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چكيده
هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولتها در
منطقه غرب آسیا است ،زیرا بهبود و کارآمدی حکمرانی
ِ
موجب کارآمدیِ
نظا ِم اجتماعی و اقتصادی و دستیابی جامعه به رفاه و درنهایت رضایت اعضای
آن خواهد شد .روش تحقیق مطالعه حاضر روش تطبیقی تاریخی است که
با رویکرد بولی و با استفاده از نرمافزار بولی انجامشده است .یافتههای مقاله
بیانگر آن است که کنترل فساد و کیفیت مقررات در کشورهای منطقه دو
شرط اصلی و ضروری برای حصول کارآمدی سیاسی هستند .دراینبین،
کنترل فساد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است .عالوه بر کشورهای این
منطقه ،برای مقایسه و تحلیل دقیقتر پنج کشوری که دارای باالترین شاخص
کارآمدی دولتها هستند نیز وارد تحلیلشدند که با ورود آنها دو عامل ثبات
سیاسی و حاکمیت قانون بااهمیت کمتری به عنوان عوامل موثر بر کارآمدی
سیاسی شناسایی شدند .نتایج این بررسی نشان میدهد ،دولتها بهمنظور
افزایش کارآمدی سیاسی میبایست به دنبال کاهش فساد باشند که این فساد
شامل فساد در میان مقامات دولتی ،فساد بین دولت و تجارت داخلی ،فساد
بین دولت و شرکتهای خارجی و بی اعتمادی عمومی به سیاستمداران است.
واژگان كليدي:
کارآمدی سیاسی دولت،کنترل فساد ،حاکمیت قانون ،منطقه غرب آسیا ،روش تطبیقی
تاریخی
 .1استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتیdp206pd@yahoo.com .
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتیfatemeh2006_j@yahoo.com .
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-1مقدمه و بیان مسئله

موضوع موردبررسی این مقاله کارآمدی 1دولتها و عوامل (الزم و کافی) سیاسی مؤثر
بر آن است که تحلیلهای عینی آن در مورد کشورهای خاورمیانه انجامشده است .از
اواخر دهه  1980کارآمدی دولتها موردتوجه عالقهمندان به رویکرد نهادگرایی جدید
قرار گرفتند .آنان به این نکته پرداختند که بهبود شرایط اقتصادی کشورها ،مستلزم
کارکرد بهینه نهادها است .به عبارتی در رویکردهای نظری ،یک چرخش نهادی 2از
کثرتگرایی ،توسعهگرایی ساختاری-کارکردی و نحلههای مختلف نئومارکسیست
اتفاق افتاد و نقش دولتها و کارآمدی و توانمندی آنها در اداره جامعه ،ازآنرو که
نهادها با ایجاد ساختار مناسب موجب بهبود عملکرد اجتماعی و اقتصادی میشوند،
اهمیت پیدا کرد .بهعنوانمثال ،بررسی تجربه رشد اقتصادی کشورهای آسیای شرقی
نشان داد که دولت مسئولیت عمدهای در رشد اقتصادی دارد .این دولتها توانسته
بودند محدودیتهای بازار در تخصیص منابع در اقتصاد را تشخیص دهند و مداخله
دولت باهدف توسعه اقتصادی را پیگیری کنند ( )Park,2002,p 330و از این طریق به
موفقیت اقتصادی دست یابند.
بازگرداندن دولت به یک جایگاه محوری در تحلیلها ،برنامهریزیها و دگرگونیهای
اجتماعی تا حدی مستلزم گسست از نظریات پیشین است ،البته نه بدان معنا که
تمامی تأکیدات مربوط به نظریههای پیشین ،حذف و مطالعه دولت جایگزین توجه به
طبقات ،گروهها و بازار شود و یا بحثهای جبرگرایانه مربوط به دولت جای توجیهات
جامعهمحور پیشین را بگیرد (اسکاچ پول ،1384،ص  .)163بلکه یکبار دیگر به
ظرفیتها و قابلیتهای دولت توجه بیشتری نشان داده و رویکرد نظری دولتمحور،
قدرتمند میشود .این رویکرد «بر مجموعه ویژهای از سازوکارهای علی تأکید دارد
و منظور از آن فرایندهایی است که دولتهای (خارجی و داخلی) به کمک آنها
پدیدههای اقتصادی ،فرهنگی ،حمایتی و حتی روانشناسی اجتماعی را شکل داده
یا از شکلگیری آنها جلوگیری میکنند(»...گودین ،1388 ،ص  27و  .)28در این
رویکرد ،دولت و ویژگیهای آن نقشی برجسته در تصمیمگیری و برنامهریزی دارد و
کارآمدی آن میتواند به معنای بهبود در شرایط اداره جامعه و دسترسی کنشگران
جامعه در سطوح مختلف به اهداف و نیازهایشان باشد.
ازاینرو ،بررسی عوامل ایجادکننده کارآمدی دولت بسیار مهم خواهد بود ،بااینحال
میبایست به این نکته توجه داشت که متغیرهای اجتماعی سیاسی نظیر کارآمدی تنها
1. Effectiveness
2. Institutional turn

1. Quality of Government
2. Good Governance
3. State Capacity
4. Accountability Voiceand
5. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولتها در منطقه غرب آسیا  /داود پرچمی ،فاطمه جاللی

نتیجه یک عامل نیستند بلکه عموماً تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند .به عبارت،
چند عامل در کنار هم و در ترکیب باهم میتوانند آنها را ایجاد کنند ،هرچند ممکن
است شرط حضور یا غیاب این عوامل ازلحاظ اهمیت با یکدیگر برابر نباشد و برخی
از آنها از اهمیت بیشتری برخوردار باشند .از طرف دیگر گاه یک متغیر تحت تأثیر
علی مختلف ایجاد میشود .ازاینرو در این بررسی تالش شده با استفاده
ترکیبهایِ ِ
از رویکرد تطبیقی تاریخی به مطالعه ترکیبهای عوامل الزم و کافی و مسیرهای علی
چندگانه کارآمدی دولتها با تأکید بر کشورهای خاورمیانه پرداخته شود ،این بررسی
میتواند دانش نظری و عملی ارزشمندی در شناسایی شروط و ارائه پیشنهادهای
علمی و عملی در جهت کارآمد سازی دولتهای خاورمیانه فراهم بیاورد.
کارآمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره کشور توسط مدیران و کارگزاران
جامعه است که رضایتمندی مردم را در پی دارد .بانک جهانی کارآمدی حکومت را
توانایی دولت در جهت تحقق خواستههای جامعه میداند .توانایی دولتها در انجام
وظایفشان زمینهساز تحقق نیازهای افراد جامعه است .کارآمدی در اصل یک از پایههای
کسب مشروعیت دولت در جامعه است زیرا فرایندی است که از طریق آن حکومت
میتواند با جلب رضایت مردم از اداره کشور و جامعه ،موجب مقبولیت خویش شود.
بر این اساس ،از سال  ،1990سه مفهوم کیفیت حکومت ،1حکمرانی خوب 2و ظرفیت
دولت 3در ارتباط و نزدیک به هم بهویژه در رابطه با کشورهای درحالتوسعه و در حال
گذار اهمیت پیدا کردند (Rothstein and teorell,2012, p2)(Haunter and Kyobe,
 .)2008در این رویکرد ،بهبود حکمرانی در جامعه باعث کارآمدی نظام اجتماعی و
اقتصادی و دسترسی جامعه به رفاه و رضایت خاطر مردم خواهد شد .مفهوم حکمرانی
خوب و کیفیت (ویژگیهای) نهادی دولتی بر رشد اقتصادی ،سطح پایین نابرابری و
افزایش کیفیت زندگی مردم مؤثر است.
حکمرانی خوب به این معنا است که فرایندها و نهادهای جامعه ،شرایطی را ایجاد
میکنند که نیازهای جامعه تأمینشده و درعینحال بهرهبرداری از منابع را نیز ممکن
میسازند .بهمنظور بررسی این مفهوم مهم ،بانک جهانی شش شاخص را مشخص کرده
که این شاخصها شامل :حق اظهارنظر و پاسخگویی ،4ثبات سیاسی و عدم خشونت،5
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کارآمدی دولت ،1کیفیت مقررات/بروکراسی ،2حاکمیت قانون 3و کنترل فساد 4است
( .)Kaufmann and Mastruzzi,2007کارآمدی دولتها یکی از شاخصهای مهم
حکمرانی خوب است و به دلیل افزایش اثربخشی سیاستگذاریهای آن ،ابزار مهمی
بهحساب میآید .کشورهایی که در این ویژگی دارای ضعف هستند عموماً از برآوردن
نیازهای جامعه ناتوان هستند و مشروعیت سیاسیشان نیز کاهش پیدا میکند.
یکی از مسائل عمده در کشورهای خاورمیانه ضعف در شاخص کارآمدی است
بهطوریکه متخصصین و مسئولین یکی از بحرانهای اصلی خاورمیانه ،بهویژه کشورهای
عربی آن را بحران کارآمدی و مشروعیت میدانند .5در کشورهایی نظیر عراق و سوریه،
ناکارآمدی نظامهای سیاسی در بعد داخلی یکی از اثرگذارترین عامل در تداوم بحران و
تشدید آن در آنها است .6مدتهای مدیدی است که بسیاری از کشورهای خاورمیانه
پتانسیلهای توسعه خود را هدر دادهاند و انرژی سیاسی آنها غالباً بر روی منازعات و
رقابتهای منطقهای متمرکزشده تا بر روی توسعه اقتصادی (لطفیان ،1376،ص )54
و فراهم آوردن شرایط پاسخگویی به نیازهای جامعه که نشاندهنده عدم کارآمدی
نظام سیاسی است.
در سالهای اخیر با توجه به تنشها و درگیریهای صورت گرفته ،بسیاری از
اندیشمندان روابط بینالملل اعتقاددارند که ریشه و عوامل تحوالت صورت گرفته در
کشورهای مختلف خاورمیانه تقریباً مشابه است .عوامل بروز قیامهای مردمی در ناحیه
خاورمیانه شامل طیف گستردهای از محرومیتهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی-
اجتماعی است .تبعیض ،فقر ،فساد ،توزیع ناعادالنه ثروت ،عدم برخورداری از امکانات
رفاهی و معیشتی و ناکارآمدی دولتهای ناحیه از مهمترین عوامل تأثیرگذار در
قیامهای مردمی کشورهای خاورمیانه بوده است .در اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه،
علیرغم افزایش ثروت و رشد اقتصادی ،فقط یک طبقه خاص یا بخش محدودی از
رشد اقتصادی بهرهمند گشته و اکثریت مردم جامعه در این کشورها نهتنها از این
وضعیت بهرهمند نگشتهاند بلکه فقیرتر شده ،بهطوریکه زندگی برای آنها سختتر
از گذشته شده است .علت عدم رشد اقتصادی اکثریت مردم این ناحیه را میبایستی
در سیاستهای اقتصادی ناکارآمد این کشورها و وجود رانتها و انحصاراتی دانست
1. Government Effectiveness
2. Regulatory Quality
3. Rule of Law
4. Control of Corruption

