
شاه كلید مقابله با فساد، اصالح موقعیت هاي 
تعارض منافع است و درمان اصلي این امر، تنها 
از باب حکمراني خوب عمل مي كند. حکمراني 
خوب، تنظیم گري منصفانه اي است كه همه 
فرآیندهاي تصمیم گیري آن شفاف و هیچ چیز 
پشت پرده اي ندارد. هرچند نیل به این هدف 
در دوران كنوني دور از دسترس تصور مي شود 
اما گام برداش��تن در مس��یر تحقق آن، خود 
راه حل بسیاري از مشکالت حاضر خواهد بود. 

  حکمراني به مفهوم سیاستگذاري
تحوالت نظري مفهوم دولت و تجارب متعدد 
بین الملل��ي از دولت هاي رفاه ت��ا دولت هاي 
نئولیبرالي یا توسعه اي، به ظهور مفهوم نویني 
با عنوان »حکمراني« منتج شده است كه در 
آن ضمن تاكید بر جایگاه دولت به عنوان محور 
مركزي نظام حکمراني، حضور سایر ذي نفعان 
نظی��ر بازیگران بخش خصوص��ي و نهادهاي 
مدني در س��طوح ملي و محلي نیز در فرآیند 
سیاستگذاري عمومي و كشورداري به رسمیت 

شناخته شده است
حکمراني در واقعیت امروزي خود، مفهومي به 
مراتب پیچیده و چندوجهي دارد. عبور از دایره 
سنتي دولت، افزایش نقش بخش خصوصي و 
نهادهاي مدني در اجراي سیاست هاي دولتي، 
توزیع عمودي ق��درت در الیه هاي فرادولتي 
بین المللي و س��طوح محل��ي در كنار توزیع 
ق��درت افقي در انواع س��ازمان هاي عمومي و 
ش��به دولتي مدلي چندالیه و تعاملي از اداره 
امور جوامع مدرن نشان مي دهد. این تحوالت 
در كنار تجارب سیاس��ت هاي كوچك سازي، 
آزادسازي و خصوصي سازي دولت ها ضرورت 

وج��ود نهادهایي به منظ��ور تضمین محیط 
رقابتي و اجرایي سازي سیاست هاي حاكمیتي 
در بخش خصوصي و عمومي را اثبات مي كند، 
نهادهایي كه در ادبی��ات حکمراني از آنها به 
س��تاد »تنظیم گر« تعبیر مي شود و به عنوان 
بخ��ش جدایي ناپذیر از نظ��ام حکمراني ملي 
مطرح هستند. تنظیم گري یکي از كاركردهاي 
اصلي نظام حکمراني نوین بوده و در كنار سایر 
كاركرده��ا همچون سیاس��تگذاري، بازتوزیع 
تس��هیل گر و همین طور كاركرد سنتي ارائه 
كاال و خدمات چارچوب كالن نظام حکمراني 

مدرن را شکل مي دهد. 

 مفهوم تنظیم گري 
تنظیم گري در معناي عام خود شامل انواع 
مداخالت دولت براي تحقق اهداف حاكمیت 
اس��ت. هدف از این مداخالت »ایجاد كنترل 
عمومي بر ارائه كنندگان خدمات جهت تامین 
منفعت عمومي« است. منفعت عمومي نفعي 
اس��ت كه عاید همه ذي نفعان و عموم جامعه 
مي ش��ود و تامی��ن آن از جمل��ه اصلي ترین 
فلس��فه هاي تش��کیل حکومت ها محس��وب 
مي ش��ود. این مفهوم معموال در برابر منفعت 
خصوص��ي قرار مي گیرد. به ویژه در جایي كه 
تامین منافع یك فرد یا گروه به منافع سایرین 
آسیب مي رساند. صیانت از منفعت عمومي به 
معناي جلوگیري از آسیب زدن منافع گروه هاي 
خاص به منافع سایر ذي نفعان است و از جمله 
اصلي ترین فلسفه تشکیل حکومت ها محسوب 
مي شود. موضوع تنظیم گري به صورت سنتي 
ابتدایي در حوزه اقتصادي و با رویکرد تنظیم 

بازار مطرح بوده است. 

