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 1 جانبههایی از پارادایم توسعه همهمشارکت و توسعه: جنبه
 

 چکیده     
رخالف کند. باین مقاله رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی را بررسی می

دیدگاه کسانی که اعتقاد دارند بین دموکراسی و رشد یک رابطه جایگزینی وجود دارد، 
گوی آزاد و و، گفت[سازیاجماع] 2کند که ایجاد وفاقاین پژوهش استدالل می

گسترش جامعه مدنی فعال عناصر کلیدی توسعه پایدار بلندمدت است. توسعه یک 
 مشروط به یکصورتِیا اصالحاتی که به« بهترین راهکارها»است.  3مشارکتی فرآیند

ها راهکار این شوند ممکن است منجر به ایجاد تغییرات پایدار نشود.کشور تحمیل می
 شانییهاو توانایی هاظرفیت گسترشبرای  را افرادهای انگیزه و اصالحات معموالً

کارگیری هوش و فراست نفس آنها در بهبهاعتمادمنجر به کاهش و  دنبرمیبین  از
ا تحصیالت ب یبنیان مستلزم شهرونداندر یک اقتصاد دانش موفقیت شوند.میخویش 

مشارکت  دخیل باشند. هاها و سیاستایده دهی و تطبیقشکل یندفرآست که در باال
 خشبگویی بیشتر در هر دو خود نیازمند شفافیت و پاسخنوبهبه نیز و دموکراسی

 .و دولتی است شرکتی
 

 مقدمه .1
 های ابتدایی پسمناقشه بوده است. در سالها موردِمدترابطه بین دموکراسی و توسعه 

وجود داشت که یک رابطه جایگزینی بین دموکراسی و ین اعتقاد از جنگ جهانی دوم، ا
در کتاب کالسیک خود به این موضوع 4مثال، پل ساموئلسونعنوان)به رشد وجود دارد

                                                           
 از مقاله: تای استرجمهاین نوشتار  .1

Stiglitz, Joseph, E. (2002). Participation and Development: 

Perspectives from the Comprehensive Development Paradigm, 

Review of Development Economics, Vol. 6, No. 2, pp. 163-182. 

2. consensus-building 

3. participatory process 

4. Paul Samuelson 
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تر از کشورهای غربی اتحاد جماهیر شوروری سریعشد استدالل می. اشاره کرده است( 
دها گذاشته بود. بع اتیک را کنارکار، حقوق اساسی دموکر برای این اما کرده است، رشد

فقدان  باوجود 1971و  1991های اقتصادهای شرق آسیا در دهه چشمگیر موفقیت
اهدی وعنوان شبار دیگر به ،در بسیاری از کشورهای موفقدموکراسی مشارکتی کامل 

 نظر گرفته شد.جایگزینی در هابطبرای این ر
ند رو هستمهمی روبه مانی با ابهاماتقطعی و سری زهای مچنین تحلیلبا وجود این، 

ه بر تعداد زیاد عواملی ک کند.تر میاین مسئله را بغرنج ،گیریکه مشکالت شدید اندازه
تشخیص دقیق نقش هریک از آنها را  ،گذارند و تعامل بین این عواملرشد تأثیر می

یم، تعیین رکنحتی اگر بتوانیم بین دموکراسی و رشد رابطه مثبت برقرا کند.دشوار می
اگر  برعکس؟یا  شودمی علّیت نیز ضروری است: دموکراسی موجب تقویت رشد

است، پس کسانی که درآمدهای باالتر دارند یا « لوکس»دموکراسی یک کاالی 
 «سلوک»کند، خواهان میزان بیشتری از این کاالی تر رشد میدرآمدهای آنها سریع

 .خواهند بود
بگذارد،  پاسخرابطه دقیق بین متغیرها را بیتعیین ممکن است  و اطالعات هاهرچند داده
بین رشد و روشنی مشخص کرده است که به -و تجربه شوروی  -ها اما این داده

شورها ک شد وجود ندارد.رابطه جایگزینی قوی به آن شدتی که تصور میدموکراسی یک 
ران نگبدون اینکه  ،کنندمشارکت تالش  افزایش بودن جامعه وجهت آزادتوانند درمی

 د بود.امر مانعی برای توسعه خواهاین باشند که 
 توسعه( و شفافیت، جامعه بودنآزاد ،1نظراظهار )همچون حق های مشارکتیفرآیند

اما . دنکنمینها موفقیت را تضمین فرآینداین کند. را تقویت می مدتبلند موفق واقعی
کند تا می کمک ما به پایدار توسعه ی درمشارکتشفاف و  آزاد،های فرآیند محوریتدرک 

د به رش زیاد منجراحتمالطراحی کنیم که به را  -یی هافرآیندو  هاراهبرد - هاسیاست

                                                           
1. voice 
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واهد ها خفرآینداین خود نیروی موجب تقویت حال عینِدرشود و میاقتصادی بلندمدت 
 شد.

 ر،تدر سطح وسیعو  ،ال ظهور استجانبه که در حتوان به توسعه همهها را میاین درس
 .م دادخواهبنیان ربط اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشیک به تحول اقتصاد جهان از 

 مشارکت و تحول جامعه .2
د. توسعه کنپذیر تلقی میعنوان یک حرکت تحولجانبه، توسعه را بهپارادایم توسعه همه

شیدن، اندی های سنتیشیوه سنتی، مناسباتاز  یحرکت ،جامعه است تحولدهنده نشان
 سمت بههای سنتی تولید شیوهو های سنتی پرداختن به سالمت و آموزش، روش

این است که جهان را به همان  مثال، یک ویژگی جوامع سنتیعنوانهای مدرن. بهوشر
پذیرد ؛ چشم انداز مدرن تغییر را می پذیرد. این چشم انداز میپذیرندشکلی که هست، می

زان یم ،عنوان نمونهبه ،انجام دهیم که را توانیم اَعمالیعنوان افراد و جوامع، میبه ،که ما
  .یابدوری افزایش و بهره شود ربیشت، طول عمر یابدمیر نوزادان کاهش ومرگ

خصیصی ت حتی بر مسائل اقتصادی و به شکل محدود گذشتهقرن نیمدر پارادایم مسلط 
با افزایش عرضه سرمایه و کارایی  صرفاً شد کهمیچنین استدالل کرد. تمرکز می

ارشد اقتصادداداناناز  2و آنه کروگر 1هالیس چنری توسعه رخ خواهد داد. ،تخصیص منابع
هبود بهترین شیوه ب موردِاگرچه این دو درحامیان پارادیم قدیم بودند. سابق بانک جهانی 

ولی  ،اشتندنظر داختالفِ یکدیگر با گذاریو افزایش سطح سرمایه کارایی تخصیص منابع
 .های اصلی استراتژی رشد هستندجنبه ،مسئله که این دوموافق بودند با این دیدگاه 

یافته یک اقتصاد دوگانه یک اقتصاد توسعه»ایم که امروزه ما به این واقعیت پی برده
تغییر  اقتصاددر قلمرو ها وری افزایش یابد و حتی ذهنیتبهره امکان دارد یعنی «.نیست

 ای واقعی دست یابد.کل جامعه به یک تحول توسعهکه کند بدون آن

                                                           
1. Hollis Chenery 

2. Anne Krueger 
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ه تجربه روسیه و بسیاری از طواساقتصادی بهمحدود  سنتیِکفایت رویکرد عدم
های مشخص شده است. براساس مدل استاندارد، رژیمدیگر  گذارحالراقتصادهای د
اکارا از نظر اطالعاتی ن )که لزوماً ودمرکزی خریزی برنامه از طریق سابقسوسیالیستی 