 .5جابر انصاری (مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای جنوبی وزارت خارجه) :1393 ،کارآمدی ،هویت و مشروعیت سه
بحرانی که کشورهای عربی خاورمیانه با آن روبرو هستند (فارس نیوز).
 .6کاویانی راد :1394 ،دالیل تداوم جنگ در خاورمیانه (شفقنا)

-2ادبیات نظری و پیشینه موضوع
 -1-2تعریف مفاهیم

تعریف قدرت دولت در ابتدای بحث برای آشنایی با مفهوم کارآمدی بسیار مهم و اساسی
است .ازنظر گلدستون قدرت دولت در ارتباط با توانمندی و توانایی او درگرفتن مالیات
بهطور کارآمد است .تیلی نیز در رابطه بین توانایی مالی دولت و همچنین توانمندیاش
در سرکوب کسانی که قدرت را تهدید میکنند ،بر روی قدرت مالی تأکید دارد .برخی
دیگر مانند اسکاچ پول بر توانایی کنترل نخبگان و یا مانند کالینز بر اهمیت قدرت
نظامی و توانایی انحصار زور تأکیددارند ( .)Li,2002, p4لی ( )2002اندازه قدرت
دولت را در چهار بعد میبیند -1 :به دست آوردن منابع -2 ،به انحصار درآوردن قدرت
نظامی -3 ،گسترش پایگاه قدرت از طریق جذب نخبگان و توده مردم در نظام سیاسی
و  -4محقق کردن سیاستها و به اجرا درآوردن قوانین بهصورت با کارآمد (همان.)5 ،
کارآمدی دولت دستیابی به اهداف ،کیفیت زندگی شهروندان و تواناییشان برای
بقا را افزایش میدهد ( .)Lee and Whitford,2009, p5کارآمدی در حقیقت بیانگر
قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای
بهینه کار ویژههای دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را در پی دارد (اخوان،
 ،1384ص .)16
امروزه کارآمدی در بررسیها ،تصویری است از ظرفیت دولت برای پیادهسازی
سیاستها که از طریق کیفیت خدمات عمومی ،کیفیت خدمات شهری و درجه استقالل
از فشارهای سیاسی باکیفیت تدوین سیاستها و اجرای آنها و اعتبار دولت به این
سیاستها سنجیده میشود ( .)kaufman,2010, p4در این بحث ،مسئله خدماتی که
دولتها ارائه میدهند بسیار مهم است زیرا مطالعات نشان داده که عملکرد مناسب
بازارها و اقتصاد بستگی به ارائه خدمات عمومی (مانند جادهها ،بندرگاهها ،زیرساختهای
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که فقط بخش نزدیک به جناح حاکم از آن سود میبردند (ساجدی ،1392 ،ص .)6
موجب انباشت خواستهها و مطالبات مردم در کشورهای خاورمیانه شده و
این عوامل
ِ
عدم کارآمدی دولت و ناتوانی در پاسخگویی نیازهای جامعه تبدیل به یک از مهمترین
عوامل نارضایتی مردم و کاهش مشروعیت سیاسی دولتها شده است؛ و همین امر
زمینه وقوع جنگهای داخلی و شکلگیری گروههای تروریستی را در برخی از آنها
فراهم کرده است .ازاینرو بررسی کارآمدی ،عوامل مؤثر بر کارآمدی در کشورهای
خاورمیانه ،ترکیبهای آن و مسیرهای علی چندگانهای که بر روی کارآمدی تأثیر
دارند ،اهمیت پیدا میکند.
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ارتباطی ،مدارس ،دانشگاهها ،برنامههای تحقیقاتی و غیره) دارد (شاهآبادی و پور
جوان ،1391،ص  .)60همچنین ،دولتهایی که میتوانند مستقل از گروهبندیهای
جناحی ،سیاسی و یا نیروهای قدرتمند موجود در جامعه تصمیماتی در جهت منافع
کل کشور بگیرند ،میتوانند دولتهای کارآمدی باشند؛ زیرا گاه دولتها در جامعه با
نیروهای قدرتمندی مانند گروههای قومی ،قدرتمندان اقتصادی و  ...مواجه میشوند
که مانع از اتخاذ تصمیم درست برای اداره جامعه هستند و از این طریق کارآمدی دولت
را کاهش میدهند ،حضور داعش در خاورمیانه از نمونههای بارز چنین نیروهایی در
جامعه است که مانع از ارائه خدمات و اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای درست
در جامعه میشود در چنین شرایطی بخش فراوانی از قدرت دولت صرف مبارزه و
خنثیسازی اقدامات چنین گروههایی میشود.
درنهایت میتوان کارآمدی دولت را بدین معنی دانست -1 :استفاده مطلوب از
منابع ،عوامل موجود و  -2سیاستگذاریها و اقدام مناسب در جهت رسیدن به اهداف
از پیش تعیینشده و مشخص است-3 .درجه استقالل از فشارهای سیاسی برای تدوین
سیاستها و اقدامات  -4توانایی دولت در اخذ تصمیم و اقدام قاطع درزمانی که نیاز
است تا درنهایت جامعه نیازهایش را تأمین کند.
 -2-2عوامل تبیینکننده کارآمدی
در این قسمت بهصورت مختصر به برخی عوامل مؤثر بر کارآمدی دولت میپردازیم،
البته آنچه موردبررسی قرار میگیرد عوامل سیاسی است .در انتهای این بخش عوامل
مؤثر در سه سطح (دولت و سازمانهای دولتی ،سطح نظامها و  ،)...در یک نمودا ِر چند
سطحی نشان داده خواهد شد:
 دولت و سازمانهای دولتی مانند هر سیستم اداری دیگر برای کارآمدیو بازدهی نیازمند استقالل عمل هستند ،بهویژه از این منظر که جذب و افزایش
کارایی کارکنان در چارچوب حقوقی و اداری بهوسیله قانون اساسی تضمینشده باشد
ِ
تحت
(رنجبر ،1390،ص  .)195-194استقالل سازمانی کمک میکند تا کنشگران
تأثیر سایر قدرتهای پراکنده در جامعه قرار نگیرند و بتوانند تصمیمات الزم در جهت
دستیابی به اهداف عام را اتخاذ کنند .همچنین در نیروهای دولتی وجود و جذبِ
مقامات وفادار و متخصص به تعداد کافی برای کارآمدی دولت مهم است .روچ و اوانت
( )2000نیز در بررسیهایشان به این نتیجه رسیدند که شایستهساالری و ثبات ارتقا و
حرفهای موجب ارتقاء عملکرد خواهد شد ( .)Brewer and et al, 2007,p 2002اهمیت
کیفیت مقامات دولتی تا جایی است که اسکاچ پول معتقد است که ممکن است نقطه
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آغاز هرگونه تحقیقی راجع به ظرفیتهای یک دولت ،سؤاالت کلیدی درباره تمامیت
ارضی یک دولت ،ابزارهای مالی و استخدام نیرو برای تحقق هدفهایش باشد (اسکاچ
پول ،1384 ،ص  157و  .)159عالوه بر موارد ذکرشده ،منابع مالی کافی ،سازماندهی
و برنامهریزی مناسب ،توانایی مواجه با بحرانها و عدم وجود فساد سازمانی ازجمله
سازمانی کارآمدی در داخل دولت است .این عوامل باعث میشود که دولتها
عوامل
ِ
بنا به موقعیت و مسئولیتهایشان ،تصمیمات و سیاستگذاریهای الزم را اتخاذ کنند
و توانایی اجرای آنها را نیز داشته باشند.
 در سطح نظامهای چهارگانه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی ،هر نظاممیتواند فرصتهایی را برای کارآمدی دولت فراهم کند:
