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چکیده
کردند، فقرر به کنترل تورم کمکها دولت. در سراسر جهان سهم قابل توجهی در پیشرفت توسعه داشتندها های اخیر، دولتبحراناز وقوع قبل 

. دسترسی به خدمات اولیه را افزایش دادندحوزه تسهیل ارتباطات به وجود آوردند و را در فناوری شدید را کاهش دادند، انقالب 
و برا مواجه هستند تا نیازهای اساسری شرهروندان خرود را بررآورده کننردهایی چالشبا این حال، دولت ها در بسیاری از نقاط جهان همچنان با 

ای بهبرود بهبود کیفیت خدمات، ایجراد شررایب بررهای خود را برای برخی از آنها همچنان تالش. ای روبرو هستندحکمرانی حل نشدهمشکالت 
.دهندمیایجاد برابری و انسجام اجتماعی ادامه خود ضمن و معیشت شهروندان شغلی امنیت 
و ا، ابرزار هرگرهرا، روشتنظیمخدمات و دهندگان ارائهبه . ها داردحکمرانی دولتریشه در مشکالت ها چالشاین دهد بیشتر ها نشان میبررسی

بسیاری از رای این مسائل ب. دانندپاسخگو و متعهد نمیدهندگان خدمات را نیز ارائه و شهروندان شود خدمت داده نمیمنابع مورد نیاز برای ارائه 
. اندماندهباقی تحمل به عنوان مشکالتی سخت و غیرقابلکشورها همچنان 

هرا ستها از شکدر این رابطه الزم است دولتطول تاریخ، دولت ها ویژگی های مثبت و همچنین برخی نارسایی ها را از خود نشان داده اند که در 
تغییر های فرصتته و گذشهای آنها، شکست، مهم است که و حرکت به سمت شرایب بهتردر تغییر . نقاط مثبت خود بیافزایندبر درس بگیرند و 

.مثبت را بشناسند و درک کنند
هرای از دولرتانردو چشرمهای گذشته از خصوصیات دولتمطالعه جامعی، تصویری را بانک جهانی با استفاده از تیمی از متخصصان خبره، طی 

. ده استها، ارائه کرده که در این گزارش به آنها پرداخته شهایی برای بازتنظیم قرارداد اجتماعی بین جوامع و دولتآینده به همراه توصیه

:منبع
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های اقتصادیبررسیمعاونت 



:از خود بپرسندتوانند ها میدولتچهار سوال کلیدی وجود دارد که 

ت برا چیست و آیا نقش دولردارند، آنها را تحقق که شهروندان آرزوی دستاوردهای مهمی دولت چیست؟ نقش •
؟یا خیلی کمکنند میخیلی کار ها دولتانتظارات آنها مطابقت دارد؟ 

ع ارائه خدمات عمرومی اسرت، آیرا می توانرد برا منرابمسئول دهد؟ اگر دولت تواند خدمات ارائه میچگونه دولت •
دسرتاوردهایبره ( محرورکسب و کارها یا نهادهرای جامعره )بازیگران غیردولتی همراهی موجود و با حمایت یا 

؟اجتماعی برسد

ونره اسرت، چگارائره آنهرا باشد؟ برای آن دسته از خدماتی که دولرت عهرده دار تواند کارآمدتر میدولت چگونه •
؟شتاز منابع کمیاب به طور موثر استفاده کند و آیا ظرفیت جلب رضایت شهروندان را خواهد داتواند می

ی پایردار قرارداد اجتمراعوجود یک دولت و -شهروندزنی تنظیم چانهاعتماد ایجاد کند؟ آیا تواند میچگونه دولت •
مراد تریثیر برای ایجاد سطوح عمیق اعتماد نسبت به دولت کافی است؟ چه عواملی خارج از کنترل دولت برر اعت

اد، اعتمرحفر  شرهروندان و دسرتاوردها بررای از همسویی مسرتمر انتظرارات تواند میدولت چگونه و گذارد می
کند؟اطمینان حاصل 

های اقتصادیبررسیمعاونت 

سواالت کلیدی



. هاسرتدولرتمسرتلزم حکمرانری متفراوت تصویرسازی جدیرد از دولرت، •
تجررارب مربرروط برره قرردرت، نحرروه توزیررع از نظررام سیاسرری و نظررر صررر 

