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 دهیچک

متد و الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که بیش از دو دهه اخیر به ادبیات توسعهه وادد دعد و بعه      

سرعت توجه همگان دا به خود مهطوف کرد. حکمرانی خوب برای دودی جستن از نتعاج  و عوابعح حکمرانعی بعد بعوده 

ی دموکراتیک موجح بروز مشعکتت و ناهجاعادی هعاجیی از ساختادهامردم ساالد و عدم جرا فقدان جک حکومت ز است،

 گعردد.یمبهدادت و آموزش و عدم توزجع مجاسح ثعروت دد سعطج جامهعه  عدم ،فساد ادتغال، عدم ی،نابرابر ببیل: فقر،

 پذجری، مسئولیت و وجیپاسخگ دفافیت، بانون، حاکمیت مشادکت، :چون هاجیجژگیوو  هاداخص دادای خوب حکمرانی

حاضر  پژوهش است. با توجه به آنچه گفته دد، کادآجی و اثربخشی برابری، اجماع،جا  جمهی توافق و عمومی آدای به توجه

ی حکمرانی خوب دد جمهودی استمی اجران بپردازد. لذا دد پاسع  بعه اجعن پرسعش هاداخصتتش دادد که به ادزجابی 

ای کعه یهفرضی آن چگونه است؟ هاداخصوب دد جمهودی استمی اجران با توجه به تجظیم دده است که حکمرانی خ

گیرد آن است که: دد جمهودی استمی اجران به جهت آنکه سیاسعتگذادی یمدد پاس  به اجن پرسش مودد سجاش براد 

نتعاج  اجعن  گیعرد،ابتصادی و فرهجگی به وسیله دولت و به دیوه عمودی صعودت معی اجتماعی، دد چهاد حوزه سیاسی،

هعا و دادههای حکمرانی خوب است. الزم به ذکعر اسعت کعه دوش گعرد آودی سیاست گذادی دولت ناهمسو به داخص

مشاهده و مطالهه است که از طرجق مراجهه بعه کتابخانعه و آددعیو اسعجاد و معدادم و همچجعین جسعتاو دد  اطتعات،

 بادد.ها میها و جافتهاهیت پژوهش، توصیفی و تحلیل دادهم . اماهای ماازی و اججترنتی اناام دده استدبکه
 

 هاکلید واژه
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 مقدمه

ها از متغیرهای زجادی نشات های زجادی دد امود گوناگون دوبرو است که اجن چالشجهان امروز با چالش     

ها باعث تغییر دد نقش و های زجادی دد امود مختلف دده است. اجن دگرگونیگونیگیرد و موجح دگرمی

ها به مانجد گذدته بادد به پاسخگوجی تمام امود نخواهجد بود. بجابراجن ها نیز دده است و دولتوظاجف دولت

دضاجت دهروندان  دد تا بتوان دولتی توانمجد و پوجا با باالترجن میزان ازباجد داهکادهای جدجدجی پیدا می

های دانشگاه و مباحث سیاستمدادان از الگوی حکمرانی خوب دد کرسی (1: 1395دادت. )بشقاجی نژاد،

 )بشقاجی نژاد، ها و ابدامات خود پرداخت.زمانی گسترش جافت که بانک جهانی به ادائه گزاددی از فهالیت

1395 :1) 
ده که مشکتت فقر و عدم توسهه دد کشودهای دد حال چجدجن دهه نظرجه داج  بر اجن اصل استواد بو     

ها و عدم آموزش دادد. بجابراجن باجد کشودهای توسهه جافته به کشودهای دد حال توسهه دجشه دد زجر ساخت

توسهه دد جهت تأمین اجن گونه مجابع مساعی الزم دا به عمل آودند. بانک جهانی بدلیل اججکه همواده 

های اتخاذ دده کشودها دادته است اجن باد نیز حکمرانی خوب دا هان و سیاستتاثیرات مهمی دد سطج ج

بادد. مع الوصف حکمرانی خوب بهجوان چادچوب و مهیاد استانداددی برای اجرای موفق اجن تئودی می

ای جدجد و بدجع نیست و از چجد دهه گذدته نقش بسیاد مهمی دد تحوالت اجتماعی، سیاسی، واژه

صادی بر عهده دادته است. اما کادکرد آن بسیاد متحول گشته و حالت جهان دمول به خود فرهجگی و ابت

 اند. )ملک محمدی،های بدجم تا کجون کادکرد حکومت دا به خوب و بد تقسیم کردهگرفته است. از زمان

1394 :56) 

حکومت بد دا تشکیل  د،هاجی که مظهر ججگ و ستیز و بی تظمی بودندد نزد مردمان جونان باستان الهه     