نظام اقتصادی نیازهای مادی را برآورده میکند ،هرچند کارآمدی دولتها میتواند
موجب رشد اقتصادی شود اما برای اینکه دولتی کارآمد باشد خود نیازمند بهرهمندی
از حداقل فرصتهای اقتصادی است .کشورهایی با اقتصاد بیثبات و بنیانهای مالیاتی
کم نمیتوانند کارکنان ،زیرساختهای دولتی باکیفیت ،فرایندها و شیوههای مهم را
حفظ کنند .الپورتا و همکارانش در تحقیقاتشان دریافتند که کشورهای فقیرتر با عدم
تجانس قومی ،عملکرد پایینتری داشتهاند ( .)La porta,1999هانتر و کیوب نیز در
بررسیهایشان به این نکته رسیدند که دولتهای ثروتمند در حوزه آموزش و سالمت،
کارا مدتر هستند (.)Haunter and Kyobe,2008, p19
نظام فرهنگی ،نمادها و مفاهیم و ارزشها را در جهت عامگرایی و وفاق اجتماعی
فراهم میکند .عامگرایی و وفاق در اخذ تصمیماتی که برآوردهکننده نیازهای اکثریت
افراد جامعه هستند ،بسیار مؤثرند در این شرایط امکان فساد به نفع گروههای کوچک
کاهش پیدا میکند .اجتماع فرصتهای رابطهای را در سطوح و ابعاد مختلف تأمین و
پشتیبانی میکند (چلبی ،1392 ،ص  .)61در سطح نظام اجتماعی ،شکاف و تضادهای
اجتماعی و ارزشی مانع از شکلگیری نهادهای یکپارچه ( )La porta,1999و انسجام
اجتماعی میشود .انسجام اجتماعی نتایج بسیار مهمی دارد که شامل دلبستگی به
جامعه ،اعتما ِد تعمیمیافته ،همبستگی و وفاق حداقلی فعال ،مسئولیت اجتماعی اکثریت
در قبال جامعه کل  ...است (چلبی ،1392،ص  .)63این موارد باعث میشود گروهها
و اقوام مختلف به جامعه پیوند بخورند و این مسئله مانع از فعال شدن مکانیسمهایی
میشود که قدرت اجتماعی اقوام را در برابر قدرت دولت قرار داده و کارآمدی دولتها
را تحت تأثیر قرار میدهد .در برخی از کشورها ناکارآمدی رهبران دولتی که با موانع
نفوذناپذیری برای اعمال سلطه دولت مواجه میگردند که ناشی از ماهیت جامعهای
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قدرتمند است که رودرروی آنها قرار دارد ،این جوامع دارای گروههای اجتماعی مانند
اقوام هستند که قدرت موجود در جامعه را تجزیه کرده و در برابر تصمیمات دولتی
مقاومت میکنند.
درنهایت ،نظام سیاسی کارکرد سازمانی را تامین-و اهداف را مشخص -میکند.
در بخش سیاسی ،ساختار قانون اساسی نیز در کارآمدی کشورها مهم است (Lee and
 .)Whitford,2009, p19بنیادهای قانونی یک کشور و قوانین و مقرراتی که استقالل
عمل دولت و پشتیبانی از سازوکارهای کارآمدی دولت در جذب و افزایش کارایی
کارکنان و انتخاب افراد باتجربه ،منابع مالی ،وفاداری مقامات و متخصص بودن آنها
و همچنین تمامیت ارضی از عواملی هستند که بر کارایی دولت تأثیرگذارند.
مطالعات پوتنام ( )1993و گلنر ( )1994نشان داد که توسعه جامعه مدنی ،کارآمدی
بخش عمومی را در کشورها افزایش میدهد .همکاری بین شهروندان و شکلگیری
نهادهای غیردولتی آنها را قادر میکند که بر روی سیاستمداران اعمال کنترل کنند
و آنها را مجبور به پاسخگویی کند ( .)Haunter and Kyobe,2008, p17در نظام
سیاسی ،حق اظهارنظر و پاسخگویی (دموکراسی ،حقوق مدنی ،آزادی سیاسی) ،آزادی
بیان و قلم و اندیشه ،وجود رسانههای متعدد ،مستقل و آزاد باعث میشود ،آگاهی
مردم از مسائل و تصمیمگیریهایی که در کشور انجام میگیرد باال رفته و عملکرد و
تصمیمات نادرست و مبتنی بر جهتگیریهای گروهی و جناحی حاکمان موردنقد
قرار بگیرد ،ازاینرو دولتها مجبورند در استفاده از منابع ،ارائه خدمات و تصمیمات
و سیاستگذاریها بهصورت کارآمدتر عمل کنند .تعبیه سامانههای شفاف و پاسخگو
در درون چارچوب حقوقی و اداری نهادینهشده است و این سامانهها موجب کاهش
هزینهها خواهند شد.
یکی از عوامل مهم در کارآمدی دولتها که عموماً در تحقیقات تجربی نیز به اثبات
رسیده است ،کنترل فساد است ،فساد مانع از تخصیص بهینه درآمدها میشود و از
این طریق کارآمدی دولت را کاهش میدهد .گوپتا و همکارانش نشان دادند که فساد
موجود در یک کشور هزینههای رسمی کنترل را باالبرده و مانع از پرداخت مکفی
برای زیرساختها شده و کارایی دولت را پایین میآورد .بررسی هانر و کیوب در 114
کشور جهان نیز نشان داد که کنترل فساد و پاسخگویی دولتها میتواند نقش مستقیم
و اساسی در افزایش کارآمدی دولتها داشته باشد (Haunter and Kyobe,2008, p
.)18,19
 -درنهایت یک تحقیق کامل راجع به کارآمدی دولت میبایست به تأثیر سایر

 -3-2الگوی نظری

الگوی نظری این پژوهش به شکل نمودار ( )1که یک الگوی چند سطحی است ،فرموله
شده است .البته آنچه در این مقاله موردبررسی قرار میگیرد متغیرهای سطح کالن است.

نمودار  -1الگوی چند سطحی علل کارآمدی دولت

بر اساس الگوی نظری این پژوهش ،پاسخ به سؤال عوامل کارآمدی دولتها در
چهار بعد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی بیانشده است اما هدف اصلی مقاله
بررسی عوامل سیاسی است.
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ساختارها و کارگزارانی بپردازد که خارج از محیط یک کشور و از محیط بینالمللی
(دولتهای بیگانه و نهادهای بینالمللی) بر روی کارآمدی دولت تأثیرگذارند.
مداخلههای استعماری کشورهای بیگانه باهدف تحقق اهداف و منافع خود موجب
میشود تصمیماتی که در کشورهای تحت مداخله اتخاذ میشود در هماهنگی با نیازها
و اهداف جامعه نباشد بلکه در مسیر تحقق اهداف کشور مداخله کننده باشد ،ازاینرو
کارآمدی دولتها در اتخاذ تصمیمات صحیح و تخصیص منابع برای رفع نیاز کشورها
کاهش پیدا میکند.
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 -4-2پیشینه پژوهش

در این بخش به بررسی اجمالی مطالعات انجامشده در حوزه کارآمدی دولتها پرداخته
میشود .این بررسی نشان میدهد که اکثر این مطالعات بهصورت بین کشوری و بدون
در نظر گرفتن تفاوتهای منطقهای انجامگرفته است .از دیگر سو ،در اکثر بررسیها
نیز عوامل تأثیرگذار بهصورت جداگانه بررسیشدهاند و ترکیبهای شروط (الزم و
کافی) و مسیرهای علی چندگانه موردتوجه قرار نگرفته است.
جدول  -1پیشینه تحقیق
(سال پژوهش)

اهداف و یا
سؤاالت اصلی

روش استفادهشده

مهمترین یافتهها

نویسندگان
الپورتا و
همکارانش
()1999

بررسی عوامل مؤثر
بر روی کارآمدی
دولتها

بررسی  152کشور
تحلیل ثانویه اطالعات
موجود.

