت اجتماعی در محدودة عالیق ملی جمع

کند. حکمرانی خوب توانمندسازي، همکاري و مشارکت و ارتقاي گروهی جلوگیري می
مندي، برابري و عدالت و در نتیجه کاهش یا زوال احساس احساس تعلق و افزایش رضایت

 ).3 :1383(میدري،کندل میشدن جامعه را تسهیمحرومیت و تضعیف فرآیند قطبی
تواند رود. مشارکت مردم میشمار میمشارکت، سنگ بناي اصلی حکمروایی خوب به

-ها با نمایندگان منتخبصورت مستقیم یا از طریق نهادهاي مشروع واسط میان دولت و آنبه
حکمرانی خوب، هاي مربوط بهمؤلفه ترینمهمیکی از ). 408: 1391پناه،شان باشد(حق
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یت مهمی که در راه عنوان ابزار و واقعمشارکت بهنظران بهمشارکت است. برخی از صاحب
 کنند. اي آن تأکید میکند نگریسته و بر ارزش وسیلهتوسعه اجتماعی نقش ایفا می

هاي فنی و کاري مدیران و میزان منظور از اثربخشی دولت، میزان استفاده از مهارت
وري آساالري دولت است. منظور از این شاخص آن است که دولت در جمعکارایی دیوان
لّی، م هاي سیاسیلیاتی و سایر درآمدهاي دولتی، همچنین در اجراي نوآوريدرآمدهاي ما

اد اجتماعی، ایجتصاديقهاي اهاي ساالنه، نظارت بر فعالیتموقعِ بودجهتدوین به
هاي ملّی و حل مشکالت اقتصادي داخلی توانا باشد. هرچه کیفیت خدمات زیرساخت

هاي بطرها و خط و مومی به دور از جنجالهاي عمشیعمومی و شهروندي بهتر باشد و خط
گر وضعیت ها بیشتر باشد، بیانسیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آن

 ).76: 1390بهتري در حکمرانی خوب است(نادري قمی،
ها چقدر هاي حکمرانی خوب، عدالت است. به این معنا که دولتشاخصدیگر از 

مشتمل بر  عدالت را در جامعه دارند. حکمرانی خوب مفهومی است توانایی اجرا و برقراري
ر عمومی را داري که دولت از طریق آن اموها و اصل حکومتمعیارها، استانداردها و رویه

 کند. کند و حقوق بشر را تضمین میرساند و منابع عمومی را اداره میبه انجام می
رود. این مسئله که شمار میبهیی خوب گویی، بُعد کلیدي براي حکمرواپاسخ

هاي ها و فعالیتچه فردي است، بر حسب نوع تصمیمگویی از طرف چه کسی و بهپاسخ
ه از کارهاي کو افراد متغیر است. در حالت کلی، هر سازمانی در برابر کسانی  هاسازمان

با اعمال گویی تنها این است که پاسخ گوست. نکته مهمپذیرند، پاسخسازمان تأثیر می
اید توسط ب. هر مشکل یا بحران در سطح جامعه شودمیشفافیت و حاکمیت قانون اجرایی 

ا در رسازمان و بخش مربوط مدیریت شود و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود 
 ). 395: 1391پناه،قبال آن مسئول نداند(حق

یکی دیگر از ابعاد حکمرانی خوب، شفافیت است. شفافیت در الگوي حکمرانی خوب 
گشا باشد. تواند راهکند و در اتحاد و بسیج  ملی میاعتماد و رضایت شهروندان را فراهم می

ساختن آزادانه و آسان مفهوم شریکرود و بهکاري به کار میشفافیت در مقابل پنهان و پنهان
باشد. شفافیت اصلی است که براساس آن ها با مردم و شهروندان میرسانهاطالعات توسط 

ها را تحت افراد بتوانند از تصمیمات اداري، خدمات عامه و معامالت تجارتی که زندگی آن
گیري و طرز هاي تصمیمدهد، مطلع گردند. براساس این اصل، نه تنها شیوهتأثیر قرار می

رفتار و عملکرد اداري کارمندان و مدیران ادارة عامه قابل هاي اجرایی اداره، بلکه عمل
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گیرد آنچه در این شاخص مدنظر قرار می). 4، 1396بینی و درك باشد(اعتمادي،رؤیت، پیش
استفاده و در خدمت تحقق منافع این است که قدرت عمومی و دولتی تا چه حد مورد سوء

 ). 77: 1390، قمی گیرد(نادريشخصی و خصوصی قرار می
 پذیري است. رشد و پیشرفت هرهاي حاکمیت خوب، مسئولیتیکی دیگر از ویژگی

گو هستند و به پذیر پاسخپذیر است. اشخاص مسئولیتي مسئولیتهاانساناي در گرو جامعه
هاي گو بودن قابل اعتمادترند. در این صورت است که جامعه نیز مسئولیتعلت پاسخ

عبارت دیگر، سرنوشت افراد جامعه به دست این افراد دهد. بهتري به این افراد میبزرگ
جامعۀ خود احساس وظیفه کنند عاملی . افراد اگر نسبت به)223: 1390(طالبی،خواهد بود

تقویت سطح روابط، برطرف کردن توانند بهمهم در پیشرفت اجتماع خواهند بود و می
پذیري ن مسئولیتاقدام کنند. همچنی ها و...مشکالت، برآورده کردن حوایج و نیازمندي

گسیختگی، تفرقه و اختالف در باعث آرامش روانی و امنیتی جامعه گردیده و مانع از هم
 ).1390نیا،اجتماع خواهد گردید(صحرایی و محمودي

-سازي از مفاهیم مهم در حوزة مسائل اجتماعی است. رویکرد اجماعاجماع و اجماع
مرانان و بین حک رابطۀ«و » رابطۀ بین جامعۀ مدنی و دولت«ز سازي حکمرانی عبارت است ا

سازي افزایش یابد، ). هرچه اجماع49: 1382،و قلی پور زادهشریف»(حکومت شوندگان
یابد و همبستگی بین افراد جامعه شرایط براي رشد و گسترش انسجام اجتماعی افزایش می

ریق طتگی و انسجام اجتماعی از سازي و افزایش همبسدهد. این اجماعرا افزایش می
عنوان مثال زبان مشترك، دین آید. بهوجود میسري عناصر مشترك در جامعه بهیک

-توانند باعث افزایش اجماعمشترك، سرزمین و پرچم مشترك و مواردي از این قبیل می
 ). 14، 1395زکی،(و انسجام بین افراد شوندسازي 

 اصالحات در شاخص هاي حکمرانی خوب بررسی تطبیقی دولت هاي تکنوکرات و
) از بُعد 1368ـ76جمهوري هاشمی رفسنجانی(ایران، دورة ریاست.ا.در تاریخ سیاسی ج