و همین امر موجب شد که  نددادها را کاهش و انگیزه ندکردها را تحریف بود(، قیمت
واقع میزان تولید رد تر از میزان تولید بالقوه اقتصاد باشد.شکل چشمگیری پایینتولیدات به

سطح  از ترنتوجهی پاییلقاب میزان و مصرف در بیشتر کشورهای سوسیالیستی سابق به
بخشی از این موضوع به دلیل  دوره گذار بود.یک دهه پیش خود یعنی هنگام شروع 

بخش دیگری به این واقعیت مربوط است که برای ایجاد  تخریب سرمایه سازمانی است؛
ین امر دلیل دیگر احال، اینبا سازی بیشتری الزم است؛، خصوصییک اقتصاد بازار کارا

 مافیاست.رشد آن که نشانه  است شده ضعیفتپیش سرمایه اجتماعی ازتخریب 
 یجادا واضح است که توجهات باید به چگونگی تغییر ذهنیت محور توسعه است، اگر

« دستوری» صورتتوان بهچنین تغییراتی را نمی معطوف شود. چنین تغییراتی در ذهنیت
 نیّتممکن است از روی حسنِدامی چنین اقیا با زور از بیرون ایجاد کرد، هرچند که 

و  بودن جامعهآزاد شکل بگیرد. این نوع [جامعه[باید از درون  تغییر باشد. هاخارجی
های مشارکتی مهم هستند، مؤثرترین راه برای فرآیندفراگیر که برای های گفتمان

 ،دهدیم تنها در تعداد اندکی از نخبگان رخاطمینان از این امر است که تغییر ذهنیت نه
ک سنت کلی وجود دارد که واقع یدر کند.عمیق جامعه نیز نفوذ می یهابلکه به الیه

 داند.را کلید حل مسئله می« گووتوسط گفتحکومت »

 دامنه وسیع مشارکت

بودن و حق تری دارد و شامل شفافیت، آزادمفهوم وسیع« مشارکت»در اینجا واژه 
انواع ترتیبات نهادی وجود دارد که با  رکتی است.های عمومی و شنظر در عرصهاظهار

 هاییدفرآینتنها به نه« های مشارکتیفرآیند». و استدر این مفهوم سازگار « مشارکت»
های آیندفربلکه به  ،شوندهای ملی گرفته میاز طریق آنها تصمیمات در سطح دولت که

 رهای سرمایه نیز اشاره دارد.و استانی، در محل کار و در بازا شده در سطوح محلیاستفاده
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وی آزاد گوهای مشارکتی باید شامل گفتفرآینددادن است. از صرفاً رأی مشارکت فراتر
وشت تصمیماتی که بر سرن بارهو تعهدات مدنی فعال و گسترده باشد. افراد جامعه باید در

ارکت، از مش نظر داشته باشند. برای این تفسیر گستردهاظهار گذارد حقآنها تأثیر می
تأکید  ها، پیامد طبیعی افزایشفرآیندو نه فقط نتایج مهم هستند. پافشاری بر ها فرآیند

 شده توسط یک نمایندهاَعمال انجاماست.  1عاملیتبر عدالت و پذیرش بیشتر مشکالت 
 متفاوت از منافع کسانی است که او وظیفه خدمت به آنها را دارد. )به عنوان مثال، دولت(

ه هایی کدرباره سیاست آگاهیشهروندان را از شود، کاری میکه درگیر پنهان دولتی
ت گویی و کیفیو پاسخ کندبرای زندگی آنها و بهروزی کشور حیاتی است محروم می

 رین راهتمعمولی - های تلویزیونیدهد. دولتی که ایستگاهگیری را کاهش میتصمیم
دهد گروه اندکی یا دولتی که اجازه میند کمی لرا کنتر - شدن اکثریت مردممطلع
 .دکنگویی را تضعیف مینیز پاسخ دباشنداشته ها را تحت کنترل رسانه

 گوهای ملیوگفت ،مدت ممکن است بتواند بدون انتخابات آزادیک کشور در کوتاه
 گیهنناهما امکان داردمدت، داشته باشد؛ اما در بلند یشآینده خو تحول موردِدر معناداری

تنها د نهگیری قرار دارنمشروعیت کسانی که در جایگاه تصمیم. آیدبه وجود  یزیاد بسیار
یق هایی که از طر، بلکه به موقعیت«عقاید دموکراتیک»بودن اَعمال آنها با به منطبق

خرید »ه کحالیدر آیند نیز بستگی خواهد داشت.دست میهای آزاد و انتخاباتی بهفرآیند
توان آراء را نمی به این معنا که -جا منبع رسوایی است تقریباً در همه« نتخاباتدر ا آراء

ه شیوه ک شوداستدالل می - کرددر بازار خرید و فروش همانند یک کاال کم نباید و دستِ
بارزات مکمک به  است.« خرید آراء»از فراتر اندکی انتخاباتی در کشورهای غربی  مبارزات

 ای(ثانیه 31 2یتبلیغاتشعارهای  طریق)ازدهندگان رأی« کردنمتقاعد»مستلزم انتخاباتی 
در  وبیلنامطکنند نفوذ را تأمین می منابع مالی مبارزات انتخاباتی، و کسانی که است

 ها دارند.گذاریسیاست

                                                           
1. agency 

2. sound bite 
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و نبود شفافیت موجب تضعیف اقتصاد و  1فقدان حاکمیت قانوندر بسیاری از کشورها 
که حالیمثال، در برخی کشورها، درعنوانبهشود. های مشارکتی مییندفرآزدن به آسیب

و  ، ولی ثروتمندانطراحی شده است مردمبرای تضمین رفتار منصفانه با همه « قواعد»
قدرت سیاسی دارند و از این نفوذ برای  هایکرسیای به افراد قدرتمند دسترسی ویژه

این افراد ممکن است  کنند.د استفاده میشدن از قواعو معاف رسیدن به منافع ویژه
ا در قواعد و مقرراتی ر و از این طریق، بخرندنیز دسترسی ویژه به قوه مقننه و مجریه را 

 جهت منافع خود به تصویب برسانند.
مثال، عنوانبه شده است. اثباتخوبی ها بر رشد اقتصادی بهاثرات نامطلوب این سیاست
 که -ر اینکه حفاظت از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون شواهدی وجود دارد مبنی ب

 گذاریمنجر به سطوح باالتری از سرمایه -است  مؤثر 2یک نظام کنترل و مقابلههمراه با 
ای هکشورها سیاست اگراخیر نشان داده است  هایپژوهش، اینبرعالوه شود.میو رشد 
های و از سیاست - استشفاف  باز و حکمرانیکه شامل  -پیش بگیرند را در درستی

در چنین  .خواهند آورددست منافع بیشتری را به ،بپرهیزند ویژهمنافع  جهتدرتبعیضی 
 های خارجی نیز کاراتر هستند.تر است، بلکه کمکتنها رشد سریعشرایطی نه

برای نفوذ  معنای تالشناپذیری بهاجتنابشکل تقریباً به تمرکز قدرت اقتصادی و ثروت
 بخشی از هر راهبرد کرد؟ توانمیچه  بارهسؤال این است که در این یاسی خواهد بود. س

 توزیعی وبازمالیات  تاحدیکردن تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی است. این امر محدود
قوانین  عوض برای الزم همچنین بخشی از انگیزه کند.ویژه مالیات بر ارث را توجیه میبه

