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:چكيده

و كمك،امروزه، مسئوليت اجتماعي از مفاهيم كهن خود ان همانند نوع دوستي ساندوستانه هاي
و بين المللي را در بر مي گيرد و طيف گستره فعاليتهاي دولت در سطوح محلي، ملي از. فراتر رفته

مس آنجا  سياستگذاري، بنابراين؛هاي مختلف وجود دارد وليت اجتماعي دولت در حوزهئكه
ت بخش اقتصادي بايد در ارتباط با موضوعاتي همانند حقوق اجتماعي، بهداشت، سالمت، فعالي

و نقش هاخصوصي هاي ياد شده بخشي هر يك از حوزه. در توسعه اقتصادي انجام پذيردشركت
و سياستگذاري اقتصاديئاز فرآيند مس هاوليت اجتماعي ميدولت  دولتي،بنابراين. شود را شامل

مس مي هااز،دار شود كه اوالً وليت بيشتري در حوزه اجتماعي عهدهئتواند اختيي زيرسقابليت
از، ثانيا؛برخوردار باشد ها بتواند  در برابر جامعهاش اجتماعيمسئوليتي خود در ارتباط با قابليت

ها اجتماعي دولت در برابر مسئوليتدرباره.ندكو ساختار قدرت در كشور استفاده ي گروه
و اجتماعي نظريات مختلف ارائه شده است تمامي تحليلگران مسائل. اقتصادي، سياسي

كه هستياستگذاري عمومي بر اين اعتقادس  بيانگر چگونگي حمايتها اجتماعي دولتمسئوليتند
هاآنان از ها، نهادها، سازمان هاو شركت اگروه مي.جتماعي استي تا در اين مقاله تالش شود

هاعوامل،   اجتماعي دولت از طريق سياستگذاري مسئوليتهاي ساختاري اجراي بسترو ضرورت
مي. صادي مورد بررسي قرار گيرنداقت و روند در اين ارتباط، عوامل مختلف توانند بر چگونگي

و مولفه. اجتماعي دولت در برابر بخش خصوصي تاثيرگذار باشندمسئوليت ها از جمله اين عوامل
و قانوني اشاره داشت توان به نقش موضوعات سياسي، مولفه مي . هاي رقابتي، عوامل اخالقي

ميتمسئولي تا اجتماعي دولت ايجاب ها تحرك بستركند را-ي مختلف اقتصاديگروه  اجتماعي
و بخشي از وظايف دولت در حوزه عمومي به آنان واگذار شود اين مقاله براساس. فراهم آورده

. كاركردي در سياستگذاري اقتصادي تدوين شده است-رهيافت ساختاري

: واژگان كليدي
دمسئوليت در اجتماعي  اجتماعي، مسئوليتولت، حوزه عمومي، حوزه خصوصي، عوامل رقابتي

 اجتماعي دولتمسئوليت اجتماعي، عوامل اخالقي مسئوليتعوامل قانوني
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.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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 مقدمه
مي گستردهي طيفبوسيله گذاري اقتصادي عموماً سياست دولت،. گيرد از بازيگران شكل

هانهادهاي اقتصادي،  و مجموعهشركت كههاي چندمليتي هايي  مالي-ي تجاريفعاليت

مي در زمره بازيگران تاثيرگذار در فرآيند سياست؛دارند . شوند گذاري اقتصادي محسوب

مي توان يكي از اصلي را ميState)(»دولت« و بازيگراني دانست كه تواند در فرآيند ترين نيروها

و اقتصادي نقش سياست ت گذاري اجتماعي، فرهنگي، سياسي و از. اثيرگذار باشدآفرين اين امر

و تامين رفاه عمومي براي شهروندان  ناشي كارويژه دولت در روند سياستگذاري اقتصادي

. شود مي

و بوروكراتيك استيبخش خصوصي شامل طيف . گسترده از نيروهاي اقتصادي، اجتماعي

هاسهامداران مالكان ان محصوالت ندگان مواد اوليه، فروشندگكني اقتصادي، تامينشركت

هاتوليد شده،  ها، بانك هاي دولتي، سازمان هاي كارگري،ي سياسي، اتحاديهگروه

و همچنين مجموعهكن مصرف كه در مديريت امور محلي تاثيرگذار هايي ندگان كاالهاي خاص

كه روابط،بنابراين. گيرند هستند، در حوزه بخش خصوصي قرار مي ي دولت نيازمند آن است

و تداوم بخشدكر برقرار هايي مند را با چنين مجموعهو قاعدهيافته سازمان . ده

كه هستگران مسائل اجتماعي بر اين اعتقاد برخي از تحليل  اجتماعي دولت در مسئوليتند

به مولفه. حوزه سياستگذاري اجتماعي قرار دارد هاي در حالي كه اين رويكرد بدون توجه

و تعيينتو قابليتواند تاثير اقتصادي نمي بر جه كننده در موازنه اقتصادي طبقات مختلف جامعه

كه بيان مي)Hartley Dean(»هارتلي دين«در اين ارتباط،. جاي گذارد :دارد

كه« به همهو مرزي ندارد چندان جذابيت سياستگذاري اجتماعي به اين دليل است
مي جنبه به. شود هاي زندگي مربوط در سطح محلي،. آينده استنگاه سياستگذاري اجتماعي

مي ملي، منطقه و جهاني مورد توجه قرار همه مسائل مربوط به امنيت اجتماعي، .... گيرد اي
و مراقبت اجتماعي در اين حوزه قرار مي ريزي براي برنامه. گيرند مسكن، آموزش، بهداشت

شد"تامين چنين اهدافي صرفا هاي يد مولفهبا. از طريق فرآيندهاي اجتماعي حاصل نخواهد
به موازات اهداف اجتماعي دولت شكل گيرد موضوعاتي همانند بهداشت،. اقتصادي نيز

به كمك دولت، مقامات  كه و پول موضوعات حياتي هستند آموزش، وسايل معاش، شغل
هارسمي،  ها، شركت هاي ه، انجمنيهاي اقتصادي، موسسات خيري اجتماعي، مجموعهگروه

و ساير  هامحلي مي شوندگروه .)6-10: 1388دين،(ي غيردولتي محقق
كه وظيفه دولت مهم و اجتماعي آن است ترين مساله در پيوند حوزه سياستگذاري اقتصادي

ميرا براي تنظيم اولويت  دولت نه تنها در ارتباط با رفاه اجتماعي،به طور كلي. دهد ها افزايش

هابلكه در برابر طبقات اقتصادي سازوكار فعاليت هاي كارگري،ي چندمليتي، اتحاديهشركت
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هانهادهاي مالي، واردكنندگان، صادركنندگان، سهامداران، مالكان و شركت سايري اقتصادي

. استمسئوليتنيروهاي اجتماعي داراي 

و-1  اجتماعي دولتمسئوليت رابطه سياستگذاري اقتصادي
كه سياستگذاري اقتصادي در عصرن هستپردازاني همانند جانسون بر اين اعتقاد نظريه د

و مجموعهبوسيلهحاضر مي مراجع ها،به عبارت ديگر. گيرد هاي مختلف شكل ييبخش

جانسون بخش غيررسمي، بخش. متنوع در فرآيند سياستگذاري اقتصادي مشاركت دارند

و همچنين بخش داوطلب  هاكه را خصوصي، بخش دولتي ي افتخاري به انجام فعاليت

و تعيينرسان مي مي داندد در فرآيند سياستگذاري مهم .)Johnson, 1987: 22(كننده

هاهر يك از اين مي شوند؛ بنابراين، بخش  نماد فعاليتهاي اجتماعي در جوامع محسوب

كه نيازهاي اجتماعي را تامين كند سياستگذاري اقتصادي بايد به گونه به اين. اي انجام پذيرد

در هر سناريوي احتم،ترتيب هاالي و همكاري سياست كه به رفاه، آسايش ي اجتماعي

از؛دشومنجر هاي اجتماعي مختلف اليه ها بخشي داري محسوبي حكومتضرورت

هاي براي رفاه جامعه، رشد اقتصادي كشور، ارتقاء درآمد مجموعه،به عبارت ديگر. شود مي

و جه و همچنين بازسازي اقتصاد ملي و اقتصادي مختلف آفريني اي جز نقش اني چارهصنعتي

در به عبارت ديگر، نمي. دولت در حوزه سياستگذاري اقتصادي وجود ندارد توان شرايطي را

به نقش  و پيشرفت تكنولوژيك بدون توجه نظر گرفت كه رفاه اجتماعي، توسعه اقتصادي

و سياست و در اين ارتباط. گذاري اقتصادي انجام پذيرد دولت در پاسخگويي اجتماعي  كالرك