امی هرا در گذشته نشان می دهد که بسیاری از این ناکها شکست های دولت
ه رفتارهرایی را کرضرورت دارد دولت هرا . داردحکمرانی ریشه در مشکالت 

غییرر تکرده و را شناسایی است آنها شده شکست های مداوم گذشته موجب 
نهرا را به آن ناکامی هرا رسریدگی کنرد و آآغاز کنند که رفتار را به گونه ای 

ده تا با چالش های جدید و حیاتی روبررو شروند و بره دولرت آینر سازد قادر 
.  تبدیل شوند

مهم باشد، د توانشود، میسطوح باال منعکس میاز گفتمانی که لحن تنظیم •
در معنرادارهدایت و رهبری موضوع از طریرق شناسرایی و تبیرین اهردافی 

بینانه واقعبه آنچه به طور دهی اولویتو شود انداز میمیان شهروندان طنین
ر حصرول کلیردی دهرای ویژگییکی از . قابل دستیابی است، متمرکز است

ایق و حقرو قابرل دسرتیابی، در نظرر گررفتن بینانره واقعاطمینان از اهدا  
تفاوت ایجاد لحن م. استای دولت زمینهموجود و های ظرفیت مالی، قابلیت

لیردی کدولرت، ایفای نقرش پایدار برای برای ایجاد اعتماد و افزایش منابع 
عیین ترا باید مقصد ها دولتصر  نظر از سطح یا بخش مورد توجه، . است
یعی از بررای پیگیرری تغییرر، طیر  وسر. مسیرهای خود را ترسیم کننردو 

.باید تشکیل شودهای گوناگون نیز تیمو ها ائتال 

حکمرانی

های اقتصادیبررسیمعاونت 



ی و اسرتفاده از فرصرت ها برراخلرق ، مهم؛ جستجواولین گام 
د توسرب بایررا از حیث اقداماتی که میبعد است که سه تغییر 
:گیردها انجام شود را در برمیدولت

هردایت و و آزاد بررای مجراز محیطری و ائتال  هرا ، تیم ها•
.اعمال تغییرات و اصالحات را خلق و ایجاد کنید

کالت مشرفناوری برای رسیدگی به نوآوری را تقویت، و از •
.و عبور از آنها، استفاده کنید

راه حرلتررین پیشررفتهبره معنرای انتخراب نوآوری •
نیسررت، بلکرره برره معنررای اسررتفاده از فنرراوری و 

اد نوآورانه برای ایجرهایی روشموجود به های قابلیت
.تغییر است

رایب و برای استفاده از شهایی فعاالنه در جستجوی فرصت•
یشبرد برای پگاهی تکیهدر حال تغییر به عنوان های بحران

.تغییرات باشید

ابعاد تغییر

های اقتصادیبررسیمعاونت 



ازدر خرارج افراد، چه در داخل و چره به سوی دولت آینده، با سفر •
الزم است همه افرراد جامعره در مرورد اینکره . شودمیدولت آغاز 
آنهرا وه دولت گذشته و نقش بالقآنها در کجاست، نقش آنها دولت 

حمایت رفتار خود را برایمی توانند در دولت آینده، و اینکه چگونه 
. کنندفکر دهند، تغییر تغییر، از دولت در حال 

ادها و دهی به این سواالت توسب جامعه از جمله نهپرسش و پاسخ•
ها خوب خواهد بود؛ بنگاه
 نیم؟ کدر تحقق این سفر جمعی ایفا توانیم مینقشی چه
 داریم؟ چه کسانی عالیق مشترک با
 دهیم؟ تحت تیثیر قرار توانیم میکسی را چه
کنیم؟ ر شروع به ایجاد یک ائتال  برای تغییتوانیم آیا می
 توانیم گفتمان داشته باشیم؟کسی میچه با