 کند.تأمین میده در پایان قرن گذشته را ضدتراست در ایاالت متح
ها از ادهاستفسوء «کنترل»تقویت برای حفظ حاکمیت قانون، راهبرد بخش دیگری از 

امعه تقویت ج نخست، .. برای دستیابی به این امر سه عامل وجود دارداستقدرت و نفوذ 
های ها، گروهشامل احزاب سیاسی، اتحادیهکه سازی قدرت )عنوان منبع خنثیمدنی به

های یندفرآتضمین . (است دولتیهای غیرها و دیگر سازمانکننده، اتاق فکرحامی مصرف

                                                           
1. rule of law 
2. checks and balances 
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 مشارکتی و گسترش بیشتر کاالهای عمومی، خود یک کاالی عمومی است. در نبودِ
 طور کههای مشارکتی خیلی کم خواهد بود، همانفرآیندعرضه چنین  ،حمایت عمومی

یک جامعه مدنی قوی عنصر مهمی در مومی نیز چنین است. مورد دیگر کاالهای عدر
 .راهبرد اجرای اصالحات دموکراتیک هدفمند است

« دانستنی اساسحق »تنها باید شفافیت را افزایش بدهند بلکه باید آنچه ها نهدولتدوم، 
شهروندان حق دارند بدانند که دولت چه کاری  شود را نیز به رسمیت بشناسند.نامیده می

 اندکیکم دستِ اِعمالراهی برای  ،قانون آزادی اطالعاتدهد. ا و به چه دلیل انجام میر
 دانستن است.شهروندان برای از حق 

های قانونی جهت اقامه دعوی علیه حلبه راه را حقوق شهروندانسوم، جوامع باید 
ست ا ایاالت متحده پذیرفت که فشارهای سیاسی ممکن اقدام دولت تعمیم بدهند.عدم

 ،رواینعلیه انحصارات و فعالیت های ضدرقابتی اقدامی نکنند، از هاکه دولت شود باعث
ه سدر دادگاه دیده بتواند  آسیبهر گروه  این امکان را فراهم آورد که قوانین ضدتراست

لت و گویی دوها در تضمین پاسخگامکمترین . اینها ادعای خسارت کند زیان خود برابر
 هستند. حاکمیت قانون

 کردن شرکت و کارایی اقتصادیطرز اداره

ها نیز کردن شرکتها بلکه به ادارهتنها به دولتتمام مباحثی که تاکنون مطرح شد نه
 کردهآوری جمع «مردم»را از ها نهادهای عمومی هستند: آنها وجوه شرکتمربوط است. 

  کنند.گذاری میسرمایه مولدهای و در دارایی
)و اجرای آنها( پیامدهایی برای عدالت و کارایی ها شرکت کردنطرز ادارهر بر قوانین مؤث

از رفتار منصفانه مطمئن نباشند،  قرضه یا مالکان اوراقجزء داران دنبال دارد. اگر سهامبه
 در شرکت نخواهند بود، در نتیجه رشد شرکت محدود خواهد شد گذاریحاضر به سرمایه

ک برای اما این مراجعه به بانها مراجعه کند. ای تأمین مالی به بانکبرباید بنگاه اینکه  یا
بنگاه  1نسبت بدهی به داراییکه های خود را دارد: همچنانتأمین مالی نیز محدودیت

                                                           
1. leverage 
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های زیادی بنگاه ،رود. اگر در یک اقتصادباال میآن ورشکستگی  خطریابد، میافزایش 
شند، آنگاه کل اقتصاد در خطر بحران مالی قرار نسبت بدهی به دارایی باالیی داشته با

دهندگان و دهنگان، بلکه مالیاتتنها بنگاه و وامهای آن را نهخواهد گرفت که هزینه
یک نظام برای داشتن یک بازار سرمایه کارا، وجود کارگران نیز متحمل خواهند شد. 

 قویو یک نظام . ها ضروری استکردن شرکتنظارت بر نحوه ادارهبرای  حقوقی قوی
ه سطوح باالیی از نسبت بدهی بها بانکالزم است تا مانع از آن شود که بانکی  ینظارت

 .بیندازندخطر  بهکل اقتصاد را  و وجود آورندرا بهدارایی 
 گر بهاهای مشارکتی مطرح هستند. فرآینداینها مسائلی هستند که هم در اقتصاد و هم 

ه شود که به بهانه مشارکت ناکافی شهروندان عادی در کارها اجازه دادوکسب صاحبان
 خیر بیندازند یا اجرای مؤثرچوب حقوقی و نظارتی الزم را به تأایجاد چار ،گیریتصمیم
شهروندان با عواقب ناخوشایندی مواجه خواهند شد که آن  نتیجهدر متوقف کنند،آنها را 

 گیری خود آنها نیست.وضوح نتیجه تصمیمبه
همچنین داران جزء و حمایت قوی از سهام متضمنحال که باید عینقوقی درنظام ح

باشد، باید پا را  ارزبازارهای اوراق بهادار و مقررات در « مبادله منصفانه» شرایطانواع 
در  نیازی چنینمثال، عنوانبهگویی را نیز تضمین کند. فراتر نهاده و شفافیت و پاسخ

 ناشی هراساقدامات مدنی، و  شود.تقلب مشاهده می همراه بابزهکارانه اقدامات مدنی و 
مک ک های نظارتی و اجرایی حکومتدستگاهضعف یا فساد در به اصالح تواند از آن، می

ر اقتصاد د بیشتری بمراتبهپذیر است، بازیگران که اقدام مدنی امکان در کشوری: کند
 رند.دا را که انگیزه و حق تضمین اجرای قوانین هستند

ند. کبرای رشد جذب میرا های الزم گذاریشفافیت، سرمایهدهد که نتایج نشان می
اند که طرز تحوالت اخیر نشان دادهکند. حکمرانی عمومی به رشد اقتصاد کمک می

 گویی در بخشمهم است: بدون وجود اندکی شفافیت و پاسخ ها نیز کامالًشرکتاداره
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خاطر نشان  1جیم وولفنسونطور که . همانیابداهش میکگذاری و رشد شرکتی، سرمایه
 «.توانند پشت درهای بسته عمل کنندبازارهای آزاد نمی»کند می

 کردن تغییرات و پذیرش تغییرمقبول

رتقای واقع تالش برای اپذیرش تغییر )و در، و به ویژه، ذهنیت در توسعه مستلزم تغییر
های مشارکتی این اطمینان را میفرآیندز است. آمیتهدیداغلب  تغییراست.  وری(بهره

نتیجه، گیرند؛ درمیر توجه قراشوند بلکه موردِتنها شنیده میها نهدهند که این نگرانی
نظر ا دررمثالی شوند. ها در برابر تغییر میها موجب کاهش بخش عمده مقاومتفرآینداین 
اغلب طرفداران پروپاقرص تجارت  .است مربوطشدن به جهانی خاصطورکه به گیریممی

ده را نادی ،دبیننجارت آزاد زیان میت خاطربه که ویژه آنهاییبه ،مخالفانراحتی آزاد به
د از الش دارنکه ت کنندیاد می« ویژههای دارای منافع گروه»عنوان آنها بهاز گیرند و می
اصالحات تجاری کسانی  دیدگان ازموجود حفاظت کنند. اما در میان زیان« هایرانت»

درصد  11نرخ بیکاری دچار اقتصاد  اگر ؛نیز هستند که شغل خود را از دست خواهند داد
 2تور ایمنیه فاقد و اگر جامع یا بیشتر شود، خطر بزرگ بیکاری گسترده وجود دارد.