کارآمدی دولتها در ارتباط با تنوع قومی و
مذهبی کشورها است؛ و کشورهای فقیر با
عدم تجانس قومی عملکرد پایینتری دارند.

هانر و کیوب
()2000

مطالعه عوامل
تعیینکننده
کارآمدی دولتها

یک مطالعه بزرگ پانل هزینههای باالتر نسبت به  GDPبه بهرهوری
از عملکرد  114کشور پایینتر در بخش مربوطه منجر میشود،
جهان در بین سالهای آنها دریافتند که رابطه معنیداری بین
هزینه و عملکرد وجود ندارد؛ و ورود پول
2006-1980
در این مطالعه تأثیر به بخشهای مختلف بدون سیاستگذاری
مناسب در جهت افزایش کارآمدی اغلب
عوامل جغرافیایی،
شکست میخورد .کشورهای ثروتمند
جمعیتی ،نهادی و
(کشورهایی که رشد اقتصادی و توسعه
اقتصادی بر روی
کارآمدی موردمطالعه مالی را تجربه میکنند) عملکرد بهتری در
بهرهوری دارند و کارآمدتر هستند.
قرار گرفت

ادسرا و
همکارانش
()2000

یک بررسی پانل در بین پاسخگویی دولتها تأثیر مثبت بر کارآمدی
بررسی تأثیر
و کاهش فساد دارد و داشتن مکانیسم
کشورهای جهان
پاسخگویی دولتها
مناسب برای پاسخگویی دولت نقش
بر روی کیفیت
متغیرهای دیگر را در کارآمدی کاهش
عملکرد آنها
میدهد.
ساختار سیاسی ،مذهب و درگیریهای
قومی تأثیر مستقیم بر عملکرد و کارآمدی
دولت ندارد.

اسالم و
مونتنگرو
()2002

ویژگیهای اجتماعی نظیر تنوع قومی
تأثیری بر روی کارآمدی نهادی ندارد.
گشودگی اقتصادی به معنای تجارت با
سایر کشورها تأثیر مثبت بر روی عملکرد
دولتها دارد.

بررسی عوامل مؤثر
بر کارآمدی

تحلیل ثانوی

گوپتا و
همکارانش
()2002

افسونو و ابین
()2005

بروئر و
همکارانش
()2007

بررسی کارآمدی
هزینههای دولتی
درزمینه تحصیالت
و مراقبتهای
بهداشتی در
اقتصادهای در
حال انتقال و
درحالتوسعه

تحلیل ثانوی اطالعات
موجود درباره پنجاه
کشور

صرف هزینه در حوزه آموزش و تحصیالت
موجب بهبود عملکرد در مدرسه و کاهش
مرگومیر کودکان و نوزادان میشود.
فساد با پرداختهای نظامی باالتر و
هزینههای دولتی کمتر در حوزه آموزش و
سالمتی همراه است که یکی از معرفهای
کارآمدی دولت هستند.

بررسی کارآمدی رویکرد شبه پارامتریک نمیتوان گفت عدم کارآمدی دولتها
دومرحلهای از طریق درنتیجه عدم کارآمدی آموزشی آنها
هزینههای صرف
شده توسط دولتها تحلیل اطالعات موجود است .سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها و
پیشرفت تحصیلی والدین ارتباط معناداری
در مورد هزینهها و
در حوزه آموزش
عملکرد آموزشی در  25با عملکرد بهتر و کارآمدی آموزش داشته
کشور عضو  OECDاست.
تحلیل ثانویه

پاسخگویی دولتها و کنترل فساد رابطه
معناداری با کارآمدی دولتها دارد و
کشورهایی که در این دو شاخص امتیاز
باالیی دارند در کارآمدی نیز دارای امتیاز
باالیی هستند .رابطه بین کارآمدی با کنترل
فساد بسیار قویتر از پاسخگویی دولتها
است.

بررسی تأثیر
پاسخگویی و کنترل
فساد دولتها بر
روی کارآمدی
دولتها

وناکن و وگیت تأثیر قوانین شفافیت
اعضای
فردی
()2011
مجلس بر روی
کارآمدی دولتها

روش تحلیل ثانویه
اطالعات کشورها

قانون شفافیت در مورد نمایندگان مجلس
اثرات منفی که تصور میشد بر روی
کارآمدی دولتها ندارد و از طرف دیگر اثر
قابلتوجهی نیز بر روی رانت ،فساد ،کیفیت
مقررات و یا اعتماد به سیاستمداران ندارد.

ملت-سازی
الروپ و هنسون آیا
تأثیر مثبت بر
()2011
روی کارآمدی و
پیامدهای اقتصادی
و سیاسی کشورهایی
با
جمعیتهایِ
چندگانه قومی دارد

تحلیل ثانویه اطالعات
بینالمللی

سطح ملیتگرایی در بسیاری از کشورها
باالتر از سطح مطلوب است .ملیتگرایی
میتواند اثرات منفی ناهمگونی قومی
را کاهش دهد اما رابطه روشنی بین
ملیتگرایی و گشودگی اقتصادی و
کارآمدی دولتها وجود ندارد.

در مطالعات انجامشده داخلی نیز ما عموماً با بررسیهای تئوریک درباره کارآمدی،
انواع آن و پیامدهای آن مواجه هستیم و کار تجربی در این حوزه انجامنشده است .این
مطالعه میتواند خأل موجود را پر کند.
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نویسندگان

(سال پژوهش)

اهداف و یا
سؤاالت اصلی

روش استفادهشده

مهمترین یافتهها
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-3روش مطالعه

در بررسی حاضر از روش تطبیقی تاریخی ( )QCAبرای بررسی شروط الزم و کافی با
رویکرد تحلیل بولی ( )Booleanدر کارآمدی دولتها استفادهشده است .این روش
یکی از روشهای مهم و کارآمد در علوم اجتماعی است که عموماً در بین سطوح میانی
و کالن اجتماعی مورداستفاده قرار میگیرد و به محقق در پاسخگویی به سؤاالت در
بسترهای اجتماعی و تاریخی خود ،کمک میکند .در تحلیل تطبیقی ،سطح تحلیل
بین سیستمی ،صفتی برجسته است .مهمترین ایده تحلیل مقایسه کیفی در نظر گرفتن
موردها بهعنوان یک شاکله است .این روش اجازه بررسی جوانب مختلف ،موردها را با
یکدیگر به محققان میدهد .این امکان وجود دارد تا جوانب یا بخشهای مختلف یک
مورد که متقاب ً
ال یکدیگر را میسازند موردبررسی قرار گیرند با چنین نگاهی ،هر بخش
کل مورد درک میشود (ریگین ،1388،ص .)16
یا جنبهای از مورد در بستر ِ
نکته بسیار مهم در این روش ،این است که عوامل در این رویکرد جدا از هم
موردبررسی قرار نمیگیرد بلکه به ترکیببندی عوامل توجه دارد .با استفاده از این روش
میتوان به بررسی شروط الزم و کافی و شناسایی مسیرهای چندگانهای که منجر به
کارآمدی دولت میشود ،پرداخت .به این معنا که ترکیب چند شرط در کنار هم منجر
به پدید آمدن یک رویداد میشوند و از طرف دیگر مسیرهای علی متفاوت میتوانند
به نتیجه یکسان بیانجامد .اساس این روش در نظر گرفتن علیت بهعنوان شاکلههای
ترکیبی و استفاده از جدول صدق بهمنظور بازنمایی و تحلیل شاکلههای علی است
( .)Ragin and Sonnet,2004, p2یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای این روش حذف
شروط علی نامربوط و حذف خطاهای 1ناظر بر تئوری است (ساعی ،1392،ص .)22
درواقع به کمک این روش میتوان زیرمجموعهای از شرایط علی را که توسط تئوریها
بیانشده را تائید یا رد کرد.
نرمافزار بولی ،ابزاری برای مطالعه موردها بهعنوان یک شاکله (کل ترکیببندی
شده) برحسب عضویت و عدم عضویت در مجموعه شرط است و امکان کاربست رویکرد
بولی را بهصورت عملی برای محقق ممکن میسازد .دادهها میتوانند بهصورت صفر و
یک (دادههای دو ارزشی) وارد نرمافزار شده و تحلیلها انجام شود .در بررسی حاضر
دادههایی که از حکمرانی خوب بهدستآمده بود و در بازه بین ( +2.5تا  )-2.5قرار
داشت بر اساس امتیاز صفر و کمتر بهعنوان عدم حضور شرط و امتیاز باالتر از صفر
بهعنوان حضور شرط در نظر گرفته شد .در مواردی که در دیتابیسها دادهها مفقود
بودند ،دادههای مفقوده با استفاده از مقاالت موجود درباره کشورهای خاورمیانه تکمیل
1. elimination of mistakes or errors

جدول -2متغیرها ،معرفها و منبع دادهها
متغیرهای
موجود در تئوری

شاخص معرفها (منبع)

کارآمدی دولت

این شاخص دربرگیرنده معرفهایی مانند کیفیت آموزش ابتدایی ،رضایت از
سیستم حملونقل عمومی ،رضایت از جادهها و بزرگراهها ،رضایت از سیستم
آموزشی ،کیفیت بوروکراسی ،زیرساختهای حملونقل ،سالمتی ،مدیریت
عمومی ،رفاه و  ...است)World bank( .