تنظیم گ��ري ش��امل »مجموعه  كارك��رد 
مداخالت حاكمیتي در فعالیت هاي اقتصادي 
و اجتماع��ي با اس��تفاده از ابزارهاي مختلف 
حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و... با هدف تحقق 

سیاست ها یا منافع عمومي است«. 
 بر این اساس تنظیم گري بر مبناي اهداف 
خیرخواهان��ه و ن��ه ران��ت جوی��ي گروه هاي 
ذي نفع تعریف مي شود. این تعریف همچنین 
بسیار گسترده تر از تعریف تنظیم گري مبتني 
ب��ر مداخالت دولت تنها ب��ا هدف ممانعت از 
شکست بازار اس��ت. كاركرد بازتوزیعي، ناظر 
به تحقق اهداف��ي همچون برقراري عدالت و 
رفع فقر و ش��کاف طبقاتي در جامعه اس��ت. 
هرچند ك��ه با تعریف��ي ك��ه از تنظیم گري 
ارائه شد، ش��اید بتوان این اهداف را نیز ذیل 
تنظیم گري به شمار آورد، اما جهت سازگاري 
بیشتر تقس��یم بندي كاركردي این نوشتار با 
تعریف حداقلي تنظیم گري براساس شکست 
بازار، بازتوزیع به عنوان یك كاركرد مجزا ذكر 
مي شود. البته توجه به این نکته ضروري است 
كه در ادبیات اقتصادي، تنظیم گري زماني رخ 
مي دهد كه بازار به خودي خود از دستیابي به 
شرایط تخصیص بهینه و كارا ناتوان شود و در 
این موارد مداخله دولت در سازوكارهاي بازار 
پذیرفته مي شود، اما مداخالت بازتوزیعي، صرفا 
انتقال اولیه ثروت بین آحاد جامعه بوده و هیچ 
ورودي به سازوكارهاي بازار مانند قیمت گذاري 
ی��ا تعیین حدود براي س��طح تولید و مصرف 
ندارد. لذا جزء موارد شکس��ت بازار و بالطبع 
جزء حیطه تنظیم گري به ش��مار نمي رود. از 
سوي دیگر تنظیم گري عموما مداخله با هدف 
اثرگذاري بر رفتار آحاد اقتصادي و اجتماعي و 

تنظیم گري براي انضباط بیشتر
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تغییر رفتار آنها در جهت تحقق منافع عمومي 
و سیاست هاست. در حالي كه به صورت كلي 
ه��دف از بازتوزیع لزوم تغیی��ر رفتار در آحاد 
جامعه نب��وده و صرفا با هدف تحقق منفعت 
عموم��ي و سیاس��ت هاي مربوط ب��ه عدالت 
ص��ورت مي پذیرد و از جمله در ایران مي توان 
به مداخالت دولت در زمان توزیع یارانه ها اشاره 
كرد. با توجه به این مالحظات مي توان بازتوزیع 
را كاركردي مجزا از تنظیم گري به شمار آورد. 