که اثرات باشد، کارگر بیکار شده در معرض فقر شدید قرار دارد  اجتماعی مناسب
کارگر فقط از  دغدغه خواهد داشت. وی ی بر روی زندگی تمام اعضای خانوادهبارفاجعه
 .است خود خانواده معیشت رفتندستازنگران نیست، بلکه  خود «رانت»دادن دست
 دهد.حق را افزایش میهای بهگرفتن این نگرانیتوجه قرارهای فراگیر احتمال موردِفرآیند

به نتایج کاراتری  و حتی را تضمین کنند برابری بیشتر وانندتمی هافرآینداین  ،ترتیباینبه
 . یابنددست 

و  ایمند در ذهنیت مربوط به تحول توسعهرو، مشارکت برای ایجاد تغییر نظامایناز
ر دلیل که افراد داینکند، ضروری است. و بهتر میهایی که تغییر را مقبولسیاست

زیاد این الاحتماند، بهنظر داشتهشتر آنها حق اظهاردهی این تغییرات و مقبولیت بیشکل

                                                           
1. Jim Wolfensohn 

2. safety net 
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یا فرصت لغو  در اولین نه اینکهگیرند استقبال قرار میشده یا حتی موردِتغییرات پذیرفته
 .نظر واقع شوندموردِ تجدید

 هامشارکت و کارایی طرح

 بهمشارکت منجر  ،حتی در سطح مردم عادیدهند که نتایج مطالعات اخیر نشان می
آورد که ها فراهم میطرح دربارة یشود. مشارکت، اطالعاتمی ایی توسعههاکارایی طرح

ت این، مشارکبرها( نیست. عالوهای )یا حتی دولتهای توسعهاحتماالً در دسترس آژانس
آن نوع  -با تالش بیشتر است  توأمآورد، و تعهد ارمغان میتعهد را به ،همراه با خود

رسانی که های آبمثال، طرحعنوانبه ها الزم است.ی موفقیت طرحتالشی که برا
ه آمیز هستند، زیرا مشارکت بزیاد موفقیت احتمالِمشارکت مردم در آنها بیشتر است به

 د.کناست، کمک می الزمآنها یی کاراحفظ که برای  تأسیساتمدت بلند نگهداری

 بنیان و مشارکتاقتصاد دانش

د رش با آن مواجه است،توسعه حالِیافته و درکه جهان توسعه میمه یکی از تغییرات
ازماندهی های سمنجر به تغییر در شیوه بنیاناقتصاد دانشاست. « بنیاناقتصاد دانش»

خواهد شد، تغییراتی که موجب مشارکت بیشتر افراد در  کلی جامعه(طور)و به تولید
لزم پذیرش بنیان مستدانش ساختار فعالیت زیرا ،شود. این امر حتمی استگیری میتصمیم

مشارکت فعال  دانش، ذهن است. بهترین شیوه کسب 2و خودفرمانی 1بیشتر خودمختاری
یادگیری با انجام عمل صورت . وار مطالبنه شیوه منفعل حفظ طوطی یادگیرنده است

  دیدن و حفظ کردن.از طریق نه  ،می پذیرد
عالیت شکل مطلوبی درون خود فانگیزش باید به ،هبرای تقویت مشارکت فعال یادگیرند

ای بیرونی هنهفته باشد، نه اینکه از ابزارهای تشویقی و تنبیهی استفاده شود. انگیزه
های انگیزه صورت موقت اصالح کنند. هرگاهمدت و بهتوانند رفتار را تنها در کوتاهمی

 این اصول برای تمامکند. میهای قبلی مراجعه ، رفتار به محرکودبربیرونی از بین 

                                                           
1. autonomy 

2  . self-direction 
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 هنگامی که اصالحات تحمیلی است.  اساسیتوسعه حالِبنیان کشورهای درتحول دانش
بر ابزارهای تشویق و تنبیه( باشد، ممکن است قادر به ایجاد بر جامعه مشروط )مبتنی

رش های افراد در گستبه تضعیف انگیزه تغییر پایدار نباشد. چنین اصالحاتی منجر
خویش  و ذکاوت کارگیری هوشنفس آنها در بهبههای خود و کاهش اعتمادظرفیت

های یادگیری افراد را مختل و احساس عجز و ناتوانی آنها صرفاً فعالیت امرشود. این می
زیاد منجر به اصالحات نهادی پایدار احتمالهای بیرونی بهرا تقویت خواهد کرد. انگیزه

 شوند. نمی
توسعه برای ایجاد تحول حالِدر ةهای حیاتی یک جامعرده در فعالیتمشارکت گست

و  احساس مالکیتو  هاآموختهتعهد به مباشرت فعال موجب پایدار ضروری است. 
شود. مشارکت و مباشرت صرفاً مسئله مقامات دولتی و نتایج میبه  مسئولیت نسبت

کنار  تا کسانی که اغلبوخ کند تر جامعه رسمدیران نیست؛ این امر باید به سطوح عمیق
امل را ش دارندتقویت سرمایه اجتماعی و سازمانی نقش کلیدی در شوند و گذاشته می

 شود.
های ستلزم شهروندانی با تحصیالت باال همراه با مهارتبنیان مموفقیت در اقتصاد دانش

د اینترنت ماننهای ارتباطی کارا و غیرمتمرکز شبکه آنشاختی سطح باالتر است که الزمه 
دهند و جلوگیری از آن را است. این دو عامل احتمال مشارکت کاراتر را افزایش می

 کنند.دشوارتر می

 های مشارکتی و کارایی تصمیماتفرآیند

ن در مورد رابطه جایگزینی بی اوایل قرن بیستم های قدیمیمقاله با اشاره به بحث این
رکتی های مشافرآیندحث، این فرضیه بود که دموکراسی و توسعه آغاز شد. اساس این ب

امیان ح شود که برای رشد اقتصادی سریع الزم است.گیری فوری میمانع آن نوع تصمیم
ها یمتق وشدیداً سلسله مراتبی است گاهی آن را با ارتش که یک سازمان  دیدگاهاین 

 را ازارکانیزم های بکارگیری مافراد اندکی به د.کننمقایسه می در آن نقش اندکی دارند،
تقاد بر احتماالً، اع اند.هبرای تخصیص منابع نظامی کمیاب در بحبوحه جنگ پیشنهاد داد
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مشخص، کنترل مرکزی  شکل سازمانی  مدت و برای اهداف کامالًکوتاه دراین است که 
 .استکاراتری 

ابع باید : منوجود داشتشدن سریع صنعتیاغلب چنین نگاهی به اوایل قرن بیستم، در 
همین دلیل مدل نظامی برای بسیاری از جوامع به تخصیص داده می شدند، و سریعاً 

  کرد.تلقی می 1یک گوهرعنوان مثال، اتحاد جماهیر شوروی زمان را بهعنوانبه جذاب بود.
شد، می تهدیدنیروهای متخاصم خارجی  یحکومت و جامعه شوروی از سو از آنجا که

هرچه  رو توسعه بایداینبسیار پرهزینه خواهد بود و از ،دند که تأخیررهبران آن احساس کر
 پی داشت.های زیادی درامر هزینه اینتحمیل شود و  به جامعه تر از باالسریع