:ند دارنيومن اعتقاد

و رفاه اجتماعي باشد در آن شرايط« هااگر هدف اصلي دولت، امنيت يي از جمله ضرورت
نه. ناپذير خواهد بود سياستگذاري اقتصادي اجتناب به عبارت ديگر، سياستگذاري اقتصادي

مي شكلبسترتنها و امنيت اجتماعي را فراهم يكي گيري رفاه از عوامل بنيادين در سازد بلكه
هاارتقاء قابليت اقتصادي كشورها،  ميشركت و اقتصاد جهاني محسوب در. شودي خصوصي

. شكل گرفته استMeta Governance)(»داري فرادولت«هايي از جمله دوران موجود مولفه
و هادولت بايد پاسخگوي نياز اقتصادي جامعه كه ساختار گروه ي اقتصادي متنوع باشد

مياق و سياسي را كنترل به عبارت ديگر، جامعه رفاه ملي در شرايطي شكل گرفته. كند تصادي
. داري سازماندهي شود گذاري اقتصادي دولت در راستاي فرادولت يابد كه سياستو تداوم مي

.)Clarke and Newman, 1997: 88(»شود اين روند منجر به رشد اقتصاد جهاني مي
د و ارتقاء اگر دولت نتواند ر فرآيند سياستگذاري اقتصادي به اهدافي همانند رفاه اجتماعي

و همچنين درآمدهاي ملي توجه موثر نشان دهد در آن شرايط جلوه هايي از دولت بدون رفاه
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شد دولت غيرتوسعه كه در چنين فرآيندي برخي از نظريه. گرا ايجاد خواهد پردازان تاكيد دارند

اگر توسعه اقتصادي. الشعاع هيچ موضوع ديگر قرار گيرد تواند تحت كارويژه اصلي دولت نمي

شدبستر در آن شرايط؛شكل گيرد به همين. براي افزايش سطح رفاه جامعه نيز فراهم خواهد

كه در دور وهدليل است ها رشد اقتصادي، ميزان درآمد دولت، جامعه ي اقتصادي به گروه

و كسر. يابد موازات يكديگر افزايش مي براي رونق اقتصادي، بستري بودجه دولت كاهش يافته

و ارتقاء زيرساخت سرمايه مي گذاري . شود هاي صنعتي فراهم

 اجتماعي دولتمسئوليتالمللي رسالت بين.1-1
و حقوقي مي . شودبه طور كلي سياستگذاري اقتصادي شامل اقدامات سياسي، اقتصادي

هارويي تواند مخاطرات رويا اقداماتي كه مي و گروه ي فرودست جامعه در ساختار سياسي

در چنين شرايطي. المللي را كاهش دهد همچنين چالشگري كشورهاي فقير در بازارهاي بين

به گونه اي انجام گيرد كه براي موضوعاتي همانند نيروي كار، سياستگذاري اقتصادي بايد

و تضعيف  هامهاجرت، محيط زيست، نظاميگري هاي مدني آزادي .ندكي مناسب تنظيم پاسخ

هاآنچه به عنوان تالش براي لغو ميبدهي ميي جهان سوم مطرح از شود را توان بخشي

كه با  هاسياستگذاري اقتصادي داخلي دانست ميي اقتصادي بينسياست . يابد المللي پيوند

به وجود آورند و همكاري را ).Cochrane, 2003: 64(نهادهاي اقتصادي بايد بتوانند چنين تعامل

مي شود براي شكلبستردر چنين شرايطي  در آن صورت؛گيري فضاي فراطبقاتي حاصل

و اجزاي مربوط به آن بهره مند خواهد دولت از قابليت بيشتر براي ارتقاء توان اقتصادي جامعه

مي. شد هاشود كه امكان پيگيري اين امر صرفا در شرايطي حاصل ي چندجانبه در سياست

و اقتصادي حاصل شودفضا ميگ كثرت.ي كثرتگرايي سياسي توان محور اصلي رايي را

. دانستديپذيري اجتماعي دولت در فرآيند سياستگذاري اقتصا مسئوليت

ها-2 و قابليت  اجتماعي دولتمسئوليتي عمومي
و به دولت رابطه مستقيم وجود دارد مسئوليتهمواره بين قابليت ساختاري . هاي مربوط

اي هاي اقتصادي، توسعه تابعي از قابليت دولت براي پيگيري اهداف برنامهدر بسياري از تحليل

به هر ميزان قابليت دولت براي تامين درآمدهاي اقتصادي بيشتر افزايش. شود محسوب مي

كه؛يابد ميمسئوليت طبيعي است توانمي،به اين ترتيب. كند اجتماعي آن نيز رشد بيشتر پيدا

كه بين فرآيندهاي سياستگذاري اقتصادي در حوزه تاك  اجتماعي دولت با مسئوليتيد داشت

و كارآمدي زمامداران رابطهقابليت ها . اي مستقيم وجود داردي ساختاري



و مسووليت اجتماعي دولت سياست  315 گذاري اقتصادي

و كه قابليت دولت در سياستگذاري اقتصادي  اجتماعي آن را مسئوليتيكي از عواملي

ها موضوع؛دهد افزايش مي آمارتيا سن اقتصاددان شهير.و ساختاري استي انسانيقابليت

و برنده جايزه نوبل سال  كه 1998هندي و بر اين اعتقاد است  بر عامل انساني تاكيد داشته

هاقابليت دولت تابعي از توانمندي  هرگونه،بنابراين.ي اجتماعي خواهد بودگروه

و پيامدها»توسعه انساني«گذاري در حوزه سرمايه در داراي آثار يي براي رشد قابليت دولت

).27: 1382سن،( خواهد بوداش انجام وظايف سازماني

نگرش آمارتيا سن درباره نقش قابليت انساني در ارتقاء توانمندي دولت در برابر رويكرد

تا. درآمدمحور قرار گرفت هاي طرح موضوعات بستربه عبارت ديگر، سن درصدد برآمد

موضوع توسعه انساني در نگرش وي نقش. يت دولت فراهم آوردبراي ارتقاء قابلرا جديد 

به نام درآمد كه تقريبا«وي،به عبارت ديگر.دكرمحوري پيدا  با انتقاد از سايه سنگين عنصري

و مانند بر تمامي جنبه هاي موضوعات اقتصادي از جمله مطلوبيت، رشد، توسعه، فقر، نابرابري

و ابزاري به قابليت دولت هيچگاه نمي تالش كرد نشا؛ افكنده آن سايه تواندن دهد نگاه محدود

و تعيين و،به عبارت ديگر. كننده باشد سودمند، موثر به درآمد و ابزاري معطوف  نگاه محدود

و برنامه ترين علت عدم توفيق برنامه درآمدمحوري در تحليلهاي اقتصادي مهم هاي هاي توسعه

و  به ناديده گرفتن. نابرابري بوده استسياست اجتماعي معطوف به فقر درآمدمحوري

و رفع تبعيض در سياستگذاري اقتصادي مولفه محمودي،(»شودمي منجرهايي همانند عدالت

1385 :773(.