سرعت و عمق تحوالت اجتماعی و فرهنگی داراي اهمیت است. در این دوران، همزمانی 
ساز در ساختار سیاسی کشور و روي کار آمدن دولتی با وقوع چند رویداد دوران

امعه گردید. اگرچه بازسازي دگرگونی در جرویکردهاي اقتصادي و فرهنگی جدید منجر به
شد و در دولت هاشمی محسوب می وظیفۀ ترینمهمهاي ناشی از جنگ تحمیلی، ویرانی
هاي عمرانی و اقتصادي نیز اقدامات مؤثري انجام گرفت، اما مسائل فرهنگی و حوزه
آشیل دولت  پاشنهاي که بهحاشیه رفت. نکتههاي انقالب به شکلی تدریجی بهارزش
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وضوح در تحوالت سیاسی اخیر نیز به هايسالدگی تبدیل شد و پیامدهاي آن حتی در سازن
هاي میزان انطباق عملکرد دولت هاشمی و خاتمی با شاخصحال به شودمیکشور مشاهده 

  .شودمیحکمرانی خوب پرداخته 
)، یاز بُعد فرهنگ(جامعه باز يحرکت به سو«بر محور  یدولت هاشم یکل استیس

 دیجد يهاص و روشاستفاده از افراد متخص ،یمذهبـیسنت يدر مورد الگوها يریپذانعطاف
 »و کاهش کنترل دولت بر اقتصاد قرار داشت. یمیقد يهاروش يبه جا
 .حاکمیت قانون1

هاي عمومی و یکی از ابعاد حاکمیت قانون در دورة هاشمی رفسنجانی تشکیل دادگاه
اتمی خمدت و در دورة تان و ایجاد مراحل دادرسی کوتاهانقالب، حذف دادسرا و دادس

از  2,5تا  -2,5وجود قانون شوراهاي شهر و روستا بوده است. مقدار حاکمیت قانون بین 
جانی کمترین و بیشترین میزان تحقق حاکمیت قانون محاسبه شد. در دولت هاشمی رفسن

و حداکثر آن در بین کشورهاي ست و حداقل ا -0,93مقدار این شاخص در ایران برابر با 
مرانی بوده است(گزارش جهانی حک 32,16تا  9,55بوده برابر با  100تا0جهان که بین 

شمی حاکمیت دولت ها هايسال). بنابراین حاکمیت قانون در ایران طی 2018خوب،
اسی براي رفسنجانی در حالت مناسبی قرار نداشته است. هرچند سازوکارهایی در قانون اس
شته، اما از اعمال و حاکمیت قانون خصوصاً با بازنگري قانون اساسی در این دوره وجود دا

 شرایط چندان مطلوبی برخوردار نیست.
ست. حاکمیت ا 1377در سال -0,67ر با در دولت خاتمی مقدار این شاخص در ایران براب

شته و مقدار حاکمیت دولت خاتمی در حالت مناسبی قرار ندا هايسالقانون در ایران طی 
ر نوسان بوده است. رتبه ایران در سال د 2005در سال -0,83ا ت 2000در سال -0,51آن بین 

 1384ی سال یعن 2005ل است، اما در سا 34,6میالدي بهتر بوده و مقدار آن برابر با  2000
ولت خاتمی روند درسیده است. بنابراین در دوره  23,4مقدار رتبۀ ایران تنزل پیدا کرده و به 

رة (دو1375حاکمیت خوب از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. هرچند که نسبت به سال 
 تري برخوردار است.هاشمی) از وضعیت مطلوب

 .مشارکت2
مرانی خوب، مشارکت است. مشارکت در واقع هاي حکشاخص ترینمهمیکی از 

ها، اجماع و آزادي گر میزان حق اظهارنظر، انتخابات ازاد و منصفانه، تکثرگرایی رسانهبیان
رشد نسبتاً معقولی داشت. در زمینۀ  1375تا1368سطح مشارکت سیاسی از سال سیاسی است. 
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بر مقدورات، و نسبت به بحث مشارکت فرهنگی و اجتماعی، دولت هاشمی رفسنجانی، بنا
فضاي قبلی حاکم بر این عرصه، تا حدودي در جهت گسترش مشارکت فرهنگی و اجتماعی 

رشد کمی قدم برداشت، اما از آنجا که در این حوزه سیاست خاصی را مدنظر نداشت تنها به
و تاحدودي کیفی و در راستاي توسعه و اشاعۀ آموزش و نوسازي دست یافت(صحرایی و 

). از طرفی، نقطۀ قوت دولت هاشمی، در ارتباط با شاخصۀ مشارکت 25، 1390نیا،يمحمود
در الگوي حکمرانی خوب، بحث مشارکت اقتصادي بود. این دولت با حمایت از سیاست 

سازي و واگذاري برخی از اختیارات خود گامی مهم در مسیر تعدیل اقتصادي و خصوصی
رکت چرخشی تأثیرگذار به سمت مشارك ندادن تحقق مشارکت اقتصادي برداشت. این مشا

). در دورة هاشمی شاهد افزایش 21، 1384اقشار گوناگون جامعه در اقتصاد بود(فوزي، 
درصد 71درصد به 59حضور و مشارکت زنان در امور سیاسی هستیم و میزان مشارکت نیز از 

 افزایش یافته است.
اشمی باالست و نسبت به دورة ه میزان مشارکت سیاسی افراد در دوره خاتمی نسبتً

د حدو 1380درصد و در سال 69حدود  1376رفسنجانی رشد خوبی داشته است. در سال 
 ش یافته است.اند و میزان مشارکت افزایخاتمی رأي دادهدهندگان بهدرصد رأي77

 : میزان مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوري1جدول
 دوره

تاریخ 
 برگزاري

 واجدین
 شرایط

تعداد 
 کنندگانشرکت

میزان 
 مشارکت

جمهور رئیس
 منتخب

 تعداد آرا
درصد 

 ارا

 54٫59 16٬452٬562 30٬139٬598 1368مرداد 6  پنجم
هاشمی 

 رفسنجانی
15٬550٬538 94٬51  

 50٫66 16٬796٬755 33٬156٬055 1372خرداد21  ششم
هاشمی 

 رفسنجانی
10٬566٬499 62٬90  

  69٬09 20٬138٬784 خاتمی  79٫92 29٬145٬745 36٬466٬487 1376خرداد2  هفتم

  77٬12 21٬659٬053 خاتمی  66٫7 28٬155٬969 42٬170٬230 1380خرداد18  هشتم

 منبع: مرکز آمار ایران
است.  41ا و در انتهاي دولت برابر ب 34,7اقتصادي در ابتداي دولت برابر با مشارکت 

نشان  مشارکت اقتصادي در جامعه رو به افزایش است و روند صعودي داشته است. بررسی
. در ها استدهد که نسبت شاغلین در بخش خدمات در دولت خاتمی بیش از سایر بخشمی