رایطی اند که دقیقاً تحت چه شبه این موضوع پرداختهمتأسفانه تاکنون مطالعات اندکی 
ند بازارها هرچهای غیرمتمرکز بازار است. یزماز مکان گیری سلسله مراتبی کاراترتصمیم

 مدت شرایطی وجود داردمراتب کاراتر عمل کنند، اما در کوتاهممکن است در بلندمدت به
زمانی  شود، مانندگیری تخصیص منابع میاغلب موجب تغییرات چشمگیر در جهتکه  -

نند یا ککند عمل میهای بازار یا خیلی که در آن مکانیزم -که کشوری قصد جنگ دارد 
تفاده از اسهای طوالنی بیکاری و عدمشک، تجربه دورهبدوناعتماد نیستند. اینکه قابلِ

که  یمالی مکرر هایو بحران دوران رکود بزرگهمچون  -ظرفیت کامل اقتصاد 
دهد که نشان می -اند مبتال شده هابه آن در ربع قرن گذشتهاقتصادهای جهان 

 کنند.ر همواره برای تخصیص کارای منابع سریع عمل نمیهای بازامکانیزم
های فرآیندهرچند کندی  به تأخیر شوند.منجر  ممکن استهای مشارکتی آزاد فرآیند

تر از یعسرنیز لزوماً  کمتر مشارکترسد، اما کننده به نظر میسیاسی آزاد گاهی دیوانه
در مواجهه با های مختلف رسد. در نظر بگیرید که حکومتنمیبه نتیجه معمول حدِ

یک حکومت خودکامه اگر  دهند.ورشکستگی نظام بانکی چگونه واکنش نشان می
بیشترین منفعت جامعه باشد، خیلی سریع و کارا برای حل این مشکل اقدام  دنبالبه

ان و نگر بگیردع رهبران بخش مالی را در نظر مناف فقط تمحکو ناما اگر ایکند. می

                                                           
1. essence 



 
 

 14 / (9توسعه ) هایترجمهمجموعه   

ا نجتا آ شودالحات واقعی آنکه مجبور به انجام اصقبل از ایت آنها باشد، دادن حمدستاز
شدن استفاده غرقحالنظام بانکی دراین که ممکن است از وجوه عمومی برای نجات 

یک نظام سیاسی مشارکتی مقایسه کنید که نماینده منافع این حالت دوم را با  کند.می
تواند . این نظام مشارکتی میدار استین افراد پولدهندگان و همچنگذاران و مالیاتسپرده

 بسیج شود.سرعت برای مقابله با این مشکل به
 راوانفمزایای  طریقازبودن و مشارکت آزاد بالقوه هایو هزینه هانقاط ضعف یعنی زیان

یرمتمرکز گیری غنوشتارهای این حوزه بر مزایای تصمیمبیشتر شوند. مشارکت جبران می
تواند منجر شود به: دادن شانس می - انجام شود درستیاگر به -است که  داشتهتمرکز 

که  ی؛ تغییرپذیری کمتر کیفیت تصمیمتصمیماتاتخاذ آن در  تربه افراد بیشمشارکت 
انس ش»شده های ردشود؛ این واقعیت که طرحطریق تصمیمات غیرمتمرکز گرفته میاز

های( خوب کمتری رد ها )ایدهطرحدهد می نآورند، که نشادست میبه« ایدوباره
 زدایی است. با تمرکز توأمفرصت تجربه و یادگیری که  یا شوند؛می

 1مشارکت و پایداری سیاسی

ادگی سیعنی اکثریت به) کنندخوبی عمل میهای دموکراتیک بهفرآیندکه هنگامی
پی دارند. یجاد وفاق را درا فرآیند، کند یا برعکس(تمایالت خود را بر اقلیت تحمیل نمی

ز اتواند یک سیاست جدید پذیرفته شد، بهتر می هرگاهاین امر بدان معناست که 
ایجاد  فرآیندهنگامی که یک جامعه پس از  .عبور کندسیاسی  فرآیندهای نشیبوفراز

ن همچو -های سیاسی به مسائل دیگری بحثکند، وفاق، اصالحاتی را تصویب می
در  نظرشود بدون اینکه نیاز مستمر به تجدیدمنتهی می -اصالحات  های بعدیگام

تصمیمات قبلی احساس شود. در مقابل، اگر این تصور وجود داشته باشد که این اصالحات 
شود و اند، خودِ اصالحات به موضوع مشاجره سیاسی تبدیل میاز خارج تحمیل شده

 یابد.پایداری آنها کاهش می
 

                                                           
1. political sustainability 



 
 

 هایی از پارادایم ...مشارکت: جنبه توسعه و/  15

 اجتماعی توسعه اقتصادی و .3
، رانهافزایش در تولید ناخالص داخلی سبه معنای  ،اقتصادیاغلب توسعه مترادف با توسعه 

ورهای کننده بیشتر کش، یکی از عوامل کلیدی متمایزقطعطورشود. بهنظر گرفته میدر
ش زد سرانه قطعاً به بهبود سالمت و آمومدرآافزایش یافته درآمد سرانه است. کمتر توسعه

ها ازد. دادهسپیگیری اهداف دیگری که مستلزم منابع هستند را ممکن میکند و یکمک م
 «های اجتماعیشاخص»کشورهای با درآمد سرانه باالتر رفته، همدهند که، روینشان می

هم یکسان است، ولی دارای همبستگی جهت حرکت این دو با اگرچهباالتری دارند. 
 کامل نیستند.

عه مثالً توس ،فراتر از افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه یت اهدافحال، الزم اسهربه
 دارد کنم که هم ارزش ذاتیمن بر جنبه دیگری تأکید می .داشته باشیم ،پایدار و عادالنه

 توسعه»و هم برای دستیابی به بسیاری از اهداف دیگر الزم است. من این جنبه را 
داختن پر و مناقشات آمیزصلح حل در جامعه کی به معنی توانایی که نامممی« اجتماعی

ا است. جوامعی که در آنه منافع بر سرِنظر اختالف هنگام مشترکهای دوستانه به دغدغه
عنوان جوامعی با سطح پایین توسعه سطح خشونت در خانواده یا اجتماع باالست، به

 هایانایی حل موقعیتتودلیل عدمبهنحو، جوامعی که همینشوند. بهاجتماعی شناخته می
های زمانی طوالنی به مسائل مهم خود بپردازند نیز دارای طی دوره توانندنمیمتعارض 

 ، توسعه اجتماعی موجب حسترپایینی از توسعه اجتماعی هستند. در سطح وسیع سطح
 «رودانتظار می»که در آن  1فرهنگ اعتبار همچون - پذیری بیشتراعتماد و مسئولیت

ی سطح باالتر سرمایه اجتماع ، -دهندگان پرداخت کنند ود را به وامبدهی خ دگانوام گیرن
به محیط زیست های مهم )از جمله آنهایی که 3زابیشتر برخی برون 2«سازیدرونی»و 

 شود.مربوط هستند( می
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 کند توسعه اجتماعی به توسعه اقتصادی کمک می

اجرایی های معموالً، مکانیزم .بخشدمی بهبود را اقتصادی توسعه ،اجتماعی توسعه
 عنییهستند.  «آشکار»اجرایی قانونی های ( کاراتر از مکانیزم1)حسن شهرت «اجتماعی»

اگر معامالت در محیطی انجام بپذیرد که در آن صاحبان تر است مقرون به صرفه
دادگاه  بهکار این اطمینان را داشته باشند که برای اجرای هر قرار داد الزم نیست وکسب