در-2-1  اجتماعي دولتمسئوليت عملگرايي
- بتواند چارچوب فكري، دولتي از قابليت برخوردار است كه اوال،در چنين فرآيندي

به سودگرايي در جامعه بوجود آوردتح به. ليلي مناسب را براي ايجاد ذهنيت معطوف اين امر

از حوزه دولت به عرصه اجتماعي (Promotion of Pragmatism)»ارتقاء عملگرايي«منزله 

 در فرآيند سياستگذاري اقتصادي، دولتي از قابليت الزم برخوردار است، ثانيا؛شود محسوب مي

 قابليت، ثالثا؛مناسب براي جامعه را ايجاد كند  (Social Welfare)»فاه اجتماعير«كه بتواند

ساختاري به مفهوم آن است كه نظام سياسي از توانايي الزم براي ايجاد تعادل بين منافع فردي،

و طبقاتي ايجاد  به معناي توانايي ايجاد.ندكگروهي   Structural)»تعادل ساختاري«اين امر

Equilibrim) مي كه. شود محسوب هاتركيب سه مولفه ياد شده بيانگر آن است  از دولت

و از ابزارهاي در دسترس خود مسئوليت و سازندگي برخوردار بوده  اجتماعي معطوف به رفاه

.)Robins, 2002: 19( گيرند براي ارتقاء چنين قابليتي بهره مي
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و همچنين قابليت دولت در اجراي برنامه و هاي توسعه  اجتماعي مسئوليت انجام وظايف

ازندكاستفاده هاي ابزاري مختلف به معناي آن است كه بتواند از گزينه و كه در دسترس دارد

به اهداف بهره پذيريهاي دولتي كه فاقد قابليت است، با آسيب،به طور كلي. گيرد آنان براي نيل

شد زياد روبه  تا سطح رفاه شهروندان خود را ارتقاء چنين دولتي قادر نخواهد بود. رو خواهد

ده؛دهد هاي خروج جامعه از فقر را فراهم بسترو در نهايت اينكهد درآمد ملي آنان را افزايش

آن مولفه؛ ماهيت تركيبي دارد،اگرچه قابليت. آورد و اقتصادي در تحقق هاي فردي، اجتماعي

كه بتواند اهداف اجرايي؛ند هستتاثيرگذار ند از قابليت باالك خود را عملياتي اما دولتي

. برخوردار است

ميدولت ها به. محدود دارنديشوند كه قابليتي ورشكسته در زمره واحدهايي محسوب

مي،عبارت ديگر به عنوان چگونگي رابطه قابليت را  انتخاب-هاي اجرايياولويت«توان

ها.دكرتلقي  (Executive Priority – Choice Option)»گزينه رفتاري كه نتوانند دولت يي

و  به وظايف و يا اينكه نسبت هاي اجتماعي مسئوليتاهداف مورد نظر خود را تحقق بخشند

و در نتيجه؛توجه باشند خود بي به سياستگذاري اقتصادي مطلوب نبوده را، قادر  جايگاه خود

هاصادي، در فرآيند سياستگذاري اقت. دهند در افكار عمومي جامعه از دست مي  نيازمند دولت

، قابليت اجرايي دولت براي  (Robins)»روبينز«،بر اين اساس.ندهستارتقاء قابليت اجرايي خود

و اولويت ميتحقق اهداف سه مولفه مورد سنجش قرار بر اين اعتقادوي. دهد ها را براساس

اسمسئوليتاست كه قابليت دولت براي اجراي  به شرايطي ت كه بتواند اجتماعي مربوط

و اجتماعي مناسب را تنظيم .ندكسياستگذاري اقتصادي

در-2-2  اجتماعي دولتمسئوليت قابليت ساختاري

كه اوال (Social Security)» امنيت اجتماعي«كشورهايي از  از قابليت ساختاري،برخوردارند

و چگونگي تحقق آن هماهنگي وجود، ثانيادارند؛بااليي بهره ،به اين ترتيب. دارد بين اهداف

 الزم براي انجام تعهدات دولت در بستركشورهايي از امنيت اجتماعي برخوردار هستند كه

هاقابليت ساختاري داراي. اجتماعي آنان وجود داشته باشدمسئوليتحوزه ي شاخص

و كمي است و رفاه در زمره چنين. ملموس هامطلوبيت ميشاخص با. شوند يي محسوب رفاه

از. مد اقتصادي شهروندان ارتباط دارنددرآ در حالي كه مطلوبيت بيانگر چگونگي رضايت آنان

ميسياست ها و اقتصادي محسوب  از جمله امنيت اقتصادي را هايي نشانه. شودي اجتماعي

.)135: 1386بانك جهاني،(توان در حوزه مطلوبيت دولت در نگاه جامعه دانست مي

كه از قابليت دولت ها و از اين قابليت براي اجراي بسيار ساختاري يي برخوردارند

ميمسئوليت و هستگيرند، قادر اجتماعي خود بهره و نابرابري اقتصادي را كاهش داده ند تا فقر
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و همچنين توسعه انساني هاي الزم براي تحقق اهداف اجتماعي جامعه بستراز اين طريق محور

ك. را فراهم آورند به مبارزه با فقربه همين دليل است ه در گزارش بانك جهاني موضوع مربوط

ها اجتماعي مسئوليتدر زمره سياستگذاري اقتصادي بايد معطوف. قرار داده شده استدولت

كه  بي هاي تحقق جامعه بستربه فرآيندي باشد و به حداقل اي را فراهم آورد كه فقر خانماني

مي را در شرايطي امكانبانك جهاني تحقق اين امر. خود كاهش يابد كه پذير هاي بسترداند

هاي اين امر بخشي از مولفه. بوجود آيد(Structural ability Building)»توانمندسازي ساختاري«

. شود امنيت اجتماعي محسوب مي

و اجتماعي از طريق چگونگي برنامهمسئوليتقابليت دولت براي اجراي ريزي

مي  دولت بايد بتواند براي عملياتي سازي، به طور كلي.شود سياستگذاري اقتصادي حاصل

و بسترقابليت ساختاري خود، ها ارتقاء قابليت فردي، قابليت اجتماعي ي محيطي را قابليت

هاو هاي ياد شده داراي نشانه هر يك از مولفه.دآورفراهم به طور.ندهستي كمي شاخص

هامثال مهشاخص و آرامشهاارتي قابليت فردي شامل سواد، ي فني، تغذيه مناسب، سالمتي

. است

مي،از سوي ديگر كه قابليت اجتماعي در شرايطي ايجاد  براي تحققبسترشود

هاي آموزشي برابري جنسيتي، تامين فرصت ها هاي انساني در بين ارزش ي اجتماعي گروه

كه. فراهم شود هادر نهايت اين و موضوعاتي همانند محيطهاي محيطي شامل مولفهقابليت

و توزيع كاالهاي عمومي در بين زيست، آرامش ذهني، امكانات زيربنايي، نهادهاي كارآمد

.شهروندان خواهد بود

هادر مينظام كه به هر ميزاني دموكراتيك اين موضوع مورد توجه قرار آزادي«گيرد

ها« براي ارتقاء بستر؛افزايش يابد» اجتماعي و همچنين ارتقاء»ميي عموقابليت شهروندان

ميقابليت ها اگرچه چنين رويكردي در ادراك مقامات اجرايي. شودي ساختاري فراهم

مي؛شود بسياري از كشورهاي در حال توسعه مشاهده نمي كه توان به اين جمع اما بندي رسيد

و  رامسئوليتبين ساختار سياسي بطه مستقيم اجتماعي دولت در روند سياستگذاري اقتصادي

.و هماهنگ وجود دارد

آزادي عمل چندان سياسي اقتدارگرا، شهروندان هاي اين امر بيانگر آن است كه در ساختار

و اجتماعي خود ندارند كه. براي طرح مطالبات اقتصادي، سياسي هابه همين دليل است  دولت

هادول،در چنين شرايطي.ندشو از آزادي عمل قابل توجه برخوردار مي  مسئوليتبهت

و چگونگي بهره از اجتماعي خود هاگيري چنداني ساختاري در فضاي دموكراتيك قابليت

و استيگليتز،(توجه مبذول نخواهند داشت .)18: 1382ماير
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ن ارتقاء قابليت ساختاري دولت براي توجه توا يكي از مباحث اصلي اقتصاد توسعه را مي

به عبارت ديگر، اگر درآمد سرانه در چارچوب. دانست اجتماعي خود مسئوليتبيشتر به

ها بهبود كيفيت زندگي بستر اين امر؛هاي توسعه اقتصادي افزايش يابد برنامه را فراهم انسان

به» درآمد سرانه« افزايش،از سوي ديگر. سازد مي و كه اشتغال افزايش يافته به منزله آن است

ان« براي بستر،اين ترتيب ها» تخاببسط دامنه ميانسان و. آيدبه وجود انتخاب مسكن، شغل

تگي نياف است كه جوامع از وضعيت توسعهناشي اجتماعي از شرايطي-ي سياسيرهيافت ها

و سياسي را سپري مي و روندهاي رشد اقتصادي، اجتماعي . سازند خارج شده

به تنهايي نمي به توضيح است كه رشد اقتصادي بهد نشانه توجتوان الزم  مسئوليته دولت

ند كه توسعه انساني، رفاه، مبارزه هستپردازان جديد توسعه بر اين اعتقاد نظريه. اجتماعي باشد