ثبات سیاسی و
عدم خشونت

ثبات سیاسی و عدم خشونت سیاسی اندازهگیری میزان بیثباتی سیاسی یا
خشونتهای سیاسی از قبیل تروریسم است .این شاخص دربرگیرنده معرفهایی
نظیر درگیریهای مسلحانه ،تظاهرات خشونتآمیز ،ناآرامیهای اجتماعی،
تهدید بینالمللی ،تنش قومی و  ...است)World bank( .
جنگ داخلی ضعیف شدید یا عدم وجود جنگ داخلی.

متغیر
اسمی
GE

PS

CW

شدت جنگ داخلی (()Cross-National Socio-Economic and Religion Data ( ARDA

پاسخگویی

حق اظهارنظر و پاسخگویی به معنای میزانی است که شهروندان یک کشور قادر
به مشارکت در انتخابات دولت ،دارای آزادی بیان ،آزادی اجتماعات و رسانههای
آزاد هستند .این شاخص دربرگیرنده معرفهایی مانند شاخص دموکراسی ،آزادی
مشارکت ،حقوق بشر ،آزادی بیان ،آزادی دسترسی به اینترنت ،دسترسی عموم
به اطالعات و  ...است)World bank(.

VA

1. WGI
2 Government Effectiveness Index
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شد بهعنوانمثال از مقاله نیاکوئی ( )1390برای تکمیل برخی دادهها استفاده شد.
دادهها از کشورهای خاورمیانه هستند و در بخشهایی از تحلیل بهمنظور مقایسه
 5کشور سوئد ،فنالند ،دانمارک ،نروژ و سنگاپور که دارای باالترین امتیاز در کارآمدی
دولت بودند نیز وارد تحلیل شدند .برای سنجش کارآمدی دولت از شاخصهای جهانی
ِ
دولت 2بانک جهانی یکی از شش شاخصی
حکمرانی 1استفاده شد .شاخص کارآمدی
است که بانک جهانی در مورد حکمرانی کشورها موردبررسی قرار میدهد این شاخصها
از سال  1996موردبررسی قرارگرفته که تا سال  2002هر دو سال یکبار و از آن به
بعد هرساله ،اطالعاتش بهروز میشود .این اطالعات از طریق پیمایشی که از مطلعین،
نخبگان و مؤسساتی که دارای اطالعات دستاول از کشور هستند جمعآوری میشود.
اجزای سازنده شاخصها به تفضیل در داخل جدول ( )2گزارششده است،
بهعنوانمثال شاخص کارآمدی از متغیرهایی نظیر کیفیت آموزش ابتدایی ،رضایت از
سیستم حملونقل عمومی ،رضایت از جادهها و بزرگراهها ،رضایت از سیستم آموزشی
و  ...ساختهشده است .این شاخص بهصورت رتبه ،نمره و تخمین گزارششده است.
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شاخص معرفها (منبع)

متغیر
اسمی

متغیرهای
موجود در تئوری

امتیاز دموکراسی

شاخص نشاندهنده دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن دولتها است .این
شاخص با  60سؤال موردبررسی قرارگرفته است و سؤاالت آن در پنج دسته
توزیعشده است :روند انتخابات و کثرتگرایی ،آزادیهای مدنی ،عملکرد دولت،
مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی است)Democracy index(.

D

آزادی مطبوعات

درجه آزادی که روزنامهنگاران ،سازمانهای خبری و شهروندان در هر کشور از
آن برخوردارند .این شاخص همچنین نشاندهنده تالشهای مسئوالن کشور به
حفظ این آزادیها است .این شاخص دربرگیرنده معرفهایی نظیر کثرتگرایی،
درجه استقالل رسانهها ،سانسور ،چارچوب قانونگذاری ،درجه شفافیت،
زیرساختهای تولید خبر و اطالعات)World press freedom Index( .

کیفیت مقررات

کیفیت تنظیم مقررات نشاندهنده توانایی دولت به تدوین و فرموله کردن و اجرای
سیاستها و مقررات دارد که اجازه ترویج و توسعه را به بخش خصوصی میدهد.
این شاخص دربرگیرنده متغیرهایی نظیر کنترل قیمتها ،تعرفه تبعیضآمیز،
سهولت شروع یک کسبوکار جدید ،مالیاتهای تبعیضآمیز ،کارایی مالیاتی
و  ...است)World bank( .

کنترل فساد

کنترل فساد اشاره دارد به میزان استفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی
اشاره دارد .دربرگیرنده متغیرهایی نظیر فساد در میان مقامات دولتی ،اعتماد
عمومی به سیاستمداران ،فساد در سطح خرد ،فساد بین دولت و تجارت داخلی،
فساد بین دولت و شرکتهای خارجی و  ...است)World bank( .

حاکمیت قانون

حاکمیت قانون اشاره دارد به میزانی که عامالن به قوانین جامعه اعتماد دارند و
خودشان آن را رعایت میکنند ،بهویژه کیفیت اجرای قرارداد ،حقوق مالکیت،
پلیس ،دادگاه ها و همچنین احتمال جنایت و خشونت نیز مطرح است :جرائم
خشونتآمیز ،جرایم سازمانیافته ،انصاف درروند قضایی ،اطمینان به پلیس،
اعتماد به سیستم قضایی و  ...است)World bank( .

PF

RQ

CC

RL

در بررسیهای انجامشده با رویکرد بولی درنهایت شروط الزم و کافی برای ایجاد
نتیجه (در بررسی حاضر کارآمدی) دست خواهیم یافت .در روش بولی بهمنظور ارزیابی
عوامل الزم و کافی مالکهایی با عنوان شاخص سازگاری 1و شاخص پوشش 2وجود
دارد .شاخص پوشش بیانگر میزان اهمیت تجربی شرط الزم برای وقوع نتیجه است،
پوشش کم نشاندهنده بیاهمیتی و بیهودگی شرط الزم است (ساعی ،1392 ،ص
 )224شاخص پوشش نشان میدهد که یک عامل یا ترکیب عوامل تا چه میزان از
مصادیق نتیجه را پوشش میدهد .این سخن مانند آن است که گفته شود چه نسبتی
از واریانس  yتوسط  xبهدستآمده است (همان ،ص  .)194ارزیابی پوشش ترکیبهای
1. Consistency measure
2. Coverage

 -4یافتهها
 -1-4توصیف متغیر کارآمدی و عوامل مؤثر بر آن

بر اساس جدول ( )3در بین کشورهای خاورمیانه یمن از کمترین میزان کارآمدیدولت
برخوردار است و قبرس در بهترین شرایط کارآمدی دولت قرار دارد .در مورد یمن این
مسئله چندان دور از انتظار نیز نیست زیرا یمن جزء فقیرترین کشورهای خاورمیانه
محسوب میشود که فساد سیاسی و اقتصادی باالیی نیز در آن وجود دارد که در تمامی
سطوح بوروکراسی یمن نفوذ کرده است .همچنین در این کشور نرخ بیکاری جوانان
در آن حدود  50درصد است .بافت اجتماعی کشور یمن بهشدت قبیلهای و خاص گرا
است و قبایل از قدرت اجتماعی بسیاری برخوردارند .شرایط قبیلهای جامعه همراه
با نابرابریهای اقتصادی و سیاسی شدید بهشدت تشدید شده است .جنگ داخلی
و جنگ با عربستان باعث از بین رفتن بسیاری از زیرساختهای یمن و تشدید این
ناکارآمدی شده است.
1. Raw coverage
2. Unique coverage
3. Probabilistic Criteria
4 Benchmark value
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عوامل میتواند وزن و اهمیت نسبی تجربی هریک از شروط ِعلّی مربوط را مشخص
کند (همان .)194 ،بهعنوانمثال اگر شاخص پوشش بین کارآمدی و کنترل فساد
 %70باشد این عدد نشاندهنده این است که بر اساس اطالعات موجود شرط علی
کنترل فساد  %70از مصادیق نتیجه را پوشش میدهد این نشاندهنده اثر شرط علی
کنترل فساد بر کارآمدی است .پوشش یونیک 1برای هر مسیر ِعلّی و پوشش خام 2برای
اجتماع مسیرهای « ِعلّ ِی کافی» شناسایی میشود.
شاخص سازگاری مشخص میکند که شرط ِعلّی تا چه حد شرط ِعلّی (الزم/کافی)
برای مصادیق نتیجه است (ساعی ،1392،ص  .)186بهعنوانمثال شاخص سازگاری
 %75بین فساد و کارآمدی نشان میدهد که  75درصد موردها رابطه نظری بین
کنترل فساد و کارآمدی را تصدیق میکند.
ریگین ( )2013برای ارزیابی دامنه ابطالپذیری فرضیه شرط الزم و کافی یک
معیار احتمالی 3ارائه کرده است .برای این منظور درجاتی را برای پذیرش شرط الزم و
کافی مشخص کرده است .او ارزش محک 0/5 4را برای علتهایی که حداقل در نیمی
از موارد ،معیار  0/65برای علتهایی که معموالً و معیار  0/89برای علتهایی که در
بیشتر موارد شرط الزم یا کافیاند بهکاربرده است (همان ،ص .)171
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متغیر