درصد 25,2درصد در بخش صنعت و 31,6ات، درصد در بخش خدم43,2حدود  1376سال 
ها به ترتیب برابر با میزان شاغلین در بخش 1384در بخش کشاورزي فعالیت دارند. در سال 

 درصد است.24,7و  30,3، 44,9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
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 هاي عمده فعالیت در دولت خاتمی: نرخ مشارکت اقتصادي و سهم شاغالن بخش2جدول 
 هاي عمده فعالیت سهم شاغالن بخش نرخ مشارکت اقتصادي سال

 خدمات صنعت کشاورزي

1376 34,7 25,2 31,6 43,2 

1377 36,5 26,1 32,1 41,8 

1378 37 27,4 30,6 42 

1379 37,2 26 31,4 42,5 

1380 37,2 26,1 30,6 43,3 

1381 37,2 24,8 29,6 45,6 

1382 38,1 21,9 30,7 47,4 

1383 38,6 22,9 30,1 47 

1384 41 24,7 30,3 44,9 

 منبع: مرکز آمار ایران
  پذیري.مسئولیت3

-ئولیتهاي میزان انطباق عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی با مؤلفۀ مسیکی از نشانه
گذاري ها است. در این دوره، میزان سرمایهگذاريپذیري، رشد اقتصادي و میزان سرمایه

ومین نشانۀ تخریبی آن بوده است. داقتصادي نسبتًا باالست و دلیل عمدة آن جنگ و اثرات 
ت افراد پذیري، توجه به آموزش و آموزش عالی است که براي جلوگیري از مهاجرمسئولیت

رش براي تحصل در خارج از کشور، دانشگاه آزاد اسالمی در اکثر شهرهاي کشور گست
لّد براي هاي شغلی مویافت. سومین نشانه، توجه به اشتغال است. مسئلۀ کار و ایجاد فرصت

این  ترین مشکالتی بود که دولت هاشمی رفسنجانی در جهت رفعنیروي کار، از اساسی
نامۀ ، اجراي بر1368). در سال14، 1390نیا،مشکل احساس مسئولیت کرده است(محمودي

ل نرخ بیکاري از هزار شغل در طول برنامه، تقلی394اول توسعه، با اهدافی نظیر ایجاد ساالنه 
به  47,2ز اهاي خدماتی درصد در انتهاي برنامه، کاهش نسبت اشتغال فعالیت 13,4به  15,9
درصد،  5,2میزان وري نیروي کار بهدر آخرین سال اجراي برنامه، افزایش ساالنۀ بهره 45,5

بررسی  درصد آغاز شد.10,7درصد به  9,6افزایش نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی از 
هاي شغلی درصدي هدف برنامه در ایجاد فرصت97ز تحقق عملکرد برنامۀ اول حاکی ا

 درصد است.11,5هزار فرصت شغلی جدید) و کاهش نرخ بیکاري به 384ساالنه (جدید
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ة دوم درصد و در دور5در دورة اول اصالحات نرخ رشد اقتصادي در محدودة کمتر از 
ة دي در دوردرصد حفظ شده است و در مجموع نرخ رشد اقتصا5در محدودة باالتر از 

گذاري با درصد بوده است. بیشترین رشد سرمایه9/4طور میانگین برابر اصالحات به
حاصل شد. متوسط رشد اقتصادي کشور در برنامۀ چهارم  1380درصد در سال24,6

میزان درصدي هدف برنامه به 8درصد بوده که در مقایسه با رشد 4.4)برابر 1384-88توسعه(
، 1389ل ده است. با تنفیذ احکام برنامه چهارم توسعه براي ساقابل توجهی محقق نگردی

 1389رو، با لحاظ سال عملکرد این سال نیز در قالب برنامۀ چهارم قابل بررسی است. از این
 .باشددرصد می4,8معادل 1384-89هايسالمتوسط رشد اقتصادي طی 

هاي و ایجاد فرصتپذیري دولت خاتمی، مبحث اشتغال هاي مسئولیتاز دیگر نشانه
هاي مطرح در بازار کار نظیر شکاف موجود میان عرضه و تقاضاي نیروي شغلی است. چالش

زا هاي اشتغالگذاري در فعالیتکار، وجود مشکالت ساختاري از بُعد عرضه، ضعف سرمایه
ه یجاد ساالنهاي اشتغال با هدف اهایی در زمینۀ قوانین سبب شد تا سیاستو وجود نارسایی

هش میلیون فرصت شغلی جدید)، کا3,8در کل برنامه (هزار فرصت شغلی جدید765حدود 
درصد 12,5و با فرض حداکثري آن به  10,5نرخ بیکاري با فرض حداقل عرضه نیروي کار به 

ي خاص و هاگروههاي بازار کار در مناطق کشور و در پایان برنامه و کاهش عدم تعادل
 اي اتخاذ شود.هاي فنی و حرفهلحاظ مهارتر بهارتقاي سطح کیفی نیروي کا

هاي رصتدرصدي اهداف برنامه در زمینۀ ایجاد ف76عملکرد این برنامه حاکی از تحقق 
ل درصد در سا13,5هزار شغل جدید) و کاهش نرخ بیکاري از 580شغلی جدید(ساالنه 

کیفی براي اصالح باشد. با این وجود، عملکرد اهداف می1383درصد در سال 10,4به  1378
ي طرح عالوه بر این دولت خاتمی با اجرا .ساختار بازار کار چندان موفق نبوده است

خواند، ایجاد شد. خاتمی در سال ساماندهی اقتصادي او براي التیام آنچه که اقتصاد بیمار می
دالر، نرخ تورم 9اش که مصادف بود با سقوط قیمت هر بشکه نفت تا اول ریاست جمهوري

د که تجربه کر 78درصد کاهش داد. دولت او بیشترین نرخ تورم را در سال 6را حدود 
ات درصد رسید ولی دولت اصالح11درصد بود. اما دو سال بعد نرخ تورم به حدود 20

 رقمی را ثبت کند. نتوانست رکورد تورم تک
 .شفافیت4

ها، موجود در کتابخانههاي ها، تعداد کتابدر دورة هاشمی تعداد نشریات، عناوین کتاب
هاي فرهنگی براي افزایش میزان تعداد فیلم، سینما و روزنامه افزایش پیدا کرد. این شاخص
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شفافیت و آزادي اطالعات در سطح جامعه الزم هستند، ولی با این وجود روحیۀ انتقادپذیري 
ا عملکرد ها وجود نداشته است. در خصوص سنجش شاخصۀ شفافیت بها و روزنامهاز رسانه

سازي در بخش اقتصادي اشاره کرد که شامل شفافتوان بهدولت هاشمی رفسنجانی می
اقداماتی از قبیل اصالح نرخ ارز، اصالح نرخ سود بانکی، تصحیح ساختار بودجه، و 

اي آزادسازي اقتصاد که یکی از وجوه مهم آن شکستن انحصارات و تقسیم بازارها و ذره
سازي در دولت ) شفاف14، 1390 نیامحمودي(). همچنین337: 1384ها بود(فوزي،کردن آن