 سیاستگذاري با کمك بازتوزیعي
به ی��ك معنا مي توان گف��ت تنظیم گري و 
بازتوزیع هر دو به صورت مستقیم در راستاي 
تحقق كاركرد سیاستگذاري و در طول آن قرار 
دارند. با این تف��اوت كه كاركرد تنظیم گري، 
عم��ال قاعده و نحوه رفتار عوامل توزیع كننده 
و تامین كنن��ده خدم��ات را تعیین مي كنند 
و در واق��ع س��ایر كاركرده��اي حاكمیتي در 
راستاي اجراي سیاست ها و در چارچویي كه 
تنظیم گران مشخص مي كنند، محقق مي شوند. 
ام��ا كارك��رد تس��هیل گري و توس��عه اي 
ش��امل مجموعه اقداماتي اس��ت كه با هدف 
توانمندس��ازي بازیگران مختلف براي فعالیت 
اثربخ��ش و ایجاد هم افزایي میان آنها صورت 
مي پذی��رد. یکي از ابعاد اصلي تس��هیل گري 
فراهم آوردن زیرساخت مناسب براي فعالیت 
بازیگران است. تسهیل گري توسط دولت و با 
نهادهایي مانند اصناف و سازمان هاي ترویجي، 
آموزشي و توسعه اي صورت مي پذیرد و عموما 
در ارتباط مس��تقیم با فراه��م آورندگان كاال 
و خدم��ات ق��رار دارد. در نهایت تامین كاال و 
خدمات كاركرد نهایي نظام حکمراني اس��ت 
كه به صورت مس��تقیم منتهي به تامین رفاه 
آحاد جامعه مي شود و پر اساس دیدگاه رایج 
در بیشتر موارد، به جز برخي كاالهاي عمومي 
مانند امنیت، انتظار مي رود اجراي آن بر عهده 

بخش خصوصي واگذار شود. 
براساس این تقسیم بندي، سه كاركرد اول 
یعني سیاستگذاري، بازتوزیع و تنظیم گري 
را مي توان در یك رویکرد ساده سازي شده 
امور حاكمیت و كاركردهاي تسهیلگري و 
تامین كنندگ��ي را جزء امور تصدیگرانه به 
شمار آورد، هر چند اطالق حاكمیتي بودن 
یك كاركرد خاص، لزوما به این معنا نیست 
كه آن صرفا توسط حکومت اجرا مي شود. 
براي مث��ال الگوهایي از تنظیم گري مانند 
خ��ود تنظیم گري و تنظیم گري خصوصي 
قاب��ل تعویض به بخش غیر دولتي اس��ت، 
اگرچ��ه در نهای��ت تولی��ت آن ب��ر عهده 
حاكمیت بوده و در مورد اجراي صحیح آن 
حاكمیت به صورت مستقیم پاسخگو خواهد 
بود. همچنین امور باز توزیعي در بسیاري 
از موارد توس��ط نهادهاي خیریه خصوصي 

صورت مي پذیرد، اما مسئولیت تحقق اهداف 
بازتوزیعي در نهایت به صورت مستقیم بر 

عهده حاكمیت خواهد بود. 

 مواهب تنظیم گري
كارك��رد تنظیم گ��ري خ��ود ش��امل زی��ر 
كاركردهایي اس��ت ك��ه مي توان آنه��ا را در 
دسته بندي هاي متعددي تعریف كرد. نخست 
رصد اس��ت كه منظور رصد بازیگران با هدف 
آگاه��ي از وضعیت حوزه تحت تنظیم گري و 
میزان تعهد به مقررات وضع ش��ده است. دوم 
اعمال مقررات بوده كه طراحي س��ازوكارهاي 
الزم ب��راي جه��ت دهي به رفت��ار بازیگران و 
اس��تفاده از ساز و كارهاي انگیزشي و تنبیهي 
را مقدور مي سازد. سوم داوري و حل منازعات 
اس��ت كه تصمیم گیري در مورد عواقب عدم 
پایبندي به مق��ررات یا حل و فصل منازعات 
را مشخص مي كند. چهارم مجازات كه اعمال 
مج��ازات و تنبیه��ات الزم در موارد تخلف را 
معین ك��رده و در آخر ارزیابي بوده كه پایش 
نظ��ام تنظیم گري و اعم��ال اصالحات الزم را 
نشان مي دهد. طراحي مکانیسم نیز جزء موارد 
دیگ��ر بوده كه هدف از آن چینش بازیگران و 
ایجاد ارتباطات میان آنهاس��ت، به گونه ای كه 
نتیجه عملکرد و تعامالت بازیگران تامین كننده 
اه��داف مد نظ��ر تنظیم گر باش��د. هر یك از 
كاركردهاي فوق مي توانند مس��تقیما توسط 
نهادهاي حاكمیتي انجام شده یا به بخش هاي 