مشارکت جامعه

های اقتصادیبررسیمعاونت 



گذارانسیاست

وصدای جامعه اختیار/اقتدار
تاثیرات آن

هاشهرواندان، نهادها و بنگاهگرهاکنندگان خدمات و تنظیمتامین

تعهد
هماهنگی
همکاری

ها و منابعقدرت، منافع، انگیزه

قرارداد اجتماعی
(زنی نخبگانچانه)+

فراگیریارائه خدمت مدیریت
مشارکت

هاگرها، شهروندان و بنگاهکنندگان خدمات، تنظیمگذاران، تامینتعامالت میان سیاست

های اقتصادیبررسیمعاونت 



کننرده  اترالاعتمراد، غیرقابرلدهنده فقرر، اعتنا به متن جامعه، نااطمینان، توسعهبی
نرابرابری، منابع، غیرمنعط ، گسترش زیاد، اجتناب از تغییرر، نراامن، فاسرد، تقویرت

ه خدمات  های شکست خورده، شکست در ارائمنفعل در برابر تغییرات اقلیمی، وعده

ر هرد ، کننده رفاه، قابل اعتماد، تمرکرز بردهنده، تسهیمدارای قابلیت انطباق، الهام
یری روشن، گهای سنجیده، جهتمقابله با تغییرات اقلیمی، انتخابور، اثربخش، بهره

ها، حرانها، آماده برای رویارویی با بدهی به تقاضاها، تامین امنیت، درک چالشپاسخ
هاها، مهار بحراندر جستجوی فرصت

دولت گذشته

دولت آینده

های اقتصادیبررسیمعاونت 

تصویرسازی مجدد دولت خوب: آینده دولت



، بره استمرار محدودیت در دستاوردها به دلیل تمرکز صرر  برر تردارکات دولتری... 
هرای نردیحداکثر رسانی نقش دولت در اقتصاد و شکست در استفاده از مزیرت توانم

بخش خصوصی در راستای نیل به اهدا   

ر گرری و رهبرری و ایجراد همراهنگی بربازنگری نقش دولت در تدارکات، تنظیم... 
همره اساس توانمندی و ظرفیت این بخش برا انتظرار بره حداکثررسرانی مشرارکت

ها به ویژه بخش خصوصی در تحقق اهدا بخش

های اقتصادیبررسیمعاونت 

دولت آینده

دولت گذشته

نقش دولت



ی برروز کرارایبرای موانع . دهدبروز میهمچنان به ناکارآمدی، اتال  و فساد اجازه .. 
را بررای دولرتاقدامات، پتانسیل در مجموع، این . کندرا تثبیت میبخش خصوصی 

سروال کرده ضمن اینکه انگیزه های عدم تغییر یا عردم زیرراهدا  خود فلج تحقق 
.کندرا نیز تقویت میبردن نحوه انجام کارها توسب دولت 

تی و وری بخش دولکند، بهره درک میو ناکارآمدی و دالیل وجود آن را شناسایی .. 
یرا ، در حروزه تردارکات کرارحروزه نیرروی ، چه در حوزه مقرراتدر را چه خصوصی 

ایجراد ایجاد ناکارآمدی ضرمنبا عامل از طریق مقابله تخصیص منابع مالی عمومی 
. دهدجدید، ارتقا میاز فناوری برداری بهرهو سازگاری 

های اقتصادیبررسیمعاونت 

دولت آینده

دولت گذشته

نحوه ارائه خدمات



مات به نگاه به درون و گسترش دولت به جای تمرکز بر ارائه و بهبود خدهمچنان ... 
مات کنرد و کیفیرت ارائره خردکند، به نیازهای مردم توجهی نمریجامعه را دنبال می

ت قردرت و کند در حالی که نظام بروکراتیرک برا انگیرزه کسرب و تقویرتغییری نمی
.منافع، در حال گسترش است

های جامعره، در رابطره برا نحروه و منبرع ارائره خردمات خواستههد  و بر با تمرکز 
لیت های قاب. کندتجدیدنظر کرده و ضمن انجام، تحویل درست خدمات را تضمین می

ا ترامین جدید را گشوده و ضمن مشارکت ، اطمینان الزم در ارتقای کیفیت تحویرل ر
. کندمی

های اقتصادیبررسیمعاونت 

دولت آینده
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کارآمدی دولت



در جامعره. گیررداعتمادی جامعه قرار میبیمورد های غیرواقعی، ابراز وعدهدر نتیجه 
اسرب در منبرقراری ارتباط شوند؛ در های دولتمردان، مشارکت داده نمیگیریتصمیم
ارائرهگرری و  در تنظریمو در نهایرت خرورد؛ های اجتماعی، شکست مریرسانهعصر 