ددند. پس از آنکه ها فابد پدد بودند و مستقیمًا از ظلمت و تادجکی زاده میدادند و اجن دسته از الههمی

تئیس دا به همسری برگزجد، الهه عدالت متولد دد و به همراه خواهران خود که آنان  (خدای خداجان)زئوس 

ای بیش ی خوب دا پی دجز کردند. گرچه داستان، افسانههای حکمراننیز نتیاه همین وصلت بودند پاجه

پذجرجم حکمرانی خوب و بد وابهیتی است انکاد ناپذجر و دهد که مینیست اما ذهن دا به سمتی سوق می

اند تا وجه تماجزی میان هاجی بر آن بر دمردهنظرجه پردازان و علمای علم حقوق و ابتصاد تهادجف و مؤلفه

 (5: 1395 مرانی اجااد دود. )وحید،اجن دو نوع از حک

دد کشود اجتالیا آثادی از پذجرش وجود حکمرانی خوب و بد دد نزد مردمان گذدتگان به جا مانده است.      

هاجی میان حکمرانی میتدی جک نقاش اجتالیاجی، اثر مهروف خود پیرامون وجود تفاوت 14دد اواسط برن 

 ر کشیده است. دد بسمتی از اجن اثر که بیانگر حکمرانی خوب است،خوب و بد دا دد دهر سانیای به تصوج
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اجمان، امید و احسان و  دهد که نماجانگر بخشجدگی، اعتدال فرد،عدالت و انصاف دا بر سرجر بددت نشان می

ها و بصر نشان بددت و صلج است. دد اجن نقادی، نتیاه حکمرانی خوب جک دهر زجبا با میادجن و خیابان

که زنان جوان دد حال دبص و دادی، کودکان دد حال بازی و مردان دد حال کاد و تتش هستجد و  دهدمی

دهر پر از فهالیت و کاالهای فراوانی وجود دادد و مدادس نیز به تصوجر کشیده دده است. دهروندان دد اجن 

 (6: 1395 شقاجی نژاد،اثر هجری، آدکادا از جک دراجط متوسط ابتصادی، اجتماعی و هجری برخوددادند. )ب

دد بخشی دجگر از اجن اثر که حکمرانی بد دا به تصوجر کشیده است، جک هیبت دیطانی بر سرجر بددت      

مجازعه دمردم و عدم اعتماد است. نتیاه اجن  خشم، حیله، تااوز، نشسته است که بیانگر بی دحمی، خیانت،

کجد و دد آن دهر بتل مردان و تااوز به زنان اد نمیهای باجر است که دد آنها کسی کنوع حکمرانی زمین

داج  است. اجن نقادی دد دهردادی فهلی سانیای اجتالیا به عجوان اندجشه گذدتگان بابل مشاهده است که 

دد پژوهش حاضر، ضمن  (7: 1395 دانجد. )بشقاجی نژاد،حکمرانی دا عامل مهم دد سهادت دهروندان می

 اجران استمی جمهودی دد خوب حکمرانی یهاداخصهو اهمیت و عجاصر آن تبیین نظری حکمرانی خوب 

 گیرد.مودد ادزجابی براد می

 

 ( رویکرد نظری به حکمرانی خوب1

توان پاداداجم تغییر نقش و کادکرد دولت نامید و آن دا تاوجزی برای دوبه دو ددن یمحکمرانی خوب دا      

کردن دولت و مشادکت و دضاجت دهروندان دانست.  توانمجدتر ،ی پیش دو دد باده نقش دولتهاچالشبا 

به دوابط میان دهروندان و حکومت  Good Governanceمفهوم حکمرانی خوب که بر گردانی از واژه 

عدم سوء استفاده  به وادد دد، 1990گران اداده دادد. اجن اصطتح که دد ادبیات سیاسی و بین المللی دهه 

گردد. حکمرانی خوب همچجین با احترام به اصول یممان و فقدان فساد نیز اطتق از بددت و ثروت حاک

دا فراهم سازد و حق اظهاد نظر و بیان عقاجد  هادولتی پاسخگوجی هاداهدموکراسی دد صدد است تا 

دهروندان دا گسترش دهد. موضوع اصلی دد حکمرانی خوب چگونگی دست جافتن به حکومتی است که 

 (3: 1395 مقددی،) ه پاجداد انسانی و مردم ساالدی دا فراهم آودد.زمیجه توسه

 

 ( اهمیت و مزیت حکمرانی خوب2

ی و فرهجگی دا باجد از مزجت حکمرانی اجتماع ی،ابتصاد ی سیاسی،داهبردهاها و یاستستغییرات دد      