غیرحاكمیتي واگذار شوند. 
البته تقسیم بندي فوق لزوما با تقسیم بندي 
قواي سه گانه مستقل در حاكمیت در تطابق 
نیست، به صورت مشخص كاركردي در قالب 
دو سیاس��تگذاري و تنظیم گري قابل تقسیم 
اس��ت، همانطور ك��ه در ادامه اش��اره خواهد 
ش��د، یکي از ری��ز كاركرده��اي تنظیم گري 
وضع مقررات و قواعد اس��ت، كه خود بخشي 
از اختی��ارات نظ��ام تقنی��ن را دربر مي گیرد. 
همچنی��ن با توجه به وج��ود زیر كاركردهاي 
نظارت، حل دعاوي و اختالفات و وقع مجازات 
و تنبیه در مقوله تنظیم گري، از لحاظ كاركردي 
در سطح نظام حکمراني مي توان تنظیم گري 
را مشتمل بر امور قضایي نیز به شمار آورد. از 
لحاظ تاریخي تنظیم گري در ادامه نظام قضایي 
و در موارد مختلفي به عنوان جایگزین آن در 
نظام حکمراني به ایفاي نقش پرداخته است. 

تفکیك هاي دیگري نیز میان تنظیم گري و 
حکمران��ي وج��ود دارد، از منظر حقوق اداري 
تنظیم گري آن بخشي از وظایف حکمراني است 
كه به اعمال مق��ررات مي پردازد. برخي دیگر 
این نگاه را نی��ز محدودتر كرده و تنظیم گري 
را صرف��ا اعمال مقررات از س��وي حاكمیت بر 
بخش هاي خصوصي بش��مار مي آورند. تحدید 
مفه��وم تنظیم گري به مص��رف مقوله اعمال 

مقررات رسمي و تحدید مضاعف آن به حوزه 
اعمال مقررات، تنها بر بخش خصوصي، نگاهي 
به شدت تقلیل یافته است. در یك معناي تعمیم 
یافته مي توان تنظیم گري را اعمال مداخله به 
منظور اثرگذاري بر رفتار كلیه أحاد اقتصادي و 
اجتماعي، شامل بازیگران بخش هاي خصوصي 
و دولت��ي به ش��مار آورد. در چنی��ن رویکرد 
موضعي، مفه��وم و حدود مداخله و همچنین 
ابزارهاي اعمال حاكمیت و تغییر دهنده رفتار 
بازیگران طیف بسیار وسیعي از ابزارهاي رسمي، 
مکانیسم هاي غیررس��مي مانند طراحي بازار، 
مهندس��ي اجتماعي و هنجارسازي ارزشي را 
شامل مي شوند. روند فعلي حدود و ثغور مفهوم 
تنظیم گ��ري را به مرزه��اي مفهوم حکمراني 
نزدی��ك مي كن��د و آن را به اصلي ترین بخش 
نظام هاي نوین حکمران��ي مبدل مي كند. در 
واقع در دوران انتقال مفهومي از دولت مركزي 
به حکمراني توزیع شده، كیفیت تنظیم گري 
مستقیما در كیفیت زندگي آحاد مردم و كیفیت 
كشورداري به معناي وسیع آن اثرگذار است. 

 هدف از تنظیم گري
نظری��ات منفعت عمومي )ض��رورت وجود 
دولت تنظیم گ��ر( از یك دی��دگاه هنجاري، 
ضرورت شکل گیري نهادهاي تنظیم گر در نظام 
حکمراني كشور از جهات متفاوتي مورد توجه 
قرار گرفته است. در ادبیات علمي این جهات 
متفاوت را مي توان تحت عنوان نظریات منفعت 
عمومي دسته بندي كرد كه بناي اصلي آنها بر 
ضرورت وجود تنظیم گري به دلیل اهمیت آن 
در تحقق منافع عمومي شکل گرفته است. ابعاد 
منافع عمومي و در راستاي آن ضرورت وجود 
تنظیم گري را مي توان ذیل سرفصل هاي زیر 
برشمرد. ضرورت تنظیم گري از منظر سیاسي 
ك��ه این بخش محور اصلي قاب��ل طرح دارد، 
نخس��ت ایجاد نظام هاي تنظیم گري به ویژه 
با مشاركت فعالین بخش ها مي تواند به نوعي 
نمایانگر مشاركت سیاس��ي باشد و نمادي از 
مشاركتي بودن نظام سیاسي محسوب مي شود. 
ثانیا استقرار تنظیم گري با مشاركت بازیگران 
و فعالین بخش ها از گوش��ه گیري اجتماعي و 
به حاشیه رفتن گروه هاي حرفه اي جلوگیري 
مي كنن��د چراك��ه با درگیر ش��دن گروه هاي 
حرفه اي و تخصصي در سازو كار تنظیم گري، 
زمینه براي اثرگذاري بیشتر این گروه ها فراهم 
مي شود و موجب باال رفتن اعتبار تخصصي و 