و رفع تبعيض در زمره اصلي مي با فقر به.شود ترين وظايف ساختاري دولت محسوب  اين امر

به هر ميزان كه هامفهوم آن است ؛ر داشته باشند اجتماعي خود توجه بيشتمسئوليتبه دولت

ها براي از بين رفتن بستربه همان ميزان نيز ميشاخص . شودي مغاير با توسعه انساني فراهم

كه امكان همكاري جامعه، طبقاتبه عبارت ديگر، توسعه انساني در شرايطي تحقق مي يابد

و دولت در راستاي اهداف عمومي نظام سياسي فراهم شود-اجتماعي  اگر رشد. اقتصادي

هااقتصادي بدون توجه به و رفع تبعيض انجامييشاخص همانند رفاه عمومي، مبارزه با فقر

كه؛گيرد به مفهوم آن است و به مسئوليت اين امر  اجتماعي دولت مورد توجه قرار نگرفته

به هاي جديد در حوزهگيري چالش براي شكلبسترموازات رشد اقتصادي، هاي ساختاري

و توسعه اجتماعي بوجود آمده است ويژه در عرصه توس و مك كنلي،(عه انساني ).39: 1377گريفين

و-3  اجتماعي دولت مسئوليت نمادهاي حقوق مدني
مي اجتماعي دولت در حوزهمسئوليت و مالحظه قرار هر. گيرد هاي مختلف مورد مشاهده

و هيك از اين حوزهها بخشي از حقوق اجتماعي جامعه محسوب شده  منابع خوددبايادولت

 سياستگذاري،به طور كلي. را براي تامين حقوق اجتماعي شهروندان مورد استفاده قرار گيرند

به گونه مياي اقتصادي  اقتصادي شهروندان- تامين نيازهاي اجتماعيبسترگيرد كه بتواند شكل

و ضرورت ارتقاء سطح امننظريهاين امر براساس.دآوررا فراهم در دولت رفاه يت اجتماعي

. گيرد جوامع مختلف مورد توجه قرار مي

 موضوعاتي همانند حقوق بشر، حقوق سالمت شهروندان، حقوق توانمي،به طور كلي

و همچنين تامين اجتماعي را در زمره اصلي و پرورش  مسئوليتهاين نشانهتري آموزش

ها همه،به اين ترتيب. اجتماعي دولت دانست به انجام جانبه همهي سياسي تالشينظام

و مي و اجتماعي دولت را در مدار سياستگذاري اقتصادي قرار داده رسانند تا اهداف عمومي
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 مسئوليتندهده هاي تشكيل نقش هر يك از مولفه. زيرساختهاي تامين آن را فراهم آورد

به شرح ذيل مورد توجه قراتوا اجتماعي دولت در روند سياستگذاري اقتصادي را مي :ر دادن

و حقوق بشرمسئوليت-3-1  اجتماعي دولت
. دهنده حقوق بشر، تفاسير متعدد ارائه شده استو موضوعات تشكيلها درباره مولفه

به. در ارتباط با موضوعات حقوق بشر تاكيد دارند»راييگ رويكرد خاص«برخي بر اين امر

كه  هامعناي آن است ايشاخص دري همانند آزادي بيان، آزادي و آزادي انتشار رسانه نديشه

مي زمره اصلي رويكرد«گروهي ديگر داراي. شود ترين موضوعات حقوق بشر محسوب

ند كه حقوق بشر هستگرايان بر اين اعتقاد عام. در ارتباط با چنين موضوعاتي هستند» گرا عام

به  هاصرفا مربوط  وجود دارد از موضوعات گستردهي بلكه طيف؛ي كنش انساني نيستآزادي

مي. برگيرنده حقوق بشر خواهد بودكه در و از جمله اين موضوعات به حق خدمات توان

و آموزش اشاره داشت . بهداشت عمومي، سالمت شهروندان

للي داراي جايگاه الم اگرچه موضوع حقوق بشر از اوايل قرن نوزدهم در افكار عمومي بين

مي؛ بوده است ويژهيو موقعيت كه طي بنديبه اين جمع توان اما ها رسيد بعد از جنگي سال

به يكي از  هادوم جهاني، موضوع حقوق بشر  اجتماعي دولت مورد مسئوليتي ضرورت

مي. توجه قرار گرفته است و؛شود زماني كه صحبت از حقوق بشر  اين امر داراي اجزا

 موضوعات،ه اين ترتيبب.ي متفاوت بوده كه بخشي از آن نيز ماهيت اقتصادي دارديها نشانه

مي تشكيل و اقتصادي توانند در حوزه دهنده حقوق بشر هاي مختلف ساختار سياسي، اجتماعي

. حكومتها مورد توجه قرار گيرد

و اجتماعي را مي توان در زمره اهداف افزايش استانداردهاي آموزشي، فرهنگي، بهداشتي

ا. عمومي واحدهاي سياسي دانست ز قابليت ساختاري بيشتر برخوردارند، طبعا كشورهايي كه

اين. حقوق بشر برخوردارندبستر اجتماعي خود در مسئوليتاز انگيزه بيشتر براي توجه به

هااند كشورها توانسته به عنوان بخشي از برنامهضرورت و حقوق بشر را هايي توسعه انساني

و اقتصادي خود سازماندهي   يادشده، هاي هزينه حوزهطبعا تامين. نندكاجتماعي، سياسي

 ,Kinney(گذاري اقتصادي قرار گيرد نيازمند آن است كه چنين موضوعاتي در فرآيند سياست

2001: 28.(

و پرورش به عنوان مربوط حقوق اجتماعي،در شرايط موجود  مسئوليتبه آموزش

آنعال. كشور جهان در قانون اساسي آنان مورد تاكيد قرار گرفته است187اجتماعي ، وه بر

و درماني نيز در ها اجتماعي مسئوليت كشور جهان در زمره73خدمات بهداشتي  قرار دولت

كه از مازاد اقتصادي ويژه. گرفته است  تاكنون؛برخوردارند برخي از كشورهاي در حال توسعه
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در توانسته به حقوق شهروندان و آموزشي بستراند مقياس مربوط را خدمات بهداشتي، درماني

هادر. ارتقاء دهند هان تري موضوعات ياد شده در زمره اصلي21قرني سال  مربوطيشاخص

. ري اقتصادي كشورها بوده استگذابه سياست

 اجتماعي دولت مسئوليتلي در المل هاي بين رعايت پروتكل-3-2
و اما تحقق چنين اهد؛هاي ياد شده داراي موضوعات غيراقتصادي هستند اگرچه مولفه اف

مي فرآيندي صرفا از طريق برنامه و سياستگذاري اقتصادي حاصل از جمله. شود ريزي

ميشكه در مورد چنين موضوعاتي منتشر هايي بيانيه به بيانيه جهاني حقوق بشر ده توان

و فرهنگي شهروندان)1948صادره در سال( در(، منشور حقوق اقتصادي، اجتماعي صادره

حق)1966سال  و منشور)1981(، منشور حقوق بشر آفريقا)1961(وق اجتماعي اروپا، منشور

 كه در منشورهاي مختلفها هر يك از اين بيانيه. اشاره داشت) 1989(جهاني حقوق كودكان

كه تحقق آن نيازمند برنامهشمنتشر و ده، بخشي از حقوق شهروندي محسوب شده ريزي

. سياستگذاري اقتصادي خواهد بود

كه برخي از نهادهاي بينالزم به و قواعدي براي تامين حق المل توضيح است لي نيز قوانين

و پرورش را در كشورهاي در حال توسعه وضع  . دندكرسالمت، خدمات بهداشتي، آموزش

و گستردهي اجتماعي دولت را در ابعادمسئوليتاين نهادها تالش دارند تا ارتقاءتر فراگير

 اجتماعي خود را نهادينه مسئوليتللي تالش دارند تا الم هادهاي بينن،به عبارت ديگر. دهند