.خدمات، غیرمنسجم است

رتبراط اگویی به آنهرا، برقرراری پاسخو ها گیریتصمیمدر دادن جامعه با مشارکت .. 
تعهردات و با تحقق؛ کندمیکه فناوری ارائه هایی فرصتاز گیری درست با آنها، بهره

ارائه خدمات، اعتمراد از دسرت رفتره را احیرا و تقویرتقدم بودن در مقررات و ثابت 
.کندمی

های اقتصادیبررسیمعاونت 
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. پرذیردهرا، آنهرا را مریبه جای مقابله با چرالش. ماندنشیند و منتظر تغییر میمی... 
نفرادی جزایر او افراد را به کار در ها سازمان؛ نوآوریدر برابر تغییر و سرکوب مقاومت 
.گیردمیشرایب را نادیده کند و تغییر میتشویق 

جراد هرا بررای تغییرر از طریرق ایگیری از فرصتدر جستجو، خلق و بهرهفعاالنه ... 
رایب و اسرتفاده از تغییررات در شربرا . هایی قوی برای هردایت تغییرر اسرتائتال  
استفاده ها شگریز از چالاز پتانسیل فناوری برای حل و تغییر، و برای ترویج ها بحران
.کندمی

های اقتصادیبررسیمعاونت 
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ها و کاتالیزوری تغییردر جستجو و خلق فرصت



، کنردمریارائره در مقابل خدمات کمری و دهد میبه طور مداوم بیش از حد وعده ... 
هرایچرالشو ها ماهیت، محدودیتیا درک های جامعه، نظرگرفتن خواستهبدون در 
از مشرارکت جامعره در انتخراب روش بهینره بهرره. کندجامعه مشورت نمیخود، با 
ه نترایجی و در نهایت در دستیابی بکند را استفاده مینامناسب های حلگیرد، راهنمی

.ناموفق استدهد، میپاسخ جامعه که به خواسته های 

ردنظر را هرد  مروواقع بینانه به صورت گزینشی و عین حال ضمن بلندهمتی، در ... 
شدی که برا ، به تقاضاهای رو به رکندمیو توانایی خود را درک کند، زمینه تعیین می

چره در مرورد آنهای دقیقری انتخاب. استبه صورت منطقی پاسخگو آن مواجه است 
ت محلی بررای مشرکالهای حلراه. کندتواند انجام دهد، میآنچه نمیو تواند میکه 

ر کسرب کند و توافق عمومی بر سرارائه میاست، همان شرایب محلی که متناسب با 
.کندمنافع اساسی و حیاتی را تضمین می

های اقتصادیبررسیمعاونت 
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، دهردمریواکرنش نشران هرا گیری روشنی، در برابر موقعیرتهر نوع جهتبدون ... 
ز اکنرد، مریاجتنراب کرردن ریسک، از کندای عمل میبه صورت جزیرهناهماهنگ و 

.کندتعدیل و اصالح نمیرا و اقدامات خود و اعمال گیرد نمیاشتباهات درس 

گیرر، درکلیردی به همراه ذینفعان سمت مقصد خود و دقیقی به هماهنگ های گام... 
اه در و گام هرای اشرتبها پیشرفتحساب شده را می پذیرد، از های ریسک، داردبرمی
تعری  و برازرا پذیری الزم، مسیر نیاز ضمن انعطا و در صورت گیرد میدرس مسیر، 

.کندتنظیم می

های اقتصادیبررسیمعاونت 
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گام برداشتن، یادگیری و اصالح مسیر  



تان باسرگیرری آن بره یونران شکلایده ای است که "قرارداد اجتماعی"•
از )برا نهادهرایرک جامعره اعضای میان به توافق ضمنی که بازمی گردد 
مشرخصنهادهرا، با روابب آنها را با یکدیگر و و دارد اشاره ( جمله دولت
دهرد کره در زمران برروز تحروالت اقتصرادی، تاریخ نشان مری. می کند