کارآمدی دولت

ثبات سیاسی و
عدم خشونت

شدت جنگ
داخلی

پاسخگویی

امتیاز دموکراسی

آزادی مطبوعات

کیفیت مقررات

حاکمیت قانون

جدول -3توصیف نتیجه و شروط وقوع در کشورهای موردبررسی
کنترل فساد

128

بعد از یمن کشورهایی نظیر عراق ،مصر ،ایران ،لبنان ،اردن و کویت قرار دارند و
تقریباً همه این کشورها در شاخصهای مطرحشده وضعیت منفی دارند...

متغیر اسمی

GE

PS

CW

VA

D

PF

RQ

RL

CC

یمن
عراق
مصر
ایران
سوریه
لبنان
اردن
کویت
عربستان
ترکیه
قطر
بحرین
عمان
امارات

1/2-

 2/35-داشتند

0/68-

غیر
دموکراتیک

-

1/16- -0/74

2/1-

1/08-

 1/99-داشتند

1/96-

غیر
دموکراتیک

53/5

1/47- 1/26-

25/1-

0/89-

 1/62-داشتند

1/04-

غیر
دموکراتیک

51/4

0/6-

6/0-

0/75-

 1/27-داشتند

0/87-

غیر
دموکراتیک

104/1

0/98- 1/5-

0/68-

0/64-

 2/68-داشتند

1/33-

غیر
دموکراتیک

78

1/48- -1/61

1/24-

0/39-

 1/69-داشتند

0/29-

غیر
دموکراتیک

15/4

0/78- 0/09-

0/92-

0/11-

 0/62-نداشتند

0/17-

غیر
دموکراتیک

31/9

0/11

0/39

0/09

0/07-

 0/14نداشتند

0/2-

غیر
دموکراتیک

15/3

0.09-

0/39

0/15-

0/06

 0/41-نداشتند

1/41-

غیر
دموکراتیک

76/5

0/08

0/26

0/01-

0/37

 1/19-داشتند

0/2-

دموکراتیک

83/3

0/42

0/08

0/11

0/47

 1/22نداشتند

0/54-

غیر
دموکراتیک

24

0/74

1/04

1/24

0/53

 1/34-داشتند

1/32-

غیر
دموکراتیک

36/5

0/6

0/35

0/45

0/55

 0/23نداشتند

0/51-

غیر
دموکراتیک

29/5

0/47

0/56

0/08

0/63

 0/86نداشتند

0/43-

غیر
دموکراتیک

21/5

0/78

0/69

1/29

0/7-

1/95

2/29
2/41

متغیر اسمی

GE

PS

CW

رژیم
صهیونیستی

1/22

 1/09-داشتند

0/65

1/35

 0/52نداشتند

0/97

غیر
دموکراتیک

1/86

 1/33نداشتند

1/6

دموکراتیک

-

1/89

 1/13نداشتند

1/55

غیر
دموکراتیک

-

1/89

1/97

 0/95نداشتند

1/68

دموکراتیک

-

1/8

1/87

2/07

 1/33نداشتند

0/2

غیر
دموکراتیک

45

1/69-

1/74

2/08

2/17

 1/36نداشتند

1/56

-

1/85

1/93

2/19

قبرس
نروژ
سوئد
دانمارک
سنگاپور
فنالند

دموکراتیک

دموکراتیک

 -2-4تبیین کارآمدی و عدم کارآمدی دولتها در خاورمیانه با استفاده از روش
تطبیقی کیفی

در این روش از دادههای دو ارزشی برای جدول صدق و کذب استفاده میشود که
نشاندهنده حضوروغیاب شروط در هر مورد است؛ بنابراین در اینجا نیز دادهها
بهصورت حضور /غیاب یا درست/نادرست گزارش میشوند .دادههایی که از حکمرانی
خوب بهدستآمده بود در بازه بین ( +2.5تا  )-2.5قرار داشت که در این بررسی امتیاز
صفر و کمتر بهعنوان عدم حضور شرط و امتیاز باالتر از صفر بهعنوان حضور شرط در
نظر گرفته شد .امتیاز کشورها در هر یک شروط را به تفضیل میتوانید در جدول (1
ضمیمه) مشاهده کنید.
در جدول ( )5صدق و کذب نتیجه و شروط وقوع بهصورت حضور و عدم حضور برای
کشورهای موردبررسی گزارششده است .بهعنوانمثال در مورد یمن ،دولت کارآمد
نیست ،ثبات سیاسی وجود ندارد ،جنگ داخلی هست ،پاسخگویی ،دموکراسی ،کیفیت
مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد وجود دارد .این جدول نشان میدهد که در بین
کشورهای خاورمیانه ده کشو ِر یمن ،عراق ،مصر ،ایران ،سوریه ،لبنان ،اردن ،کویت و
عربستان در شاخص کارآمدی از امتیاز مناسبی برخوردار نیستند و کشورهای قطر،
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1/65

2/029 1/97

متغیر

5/5

0/91

1

1/24

کارآمدی دولت

23/8

1/16

0/95

0/84

ثبات سیاسی و
عدم خشونت

VA

D

PF

RQ

RL

CC

شدت جنگ
داخلی

پاسخگویی

امتیاز
دموکراسی

آزادی مطبوعات

کیفیت مقررات

حاکمیت قانون

کنترل فساد
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سازگاری

پوشش یکه

1

پوشش خام

2
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جدول -4نتیجه نهایی مسیرهای عوامل در کشورهای خاورمیانه درباره کارآمدی

12

کشورها

توضیح

1

جنگ داخلی ،پاسخگویی و دموکراسی
امارات،
0/57 0/14
عمان و قطر وجود ندارد و کیفیت مقررات ،حاکمیت
قانون و کنترل فساد وجود دارد.

1

جنگ داخلی و دموکراسی نیست و ثبات
قبرس،
0/57 0/14
امارات ،قطر سیاسی ،کیفیت مقررات ،حاکمیت قانون
و کنترل فساد وجود دارد.
و عمان

 .1پوشش برای هر مسیر علی
 .2پوشش برای اجماع مسیرهای علی کافی

ترکیب شروط
~CW*~VA*~D
*RQ*RL*CC

PS*~CW*~D
*RQ*RL*CC

مسیر

130

امارات ،رژیم صهیونیستی ،ترکیه ،قبرس و عمان دارای دولتهای کارآمدتری هستند.
در مرحله بعد ماتریس صفر و یک شد ِه کارآمدی و متغیرهای مربوط به آن از طریق
نرمافزار تحلیل میشود .جدول صدق و کذب تشکیلشده دارای همه ردیفهای ممکن
است (تعداد ترکیبات علی دو به توان تعداد شروط علی است)( )Ragin, 2007اما همه
مسیرهای ممکن در اینجا وجود ندارد زیرا تنوع محدود یکی از مشخصههای برجسته
پدیده اجتماعی است .در اینجا نیز ده مسیر از عوامل وجود داشت که دارای داده تجربی
در خاورمیانه بود .مسیرهای چهار ،شش ،هفت و هشت دارای سازگاری هستند .ضریب
سازگاری این چهار مسیر یک است به این معنا که هر چهارتا زیرمجموعه نتیجه هستند.
دو مسیر اول و دوم که از همه پرتکرارترند وارد تحلیل کارآمدی نمیشوند زیرا
اعضایشان دارای دولتهای ناکارآمد هستند.
در ادامه به بررسی شروط تأثیرگذار بر کارآمدی کشورها در این منطقه پرداختیم.
شروط باقیمانده در جدول زیر دارای سازگاری باالی  0.75بودند اما چنانچه شاخصهای
پوشش یکه نشان میدهد هر مسیر تنها  0.14درصد از تغییرات متغیر نتیجه را پوشش
میدهد و دارای اهمیت تجربی پایینی است .همه چهار میسر دارای پوشش یکسانی
هستند .پوشش خام مسیرها نیز  0.57درصد است که هنوز با آستانه سازگاری ()0.75
فاصله دارد.
در مسی ِر یک که جنگ داخلی ،پاسخگویی و دموکراسی وجود ندارد و کیفیت
مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد وجود دارد کشورهای امارات ،عمان و قطر
وجود دارند .در مسیر دوم قبرس ،امارات ،قطر و عمان قرار دارند .کشورهای ترکیه و
رژیم صهیونیستی هرکدام دارای مسیر جداگانهای هستند.