و آن را به عنوان دستورالعمل اجرايي براي كر هاده در اين.نندكسوم تثبيتي جهاندولت

 يونسكو، سازمان)UNDP(» برنامه توسعه سازمان ملل«توان به نهادهايي همانند فرآيند مي

و شوراي حقوق بشر هر يك از اين نهادها درصدد. استراليا اشاره داشتبهداشت جهاني

و گسترده آن را به حوزه اجتماعي كشورهاي در  برآمدند تا موضوع حقوق بشر در ابعاد فراگير

و از اين طريق كردحال توسعه منتقل  للي را بوجود الم هماهنگي هنجاري در حوزه بينبستره

به پذيرش پروتكلدانچنسوم اگرچه برخي از كشورهاي جهان. آورند هاي تصويب تمايلي

به گونه؛المللي درباره حقوق بشر ندارند نهادهاي بينبوسيلهشده  اي اما چنين فرآيندي

ها اجتماعي مسئوليتتدريجي به طرح چنين موضوعاتي در ارتباط با ش دولت . ده استمنجر

به توسعه انساني در بسياري از كشورها براساس ها موضوعات مربوط و شاخص

ميمقياس به هر ميزان كشوري، هزينه اقتصادي بيشتر براي. گيرد هاي اقتصادي مورد توجه قرار

 بوسيلهي تعيين شدههادر مقياس باالتريند، طبعا از جايگاهكخدمات بهداشتي خود هزينه

و نهادهاي اجتماعي وابسته به سازمان ملل برخوردار مي  دليل به همين. شوند بانك جهاني
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و آن را به هاي است كه چنين كشورهايي تالش دارند تا هزينه  اجتماعي خود را ارتقاء داده

. گذاري براي ارتقاء قابليت عمومي دولت قرار دهند عنوان سرمايه

و-3-3  اجتماعي دولتمسئوليت حقوق شهروندي
ميه از موضوعات اصلي سياستگذاري اجتماعي در دور يم نيازهاي توان تنظ موجود را

و نيازهاي عمومي شهروندان دانست به. عمومي جامعه به ويژه در حوزه حقوق بشر اين امر

با عنوان بخشي از فرآيندي محسوب مي كه حوزه سياستگذاري اقتصادي را هاشود ي ضرورت

كه هستگران بر اين اعتقاد بسياري از تحليل. دهد سياستگذاري اجتماعي پيوند مي ند

ميسياستگذاري و عمومي محسوب كه اقتصادي نيز بخشي از سياستگذاري اجتماعي شود

به حقوق بشر ايفايدولت نقش و سازنده در برابر نياز عمومي جامعه به خدمات مربوط  موثر

مي. كند مي كه اين امر نشان :دهد

و خدمات عمومي شهروندان تا حد زياد ميزان بهره« به مندي از امكانات آموزشي، بهداشتي
و همچنين رشد اقتصادي كشورها بستگي دارد وري خانواده ميزان بهره در اين ارتباط. ها

هاتوان همچنين مي و تغذيه دوران كودكي خانوادهييشاخص ها مشترك بين ميزان سالمتي
آن؛اين امر بيانگر آن است كه اگر تغذيه شهروندان ارتقاء يابد. مورد مالحظه قرار داد  در

و درماني كاهش خواهد يافتهاينهشرايط هزي اي براساس چنين رابطه. خدماتي، بهداشتي
ديي سياسي تالشنظام ها و حقوق اجتماعي شهرونداناد قابل توجه انجام ند تا حوزه بهداشت

به عنوان بخشي از سياست ).Martorell, 1995: 89(»ي اقتصادي قرار دهندگذاررا

و بنيادينب ان به اين جمعتوبه طور كلي مي كه تامين نيازهاي اساسي هاندي رسيد ي گروه

و همچنين توانايي آن براي تامين بستراجتماعي در به رويكرد دولت هاي مختلف حقوق بشر

ا چگونگي تخصيص هزينه. داردبستگي مربوطه هاي هزينه قتصادي براي موضوعات هاي

به حقوق بشر، يكي از دغدغه مي21ادي در قرن هاي سياستگذاري اقتص مربوط . شود محسوب

به چنين كه كشورهاي صنعتي در وضعيت بحران اقتصادي قرار گرفتند، احساس نياز زماني

يابيشترييها مولفه .فتافزايش

كه در شرايط بحران اقتصادي، ميزان به اين جمعتوانمي،به عبارت ديگر بندي رسيد

هاذيريپ آسيب اگروه ميي كه. يابد جتماعي فرودست افزايش  مسئوليتبه همين دليل است

هاي اقتصادي بسياري از اليحه. افزايش خواهد يافتبيشتر اجتماعي دولت در چنين شرايطي

و اروپا در شرايط ركود اقتصادي  هاآمريكا مي2007-2011ي سال پاسخي به نيازهاي توان را

در اجتممسئوليتعمومي جامعه در چارچوب  اعي دولت براي تامين نيازهاي اوليه دولت رفاه

و آمريكا دانست . جوامع اروپايي
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و-4  اجتماعي دولت مسئوليت بخش خصوصي
به اكنون در بين تحليل هم  National)»داري ملي حكومت«گران مسائل مربوط

Governance) داري جهاني حكومت«و همچنين«(Global Governance) مطرح اين مساله

كه مي آن. دولت در برابر بخش خصوصي به چه ميزان استمسئوليتشود  مسئوليت، عالوه بر

هابخش خصوصي در برابر دولت، و اليهگروه هاي عمومي جامعه به چه ميزاني اجتماعي

و همچنين كنترل  كه اداره امور جهاني خواهد بود؟ طرح چنين موضوعاتي بيانگر آن است

و همكاري ساختار داخلي كشو هارها بدون همبستگي . پذير نخواهد بودي مختلف امكانگروه

كه شواهد نشان مي :دهد

از« ها مورد51 اقتصاد برتر دنيا،100امروزه به عبارت ديگرشركت  تعداد زياد، هستند
كه تاثير آنها بر اقتصاد جهاني از اكثر كشورهاي در حال و بنگاه چندمليتي وجود دارد شركت

ها2002در سال.ه بيشتر استتوسع و سوم (General Motors)يي چون شركت  در رده بيست
و پنجم جهاني،)(Wal-Martاقتصاد جهاني، و (Exxon Mobil) در رده بيست  در رده بيست
و و Royal Dutch/Shell)(ششم جهاني و كشور ايران در رده چهل و ششم جهاني در ره چهل

.)2549: 1388اميدوار،(»پنجم جهاني قرار داشت
 اجتماعي دولت در فرآيند سياستگذاري اقتصادي را مسئوليتهاي ترين حوزه يكي از اصلي

از مي هاتوان حمايت طي اين مجموعه.ي اقتصادي بخش خصوصي دانستشركت  ها،

به عبارت ديگر،. دندكرتوجه رشد قابلايي بعد از جنگ دوم جهاني به گونههاسال

مياهتشرك كه اوال، در فرآيند توليد توان در زمره مجموعهي اقتصادي را هايي دانست

ها به هر ميزان چنين، ثانيا؛اقتصادي مشاركت دارند و جايگاه موثرتر در شركت يي از تحرك

و همچنين توليد بستر؛ساختار اقتصادي برخوردار باشند  براي ارتقاء توليد ناخالص داخلي

و به ميناخالص ملي . آيد جود

و بين و نهادهاي اقتصاد داخلي كه دولت در برابر بخش خصوصي الملليبه همان گونه

و اقتصادي خود ها نيز در برابر حوزه اين مجموعه؛ داردمسئوليت هاي اجتماعي، سياسي

يكي از مراكز اصلي حمايت. كنندميمسئوليتاحساس  به عنوان در آمريكا، بخش خصوصي

هااز  و ارائهيگروه مي اجتماعي و فرهنگي محسوب . شود دهنده خدمات آموزشي، بهداشتي

و تاثيرگذاري اجتماعي چنين علت ايفاي چنين نقشي را مي توان ارتقاء قابليت اقتصادي

. الملل دانست هايي در نظام بين مجموعه
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و حكومت-4-1  اجتماعي دولتمسئوليتداري خوب