ترر اجتماعی و سیاسی، طرح مباحث مربوط به قراردادهای اجتماعی فعال
.  شوندمی

تحوالت اقتصادی و سیاسی در کشرورهای جهران طری مقراطع زمرانی •
ع آن برای گوناگون، تغییراتی به همراه داشته ولی اغلب دستاوردها و مناف

از برخری در حرالی کره های اجتماعی، متوازن نبروده و همه افراد و گروه
افراد، از تحوالت قرارداد اجتماعی منتفع شده اند، برای تعداد قابل توجهی

دادن دستاز اطمینان، بدبینی وتشدید نابرابری، عدم این تغییرات باعث 
رای ازین منظر نیاز بر. دولت و نهادها شده استاعتماد عمومی نسبت به 

ارات میران بازتنظیم قراردادهای اجتماعی از حیث توجه به ترتیبات و انتظ
.افراد جامعه و دولت را الزامی کرده است

ود ها با تقاضاها و انتظارات در حال تغییر و فزاینرده شرهروندان خردولت•
یرث روبرو هستند ضمن اینکه در برخی کشرورها، ترکیرب جمعیرت از ح

ی بره و عدم توجه کرافشکا  باالی جنسیتی جوانان، وجود سهم باالی 
از ایرد بدر تغییر گرایشات و انتظارات اثرگرذار بروده و مرینقش زنان هم 
دقیرق وبازتنظیم قراردادهرای اجتمراعی بره آن توجره ها در سوی دولت
.کافی شود

های اقتصادیبررسیمعاونت 

قرارداد اجتماعی



سوال کلیدی های چهار پاسخ
و در کننرد ناب اجتدهند، به تنهایی ارائه توانند میآنچه که حداکثررسانی تالش برای به باید از ها میدولت: نقش دولت•

، کننردنمریرکرز بر تدارک تمصرفاً آنها . کنندماهیت خود، بازتعری  نقش خود را با در نظر گرفتن توانایی و باید میعوض 
کزی، بخش در نظر دارند که چگونه دولت محلی و مرآنها . کنندتوجه میبلکه به نقش خود در تنظیم، رهبری و هماهنگی 

ن پاسرخ با هم برای دستیابی به اهدا  مشرترکی کره بره نیازهرای شرهرونداتوانند ها میجنسیت، جوامع و همه خصوصی
.کننددهد، کمک می

برر نیازهرای صرریحتمرکز با خود با منافع شهروندان اجتناب می کنند و ایجاد تمایز بین منافع از دولت ها : ارائه خدمات•
را های جدیرد آنها قابلیت. اندیشندگری، میهدایت آن چه از طریق تدارکات و یا تنظیمارائه و رابطه با نحوه شهروندان، در 

.کنندمیین تضمشود، میارائه خدمتی که کیفیت و برابری را در آشکار و گشوده و از طریق همکاری با بخش خصوصی، 
هرا دولرت. دکننرمیاز ناکارآمدی و اتال  اجتناب دهند و منابع کمتر، کار بیشتری انجام میها با دولت : کارآمدی دولت•

منطبرق و ار و جدید، سرازگشناسایی، با فناوری را ها راه حل. کنندمیبا آن مقابله و درک بروز ناکارآمدی را شناسایی، علل 
تردارکات، کرار، برازار ، هم در حروزه مقررراتو خصوصی را وری بخش عمومی برداری کرده و ازین طریق بهرهاز آن بهره
.کنندعمومی هدایت میو استفاده از منابع مالی تخصیص 

لت هرا دو. انرددادهاعتماد شهروندان خود را از دست فضاها، و در بسیاری از گوناگون در سطوح ها دولت: اعتماد به دولت•
ا آنهرا، مطلروب برارتبراط ارائه خدمات، برقرراری در تصمیم گیری ها و دهی شهروندان مشارکتطریق باید به فوریت از می
سازگاری در ارائه متعهد آن هستند و ایجاد انطباق وبا دستیابی به آنچه کند، میکه فناوری ارائه هایی گیری از فرصتبهره

.رفته و حف  آن بکوشندگیری، نسبت به بازیابی اعتماد از دستخدمات و تنظیم

های اقتصادیبررسیمعاونت 

تجدید قرارداد اجتماعی