سازي مالی و اقتصادي شامل اصالح نرخ ارز، اصالح نرخ هاشمی رفسنجانی را دو بعد شفاف
سازي سود بانکی، تصحیح ساختار بودجه، و سیاست آزادسازي اقتصاد و در بعد شفاف

رسانی، سیاست تساهل ابزارهاي اطالعها و اجتماعی و فرهنگی شامل گسترش رسانه
 داند.ها میها و تعداد نشریات و روزنامههاي رسانهفرهنگی، رشد برنامه

ها سازي اجتماعی و فرهنگی در دوره خاتمی تعداد نشریات و روزنامهدر بُعد شفاف
در سال پایانی ی تأکید شد. هاي سیاسی و مدنگیري یافت و بر گسترش آزاديگسترش چشم

. از نظر بود 87کشور جهان  180دولت خاتمی از نظر فساد مالی رتبۀ اقتصادي ایران بین
 دوره اتفاق افتاده است. 83تا76شاخص مهم رشد اقتصادي بیشترین ثبات در دورة 

طور کلی در دورة دوم نیز درصد بود. به3،9دوم(خاتمی) نیز متوسط رشد اقتصادي برابر با 
تر از منطقه و تقریباً برابر با متوسط رشد اقتصادي واحد پایین1,5متوسط رشد اقتصادي حدود 

 جهان بوده است. 
 هاي اقتصادي نرخ تورم، رشد اقتصادي و رشد نقدینگی در دولت خاتمی: شاخص3جدول 
نرخ  سال

 تورم 

رشد 

 اقتصادي

رشد 

 نقدینگی

درآمد 

 سرانه(دالر)

قدرت برابري خریدهر 

 دالر(تومان)

1376 17,3 0,02- 15,2 6224 77 

1377 18,1 3,4 19,4 6371 84 

1378 20,1 2 20,1 6487 107 

1379 12,6 7,4 29,3 6855 133 

1380 11,4 5,5 28,8 7185 145 

1381 15,8 8,8 30,9 7769 181 

1382 15,6 7,9 26,1 8360 202 

1383 15,2 7 30,2 9043 238 
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1384 10,4 6,2 30 9869 268 

آمار ایرانمنبع: مرکز   
 سازي.اجماع5

-ت در طیفو توانس دانستمیدولت هاشمی خود را برآیند نیروهاي موجود در جامعه 
وجود آورد. هاشمی براي دورري از منازعات سیاسی هاي مهم و تأثیرگذار جامعه اجماعی به

ولت کاري انتخاب کرد و زد، دولت خود را دگرا به آن دامن میدست چپکه مجلس یک
ت با خود همراه ی از نیروهاي چپ را، که بر نارسایی اقتصاد دولتی اذعان داشتند، در دولبخش

کت ایران المللی و افزایش نقش و مشاري بینهاسازمانساخت. از طرف دیگر، حضور در 
گیري به سمت تتوان جهاي در این دوره را میالمللی و نهادهاي منطقهي بینهاسازماندر 

-ام بینشمار آورد. دولت در راستاي گسترش ارتباط جمهوري اسالمی با نظزدایی بهتنش
ریق عضویت در رسید، از طنظر میالملل که یک اصل اساسی در راه توسعه و سازندگی به

المللی، توانست هاي بینکنوانسیوناي و جهانی و نیز پیوستن بهي منطقههاسازماننهادها و 
می نوع ). در دولت هاش15، 1384لس را به دست آورد(فوزي،حمایت و پشتوانۀ تقنینی مج

 سازي و وحدت در کابینه و وزراي پیشنهادي مطرح شده بود.اجماع
سازي در دولت گر نوعی اجماعهایی ایجاد شد که بیانسري گفتماندر دورة خاتمی یک

گرایی، و جامعه بود. مانند گفتمان اصالحات، دموکراسی، حقوق شهروندي، قانون
توان در تشکیل نهادهاي این دوره را می نشانۀ ترینمهمدنی. ها و جامعۀ موگوي تمدنگفت

هاي ودي تشکلو تا حد هاي دانشجوییمدنی گوناگون، آزادي نسبی مطبوعات، تشکل
ت خاتمی بوده، سازي در دولگر اجماعصنفی و کارگري دانست. یکی از مواردي که نشان

مند و مبتنی بر قراردادهاي اجتماعی، اي، قانونمفهوم جامعۀ مدنی است. جامعۀ مدنی، جامعه
زاب ارچوب احکنندة قدرت در چکمیت ملی، توزیعشفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حا

وگوي توان به گفتسازي میاز دیگر موارد اجماع ).157: 1378و شوراهاست(رزاقی،
 ،. درویشی و فردي معتقدنداشاره کرد دینی ساالريمردم) و 1379ها(خاتمی،تمدن

یشۀ انددینی در ساالريمردمبازتعریف ارزشی و هویتی ایرانیت، اسالمیت، انقالب اسالمی و 
 ي منجر گردید.ومفهوم منافع ملی در دوران ریاست جمهوري تعریف مجدد به ،خاتمی
 .کارایی و اثربخشی6

شاخص اثربخشی دولت قادر است در رشد و توسعه اقتصادي هر کشور از طریق فراهم 
ها(کنترل تورم) و توزیع عادالنه درآمد کردن شرایط اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمت
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توان ). یکی از ابزارهایی که می25 ، 1394مکاران،نقش بسزایی داشته باشد(حیدري و ه
سازي است. همانند کارایی و اثربخشی دولت هاشمی رفسنجانی را بررسی کرد، خصوصی

سازي بخش سازي و کوچکدیگر کشورهاي در حال توسعه، ایران نیز به برنامۀ خصوصی
هاشمی رفسنجانی را ). دولت 11، 1388، دولتی اقدام نموده است(الوانی و علیزاده ثانی

محوري را جزء اصول خود قرار داد و با ریزي و برنامهتوان اولین دولتی نامید که برنامهمی
همکاري دیگر نهادهاي حکومتی به تهیۀ برنامۀ توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دست 

ه در طوري کهدف کاهش نرخ بیکاري موفق بود بهیابی بهزد. برنامۀ اول توسعه در دست
درصد کاهش پیدا کرد. عملکرد رشد نقدینگی در این 11,5پایان برنامه، نرخ بیکاري به 

درصد در سال) بود. متوسط رشد ساالنه نقدینگی در 8,2(برنامه بیشتر از هدف مورد نظر
درصد بوده 18,9درصد بود.  متوسط رشد ساالنۀ تورم در طول برنامۀ اول 25,1برنامۀ اول 

 شدة برنامه است.گذارياز میزان هدفدرصد بیش 4,5که 
 فسنجانیر: میزان کارایی و عملکرد برنامۀ اول و دوم توسعه در دوران هاشمی 4جدول 