دريكي از ضروري(Good Governance)»داري خوب حكومت« ترين موضوعات جديد

و اجتماعي كشورها محسوب مي داري خوب مورد زماني حكومت. شود سياستگذاري اقتصادي

و همكاري توجه قرار مي و نهادهاي گيرد كه رابطه سازنده جويانه بين دولت، بخش خصوصي

ها اجتماعي دولت در برابر مسئوليت. اجرايي بوجود آيد ي خصوصي به معناي شركت

و منابعي است كه پاسخگويي در برابر نيازهاي اقتصادي آنان از طريق تنظيم قواعد، حقوق

و انجام  هاامكان تحرك ميي گسترده آنان را در حوزهفعاليت  هاي مختلف جغرافيايي فراهم

كه هرگاه مقامات اجرايي كشورهايي همانند تركيه،.دآور  براساس چنين رويكردي است

و روسيه به ساير كشورها سفر مي  شاهد مشايعت آنان؛كنند برزيل، چين، اندونزي، مالزي

به.مهستي بخش خصوصي بوسيله كه دولت احساس تعهد آن اين امر  بسيارمفهوم است

و كسب درآمد چنين مجموعه به تحرك اقتصادي . هايي دارد نسبت

هاوجود چنين ها اجتماعي مسئوليتكه هايي بيانگر آن استو نشانهشاخص  در شركت

به گونه تدريجي افزايش يافته استسال ها ها.ي بعد از جنگ دوم جهاني و شركت ي بزرگ

ميمسئوليتمعتبر جهاني و فرهنگي خود احساس . كند بيشتر در برابر محيط اجتماعي، سياسي

كه در آمريكا فعاليت بسياري از بنياد و مطالعاتي از؛ دارندهاي اقتصادي، فرهنگي  ناشي

هاگذاري سرمايه ميشركت و به اين ترتيب و توان نشانهي چندمليتي بوده هايي از مشاركت

و مسئوليت اجتماعي را در فرآيند-هاي مختلف اقتصادي همبستگي اليه پذيري مشترك دولت

هااين امر براي ارتقاء منابع در دسترس.دكري خصوصي مشاهده شركت ها ي اجتماعيگروه

. گيرد انجام مي

و رفاه عمومي ترين كارويژه دولت در حوزه حكومت اگر اصلي داري را بتوان ارتقاء امنيت

ها در چنين شرايطي؛جامعه دانست و شركت ي خصوصي از طريق فعاليت اقتصادي

مي سرمايه كه سرمايه. نندكتوانند چنين اهدافي را تامين گذاري خود  گذاري اين زماني

و يا اينكه كيفيت توليدات اقتصادي افزايش بيشتر پيدا شودمنجر به ايجاد اشتغال شركت ها

مي؛كند به گونه دهد كه چنين مجموعه اين امر نشان اي غيرمستقيم اهداف عمومي دولت هايي

و تامين مي . نندكرا پيگيري

مي مولفه مي هاي ياد شده نشان كه حكومت هاتواند دهد جينقش هتي مختلف در

و حكومت يابي بخش خصوصي در فرآيند دولت مشاركت و داري ملي، منطقه داري اي

مي.ندكالمللي ايفا بين در برخي. كننده داشته باشد تواند نقش هدايت در برخي از مواقع دولت

مي،ديگر از مواقع را،برخي از مواقع. كند دولت نقش مشاركتي پيدا  دولت نقش كاتاليزور

از. هد بوددار خوا عهده هاهر يك مينقش وي ياد شده  تواند موقعيت بخش خصوصي
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و همچنين مشاركت با دولت در فرآيند تحققهاشركت  مسئوليت را در فرآيند توليد اقتصادي

. اجتماعي ارتقاء دهد

و نقش هدايت حكومت-4-1-1  كننده دولت داري خوب

و اجتماعي در كشورهاي مختلف تحت  تاثير چگونگي تامين درآمدهاي ساختار سياسي

بر اين. هاي اقتصادي قرار دارد در ايران نيز ساختار سياسي تحت تاثير مولفه. دولتي قرار دارند

و ساختار قدرت در ايران براساس نشانهتوا اساس مي هاين تاكيد داشت كه ماهيت دولت

ك. گيرد مورد توجه قرار مي(Renter State)»دار دولت تحصيل« شورهاي صنعتي، طبقه در

و بين دولت با بخش خصوصي همكاري و نهادينه شدهيا هاي سازماناقتصادي ايجاد شده فته

در.ه استشدايجاد  و يا اينكه نقش دولت طبعا كشورهايي كه داراي اقتصاد دولتي هستند

مييساختار اقتصادي كشور افزايش مي قابل توجه پيدا  نقش«ي از هاي نشانهتوان كند،

 اجتماعي خود در برابر مسئوليتدر روند  (Conductor Role of State)»ه دولتكنند هدايت

. بخش خصوصي را مورد مالحظه قرار داد

مي،در چنين شرايطي و همچنين هدايتكن تواند نقش كنترل حكومت .ندككننده را ايفا نده

به اصل با مي44توجه كه رسيبندي به اين جمعتوان قانون اساسي  اجتماعي دولت مسئوليتد

هادر برابر بخش خصوصي در قالب ندگي فرآيندهايكني معطوف به هدايتشاخص

در چنين شرايطي، ميزان مشاركت بخش خصوصي در حوزه. بيني شده است اقتصادي پيش

و منطقه كه براي بخش اقتصاد ملي و نقشي دارد به ميزان اراده سياسي دولت اي بستگي

: ند كه در چنين شرايطي هستگران بر اين اعتقاد برخي از تحليل. كندميخصوصي تعريف

مي« و همچنين نقش راهبري داشته باشد تواند نقش هدايت دولت . خودش الگو باشد. كننده

و حدود44اگر اصل  درصد اقتصاد خصوصي شود، همچنان دولت50 به طور كامل اجرا شود

هااز دسته يك و مديريت خواهد كردرا در اختيار شركت به عنوان مدير. داشته دولت

هاتواند مي ازكرا اتخاذ يي سياست كه براي بسياري ديگر هاند و شركت ي اقتصادي، صنعتي

).2587: 1388پور، خواجه(تكنولوژيك ماهيت الگويي داشته باشد

و كنترل زماني كه دولت نقش هدايت هاكننده كننده در؛استداري خصوصي عهدهشركت

كه تصويب مي و قوانيني براي بخش خصوصي را شود نقش راهنما چنين شرايطي، تصميمات

مي. خواهد داشت  اجتماعي دولت در برخي مواقع ماهيت مسئوليتكه دهد اين امر نشان

آن؛به هر ميزان كنترل دولت بر فرآيندهاي اقتصادي كاهش يابد. اقتدارگرا خواهد داشت  در

شكلبربسترشرايط ميگيري اي در چگونگي كنترل كنشرت متعادلييد كه نقشآ دولتي بوجود

و واسطه مياي فعاليت تجاري، مالي، توليدي هاطبعا. كند بخش خصوصي ايفا يي كه دولت
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و يا اينكه از مازاد اقتصادي ويژه بهره مي به؛گيرند داراي ساختار اقتدارگرا هستند  تمايل چندان

ن .داردتعديل نقش خود

و نقش مشاركتي دولت حكومت-4-1-2  داري خوب

و همچنين بسياري از كشورهاي در حال توسعه داراي دولت در كشورهاي صنعتي غرب

به (Participatory Role of State)»نقش مشاركتي دولت«به عبارت ديگر،. نقش مشاركتي است

 نياز متقابل.دهد قرار نميمفهوم آن است كه ساختار حكومتي خود را در فضاي فرادستي

به يكديگر بسيار زياد و دولت  هاي الزم بسترو هر يك تالش دارند تا استبخش خصوصي

مي. براي ارتقاء موقعيت ديگري از طريق مشاركت فراهم آوردرا تواند به طور كلي مشاركت

و اجرا انجام گيرد در فرآيند برنامه ادر. ريزي، سياستگذاري، قانونگذاري ط، اهداف رتبااين

 اجتماعي خود در برابر بخش خصوصي مورد توجه مسئوليتمشاركتي دولت در ايفاي نقش 

مگروه ها و همچنين مجموعهي مي تخصص مشاركت. شود هاي فعال در بخش خصوصي واقع

مي گرايي در روند تصميم چندجانبهبستردولت با بخش خصوصي،  . سازد گيري را فراهم

ها مشاركتي دولت با هاي نقش نشانه ي چندمليتي در آمريكا بيش از هر حوزه شركت

از جلوه، در اين شرايط.شود جغرافيايي ديگر مشاهده مي  مشترك، پاسخگويي مسئوليتهايي

و همكاري مشترك بين بخش م مشترك مياي در آمريكا، بخش خصوصي. شود ختلف حاصل

و همچنين مجلس سنا داراي ارتباطات موثر با كابينه، مجلس نمايندگ به عبارت ديگر،.ستاان