با عملکرد اقتصادی بهتر است.  توأماعتماد و هنجارهای مدنی مشترک  .مراجعه کنند
 هتوسع راهبرد در ضروری عنصر عنوان یکبسیاری از موارد بهتوسعه نهادهای مالی در

 یافته کهیعنی یک فرهنگ اجتماعی توسعه -فرهنگ اعتبار بنابراین،  .است شده شناخته
و  ممکن نیز وصول قانونی طلب فارغ از اینکه ،محتمل است هابدهیبازپرداخت در آن 

ترتیب، نبدیشود. عنوان عامل مؤثر بر عمق مالی شناخته میپیش بهازبیش - حتمی است
با سطح باالی  گذاری در یک نظام اقتصادیاز سرمایه گذاران داخلی و خارجیسرمایه

 های سطوح پایین توسعه اجتماعی هستند،و خشونت که همگی نشانه جرم و جنایت، فساد
 با دارند.اِ

  زندضربه میا توسعه اقتصادی اغلب به توسعه اجتماعی ام

 ماعیاجتتوسعه  نظراز، کشورها اغلب اقتصادیتوسعه  فرآیندمشکل این است که در 
ی هازابرون سازیکنند. ابزارهای بازدارنده اجتماعی که پیش از این در درونیپسرفت می

کار و واسطه تحرک باالی نیرویکردند، قدرت خود را بهعمل می موفق اجتماع یک
زوال برود بهدهند. سرمایه اجتماعی ممکن است رودست میجوامع از شدن خودِشکننده

پیش از آنکه جامعه قادر به ایجاد انواع سرمایه اجتماعی غیرشخصی مربوط به کشورهای 
 تر باشد. صنعتی پیشرفته
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 ت ممکن اس گیرندابعاد اجتماعی را نادیده میهای اقتصادی ناکارا که سیاست

  اوضاع را بدتر کنند

سایش منجر به فر اتگرایش به رشد اقتصادی و تغییر ،هامعموالً طراحی ضعیف سیاست
نگام هگذاران یکی از عناصری که سیاست را تشدید کرده است. شودمی 1بافت اجتماعی

مدنظر داشته باشند افزایش میزان بیکاری باید « اقتصادی تعدیل»ای هطراحی سیاست
، وندشفرصت مشارکت معنادار در جامعه محروم میاز  واسطه بیکاریبه افرادوقتی است. 
حال، بسیاری از هررفاه جایگزین کار نیست؛ و بهدهند. نفس خود را از دست میعزت

کاری رو عواقب بیجتماعی مناسب هستند و ازاینا تور ایمنیتوسعه فاقد حالِکشورهای در
افت تواند بناشی از بیکاری می شدههای مسدودفرصتناامیدی و واقعاً وحشتناک است. 

یزان تواند مین امر میاو تمایل به پیروی از قوانین را کاهش دهد.  بپاشدهم اجتماعی را از
ا کاهش ر یل انقباضیی تعدهاستجرم و جنایت را افزایش و منافع اقتصادی ناشی از سیا

 دهد.

 های مشارکتی و بازسازی سرمایه اجتماعیفرآیند

درصورت لزوم،  توانند نقش مهمی در حفظ یا،های آزاد، شفاف و مشارکتی میفرآیند
که  2تواند به ایجاد حس اجتماعمشارکت می بازسازی سرمایه اجتماعی ایفاء کنند. خودِ

امعه اگر افراد جباالی سرمایه اجتماعی است کمک کند.  برای سطوح شروط الزمیکی از 
ند، بیشتر امشارکت معناداری داشتهخودشان  مربوط به که در تصمیماتور داشته باشند با

 اما اگر افراد منفی داشته باشند.تأثیر بر آنها تمایل دارند که تغییرات را بپذیرند، حتی اگر 
های سوی دولتها یا ازخارجیات از سوی اعتقاد داشته باشند که آن تغییر جامعه

تحمیل شده است، احتماالً ناخشنودی  ندارندهای آنها به دغدغهتوجهی غیرمشروع که 
  باالتر خواهد رفت و منجر به پیامدهای اجتماعی مخرب خواهد شد.

ویژه آنهایی که به -ترین افراد حداقل سطح حس اجتماع مستلزم آن است که محروم
 .أمین شوندت ترین شکلحداقل به -ی یا مشکالت درمانی شدید مواجه هستند با گرسنگ
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دهند که قحطی رخ سادگی اجازه نمیکند که جوامع دموکراتیک بهتأکید می 1آمارتیا سن
سوی کارگری که با تغییرات احتماالً مخرب مواجه از زیاداحتمالبه چنین جوامعیبدهد. 

کم های وی دستِکند که دغدغهزیرا وی احساس می رد،گیقرار میاعتماد است، موردِ
 است.  واقع شدهتوجه حدی موردِتا

گسترش این حس اجتماع ضروری  برای قویآزاد و های رسانهگوی آزاد همراه با وگفت
جهت کاری، همواره این سوءظن وجود دارد که تصمیمات درصورت وجود پنهاندر است.
ر صورت مشکل این است که داست.  «ویژه منافع» مبتنی بره کنیست بل« اجتماع»منافع 

توجه وردِکه منافع آنها م پی ببرندتوانند نمی نتایجواسطه افراد تنها بهکاری، وجود پنهان
آور است. کنند که کامالً برای آنها زیانآنها نتایجی را مشاهده می قرار گرفته است یا نه.

رهبران تجاری داخلی و  - که منافع دیگران وندبدگمان شممکن است  افراد جامعه
 بدون پارتی مانند کارگران به منافع بازیگران داخلی -دهندگان خارجی خارجی یا وام

روری ض های منصفانهفرآیندچنین شرایطی، حصول اطمینان از در  ترجیح داده شده است.
ها ندفرآی خودِ بودن، اطمینان از منصفانهاست؛ اما اگر تصمیمات مخفیانه اتخاذ شوند

 دشوار است.

  دهد ءتواند توسعه اجتماعی را ارتقاتوسعه اقتصادی می

صر ضروری توسعه اقتصادی بهبود آموزش و ارتباطات بهتر است. ارتباطات بهتر اعن از
موقع آگاهی یابند و بهبود آموزش افراد را در سازد که از مسائل بهتر و بهافراد را قادر می

های هوشمندانه کار بگیرند و قضاوتدهد که آن اطالعات را بهری قرار میموقعیت بهت
 طراحی خوب دارایهای آموزشی های مختلف داشته باشند. نظامو منطقی درباره گزینه

نیز  واسطه آن تأمین مالی شوند،توانند هم به توسعه اقتصادی کمک کنند و هم بهکه می
 .کنندمیی ایفاء نقش مهمی در ایجاد همبستگی اجتماع
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 جانبهانسجام اجتماعی، سیاست اقتصادی و پارادیم توسعه همه .4
آزاد، شفاف و مشارکتی عوامل مهمی  هایفرآینداست که  در اینجا ایناستدالل کلیدی 
ای هستند. این عوامل برای توسعه اقتصادی پایدار و همچنین توسعه در تحول توسعه
نظر رتر دحال ابزاری برای رشد اقتصادی سریعدرعین ن را یک هدف وآاجتماعی که باید 

 گرفت، مهم هستند.
 یانم، چرا که اهمیت بیشتری دارندگذاری اقتصادی هایی در سیاستفرآیندچنین 
شتر ای بیتنها عدهها روابط جایگزینی واقعی وجود دارد: با اجرای هر سیاست نهسیاست
 بینند. میبرند، بلکه برخی نیز عمالً زیان نفع می