توانجد به میزان یممع گردد، جوایمخوب دانست. بدون دک دد پرتو تغییراتی که به وسیله دولت اعمال 

توان یماصول حمکرانی خوب انصاف و عدالت است. اجن اصل دا  بابل توجهی از توسهه دست جابجد. جکی از
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ی حکومتی باالخص بوه بضائیه مستقل جستاو کرد. حمکرانی خوب باعث تقوجت و توانمجد و ساختادهادد 

گردد. اجرای یمهای بجیادجن دهروندان یزادآصیانت از حقوق و  ی حکومتی وساختادهاتوانمجد سازی و 

بادد یمی سیاسیفابتصادی و اجتماعی جک جامهه بابلیت اجراجی دا دادا ساختادهاحکمرانی مطلوب دد 

ومحدود نمودن آن به جک بخش جامهه انتظادات حکمرانی دا بر آودده نخواهد کرد. جکی از ابهادی که 

بادد. یمادادی و بروکراسی دد سطج جامهه  ساختاد است،حکمرانی خوب دد آن بسیاد حائز اهمیت 

 گردند. از آن جاجی که نفس بددت،یمای جژهومقامات اجراجی دد جهت اناام وظاجف خود صاحح امتیازات 

بادد، یمبادد و ساختاد ادادی دد هر نظامی نماجانگر ابتدادات هیات حاکمه یمطلبی و خود کامگی  بددت

های دولت بسیاد مهم و حائز اهمیت یتفهالبه پاداداجم حکمرانی خوب دد اجن بخش از بجابر اجن پابجدی 

جت از حقوق افراد دد برابر اعمال و دفتاد حما ی مردم ساالد،هاحکومتی هامشخصهجکی از  دهد.یمنشان 

د مقابل خود ی مهاد بددت مقامات و دفاع از حقوق دهروندان دابزادهامقامات ادادی است. جکی از مهمترجن 

سری و تصمیمات اداده کجترل بضاجی است. دد حکمرانی خوب دابطه حکومت کججدگان و حکومت 

دود و هم دهروندان خود یمدود که هم احترام به حقوق دهروندان دعاجت یمی تجظیم اگونهدوندگان به 

که دد فراججد حکمرانی خوب توان گفت یمسازند. به جرات یمدا برای مشادکت و جادی دادن به دولت آماده 

ها یاستستوانجد جک سوجه ینمبدون دد نظر گرفتن حقوق ملت  هاحکومتو ها دولتجگر د دد عصر کجونی،

 (56: 1393زودانی، ) ی خود دا طراحی کججد.هابرنامهو 

 

 ( تمیز حکومت از حکمرانی3

ذه و اجااد هماهجگی بین های متخیمشها و خط یاستسحکومت نهادی است برای عملی کردن      

ی و دوش حکومت داهبر جی کردن،حمکروا ی مختلف جک جامهه. اما حکمرانی به مهجای داندن،هابخش

 (18: 1395)بشقاجی نژاد،  کردن جا عملکرد دولتمردان است.

 

 ( عناصر حکمرانی خوب4

گستره فهالیت  خصوصی و جامهه مدنی است بخش حکمرانی خوب مستلزم عجاصر سه گانه حکومت،     

اجن سه بخش دد هر دولتی با توجه به دژجم سیاسی و میزان آزادی و آزادی خواهی بافت تادجخی و فرهجگی 

 آن متغیر است.
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باجد توامجد بادد تا بتوانجد اجزای دجگر دا نیز توانمجد و کاد  حکومت دد حکمرانی وب،الف( حکومت:      

کجد نه جک مالک و کاد فرما. باجد با عجاصر دجگر همکادی یماجفا  نقش تجظیم کججده دا حکومت آمد گرداند.

 گیرد.یمی اجن زنایر براد هاحلقهالزم دا دادته بادد تا حکمرانی خوب دکل بگیرد و خود جکی از 
 (26: 1395)بشقاجی نژاد، 

رجق ط از سازد،یمدد حکمرانی خوب بخش خصوصی با بستری که دولت فراهم ب( بخش خصوصی:      

 زاجی، ادتغال تواند به تولید ثروت،یمها، حماجت از دبابت سالم و جلوگیری از انحصاد جینادسامرتفع کردن 

ابتصادی ابدام نماجد. زجرا اجن بخش ظرفین باالجی دد جهت اجااد استقتل و پوجاجی ودد آمد زاجی دد  دونق

 (27: 1395)بشقاجی نژاد،  بادد.یمابتصاد دا دادا 

جامهه مدنی دد چاد چوب جامهه دجاسی و تادد گراجی، نوعی دیوه زندگی و  ( جامعه مدنی:ج     