كه به عنوان مجموعه و از اين طريقكرايفاي نقش  (Lobby)»البي«هايي وجود دارند  بسترده

مي مشاركت حوزه . آورند هاي حكومت فدرال با بخش خصوصي را فراهم

و بخش خصوصي ايجاد شودجو زماني كه الگوي روابط مشاركت آندر؛يانه بين دولت

و سياسي» مشتركمسئوليت«ي گير براي شكلبسترشرايط در حوزه اجتماعي، اقتصادي

هاي بخش جانبه از مجموعه در بسياري از مواقع، دولت درصدد حمايت همه. شود فراهم مي

مي.يدآ خصوصي برمي با چنين فرآيندي را   Bail out)» اليحه نجات اقتصادي«توان در ارتباط

Act ) و اجراي اين اليحه در كاهش بيكاري، رشد. مورد مالحظه قرار داددر آمريكا تصويب

و ايجاد رونق در  هااقتصادي .ي اقتصادي موثر بوده استفعاليت

هابراساس اين اليحه، دولت فدرال ي موثر را از بخش خصوصي به ويژهيحمايت

و ساختمان به انجام رساندي بانكداري، بورس، ماشينها حوزه ها اين.سازي  در حمايت

هاراستاي تداوم فعاليت اقتصادي و شركت كه در معرض ورشكستگي قرار گرفته يي است

هابراي ادامه  هاي اقتصادي خود نيازمند فعاليت مشاركت.دهستني اقتصادي دولت حمايت

هاي والنه دولت در برابر بخش خصوصي براساس رويكرد در قالب انديشه نئوكالسيكئمس



 1391بهار،1شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 326

ب در. ها شكل گرفته استه ويژه كينزيناقتصادي هاتجربه ركود اقتصادي آمريكا ي سال

مي1932-1929 كه هرگاه اراده دولت براي مشاركت با بخش خصوصي شكل دهد نشان

از گيرد، جلوه مي- اجتماعيمسئوليتهايي به وجود آن. آيد اقتصادي مشترك بين آنان در

ب،شرايط و بازگشت . پذير استه شرايط عادي امكان امكان كنترل بحران

و نقش كاتاليزوري دولت حكومت-4-1-3  داري خوب

به عنوان استفارس داراي نقش كاتاليزور دولت در كشورهاي حوزه جنوبي خليج و

مي. كند حامي بخش خصوصي ايفاي نقش مي كه اين امر نشان  اجتماعي دولت مسئوليتدهد

و فراگير در اين كشورها در برابر بخش خصوصي ها.ستا گسترده يي كه نقش دولت

ميمسئوليتكاتاليزور در ايفاي   داراي؛ندكن اجتماعي خود در برابر بخش خصوصي ايفا

و تسهيالت الزم براي فعاليت اقتصادي اين مجموعه مي رويكرد حمايتي بوده . كنند ها را فراهم

از در چنين شرايطي دولت درصدد برمي هاي را در ترويج نوآوريهاسياست آيد تا برخي

و اجتماعي اتخاذ تكنولوژيك در حوزه كه اين.ندكهاي اقتصادي، زيرمحيطي هازماني  سياست

بهها گسترش فعاليت اين مجموعهجهت براي حمايت از بخش خصوصي بستر؛ارائه شد

وكرد اخالقي مسئوليتبه عبارتي ديگر، دولت در اين شرايط احساس. آيد وجود مي ازه  فراتر

هاقواعد عمومي كشور از بخش خصوصي براي ارتقاء و مالي قابليت ي تكنولوژيك، اقتصادي

به عمل مي . آورد كشور حمايت

و اجتماعي در در فرآيند نقش كاتاليزور دولت، برخي از قواعد محدودكننده اقتصادي

و آيين،از سوي ديگر. گيرند وضعيت تعليق قرار مي اقتصادي جديد تصويب هاي نامه قوانين

بايشود كه از يك سو سطح مي ها موثرتر از روابط را بين دولت و شركت ي خصوصي

و از سوي ديگرمي مديران آنان فراهم هايي از شفافيت ارتباطي در چنين روابطي نشانه،آورد

و گسترش روابط همكاري جامعه، جلوه. گيرد شكل مي از شفافيت ارتباطي هايي

همذيپ مسئوليت و ميتك ري مشترك و بخش خصوصي بوجود . آورد ميل را بين دولت

مي بهره يابد كه كشورها در وضعيت ركود اقتصادي گيري از اين الگو در شرايطي گسترش

و يا اينكه در فضاي بين و محدوديت روبه المللي با نشانه قرار داشته . شوندميرو هايي از تهديد

ك كه ؛ي خاص در وضعيت تحريم اقتصادي قرار داشته باشنديشورهابه طور مثال، در شرايطي

و هادولت و از فعاليت بخش خصوصي در تمامي سياست ي دولتي ماهيت كاتاليزور داشته

م حوزه مي وردهاي ها در چنين شرايطي،به عبارت ديگر. آورد نظر حمايت به عمل  دولت

به اهداف موردمي رتر موثايكنند كه از طريق بخش خصوصي به گونه احساس مي نظر توانند

.ندشوخود نايل 



و مسووليت اجتماعي دولت سياست  327 گذاري اقتصادي

و حكومت-4-2  اجتماعي دولت مسئوليتداري جهاني
به موازات حكومت هاپذيري مسئوليتداري جهاني  در تامين نيازهاي اجتماعي، دولت

و ميراهبردي اقتصادي، امنيتي مي» اجالسيه داووس«سازماندهي. گيرد كشورها شكل توان را

و از نمادهاي گسترش چندجانبهيكي گرايي در حوزه فعاليت مشترك دولت، بخش خصوصي

طي.ي تخصصي براي ارتقاء ارائه سطح خدمات عمومي براي شهروندان دانستهاگروه

شكل1970ي دهههاسال گرايي در حوزه خدمات عمومي گيري موج چندجانبه به بعد شاهد

هابراي  از.ايمي اجتماعي بودهگروه نه تنها به عنوان بخشي  مسئوليت ارائه خدمات اجتماعي

مي؛شود اجتماعي دولت محسوب مي از بلكه تحقق چنين اهدافي را هاتوان بخشي ي ضرورت

و جهاني كشورها دانست را مشاركت بخش خصوصي با حوزه. عمومي اقتصاد ملي هاي دولتي

و توان به عنوان نياز راهبردي متقابل دولت، جامع مي هاه، بخش خصوصي يي دانست شركت

و ملي كشورها نقش مي تعيينيكه در ارتقاء توليد ناخالص داخلي . كنند كننده ايفا

مي44يكي از داليل تاكيد سياستگذاران اقتصادي ايران بر اصل توان قانون اساسي را

كه1382از سال. اجتماعي دولت در برابر بخش خصوصي دانستمسئوليتنمادي از 

و ابالغ20انداز ها در خصوص اجراي سند اجرايي چشمي كلي برنامههاسياست  ساله تصويب

مي؛شد در در ارتباط با اينكه چگونه بخش غيردولتي شامل بخش خصوصي يا تعاوني تواند

 ساله كه رسيدن به جايگاه نخست منطقه است،20انداز به اهداف سند چشميابي فرآيند دست

و در بخش اقتصادي اين؛سهم داشته باشد ها موضوع بحث بود ي كلي گفته شد كه سياست

و تعاوني اتفاقهابعد شد در مورد حضور بخش غيردولتي شامل خصوصي اين. نظر خواهد

كه قرار شد براي اجراي برنامه اصل83اتفاق در سال  انداز منتظر باشيمو سند چشم44 افتاد

هاسياس قانون اساسي، 110تا طبق اصل  ).2559: 1388نوبخت،(ي كلي را رهبري اعالم كندت

 نتيجه
ها اجتماعي دولت در برابر بخش خصوصي مسئوليتدرباره ي مختلف وجود رهيافت

و اهميت بيشتر برخوردار بوده،در اين ارتباط. دارد ،رهيافت اول. اند دو رهيافت از تاثيرگذاري