میزان  هابخش

 عملکرد

-1372(برنامۀ اول توسعه

1368( 

-1378برنامۀ دوم توسعه(

1374( 

 4,3 6,1 مصوب کشاورزي

 2,1 6,4 عملکرد

 48,8 105 درصد تحقق

 5,9 15 مصوب معدنصنعت و 

 5,1 10 عملکرد

 86,4 66,7 درصد تحقق

 1,6 9,5 مصوب نفت

 -1,3 8,9 عملکرد

 -8,1 93,7 درصد تحقق

 3,1 6,7 مصوب خدمات

 4,2 6,5 عملکرد

 135 97 درصد تحقق

ناخالص  تولید

 داخلی

 5,1 8,1 مصوب

 3,2 7,4 عملکرد
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 62,7 91,4 درصد تحقق

 )14، 1390نیا،محمودي(منبع: 
هاي اجراشده در برنامۀ سوم توسعه ایجاد حساب سیاست ترینمهمدر دورة خاتمی از 

یابی به متوسط هاي انجام شده، دستسازي نرخ ارز بود. حاصل تالشسانذخیرة ارزي و یک
درصدي بوده که بیشتر از 10,7گذاري درصدي و رشد سرمایه6,1رشد اقتصادي ساالنه 

وم توسعه در داست. عملکرد بازار کار در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامۀ  اهداف برنامه
هاي شغلی جدید تحقق درصد فرصت76وضعیت بهتري قرار داشت به طوري که نزدیک به 

این  طور کل. بهگذاري شده رسیدیافت و نرخ بیکاري در پایان برنامه به کمتر از میزان هدف
وکار بهبود شرایط عمومی کسبتر عمل کرد و منجر بهیگر موفقهاي دبرنامهبرنامه نسبت به

گذاري شده بود که با توجه درصد هدف15,9شد. متوسط رشد ساالنه تورم در برنامه سوم 
 یابی به این هدف موفق بوده است. درصدي آن، این برنامه در دست14,1عملکرد به

ی بوروکراسی، چگونگهاي مرتبطی همچون شاخص کارایی دولت از طریق شاخص
ها، سطح تشریفات اداري کارمندان دولت، کیفیت میزان تعهد دولت در اجراي سیاست

(سامتی و شودمیخدمات عمومی و عدم وابستگی آنها به فشارهاي سیاسی محاسبه 
رابر با مقدار شاخص کارایی و اثربخشی در جامعه ب 2006تا1996). طی 9، 1390همکاران،

دهد که وضعیت شاخص کارایی و اثربخشی دولت در رقام نشان میا است. -0,53و-0,60
 ها بوده است. بهتر از سایر سال 2004جامعه اصالً مناسب نیست. مقدار این شاخص در سال 

 2002ن بوده است. یعنی در سالمنفی در نوسا-0,48و -0,19شاخص کنترل فساد بین 
ها از وضعیت کنترل فساد در دولت خاتمی نسبتاً خوب و مطلوب است و در سایر سال

باشد. شاخص ثبات سیاسی نیز بیانگر میزان کارایی دولت وضعیت مطلوبی برخوردار نمی
است. در  -0,32خوب هست و مقدار آن  1996 است. مقدار شاخص ثبات سیاسی در سال

رهاي جهان ) در بین کشو1996وضعیت بسیار بحرانی است. رتبۀ ایران در این سال( 2006سال
ن مورد بررسی وضعیت بهتر را نشا هايسالاست که در مقایسه با سایر  36,17

شاخص دهند میزان اثرگذاري این ) نشان می15، 1388، مبارك و آذرپیوند(دهدمی
تر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادي ایران نسبت به سایر کشورهاي مورد بررسی پایین

شاخص  ) معتقدند کارایی دولت اثر مثبت و معنادار بر19، 1390سامتی و همکاران(است
 توسعۀ انسانی دارد.
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 شاخص کارایی و اثربخشی در دولت خاتمی: 5جدول
 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1998 1996 سال

 -0,48 -0,48 -0,39 -0,27 -0,19 -0,40 -0,45 -0,48 مقدار  شاخص کنترل فساد
 38,05 39,51 42,44 47,47 50 39,59 39,69 37,63 رتبه

شاخص اثربخشی 
 دولت

 -0,53 -0,62 -0,44 -0,47 -0,54 -0,49 -0,48 -0,60 مقدار 
 35,12 33,33 40,39 38,27 34,18 36,92 35,75 32,79 رتبه

 -1,04 -0,78 -0,76 -0,78 -0,77 -0,73 -0,69 -0,32 مقدار  شاخص ثبات سیاسی
 17,39 24,27 22,33 24,12 23,28 24,34 23,40 36,17 رتبه

2018منبع: گزارش بانک جهانی،   
 گویی.پاسخ7

هاي اجرایی برعهدة دولت بود. استانداران، در ایران دوره هاشمی رفسنجانی مسئولیت
کنند و در واحدهاي مختلف داران زیر نظر دولت مرکزي فعالیت میفرمانداران و بخش

ها باید در تمام امور گونه اختیارات مستقلی به این افراد داده نشده است و آنکشوري، هیچ
تعامل رهبري با مجلس خبرگان از  ).7، 1380خود از مرکز دستور بگیرند(اعرابی، مربوط به

گانه و سایر نهادهاي موجود در حاکمیت از سوي دیگر، از دیگر مباحث سو و با قواي سهیک
-). تحقیقات انجام گرفته نشان می14، 1376شده در حیطۀ پاسخگویی است(علیخانی،مطرح

ق آن مواجه گویی توفیق چندانی نداشته و با مشکالتی در تحقدهد دولت در تحقق پاسخ
رابطۀ دولت هاشمی توان بهگویی میدر باب پاسخ). 14، 1384است(الوانی و علیزاده ثانی،

گویی دولت عنوان شاخصی درجهت تحقق اصل پاسخرفسنجانی و مقام معظم رهبري به
هاي کلی دولت هاشمی رفسنجانی طور بیان داشت که سیاستمقام رهبري پرداخت و اینبه

گویی دولت هاشمی رفسنجانی هاي رهبري بود. نحوة پاسخانی مطابق دیدگاهدر آن مقطع زم
توان در چند شاخص زیر به اختصار بیان داشت: الف.نظرخواهی از رهبر انقالب را می به

مقام معظم رهبري براي انتخاب اعضاي هیئت دولت(کابینه). ب.تعیین وزراي کلیدي کابینه 
) شودمیمقام معظم رهبري(هیچ کس براي من هاشمی ن توان جملۀ مشهورج.در نهایت می

رهبري قرار داد. هاشمی رفسنجانی، گویی دولت بهرا، شاخص سنجش رضایت و پاسخ
هاي مختلف نشان داد. طی شکلمجلس شوراي اسالمی را بهگویی خود بهپاسخ
ین ارقام است. ا -1,50و  -0,95گویی برابر با مقدار شاخص پاسخ 2006تا1996هايسال