دود که ای از دوابط اطتق مینمادی از پیشرفت تمدن بشری است. جامهه مدنی دد مقابل دولت به حوزه

های خصوصی نهادهای مشادکت بانونی و خادج از دخالت بددت سیاسی است وماموعه ای از تشکل

ها واصول، گیرد و دادای ادکان واصولی است که تجها با تحقق جافتن اجن داخصسسات تمدنی دا دد بر میمؤ

های جامهه مدنی عبادتجد از: آزادی، ترجن داخصدود. مهمجامهه مدنی به مفهوم وابهی خودش نموداد می

ا. دد اجن جوامع، نظام های عمومی وخصوصی، تساهل و مدادبانونمجدی، کثرت گراجی، مشخص بودن حوزه

های ها، طبقات، دسانهها، انامنهای فشاد، اتحادجههای ذججفوذ، گروهحاکم کثرت گراست ودد آن گروه

 کججد.جمهی، احزاب سیاسی، سجدجکاها وگروه های دجگر سیاسی برای کسح بددت با هم دبابت می
اسطه بین بددت حکومت و آزادی افراد (. دد تهرجف دجگر جامهه مدنی گروهی است و70: 1385ازغجدی، )

های جوامع مدنی به ساختاد یتفهالکججد. داجره یمکه با تمهیدات خود بین بددت و آزادی تهادل بربراد 

 (28: 1395گردد. )بشقاجی نژاد، یمی دموکراتیک باز نهادهاحکومت و 

 

 ی حکمرانی خوبهاشاخص( 5

 تهیین نیز جامهه جک حکمرانی خوبی ددجه تشخیص برای دا جیهاداخص تا کوددیم خوب، حکمرانی     

 جکی عجوان به جهانی بانک. نماجد سجاش بابل چجد مهیادهاجی جا نشانگرها طرجق از دا هاداخص اجن و نموده

 حکمرانی باد اولین برای است، نموده مجتشر 1989 سال دد که گزاددی دد مهتبر المللی بین نهادهای از

 کرد. جفتهر پاسخگو ادادی نظام و اعتماد بابل بضاجی نظام کادآمد، عمومی خدمات ادائه نعجوا به دا خوب

 هاآن واسطه به که است نهادهاجی و فرآججدها ها، مکانیزم دامل نهاد اجن جفتهر اساس بر خوب یحکمران
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 دا تههداتشان و کججدیم اجرا دا خود بانونی حقوق دنبال، دا خود مجافع مدنی نهادهای و هاگروه دهروندان،

 کججد.یم تهدجل دا تفاوتشان و سازندیم برآودده

 از خوب حکمرانی که است اجن دادد هاجمپادادا دبه بقیه با پاداداجم دبه اجن که اییاساس تفاوت لذا     

 دد هاجمپادادا دبه بقیه که صودتی دد ،دودیم تحمیل کشودها دولتی مدجرجت به المللی جا فراملی بین سطج

 برند.یم بهره آن از خود جامهه سیاسی فرهجگی، بافت و دولتمردان ستئق و عتئق به توجه با و ملی سطج

 حکمرانی دجاساجی ضمن تا پرداختجد، آن یهاداخص بیان به خوب حکمرانی دجاساجی و جفتهر دد یاعده

 مجظود اجن برای .بپردازند مختلف جوامع دد آن سجاش و گیری ه انداز به هاداخص از استفاده با خوب،

 از اندنموده مهرفی خوب حکمرانی برای هاجیجژگیو و هاداخص جک هر المللی بین نهادهای و هاگروه افراد،

 ابتصادی مدجرجت و اجتماعی توسهه محودی، دولت دهروندان، مشادکت :مانجد جیهاداخص هاتروداه جمله

 دده مهرفی هایجژگیو به دستیابی دد میزان هر به که مهتقدند و اندنموده مهرفی خوب حکمرانی برای دا

 هاجیجژگیو با خوب حکمرانی کل دددود. یم نزدجک خوب حکمرانی به دود، حاصلو توفیق  موفقیت

 توافق و عمومی آدای به توجه پذجری، مسئولیت و پاسخگوجی دفافیت، بانون، حاکمیت مشادکت،: چون

 دود.یممطرح  کادآجی و اثربخشی برابری، ،(اجماع) جمهی
 ،جهانی و یامجطقه نهادهای و نیروها مدجرجت و هاسازمان بین افراد، میان تجوع نظرگرفتن ددالف( 