مشروعیت نظام حکمراني مي شود. 
در نهایت اینکه اس��تقرار نظام تنظیم گري 
موجب افزایش همگرایي اجتماعي مي ش��ود. 
به صورت كلي دخیل كردن بازیگران مختلف 
همچ��ون گروه ه��اي تخصص��ي و حرفه اي، 
سازمان هاي مردم نهاد و تشکل هاي اجتماعي 
در فرآین��د اداره كش��ور از طریق تنظیم گري 



موج��ب تقویت همگرایي اجتماعي میان این 
گروه ها خواهد شد. 

از س��وي دیگر ضرورت تنظیم گري از منظر 
ارتقاي قابلیت و ظرفیت حکمراني یکي دیگر 
از دالیل ضرورت استقرار نظام تنظیم گري به 
ظرفیت هاي دولت در امر حکمراني اس��ت. به 
این معنا كه وجود نهاد تنظیم گر و به كار گیري 
گروه هاي مختلف از یکس��و مشروعیت دولت 
را در امر حکمران��ي باال مي برد و این موجب 
افزای��ش ظرفیت دول��ت در عرصه حکمراني 
مي ش��ود. البته به این نکته باید توجه ش��ود 
كه مش��روعیت در ادبیات سیاسي به معناي 
مقبولی��ت و پذیرش از ناحی��ه جامعه هدف 
بوده و به ارتقاي مش��روعیت نظام حکمراني 

منجر مي شود. 
از سوي دیگر نظام تنظیم گري جزئي از نظام 
حکمراني است و استقرار آن موجب گسترش 
یافتن قلمرو نظام حکمراني و دایره نفوذ دولت 
مي شود، بدون اینکه لزوما بارمالي جدیدي را بر 
دولت تحمیل كند. در حقیقت نظام تنظیم گري 
به نوعي در یك ساختاردهي اجتماعي كه مقوم 
نظام حکمراني باشد مشاركت مي كند و از این 
طریق زمینه اجتماعي سازي نظام حکمراني را 
فراهم مي كند. در واقع نظام تنظیم گري، نظام 
حکمران��ي را از حالت سلس��له مراتبي خارج 
مي كن��د و یك نقش میانجي گرانه و واس��ط 
بین حاكمیت و مردم پیدا مي كند. در مجموع 
توس��عه نهادهاي تنظیم گر ب��ه عنوان حلقه 
مکمل منظومه نظ��ام حکمراني ملي موجب 
ارتقا و رشد برآیند »ظرفیت هاي حکمراني در 

جامعه خواهد شد.

 ضرورت تنظیم گري از منظر نظریات اقتصادي
 در نظری��ات مربوط به تنظیم گري، منفعت 
اجتماعي دلیل اصلي نی��از به تنظیم گري از 
سوي حاكمیت معرفي شده است. بطور خاص 
در مواردي كه به دلیل شکست بازار، تخصیص 
بهینه و دستیابي به بهینه پارتو به صورت عادي 
محقق نمي ش��ود، نیاز به دخالت دولت براي 
بهبود تخصیص منابع وجود خواهد داشت. این 
نظریه كه به نظریه منفعت اجتماعي معروف 
است مبناي اصلي اغلب نظریات شکل گیري 
نهادهاي تنظیم گر است. برخي از اصلي ترین 
دالیل شکست بازار را مي توان وجود انحصار، 
س��ود بادآورده، آثار جانبي اطالعات ناكافي، 
كاالهاي عمومي، قیمت گ��ذاري غارتگرانه و 
نابرابري قدرت چانه زني دانست. در این شرایط 
دول��ت با دخالت خود زمین��ه را براي تحقق 