گویی در جامعه اصالً خوب نیست و کمبود دهد که وضعیت شاخص پاسخنشان می
تر بوده و مقدار این شاخص مطلوب 2003زند. تنها در سالگویی در جامعه موج میپاسخ
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گویی در جامعه وجود داشته است که در دولت خاتمی بیشترین میزان پاسخ -0,86برابر با 
است که در مقایسه با سایر  23,38ن سال در بین کشورهاي جهان است. رتبۀ ایران در ای

 دهد.ها وضعیت بهتر را نشان میسال
 اتمیگویی در ایران در دولت خشاخص پاسخ: 6جدول 

 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1998 1996 سال
 -1,50 -1,28 -1,23 -1,25 -1,08 -0,93 -0,86 -0,95 گوییشاخص پاسخ

 8,17 10,58 12,98 11,44 17,41 21,39 23,38 19,50 رتبه

2018منبع: گزارش بانک جهانی،  
 .عدالت و انصاف8

ها چقدر توانایی هاي حکمرانی خوب، عدالت است. به این معنا که دولتیکی از شاخص
ر نظام داجرا و برقراري عدالت را در جامعه دارند. حفظ بنیادهاي شیعی مفهوم عدالت 

هاي مختلف، از در دولت» عدالت شیعی«ایران با وجود تحول گفتمان جمهوري اسالمی 
کایت حیشۀ سیاسی نظام جمهوري اسالمی ایران اندوجود یک نظریۀ تام و کامل در حوزة

 ).27، 1386سروي،کند(خواجهمی
دورة قبل ) با بهبود نسبت به1369شاخص توسعۀ انسانی در دومین سال برنامۀ اول توسعه(

با  1368رسید. ضریب جینی از سال  0,652) به 1379افزایش یافت و در سال( 0,552به 
بعد روند کاهشی و صعودي داشته تا اینکه در سال  هايسالشروع شده و در  0,409نرخ

گر میزان شکاف رسیده است. این امر نشان 0,403به  1376و در سال  0,397رقم به 1372
ایم، ولی روند . هر چند نوساناتی در ضریب جینی داشتهطبقاتی و توزیع نابرابر درآمدي است

طور رفسنجانی ضریب جینی بهبلندمدت این ضریب نزولی بوده است. در طول دورة هاشمی
دامن زدن بوده است. این در شرایطی است که دولت هاشمی همواره متهم به 3985/0متوسط 

دیگر در بررسی توزیع عادالنه عدالتی و شکاف طبقاتی بوده است. شاخص به افزایش بی
درصد فقیرترین مردم  10درصد ثروتمندترین افراد کشور به 10درآمد، بررسی سهم درآمد 

 17,60سابقۀ که شکاف طبقاتی در اوج بود، رقم بی 1368است که این شاخص در سال 
مد برابر فقیرترین دهک درآ 17,6برابر را ثبت کرده بود، یعنی ثروتمندترین دهک کشور 

برابر رسیده است. این آمار  15,7این رقم به  1376اند. این در حالی است که در سال داشته
دهد که تاحدودي عدالت اقتصادي در دورة هاشمی محقق شده. در دورة سازندگی نشان می

 1375درصد در سال 9,1درصد به 14,2از  1369درصد در سال10,5بیکاري با نرخ متوسط 
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آبادي رو بوده است(باقري دولتهایی روبههاي دولت با موفقیته تالشرسید. در این زمین
 ).16، 1395و ابراهیمی،
 1384تا1368: روند تغییرات ضریب جینی و نابرابري توزیع درآمد 7جدول 

 درصد فقیرترین10درصد ثرتمندترین به  10سهم  ضریب جینی سال

1368 0,409 17,60 

1370 0,399 16,30 

1372 0,397 16 

1374 0,407 16,10 

1376 0,403 15,70 

1378 0,4009 15,40 

1380 0,3985 14,40 

1382 0,4156 16,20 

1384 0,4023 14,50 

2018منبع: گزارش بانک جهانی،   
ۀ سیاسی در دورة خاتمی گفتمان اصالح طلبی با تأکید بر توسعۀ سیاسی، همراهی توسع

کاهش فقر  شناور عدالت اجتماعی با نشانه مرکزي با توسعۀ اقتصادي را در جهت تحقق دال
ول فقر ). بررسی نتایج تحقیق نشان داد که شم14، 1398و محرومیت مطرح شد(زایرکعبه،

در مناطق  در مناطق شهري و روستایی ایران در این دوره کاهش یافته ولی شدت و عمق فقر
ها در مناطق شهري و روستایی روستایی افزایش پیدا کرده است و در اقتصادي طی این سال

ران نشان و مرکز آمار ایهاي بانک مرکزي گزارشنفع فقرا عمل کرد. طور ضعیف بهبه
ابري شدید در توزیع پس از جنگ، باالترین ضریب جینی که از نابر هايسالدهد، طی می

م اصالحات یعنی دولت دو 82و  81 هايسالدرآمد و فقیرتر شدن فقرا حکایت دارد، در 
ز بوده است و غیر ا 0,4156و0,4191ترتیب ثبت شده است. در این دو سال ضریب جینی به

افزایش نیافته بود. در دولت  0,41وقت ضریب جینی تا سال گذشته هیچ 28این دو سال طی 
اي سابقهم بیبرابر درآمد فقرا رسیده بود که رق 17دوم خاتمی، درآمد ثروتمندان به حدود 

 .)20-14، 1385، پیرائی و قنائتیان(است
یعنی ثروتمندترین دهک  برابر را ثبت کرد، 15,70برابر با  1376شاخص فوق در سال 

این  1384اند. این در حالی است که در سال برابر فقیرترین دهک درآمد داشته15,7کشور 
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برابر رسیده است. تاحدودي عدالت اقتصادي در دورة خاتمی محقق شد و مقدار 14,5رقم به 
کاهش یافته و فاصلۀ طبقاتی  1,20حدود  1384تا1376سالۀ این شاخص طی دورة هشت

بوده و نشان  16,2بوده که برابر با  1382متر شده است. بدترین مقدار این شاخص در سال ک
 دهد باالترین شکاف و فاصله طبقاتی قابل مشاهده است.می

گر میزان عدالت و مقدار شاخص کیفیت مقررات که بیان 2006تا1996 هايسالطی 
دهد که وضعیت م نشان میاین ارقامنفی است.  -1,46و-1,42انصاف در جامعه است برابر با 

 2003زند. تنها در سالعدالت در جامعه اصالً خوب نیست و نابرابري در جامعه موج می
طی هشت سال دولت  منفی است که -1,18تر بوده و برابر با مقدار این شاخص مطلوب

 خاتمی کمترین نابرابري در جامعه وجود داشته است.
 مقررات در ایران در دولت خاتمی: مقادیر شاخص کیفیت 8جدول 