کشورها

توضیح

ترکیب شروط

1

0/14 0/14

ترکیه

پاسخگویی ،ثبات سیاسی و حاکمیت قانون
وجود ندارد ،جنگ داخلی ،دموکراسی،
کیفیت مقررات و کنترل فساد هست.

~PS*CW*~VA*D

1

0/14 0/14

رژیم

ثباتسیاسیوجودنداردوبقیهشرایطهست.

صهیونیستی

*RQ*~RL*CC

~PS*CW*VA*D
*RQ*RL*CC

باوجود چهارترکیب از عوامل جدول صفحه قبل نشان میدهد که کنترل فساد (فساد
در میان مقامات دولتی ،اعتماد عمومی به سیاستمداران ،فساد در سطح خرد ،فساد
بین دولت و تجارت داخلی و  )...و کیفیت مقررات (کنترل قیمتها ،تعرفه تبعیضآمیز،
سهولت شروع یک کسبوکار جدید و  )...شروط ضروری برای کارآمدی است زیرا در
هم ِه ترکیبهای چندگانه حضور دارند.
ما میتوانیم پوشش و سازگاری شروط را نیز بررسی کنیم .جدول ( )6نشان میدهد
که شرطِ کنترل فساد دارای سازگاری و پوشش ( )1است ،بنابراین مهمترین شرط
این مجموعه است بعدازآن شرط کیفیت مقررات قرار دارد که هرچند سازگاری ()1
دارد اما شاخص پوشش ( )0.87نشان میدهد که اهمیت این شرط کمتر از شرط
کنترل فساد است.
شکل زیر نیز نشاندهنده میزان پوشش و اهمیت این دو شرط است.

نمودار  -2پوشش شروط

PS

ثبات سیاسی و
عدم خشونت

CW

جنگ داخلی

VA

پاسخگویی

امتیاز دموکراسی
D

CC

RL

RQ

پوشش

0/66

0/25

1

1

0/87

1

0/54

کنترل فساد

سازگاری

0/57

0/28

0/28

0/28

1

1

0/85

حاکمیت قانون

کیفیت مقررات

شرط حاکمیت قانون هرچند دارای سازگاری قابلقبول است اما از پوشش کافی
برخوردار نیست.
جدول  -5تحلیل شروط ضروری
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سازگاری

پوشش یکه

پوشش خام

مسیر
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با حذف رژیم صهیونیستی و ترکیه به دو مسیر رسیدیم که دارای سازگاری ()1
و پوشش خام ( )0.80بودند .در مسیر دوم یعنی درجایی که شروط جنگ داخلی و
دموکراسی وجود ندارند و ثبات سیاسی ،کیفیت مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل
فساد وجود دارد چهار کشور کارآمد خاورمیانه قرار دارند.
جدول ( )6نتیجه نهایی مسیرهای ترکیبی از عوامل در کشورهای خاورمیانه درباره کارآمدی با
حذف ترکیه و رژیم صهیونیستی
پوشش پوشش
سازگاری
خام
یکه

کشورها

توضیح

ترکیب شروط

مسیر

1

0/20

0/80

امارات،
عمان و
قطر

جنگ داخلی ،پاسخگویی
و دموکراسی وجود ندارد و
کیفیت مقررات ،حاکمیت
قانون و کنترل فساد وجود دارد.

~CW*~VA*~D
*RQ*RL*CC

1

1

0/20

0/80

قبرس،
امارات،
قطر و
عمان

جنگ داخلی و دموکراسی
نیست و ثبات سیاسی ،کیفیت
مقررات ،حاکمیت قانون
و کنترل فساد وجود دارد.

PS*~CW*~D
*RQ*RL*CC

2

با حذف ترکیه و رژیم صهیونیستی یکبار دیگر به تحلیل شروط ضروری برای
کارآمدی میپردازیم .در اینجا سه شرط کیفیت مقررات( ،)RQنبود جنگ داخلی()CW
و کنترل فساد( )CCمهم میشوند .در اینجا مالحظه میکنید که دموکراسی()D
کماهمیتترین شرط برای کارآمدی دولتها در خاورمیانه است.
جدول -7تحلیل شروط ضروری

RQ

CC

RL

PS

CW

VA

D

1

1

سازگاری

0/80

1

0/20

1

1

1

0/50

پوشش

0/66

1

1

1

0/83

شروط الزم و کافی برای کارآمدی دولتها در خاورمیانه را میتوان اینگونه نشان داد:
)*CC*RQ*RL*~D*~CW (~VA* +PS

شروط کنترل فساد ،کیفیت مقررات ،حاکمیت قانون ،نبود دموکراسی و نبود جنگ
داخلی برای تحقق کارآمدی دولتها در خاورمیانه ضروری است.
بهمنظور بررسی بیشتر نتایج  5کشوری که باالترین امتیاز را در کارآمدی کسب
کردهاند را وارد تحلیل میکنیم .این کشورها شامل فنالند ،سوئد ،نروژ دانمارک و
سنگاپور هستند .در اینجا یازده مسیر ترکیبی از عوامل از تمامی مسیرهای موجود
دارای دادههای تجربی است.

سازگاری

پوشش یکه

کشورها

توضیح

ترکیب شروط

مسیر

پوشش خام

جدول -8نتیجه نهایی مسیرهای ترکیبی از عوامل در کشورهای خاورمیانه و پنج کشور برتر درباره
کارآمدی

0/41 0/25 1

امارات،
عمان
و قطر،
سنگاپور و
قبرس

جنگ داخلی و دموکراسی نیست
و ثبات سیاسی ،کیفیت مقررات،
حاکمیت قانون و کنترل فساد وجود
دارد.

PS*~CW*~D
*RQ*RL*CC

1

0.50 0/33 1

قبرس،
سنگاپور،
فنالند،
نروژ ،سوئد
و دانمارک

جنگ داخلی وجود ندارد و کیفیت
مقررات ،حاکمیت قانون پاسخگویی،
ثبات سیاسی و کنترل فساد وجود
دارد.

~CW*VA*PS
*RQ*RL*CC

2

0/08 0/08 1

ترکیه

0/08 0/08 1

رژیم

پاسخگویی ،ثبات سیاسی و حاکمیت ~PS*CW*~VA*D
*RQ*~RL*CC
قانون وجود ندارد ،جنگ داخلی،

دموکراسی ،کیفیت مقررات و کنترل
فساد هست.

صهیونیستی

ثبات سیاسی وجود ندارد و بقیه
شرایط هست.

~PS*CW*VA*D
*RQ*RL*CC

3

4

با حذف دو کشور ترکیه و رژیم صهیونیستی که مسیرهای آنها از پوشش مناسب
برخوردار نیستند و برای رعایت اختصار ،تنها دو مسیر باقی میمانند و پوشش یکه و
خام آنها نیز افزایش پیدا میکند اما بااینحال هر دو مسیر کمتر از آستانه موردقبول
پوشش قرار دارند اما بااینحال نسبت به مرحله قبل افزایش پیداکردهاند.
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بر اساس جدول صدق و کذب پنج مسیر دارای شاخص سازگاری قابلقبول هستند.
در مسیر اول همه دولتهای کارآمد خاورمیانه بهاستثناء ترکیه و رژیم صهیونیستی
قرار دارند و در مسیر دوم یعنی در مسیری که شرط جنگ داخلی وجود ندارد و کیفیت
مقررات ،حاکمیت قانون پاسخگویی ،ثبات سیاسی و کنترل فساد وجود دارد پنج کشور
دارای کارآمدی برتر وجود دارند در این مسیر شرط نبود دموکراسی حذفشده است
هرچند بودن آن نیز ذکر نشده است .مسیرهای سوم و چهارم هرچند سازگاری دارند
اما از پوشش ناچیزی برخوردارند.

133

134

امارات ،عمان و
قطر ،سنگاپور و
قبرس

جنگ داخلی و دموکراسی نیست
و ثبات سیاسی ،کیفیت مقررات،
حاکمیت قانون و کنترل فساد وجود
دارد.

PS*~CW*~D
*RQ*RL*CC

1

 0/60 0/40 1قبرس ،سنگاپور،
فنالند ،نروژ،
سوئد دانمارک

جنگ داخلی وجود ندارد و
کیفیت مقررات ،حاکمیت قانون
پاسخگویی ،ثبات سیاسی و کنترل
فساد وجود دارد.