و موفقیت مذاکرات ضروری است یا  کاری برای ثبات بازارپنهان جدا از این مسئله که
طور که پیشتر گفته شد، همان ارد:ی دبارزیان عواقباذعان کرد که این امر  دبای، خیر

در نظر نفع های ذیداران و گروهمنافع پولهمواره این سوءظن وجود خواهد داشت که 
رندگان گیاین مشکل زمانی بدتر خواهد شد که تصمیم نه رفاه عمومی،. دشوگرفته می

 کنند.نمیهیچ صحبتی های ممکن گزینهطرح از میان نحوه انتخاب درباره حتی  رده باال
ذیرفته پاغلب  شدهیهاقدام توصشود، گیری از دید عموم پوشانده میهنگامی که تصمیم

رای ب اگرچه - بوده استپذیر مناسب و امکان گزینهکه این عمل تنها  انگارشود می
هایی که توسط استثنای سیاستبه شهروندان مثل روز روشن است که چنین نیست.بیشتر 
شوند، این خطر واقعی وجود دارد که عموم مردم این های مشارکتی تعیین میفرآیند

است.  «منافع ویژه برخی اشخاص»ها در خدمت احساس را داشته باشند که سیاست
رو، نایدهد. ازهای انتخابی را کاهش میپیروی از سیاستچنین تصوراتی تعهد مردم به

کاری برای ثبات بازار توان توجیه کرد، حتی در مواردی که پنهانکاری را نمیپنهان
 ضروری است.

حاضر حالداشته باشیم چه نداشته باشیم، چه قابل توجیه باشند چه نباشد، در دوستچه 
های سیاستدر میراث سوءظن و شک وجود دارد. مخالفان جهان از  بزرگیبخش  در

تنها یک  شانبینند که کشورهایقید و بندهای استعماری میاز  انعکاسی ،توسعه مشروط
 کم در بسیاری از نقاط مشخصکه دستِحالیو در اند.یا دو نسل قبل از آنها رهایی یافته
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، شواهد کمی هم با کاهش شفافیت و مشارکت است همراه بودنشده است که مشروط
یلی های مشروط تحمبه اینکه سیاستتوجهبا ها وجود دارد.ن این نوع سیاستدبواز موفق
در بسیاری  باشد. آورنباید تعجبنتایج این پایدار هستند، بنابراین ندرت سیاسی به به لحاظ

اند و مشارکت معنادار مردم را کاهش به مشکالت کشورها افزودهها از موارد، این سیاست
سازی یمثال، خصوصعنواناند. بهاند و منجر به فروپاشی بیشتر انسجام اجتماعی شدهداده

ثبتی بر گونه تأثیر مهیچدر روسیه به ایجاد اقتصاد بازار کارا ختم نشد، و نابرابری بدون 
برای  ایای خلق ثروت، انگیزهانگیزه بر ایجاد یجاوری یا رشد افزایش یافت. و بهبهره

، اینبربه خارج از کشور شد. عالوه« شخصی»های و انتقال عظیم سرمایه 1حراج اموال
امکان مشارکت ها شد و همین امر سازی منجر به تمرکز رسانهخصوصی شیوه انجام

بخشی از « هاشکست»یک از این البته، هیچ عمومی گسترده و آگاهانه را کاهش داد.
آنها  زا جلوگیری های مشروط از قبل برایسیاستاحتماالً نبودند، بلکه  هاتوصیه  خود
ارکتی های مشفرآینداگر طرح خصوصی سازی داخلی براساس  .بودندای نیندیشیده چاره

یر و ، شاید ترکیب تدبشدهای داخلی اجرا میبه دغدغهتر انتخاب و سپس باتوجهگسترده
 سازی جلوگیری کند. های شدید خصوصیاز شکستتوانست دانش شهروندان می

ک جهانی المللی پول و باناز جمله صندوق بین -کنند آنهایی که منابع مالی را تأمین می
ع شدن منابآنها مسئولیت امانی و اخالقی دارند که از درست خرجباید بپذیرند که  -

د ها خواهند شپرداخت واممانع بازگیرنده های آتی کشور واماطمینان حاصل کنند. نسل
مند های آتی را ثروتجای آنکه نسلهای امروز بهوامکافی داشته باشند. مگر اینکه بازده 

 کند. کند، بنیه اقتصادی آنها را تضعیف می
ا کردن بهای جدیدی برای کارها موجب شد که بانک جهانی به دنبال راهاین نگرانی
وولفنسون رئیس بانک جهانی در سخنرانی ساالنه رو، ینااز توسعه باشد.حالِکشورهای در
ر مختصطورجانبه را بهرئوس کلی رویکرد جدید پارادیم توسعه همه 1999خود در سال 

ند، بلکه تالش کتوسعه تأکید می فرآیندگرایانه تنها بر ماهیت کلکرد. این پارادایم نه ارائه

                                                           
1. asset-stripping 
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ها شامل مجموعه جدیدی از فرآینداز این  های جدیدی را نیز خلق کند. یکیفرآینددارد 
نظر، بلکه درون خود کشور و بین کشور و تنها بین بانک جهانی و کشور موردِروابط نه

 فقط )نه کشورخودِ  »که محور این مفهوم آن است کننده است. های کمکتمام آژانس
 «. داشته باشد دستدرهدایت را سکان دولت( باید 

تنها های خارجی این است که نههای اخیر درباره کمکپژوهشیکی از نتایج مهم 
 های سیاستی مناسب بسیار کاراست.ها در محیطبودن مؤثر نیست، بلکه کمکمشروط

بی گیرنده کمک کرد تا سیاست های مناسبنابراین منطقی است که باید به کشورهای وام
ا هایی رو تداوم چنین سیاست احتمال اتخاذجانبه، را اتخاذ کنند: چارچوب توسعه همه

 «های فنیکمک»و « دانش»ای باید با های بودجهکمک الزم است که افزایش می دهد.
ولی باید  .کاراترین شیوه ترکیب این دو است 1دهی بر مبنای طرحوام .تکمیل شود

 نظر گرفت.دادن را درچارچوب کلی این نوع وام
های قضاوتت در موقعیت بهتری برای هستند ممکن اس کسانی که در داخل کشور

 هیچ تصمیمی چگونگی ایجاد یک توافق پایدار حامی اصالحات باشند.دربارة  دشوار
تر از تصمیات اثرگذار بر اقتصاد نیست. واضح است که شهروندان باید از عواقب مهم

نظر فِالاطالع داشته باشند، البته در این مورد اغلب میان کارشناسان اخت یچنین تصمیمات
ضروری ندارد، و  تدابیرهیچ انحصاری بر هیچ نهادی، چه داخلی چه خارجی،  وجود دارد.

  اشد.وجود داشته بهای جایگزین بیان کاملی از شواهد مربوط به عواقب سیاست است که

 گیرینتیجه .5
 گویوایجاد وفاق، گفت -گیری وجود دارد تصمیم هایفرآیندافزونی بر اهمیت تأکید روز

 های اقتصادی که به لحاظ سیاسیاحتمال زیاد به سیاستآزاد، و گسترش جامعه مدنی به
 بخشند.ای را شتاب میشود و همچنین تحول توسعهپایدار هستند ختم می

های محوری برای سیاست های اخیر موجب تقویت استداللدر سالزیر  یهادیدگاه
وزش زنان؛ لزوم ارتباطات بهتر؛ نقش ویژه آمای شده است: اهمیت آموزش، بهتوسعه

                                                           
1. project lending 
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وجود فساد(؛ و اهمیت حاکمیت قانون و کاهش جمله عدم)از 1«دولت خوب»محوری 
 حوزه اقدامات اختیاری و مصلحتی در راهبرد کاهش فساد.