تح. ارائه شده استها كالسيكبوسيله به نوعي از آراء آنان ت تاثير مباني انديشه اقتصاد آزاد

 آنان.دوشميمربوط دازان مكتب انتقاديپربه نظريه،رهيافت دوم. اند آدام اسميت بهره گرفته

و نئوكالسيك فراتر از كالسيك و مسئوليتند تا حوزه هستها درصدد ها  دولت در برابر جامعه

.ي اجتماعي را ارتقاء دهندگروه ها

اري اقتصاديگذحوزه كالسيك در روند سياستحاضرهپردازان دور ترين نظريههمم

به تنظيم  ميمسئوليتمعطوف توان افرادي همانند اجتماعي دولت در برابر بخش خصوصي را



 1391بهار،1شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 328

هاي نهادگرا محسوب شده وي در زمره كالسيك. دانست(Milton Friedman)»ميلتون فريدمن«

و نقش افزبسترو تالش دارد تا  را ايش مشاركت آفريني بخش خصوصي در حوزه اقتصادي

به حوزه. فراهم سازد و نئوكالسيك مربوط كه در برابر رويكرد كالسيك نگرش ديگر

و در (Keith Davis)»كيت ديويس« افرادي همانند بوسيله اجتماعي دولت ارائه شده، مسئوليت

و حمايت قرار گرف . ته استچارچوب مكتب انتقادي مورد توجه

مي نظريه كه در زمره اقتصاددانان ليبرال محسوب بر پردازاني همانند ميلتون فريدمن شوند

كه تنها هستاين اعتقاد و بخش مسئوليتند  اجتماعي دولت براي جامعه، نهادهاي اجتماعي

كه امنيت وجود داشته باشد، آنان قادر خواهند. خصوصي ايجاد امنيت براي آنان است زماني

و سود اقتصاديبو ها اجتماعي خود را با ساير-د تا منافع و هماهنگ گروه ي رقيب متعادل

و از سوي ديگر. نندك  بوسيله،طبعا در چنين فرآيندي دولت نيز نقش متوازن كننده داشته

و متوازن مي  فريدمن براي بخش خصوصي،از سوي ديگر. شود بخش خصوصي نيز متعادل

همسئوليتنيز و . سياسي در برابر ساختار قدرت قائل استمسئوليتمچنين اجتماعي

يگيرد كه دولت نبايد محدوديت در رهيافت كالسيك اين موضوع مورد تاكيد قرار مي

هاخاص براي بخش خصوصي، آنان بر اين امر.و روند مبادله اقتصادي بوجود آورندشركت

و فرهن تاكيد مي ترينگ سياسي در هر كشوري اصليكنند كه ساختار اجتماعي، قواعد محيطي

و موازنه رفتار بخش خصوصي است درصدد به نبايد دولت،بنابراين. منابع ايجاد كنترل

.كارگيري فرآيندهاي محدودكننده در برابر فعاليت بخش خصوصي برآيد

در ليبرال هاهاي نهادگرا راي پاياني قرن بيستم درصدد برآمدند تا رويكرد كالسيكسال ها

و آن را در حوزهكنزسازي با و سياستگذاري اقتصادي مورد استفاده هاي ند اقتصادي، مديريتي

به نقش. قرار دهند كه سياستگذاري اقتصادي بدون توجه يهاگروهفريدمن بر اين اعتقاد است

و اقتصادي امكان كه اوالمسئوليتترين مهم. ذير نخواهد بودپ اجتماعي  قواعد، دولت آن است

و موثر را پيگيرييا ر، سازمانفراگي به. نندكفته از سوي ديگر، دولت بايد آزادي عمل

آنك اقتصادي را اعطا- هاي اجتماعي مجموعه  بخش خصوصي بتواند از قابليت،ند تا براساس

و ساختار سياسي بهره .يردگو پتانسيل خود در راستاي ارتقاء منافع خود، جامعه

د شدبوسيله 1990و اوايل دهه 1980هه رهيافت انتقادي در اواخر وي. كيت ديويس ارائه

و همچنين نهادهاي اجتماعي مسئوليتدرباره  اجتماعي دولت در برابر جامعه، بخش خصوصي

و آزادي عمل. خاص ارائه داده استيرويكرد كه بايد اصالت ديويس بر اين اعتقاد است

به جامعه داده شود نه. بيشتر و نهادهاي عمومي اقدامات اجتماعي تنها براي بخش خصوصي

و ساختهاي سياسي نيز در طوالني؛جامعه سودمند است و بلكه دولت مدت از اقدامات آزادانه

هارقابتي  ميگروه و موثر نايل و اقتصادي به منافع ملموس . شودي سياسي
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هاند قابليت توا اجتماعي نميمسئوليتمشاركت در دگروه فلسفه.هدي مختلف را افزايش

به جامعه سود برساند كه ها،در اين شرايط. وجودي بخش خصوصي آن است ي بخش فعاليت

هاخصوصي بايد متناسب با . گذاري اقتصادي باشدي عمومي دولت در فرآيند سياسترهيافت

ميگراي كه در زمره نخبه»نظريه ميخلز«ديويس اين رويكرد را براساس در؛شود ان محسوب

.دكر تبيين» اجتماعيمسئوليتن آهنين قانو«قالب

و بخش خصوصي نمي به بر اساس اين قاعده دولت، جامعه  خود در مسئوليتتواند نسبت

 فرهنگي جوامع- چگونگي چنين فرآيندي را زيرساختهاي اجتماعي.ندكبرابر ديگران مقاومت

كه در چنين طبيع؛اي داراي فرهنگ سياسي اقتدارگرا باشد اگر جامعه. دهد شكل مي ي است

مي  قوانين،بنابراين. گيرد شرايطي سياستگذاري اقتصادي دولت نيز در فضاي اقتدارگرايي انجام

مي؛دنكمي در چنين فضايي ماهيت ساختاري پيدا بر. شود اما از فضاي رقابتي خارج ديويس

كه گذشت زمان،  ميبستراين اعتقاد است . آورد بازسازي رقابت را فراهم

هاضرو ميرت كي سياستگذاري اقتصادي ايجاب و مسئوليتهايه بين حوزهكند  دولت

و مشاركت ايجاد شود مشاركت بخش خصوصي، جلوه به عبارت. هايي از موازنه، همكاري

ميمسئوليت،ديگر و همكاري هايي كند كه جلوه اجتماعي صرفا در شرايطي معنا پيدا  از توازن

يك. ايجاد شودهاي مختلف اجتماعي بين اليه براي تحقق چنين اهدافي الزم است تا كنش هر

 اجتماعي مسئوليتاگرچه.ندكمند پيدا اجتماعي ماهيت قاعدهمسئوليتاز بازيگران در روند 

كه هر ساختارآن اما اين امر به ست؛ادولت در روند سياستگذاري اقتصادي باال مفهوم است

ها انتظارات سياسي بايد تصميمات خود را براساس از سوي.ندكي اجتماعي تنظيم گروه

ميمسئوليت، ديگر  مسئوليتبازيگراني داراي. شود اجتماعي انعكاس قدرت دولت محسوب

و توانمندي الزم نيز برخوردار مي كه از قدرت كه.دشون هستند اين نظريه بيانگر آن است

و جاري است  مسئوليت دولت بتواند اگر. قدرت دولت در حوزه بخش خصوصي نيز ساري

هاي اقتدار خود زيرساخت، در آن شرايط؛نندكمنتقلتر متنوعييها اجتماعي خود را به حوزه

. را افزايش داده است

ها اجتماعي نيازمند اقدام جمعي بازيگران، مسئوليت،از سوي ديگر و نهادهاي سازمان

مي چنين مجموعه. اقتصادي است-اجتماعي سي هايي است دولت را در فرآيند توانند

مي. نندكسياستگذاري اقتصادي تعديل  گيرد كه بخش خصوصي نيز اين امر در شرايطي انجام

و الگوهاي رفتاري آن را در ارتباط با حوزه به موازات دولت، بخشي از اهداف هاي بتواند

كه داراي قدرت.ندك اجتماعي تامين مسئوليت  سياسي براساس چنين رويكردي، هر بازيگري

و قدرت خود بايد باشد،يا اجتماعي و مسئوليت به موازات ميزان توانايي  اجتماعي مناسب

. دار شود مطلوب را نيز عهده
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