 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1998 1996 سال
 -1,46 -1,20 -1,26 -1,18 -1,29 -1,65 -1,64 -1,42 شاخص 

 5,88 11,76 9,36 11,73 8,16 6,67 6,22 7,07 رتبه

2018منبع: گزارش بانک جهانی،   
یکاري از در دولت اصالحات نرخ ب 84تا76 هايسالدهد طی آمارها نشان می

و ارائۀ کارت خوداشتغالی  رقمی نشده استها تکدر نوسان بوده، طی این سال 10,3تا13,1
  .و پرداخت تسهیالت بانکی نیز در این راستا نتوانست به صورت عملی موفق باشد

  1384تا1376 هايسال: نرخ بیکاري طی 9جدول 
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 سال

 11,5 10,3 11,8 12,8 14,2 14,3 13,5 12,5 13,1 نرخ بیکاري

 منبع: مرکز آمار ایران
کاري در سال درصد و بیشترین میزان بی10,3برابر با  1383کمترین میزان بیکاري در سال 

 درصد است.14,3برابر با  1379
 گیري نتیجه

با  یمحمدخاتم دیتحقیق میزان انطباق عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی  و س نیدر ا
شاخصه هاي هشت گانه الگوي حکمرانی خوب در برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی 

یران ظرفیت رسیدن به الگوي آ¬میشد. هرچند قانون اساسی نظام جمهوري اسال یبررس
نیز به عنوان دولت هاي  یرفسنجانی  و محمد خاتمحکمرانی خوب را دارد و دولت هاشمی 
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بعد از انقالب تالش کردند به سوي تحقق این الگو حرکت کنند اما به دلیل برخی موانع 
 يپژوهش ها هايافتهیبا  جهینت نیساختاري و اداري چنانکه باید به هدف خود نرسیدند. ا

 کیدموکرات یاسیفرهنگ سموضوع  منطبق و همسو است. گفتمان و  نیانجام شده در ا
 یو بعد از خود، نقش مهم شیپ يهادر دولت اصالحات، برخالف دولت یاسینخبگان س

در دوره اصالحات  نیخوب داشته است. بنابرا یحکمران يهااز شاخص یبرخ ینگیدر نهاد
و مشارکت نسبت به  يخوب مانند اجماع ساز یحکمران ياز شاخص ها یبرخ يحدود تا

 هیهمسا يبا کشورها سهیهنوز در مقا یبرخوردار شدند ول يبهتر طیاز شرا یقبل يدوره ها
 .ستیبرخوردار ن یمطلوب تیو منطقه از وضع

جامعه امروزمان  دنیباط با رسدر ارت يجد يهاعنوان مؤلفهبه توانیرا م يمتعدد موارد
 يواگذار و ارات،یبدنه فربه دولت و دادن اخت يسازمطلوب ذکر کرد. کوچک یبه حکمران

مراتب تر بهشدت مؤثر واقع شود چراکه دولت کوچکبه تواندیم یخصوص يهابه بخش
طور که ذکر شد ، همانمطلوب یحکمران کیبه  دنیرس دیکل عگوتر خواهد. درواقپاسخ
 یجامعه مدن دادن به دانیم ،يو اقتصاد یاسیس يهادر عرصه تینهادها، شفاف ییگوپاسخ

امعه خودمان باشد، جامروز  طیدر شرا نهیگز ترینمهم تواندیکه م هااستینقد س يبرا ایپو
 يهاال خواستهدولت و مردم در انتق نیب يوارید يکلمه به معنا یواقع يوجود احزاب به معنا

همه جامعه اعم از مردم  يرمبارزه حداکث ،یعنوان خروجدولت به يگذاراستیبه س لیو تبد
 .اشاره کرد توانیم گرید يهامؤلفه ياریو بس نیو نهادها با فساد و کوتاه کردن دست مفسد

آثار  ادجیدر حال توسعه باعث ا يهااز کشور ياخوب در بخش عمده یحکمران فقدان
 به توانیم فیضع یحکمران راتیاست. از جمله تأث دهیتوسعه گرد ندیبر فرآ یشیفرسا
خاص فساد، هراسان کردن افراد و اش میقانون، تحک تیحاکم فیتضع ،یدموکراس فیتضع

 يهااستیس يساز ادهیاز پ يریو جلوگ یخارج يهاو کمک یخارج يگذارهیسرما يبرا
ر حال د يدر کشورها یحکمران طیارتقا مح نیرفع فقر و تحقق توسعه اشاره کرد؛ بنابرا

نسبت به  دیابه آن ب لین يدستور کار توسعه است که برا یاصل يهاتیاز اولو یکیتوسعه، 
فت در دو توان گمی طالعاتآمار و ا سهیو مقا یبررس نیاقدام نمود. با ا تیظرف شیافزا

هنوز  وهمراه بوده  بیخوب در کشور با فراز و نش یحکمران يشاخص ها یدوره مورد بررس
رس از فا جیحوزه خل يو کشورها هیهمسا يبا کشورها سهیو در مقا دهیبه حد مطلوب نرس

 .باشد یبرخوردار نم یمطلوب تیوضع
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و  يداقتصا ،یاسیدر ابعاد س یرفسنجان یدر دولت هاشماي عمده راتییو تغ تحوالت
سامح ت. تساهل و وستیبه وقوع پ 1376تا  1368 يسال ها یط رانیدر ا یفرهنگ یاجتماع

 ،یعموم يهارسانه قیاز طر ،یغرب یگسبک زند جیو ترو يو هنر یدولت در امور فرهنگ
 ت،یوضع نیو تجمل در جامعه پررنگ شود. به موازات ا ییگراباعث شد تا فرهنگ مصرف

اقتصاد  دولت در حوزه يهاو شکست طرح دیتورم شد لیبه دل زیکشور ن ياوضاع اقتصاد
  .درآمد و مستضعف جامعه وارد کردکم يهاگروهفشار را بر نیشترینامناسب شد که ب

سائل قرار داشته تحوالت و م 1384تا  1376 يسال ها نیکه ب یدوره دولت خاتم در
که هر چند  دهدینشان م هاافتهیرخ داده است.  یدر کشور و در سطح جامعه جهان یمختلف

 یحکمران هايمولفه و هاتحقق شاخص يبرا یمختلف يکشور سازوکارها یدر قانون اساس
، عدالت ،ياجماع ساز ،يرپذیتیمسئول ت،یشفاف نون،قا تیخوب مانند مشارکت، حاکم

 قیفتو یمورد بررس هايوجود دارد، اما در عمل دولت ییو پاسخگو یو اثربخش ییکارآ
توسعه  ،ینیج بضری مانند هااز شاخص ی. در برخاندمولفه ها نداشته نیدر تحقق ا یچندان
 يوادباس ،یآموزش عال ،یجمع هايرسانه ،یاشتغال، سطح آگاه ،یاسیمشارکت س ،یانسان