منفعت عمومي فراهم مي كند. 
در مقاب��ل این نظریه الگوي ش��یکاگو قرار 
دارد كه از س��ه جهت حضور و دخالت دولت 
در اقتصاد را به منظور رفع مش��کل شکست 
بازار مناس��ب نمي داند. نخست موارد محدود 

شکس��ت هاي بازار و توانایي بخش خصوصي 
در رفع این شکست ها، دوم توانایي دادگاه هاي 
غیر دولتي در رفع محدودیت شکس��ت هاي 
حل نشده و سوم عدم توان  حاكمیت در رفع 
شکست ها به دالیلي از جمله فساد و تسخیر 
تنظیم گري. در كنار نظریه منفعت اجتماعي 
ك��ه موافق دخالت ته��اد تنظیم گر براي رفع 
شکست هاي بازار و الگوي شیکاگو كه به دالیل 
ذكر ش��ده مخالف این دخالت اس��ت، نظریه 
»ج��زاي تنظیم گري« قرار دارد. این نظریه با 
نگاهي عمل گرایانه و غیرایدئولوژیك با بررسي 
بده - بستان بین دو هزینه اجتماعي شکست 
ب��ازار و هزینه دخالت دولت، به بررس��ي نوع 
دخال��ت بهینه حاكمیت در بازارهاي مختلف 

مي پردازد. 
 براساس این نظریه براي رسیدن به اهداف 
اجتماعي چهار استراتژي مختلف وجود دارد. 
استراتژي اول اس��تفاده از انضباط بازار است. 
به این معنا كه با وجود ش��فاف، بازیگران بازار 
براي حفظ حسن شهرت و اعتبار خود از انجام 
برخي تخلفات خودداري مي كنند. مورد بعدي 
استفاده از دادگستري خصوصي است كه افراد 
مي توانند با شکایت و دادخواهي از آنها احقاق 
حق كنند. در مرحله سوم بحث تنظیم قوانین 
و نظارت بر آن توس��ط نهاد تنظیم گر مطرح 
مي ش��ود. اس��تراتژي چهارم نی��ز تصدیگري 
دولتي اس��ت كه دولت جه��ت تامین منافع 
عمومي خودش وارد بازار مي ش��ود. هر كدام 
از چهار استراتژي فوق داراي مقادیر متفاوتي 
هزینه اجتماعي شکست بازار و همچنین هزینه 

اجتماعي دخالت حاكمیتي است.
 

 ناکارآمدي نظام قضایي در تنظیم گري
یکي از ریشه هاي تاریخي حركت به سمت 
اس��تقرار نظ��ام تنظیم گ��ري، ناكارآیي نظام 
قضایي در حل دعاوي و تنظیم رفتار بازیگران 
اقتصادي بوده اس��ت. به طور كلي در كش��ور 
ایاالت متح��ده آمریکا تا س��ال هاي انتهایي 
ق��رن نوزدهم می��الدي، اختالفات موجود در 
بخش هاي تجاري از طریق دعاوي خصوصي 
در دادگاه ه��ا حل و فصل مي ش��دند. در این 
س��ال ها دادگاه ها در م��ورد دعاوي خصوصي 
در موضوعاتي از جمله مس��ئولیت شركت ها 
در ص��ورت بروز اتفاق��ات حین كار، رویه هاي 
ضدرقابت��ي، س��المت مواد غذای��ي و دارویي 
و حت��ي قانوني بودن ان��واع مالیات بر درآمد 
تصمیم گیري مي كردند. در طول س��ه دهه از 
سال ۱88۷ كه كنگره آمریکا قانون تجارت بین 
ایالتي را تصویب كرد، تا سال هاي قبل از جنگ 
جهاني، این شرایط به صورت كلي تغییر كرد. 
در طول 3۰ سال این دیدگاه كه اقامه دعاوي 
خصوصي در دادگاه ها تنها راه حل درست پاسخ 
به چالش هاي اجتماعي اس��ت كنار گذاشته 