~CW*VA*PS
*RQ*RL*CC

2

0/50 0/30 1

در جدول ( )9به تحلیل شروط ضروری برای کارآمدی دولتهای خاورمیانه و پنج
کشور برتر پرداختهایم .در اینجا نیز دو شرط کیفیت مقررات و کنترل فساد همچنان
مهم هستند بااینحال دو شروط حاکمیت قانون و ثبات سیاسی نیز جزء شروط ضروری
بهحساب میآیند.

PS

ثبات سیاسی و
عدم خشونت

CW

جنگ داخلی

RQ

پاسخگویی

VA

D

کیفیت مقررات

پوشش

0/81

1

1

1

0/90

0/90

0/71

کنترل فساد

سازگاری

0/90

1

0/60

0/40

1

1

1

حاکمیت قانون

CC

امتیاز دموکراسی

جدول -10تحلیل شروط ضروری

RL
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سازگاری

پوشش یکه

کشورها

توضیح

ترکیب شروط

مسیر

پوشش خام

جدول ( )9نتیجه نهایی مسیرهای ترکیبی از عوامل در کشورهای خاورمیانه (حذف ترکیه و رژیم
صهیونیستی) و پنج کشور برتر درباره کارآمدی

شروط الزم و کافی برای کارآمدی دولتها در خاورمیانه و پنج کشور برتر را میتوان
اینگونه نشان داد:
)CC*RQ*RL* PS *~CW (VA* +~D

در کشورهای خاورمیانه شروط ضروری کنترل فساد ،کیفیت مقررات و حاکمیت
قانون ،ثبات سیاسی و نبود جنگ داخلی در کنار شرط نبود دموکراسی منجر به کارآمدی
دولتها شده است؛ و در کشورهای برتر شروط ضروری کنترل فساد ،کیفیت مقررات و
حاکمیت قانون ،ثبات سیاسی و نبود جنگ داخلی در کنار پاسخگویی حکومت منجر
به کارآمدی شده است.

135

کارآمدی در اصل تضمینکننده مشروعیت هر نظام بعد از استقرار و اعمال قدرت
سیاسی است .قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران آن موجب افزایش
رضایت مردم و مقبولیت نظام سیاسی میشود ،زیرا نیازهای مردم در شرایط عادی و
در زندگی روزمرهشان از طریق تمهیداتی که در نظام اجتماعی کالن اندیشیده شده
است ،برآورده میشود.
بررسیهای انجامشده در مورد عوامل مؤثر بر کارآمدی دولتها عموماً با شیوههای
کمی انجامگرفته است و متغیرهای محدودی نیز وارد تحلیلها شده است .عالوه بر این
تأثیر هریک از عوامل بهتنهایی موردبررسی قرارگرفته است بهعنوانمثال وناکن و وگیت
( )2011به بررسی تأثیر شفافیت قانونی و بروئر و همکارانش ( )2007به بررسی تأثیر
پاسخگویی و کنترل فساد بر کارآمدی دولتها پرداختهاند و به تفاوتهای منطقهای
نیز توجهی نداشتهاند .درحالیکه هدف این مقاله ،مطالعه کارآمدی در دولتهای
بررسی شروط متعدد الزم و کافی سیاسی ،ترکیبها و مسیرهای چندگانه
خاورمیانه،
ِ
از عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل تطبیقی تاریخی است .به همین منظور تالش
شد تا نتیجه و شروط سیاسی کارآمدی در کشورهای خاورمیانه مشخص شود و در
ادامه برای انجام مقایسه پنج کشور برتر دنیا در حوزه کارآمدیِ دولتها نیز وارد تحلیل
شدند .ده مسیر ترکیبی از عوامل در خاورمیانه دارای داده تجربی بود .از این ده مسیر
پنج مسیر دارای سازگاری کافی (باالی  )0.75درصد بود.
بررسی شروط الزم نشان داد که دو شرط کنترل فساد و کیفیت مقررات برای
دستیابی به کارآمدی در کشورهای خاورمیانه دو شرط الزم و ضروری هستند در این
میان شرط کنترل فساد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است .مطالعات گویتا و
همکارانش ( ،)2002بروئر و همکارانش ( )2007نیز تأییدکننده تأثیرگذاری فساد بر
کارآمدی دولتها است .بروئر و همکارانش در مطالعه کشورهای آسیایی نشان دادند
که رابطه کنترل فساد و کارآمدی دولتها بسیار قویتر از رابطه پاسخگویی دولتها
و کارآمدی آنها است .آنان همچنین دریافتند که فساد اثر فرا ساینده بر کارآمدی
دولتها دارد ( .)Brewer and et al, 2007,p 212-213هرچند شروط مشترک دیگری
در مسیرهای مختلف حضور دارند که میتوانند شروط ضروری نام بگیرند اما میزان
شاخص پوشش آنها کمتر از حد آستانه موردقبول است .شروط الزم و کافی برای
کارآمدی دولتها در خاورمیانه را میتوان اینگونه نشان داد:
)*CC*RQ*RL*~D*~CW (~VA* +PS
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بررسیهای ادسرا و همکارانش ( )2000نشان داد که پاسخگوییدولتها نقش
مؤثری در افزایش کارآمدی دولتها و تعدیل تأثیر سایر متغیرها دارد درحالیکه در
بررسی حاضر چنین تأثیری مشاهده نشد .همچنین بررسی آنها نشان داده بود که
درگیریهای قومی تأثیر مستقیم بر عملکرد و کارآمدی دولت ندارد ،در این مطالعه
نیز در مرحله اول که همه کشورهای خاورمیانه در تحلیلها حضور داشتند ،شرط
نبود جنگ داخلی از پوشش و سازگاری الزم برخوردار نبود اما در مراحل بعد بهعنوان
شرط ضروری وارد تحلیل شد.
در مرحله بعد پنج کشور نروژ ،دانمارک ،فنالند ،سوئد و سنگاپور که دارای بیشترین
کارآمدی در بین کشورهای دنیا بودند وارد تحلیل شدند .در اینجا یازده مسیر دارای
دادههای تجربی بودند که از بین آنها چهار مسیر دارای سازگاری کافی بودند .با حضور
کشورهای برتر در کارآمدی دولت شاخص پوشش مسیرها نیز افزایش پیدا کرد .در
این مرحله دو شرط کنترل فساد و کیفیت مقررات همچنان از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار هستند و شروط ثبات سیاسی و حاکمیت قانون نیز بهعنوان شروط ضروری
برای کارآمدی اضافه شدند.
شروط الزم و کافی برای کارآمدی دولتها در خاورمیانه و پنج کشور برتر را میتوان
اینگونه نشان داد:
)CC*RQ*RL* PS *~CW (VA* +~D

هرچند مطالعات پوتنام ( )1993و گلنر ( )1994نشان داد که توسعه جامعه مدنی،
کارآمدی بخش عمومی را در کشورها افزایش میدهد ،بااینحال در این بررسی شرط
حضور دموکراسی و آزادی مدنی جزو شروط الزم یا کافی نبود .درنهایت میتوان گفت
بر اساس بررسیهای انجامشده ،دو شرط کنترل فساد و کیفیت مقررات از ضروریترین
شروط مؤثر بر کارآمدی دولتها هستند زیرا امکان تخصیص منابع موجود بر اساس
نیازمندیها را به شیوهای درست ممکن میسازند ،شرط کنترل فساد عموماً در
بررسیها بهعنوان یک عامل مؤثر در افزایش کارآمدی دولتها شناخته میشود .فساد،
مانع از تخصیص بهینه درآمدها میشود .فساد موجود در یک کشور هزینههای رسمی
کنترل را باالبرده و مانع از پرداختن به زیرساختها در کشور میشود و کارایی دولت
را پایین میآورد .بهعنوانمثال ،در ترکیه باوجوداینکه ثبات سیاسی ،حاکمیت قانون
و پاسخگویی و شفافیت دولت وجود ندارد اما کنترل فساد و کیفیت مقررات توانسته
موجب کارآمدی دولت ترکیه بشود.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر دولتها بهمنظور دسترسی به کارآمدی ،میبایست در
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گام اول مانع از گسترش فساد و استفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی شوند.
کاهش فساد در میان مقامات دولتی،
برای این منظور میبایست اقداماتی درزمینه
ِ
فساد در سطح خرد ،فساد بین دولت و تجارت داخلی ،فساد بین دولت و شرکتهای
خارجی ،افزایش اعتماد عمومی به سیاستمداران و  ...انجام داد .عامل مهم دیگر
افزایش کیفیت مقررات است ،در این مورد میبایست قیمتها کنترل شوند ،تعرفهها
عادالنه باشند ،شرایط شروع یک کسبوکار جدید در جامعه تسهیل شود ،مالیاتهای
تبعیضآمیز حذف شوند ،کارایی مالیاتی مالیاتها افزایش پیدا کنند و  . ...با تحقق
این شروط ضروری در جامعه زمینه کارآمدی دولت و پاسخگویی به نیازهای اعضای
جامعه فراهم خواهد شد و از این طریق مشروعیت نظام سیاسی نیز افزایش مییابد.
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