خوب  یحکمران هايشاخص اکثر در هاو بهداشت رشد حاصل شده اما عملکرد دولت
ه بنسبت  یخوب در دولت خاتم یحکمران طیوجود شرا نیانبوده است. با  زآمیتیموفق

 ،یاسیبه توسعه س ازیخوب، ن یبه حکمران یابیدست يمطلوب تر است. برا یقبل هايدولت
امعه در ج یافتگیخوب با توسعه  یحکمران .شودمیدر کشور احساس  یو اجتماع ياقتصاد

وسعه ت یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیکه کشور در ابعاد س یارتباط است. در صورت
 يدارا ییکشورها یافتد. چرا که طبق آمار بانک جهان یخوب هم اتفاق نم ینکند، حکمران

دار برخور یاسیو س یاجتماع ،ياقتصاد یافتگیخوب هستند که از سطح توسعه  یحکمران
ولت و دارکان  نیکار ب میخوب، تقس یحکمران يبه الگو یابیدست هاياز راه یکیباشند. 

مقننه و  ه،یهمچون قوه قضائ گرید يبه نهادها یستیاست. با ییعدم تمرکز بر دولت به تنها
 گریدمردم و دولت از  نیقوا و ب نیقدرت توجه نمود. عدم انسجام ب گرید هايکانون

 یو فرهنگ یاسیس ،یخوب در جامعه است. وجود انسجام اجتماع یحکمران عدممشکالت 
 .سازدمیخوب فراهم  یحکمران يالگو يبرقرار يرا برا نهیو زم طیشرا
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 منابع و مآخذ:
سی ارتباط بین گرایش به)، 1387، مصــطفی(اعتمادي دولت برر

ـــد، ، پایانالکترونیکی و حکمرانی خوب ـــی ارش ـــناس نامه کارش
 دانشگاه تهران، پردیس قم.

سول وهمکاران، باقري سی در ایران) «1378(ر سیا سعۀ  سازي و تو و  نو
، مجموعۀ مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، در: »منتقدان آن

 تهران: نشر سفیر.
هاي اقتصــادي و فرهنگی دولت نقد ســیاســت«)، 1391(مهدي، حق پناه

 . 1391/12/9،برهان، »هاشمی؟
مت ـــ کاران(حش باقر و هم مد ـــی«)، 1396زاده، مح موانع تحقق  بررس

سی ، »حکمرانی خوب در فرهنگ ســیاســی ایران سیا ستارهاي  ج
 ..23، شمارة8دورة، معاصر

فراز و فرود گفتمان عدالت ) 1386ي، غالمرضــا(خواجه ســرو
شماره 1386سال  ی،اسیدانش س، رانیا یاسالم يدر جمهور

 .35-5صفحه  .2
ندا نفري( ـــروش و  باغ، س  تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی«)، 1388د

 .3، ش1دورة،مدیریت دولتی، »خوب
مفهوم منافع ملی در ) «1387کند(درویشــی، فرهاد و  محمد، فردي تازه

عۀ موردي: دولت  ـــالمی ایران مطال یاســـت خارجی جمهوري اس ـــ س
 .3، شمارةژئوپلیتیک، )»1376-84(خاتمی

سهراب( سی در ایران و منتقد) «1378رزاقی،  سیا سعۀ  سازي و تو ان نو
، تهران: سیاسی، احزاب و انتخابات مجموعۀ مشارکت، در: »آن

 نشر سفیر.
ـــجام اجتماعی) «1395زکی، محمدعلی( عات اجتماعی ، »انس مطال

 .4، ش10، دورةایران
کاران( ـــی و هم تأثیر شــــاخص«)، 1390ســــامتی، مرتض یل  هاي تحل

شورهاي  سانی: مطالعۀ موردي ک سعۀ ان شاخص تو حکمرانی خوب بر 
شرقی آسیا ، سال وسعۀ اقتصاديهاي رشد و تپژوهش، »جنوب 

 اول، ش چهارم.
ـــریف متش تاح و رح  حکمرانی خوب و«)، 1382پور(اهللا قلیزاده، ف

 .4، شمارة فرهنگ و مدیریت، »نقش دولت
ـــن( طــالبی یک در تحقق )، 1393محس لت الکترون نقش دو

نامۀ کارشــناســی ارشــد، دانشــگاه ، پایانحکمرانی خوب در ایران
 سیاسی. مازندران، دانشکدة حقوق و علوم

: الگوي حکمرانی خوب) «1397نیا(صحرایی، علیرضا و امین محمودي
ــنجانی ــمی رفس ــی دولت هاش ــیاس ــاد س ، »چارچوبی براي تحلیل اقتص

 .28، ش8، دورةمطالعات راهبري سیاستگذاري عمومی
هدي خانی، م کل«)، 1392(علی ـــ مل مؤثر بر ش ناســــایی عوا ـــ گیري ش

صلنامۀ انجمن علوم ف، »هاي سیاسی در جهت حکمرانی خوبشبکه
 .30، ش8دورة، مدیریت ایران

ـــن و مهــدي الوانی( ــانی، محس تحلیلی بر کیفیــت )«1386علیزاده ث
یران خوب در ا نی  مرا ک بود و ، »ح ه ب یت  یر مد عات  ل طا م

 .53ش ، تحول
سومین ، »گویی، مفاهیم و راهکارهاپاســخ) «1393فالحی، شــهربانو(

ملی ســالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن همایش 

ستانعلمی و حرفه سابداران گل شگاه آزاد اي مدیران و ح ، دان
 آباد کتول.اسالمی واحد علی

سی اجتماعی بعد از انقالب )، 1384فوزي، یحیی( سیا تحوالت 
 (ره)،، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیاسالمی در ایران

 جلد دوم.
هب و نوســــازي در ایران«)، 1382(یحییفوزي،  عه ،در: »مذ مجمو

 ، قم: نشر معارف.مقاالت اسالم و توسعه
ـــنجی الگوي حکمرانی تحلیل و امکان«)، 1382اهللا(پور، رحمتقلی س

 .76، شدانش مدیریت، »خوب در ایران با تأکید بر نقش دولت
متقلی ن)، 1387اهللا(پور، رح اســـب حکمرانی خوب و الگوي م

 تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. ،دولت
ها و عملکرد دولت در بررسی سیاست) 1390نیا، امین(محمودي

ـــاس الگوي حکمرانی  جمهوري اســالمی ایران بر اس
، )76-1368خوب(بررسی موردي دوران هاشمی رفسنجانی

ــگاه بین ۀنامپایان ــی، دانش ــیاس ــد علوم س ــی ارش ــناس المللی امام کارش
 علوم اجتماعی. ةشکدره)، دان(خمینی

ند با آذرپیو ـــغر و زی بارك، اص به«)، 1388(م گاهی  هاي شــــاخصن
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