شد. در این دوران از تاریخ آمریکا كه به عصر 
ترقي خواهي، معروف است، نهادهاي تنظیم گر 
به مرور در هر دو سطح فدرال و ایالتي كنترل 
رقابت، سیاست هاي ضدانحصاري، قیمت گذاري 
در بخش هاي مانند بخش ریلي، سالمت غذا 
و دارو و بسیاري از دیگر زمینه ها را در دست 
گرفتند. به دالیل متعددي، نظام هاي قضایي 
را در تامی��ن حقوق فعاالن اقتصادي ناكارآمد 
معرفي كرده اند، گس��ترش امکان فس��اد در 
پرونده ه��اي كالن اقتص��ادي، انگی��زه باالي 
شركت هاي بزرگ اقتصادي براي اعمال نفوذ 
در احکام قضایي، هزینه باالي فرآیند دادرسي و 
هزینه هاي سنگین اجتماعي تخلفات اقتصادي 
به دلیل ماهیت پستي احکام قضایي از جمله 
عواملي بودند كه موجب نارضایتي هاي گسترده 
از توان مکانیسم هاي قضایي در تخمین محیط 
رقابتي پایدار اقتصادي در س��ال هاي بیش از 

جنگ جهاني اول شدند. 
در مقابل ظهور مفهوم تنظیم گري به مثابه 
پاس��خي سیاس��ي - اجرایي به این نارضایتي 
فزاینده، ضمن ورود پیش دس��تانه به كنترل 
رفت��ار بازیگران ب��ا اس��تفاده از ظرفیت هاي 
حرفه اي متخصصان، عمال از هزینه هاي كالن 
اجتماعي تخلفات جلوگیري كرد، ضمن اینکه 
ماهیت حرف هاي نظ��ام تنظیم گري، فارغ از 
پیچیدگي هاي تنهایي و با هزینه اي به مراتب 
كمتر از فرآیند دادرس��ي و در بازه هاي زماني 
كوتاه تر، به شیوه اي كامال مدني حجم تخلفات 

ارجاعي به دادگاه ها را به شدت كاهش داد. 
براین اس��اس با توس��عه و پیچیده شدن 
بخش هاي مختلف اقتص��ادي و اجتماعي 
و ناكارآی��ي نظام قضای��ي در حل و فصل 
 بسیاري از چالش هاي این بخش ها در جوامع 
در حال توسعه، س��ازمان هاي تنظیم گر با 
اش��کال مختلف در نظام حکمراني شکل 
گرفتن��د. از همین رو تنظیم گري نه لزوما 
به عنوان یك جایگزین نظام قضایي سنتي 
ح��ل و فصل دع��اوي و اختالفات بلکه به 
عن��وان مکم��ل نظام قضایي م��ورد توجه 
ق��رار گرفت و این توج��ه و جایگزیني در 
نقاط��ي كه در آنها نظام قضایي از ناكارایي 
بیش��تري برخوردار بود، س��رعت بیشتري 
یافت. نکته جالب آنجایي است كه نظریات 
سنتي در مورد تنظیم گري مانند شکست 
ب��ازار نمي توانس��تند بس��یاري از موارد از 
جمله جایگزیني تدریحي اقامه دعاوي در 
دادگاهاي خصوصي را با توسعه و مداخالت 
نظام تنظیم گري توضیح دهند. در مجموع 
مي توان گفت كه بر اساس این دیدگاه یکي 
از عوامل محرک توس��عه نظام تنظیم گري 
ناكارایي دس��تگاه قضای��ي در حل و فصل 
چالش هاي اجتماعي به ویژه در بخش هاي 

اقتصادي و تجاري بوده است. 
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