همراه با تأکید آن بر پیگیری همزمان توسعه اجتماعی  -دیدگاهی که در اینجا ارائه شد 
د باشنی های سیاست دنبالبهها دارد بر اینکه الزم است دولت ددیتأکید مج -و اقتصادی 

ابعاد زیادی برای این دیدگاه وجود دارد: اجتناب از کند. که اشتغال کامل را حفظ می
های ی و پیگیری دقیق سیاستلقوی بر نهادهای ما که مستلزم نظارت دولتیِ -ها بحران

ه بای که طول و عمق بیکاری گونهبه هاو واکنش به بحران -کالن اقتصادی است 
 .برسدحداقل 

قابت، دلیل سیاست ردارد.  أکید مجددی بر اهمیت سیاست رقابتهمچنین این دیدگاه ت
صرفاً دغدغه ارتقای کارایی نیست بلکه تمایل به اجتناب از تمرکز قدرت اقتصادی است 

 جایچ ها در هین نگرانیا های مشارکتی را از بین ببرد.فرآیندتواند شفافیت و که می
 ها نیست.تر از رسانهمهم

ثال، معنوانآورد: بههای جدیدی را نیز به وجود میجانبه به توسعه نگرانیرویکرد همه
، شود آن یا تداوم 2بندی اجتماعیهای آموزشی ممکن است منجر به قشرساختار نظام

  باشد.  3سازییدی در ملتتواند یک عنصر کلانسجام اجتماعی را تضعیف کند، یا می
به اهمیت توجهخطر است. بامعرضِمنصفانه در« کارایی در ارائه خدمات»همه ازبیش
 به یک کشور تا درونایجاد ظرفیت در افراد  -سازی گیری وفاق، ظرفیتشکل

 های اصلی داشتههای فعالی درباره انگارهو بحث شکل بدهندای خود های توسعهراهبرد
 سوی نقطه مرکزی جامعه است. نیازمند حرکت بیشتر به -ند باش

کندی تکامل یافته و همچنان شکننده ای طوالنی دارد، اما بههرچند دموکراسی سابقه
کندی به سمت اعطای آن حقوق بنیادی که برای یک نظام بسیاری از کشورها بهاست. 

ان، و حق سازماندهی یعنی حق آزادی مطبوعات، آزادی بی -مشارکتی ضروری است 

                                                           
1. good government 

2. social stratification 

3. nation building 
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حق »همچنان  هادولتاند. بسیاری از حرکت کرده -ترک برای پیگیری اهداف مش
هایی فراتر از آنچه برای امنیت ملی الزم پذیرند، و در حوزهمردم را نمی« دانستن اساسی

 کنند.کاری میاست، پنهان
عات شاهد . به دفهای مشارکتی نیز شکننده هستندفرآیندتر طور کلیدموکراسی و به

یک کارآمدن مردم خواهان رویکه نظمی اجتماعی منجر شده است ایم که بیآن بوده
 ظمای قانون و ناصول پایهباشند تا  «(ضد دموکراتیک»)شما بخوانید « قوی»حکومت 
م اییدهدبارها  بازگردانند.دوباره باهم زندگی و کار کنند را توانند افراد نمی هاآن که بدون

یا  اعیاجتم انسجام موجبتوانند اتخاذ آنها، میهای اقتصادی و شیوه ونه سیاستکه چگ
اخالل  ازخوبی اند بهرا تجربه کرده 1تورم. کشورهایی که اَبَربشوندنظمی اجتماعی بی

های تواند منجر به شکست مکانیزمکه می به تبع آن اجتماعی آگاه هستنداقتصادی و 
بَر تورم اَاست:  شده گرفته اشتباهی هایدرسها غلب از این تجربهای بازار بشود. اما اپایه

 ،اما علت واقعی هر قیمتی باید از آن دوری کرد.رو به اینیک مشکل اساسی است و از
ابراین بنشود؛ می اَبَر تورمکه منجر به  تهای بزرگ در نظم اجتماعی و اقتصادی اساخالل

مستقیم موجب شکلری از تورم همزمان بههای طراحی شده برای جلوگیاگر سیاست
 بار خواهد بود.فاجعهها ، عواقب این سیاستنظمی اجتماعی و اقتصادی بشودبی

های مالی و پولی را تجربه کرده است که از نظر دفعات و شدت جهان بحران
رد ودر م اجماع ای دارند.و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده هستندافزایش حالِدر

 کردنهمچنین کمو یی که باید برای کاهش دفعات و شدت هاعلل بحران و سیاست
اجتماعی  گسترش تورهای ایمنی ،اتخاذ شوند )به عنوان نمونه هاعواقب این بحران

 اما هیچ تور ایمنی نمی تواند به طور کامل جایگزین امنیتی گسترش است.حالِدر ،تر(قوی
ت شأن و منزل ،آورد. هیچ نظام رفاهیفراهم میتغال کامل که یک اقتصاد دارای اش باشد

ی را اجرا هایگرداند. بنابراین واجب است که کشورها سیاستباز نمیکردن را ناشی از کار
دهد، کاهش میبار آنها را و عمق و عواقب زیان شودمیها تنها مانع بحرانکنند که نه

                                                           
1. hyperinflation 
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مکن باال محدِتا نیز سطوح اشتغال راد که دهبلکه به شکلی به این بحران ها واکنش می
 دارد.نگه می

ایدار جانبه پهای جدیدی برای توسعه همهشلشدن و تغییرات اقتصادی چااگرچه جهانی
های باز، مشارکتی فرآیندو  دهندارائه می نیز های جدیدی رافرصت اما، آورندمیوجود به

ومی بر بخش عمها عالوهاین فرصت د.داننو شفاف را برای موفقیت بلندمدت ضروری می
یکم را آغاز کردیم، ونیز وجود دارد. هنگامی که قرن بیستبرای بخش خصوصی 

توانیم چشمانمان های قرن گذشته آموخته بودیم. ما نمیاز شکست را های زیادیدرس
یمتی هر ق به د: بایببندیم ،اندهای اقتدارگرا به وجود آوردهرژیم هایی که را بر روی فاجعه

بی  ها وتوانیم ارتباط بین این شکستما نمی ناز چنین فجایعی دوری کرد. همچنی
 ناشی از آنها را نادیده بگیریم.های اقتصادی و اجتماعی نظمی

م توانیدانیم. ما میسال پیش در مورد نحوه مدیریت اقتصاد می 75امروزه ما بیشتر از 
ه های توسعفرآینددرک وسیع ما از  -از این معرفت  های آینده،امیدوار باشیم که در دهه

 تقویت و گسترش برایتغییر حالِاقتصاد در توسطآمده وجودهای جدید بهفرصتو  -
راهبردهای در این منظر،  .خواهیم کرداستفاده  ،جانبهتوسعه از طریق راهبردهای همه

ای هفرآینداز طریق  که خواهد بودتوسعه اجتماعی و اقتصادی  شاملجانبه توسعه همه
یار ای پایدار در اختثمرات توسعه را به شیوه ود نآیدست میآزاد، شفاف و مشارکتی به

د.دهنتوسعه قرار میحالِشهروندان جهان در یتمام
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