 ،نهادها و بازجگران میان تهامتت تغییر و فرآججدها، ،هایطمح پوجاجیب( 

 ،دولت نقش کردن عقتجیج( 

 ،جدجد هاییتمسئول و هانقش ببول برای خصوصی بخش و مدنی ههجام و دهروندان نفهان، ذی افراد، تقوجتد( 

 ،دسمی غیر خودگردانی و دسمی حکمرانی بین افزاجی هم اجااده( 

 دد دراکت ادتقای و اجااد و مالی، مدجرجت و مشی خط تقوجت انسانی، مجابع بهبود دامل سازی، ظرفیتو( 

 ،ددد زمیجه

 .محلی و ملی ،یامجطقه انی،جه سطوح دد برابر و ابتصادی کادسازز( 
 

 :نمود ترسیم دا زجر جدول توانیم نآ مشخصه عتجم و خوب حکمرانی یهاداخصه بیان مقام دد
 هانشانه هاشاخص ردیف

1  

 دولت بودن پاسخگو و مردم اظهادنظرحق 

، ج( عادالنه و افدف حقوبی ( نظام، بهادولت مجظمالف( تغییر

 کاد و کسح صاحبان اطتعات یزانم، د( هافرصت برابر توزجع

 ددن بطبی( ب ،هااعتصاب و اجتماعی هاییری( ددگالف خشونت وعدم سیاسی ثبات 2

 براندازی و کودتا، د( بومی یهاتجش، ج( سیاسی هاییفط
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3  

 دولت اثربخشی

 اجرای دد دولت تواناجی، ب( دولتی نهادهای جی( کادآالف

 نفع به گزادی سیاست، د( عمومی خدمات کیفیت، ج( هابرنامه

 کاد و کسح

4  

 بادمقردات جا مقردات کیفیت

، دستمزدها و هایمتب کجترل، ب( ابتصاد دد دولت ( مداخلهالف

 برای دولتی هایجتمحدودی، د( اتهرفهغیر  و یاتهرفه موانعج( 

 هابجگاه یستأس

5  

 بانون حاکمیت

، ج( بضاجی نظام استقتل، ب( بضاجی نظام به ( اعتمادالف

 هایججه( هز، دامجیت اجااد برای امجیتی نیروهای کادآجی

 بانکی نظام دد فساد و جرم تخلف،

 دد ( فساد، جاددد مدجران فساد، ب( دولتی مقامات فسادالف(  فساد با مبادزه 6

 ددوه پرداخت( د ،عمومی خدمات
 

 ( مشارکت5-1

 مشادکت حداکثر خود جامهه یاداده دد نهادمجد ابزادهاجی اب بتوانجد مردم که است اجن مشادکت از مجظود     

 مشادکت داخص هایجژگیو از نهادمجد مدنی مشادکت و حزب تشکیل آزادی و بیان آزادی. بادجد دادته دا

 پردازند.یم خود اجتماعی سیاسی سرنودت تهیین به نهادمجد طرجق از مردم مشادکت داخص دد بادد.یم

 قانون ( حاکمیت5-2
 

 نهادمجد مشادکت برآججد که بانونی جهجی است مدنظر جامهه دد مجصف بانون وجود داخص اجن دد     

 بی و بانونمجد پلیس و فساد از عادی و فطر بی بضاجی دستگاه باجستی مجظود اجن تحقق برای بادد جامهه

 .بادد دادته وجود فطر

 ( شفافیت5-3

 داخص . دداست مردم برای جامهه دد فهم بابل و ادزان و آزاد گردش وجود مجظود داخص اجن دد     

 .نبادد محدود و دانتی اطتعات و بادد دادته وجود باجد هادسانه آزادی دفافیت

 پذیری ( پاسخگویی و مسؤولیت5-4 

 و مردم نیازهای به و بادجد مسإول و پاسخگو مردم مطالبات مقابل دد حکومتی نهادهای جهجی     

 .دهجد نشان عملی توجه نانآ یهاددخواست
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 سازی ( اجماع5-5

 باجد بزده دتا تصمیمات از و دود تهیه مردم ددازمدت مجافع به توجه با باجستی حکومت تصمیمات جهجی     

 بین دد عمومی اجماعی تا برد بهره سازی تصمیم دد لفمخا و موافق نظرات تمام از باجستی و کرد خوددادی

 مخالف و موافق با کردن مشودت سازی اجماع دد .گیرد صودت جامهه یتوسهه به نیل برای سیاسی گروهای

 بادد.یم مهم هایاستس تدوجن برای

 ( برابری5-6

 و فانصا اساس بر جامهه دد امکاناتو  بادجد برخودداد برابر یهافرصت از باجد جامهه افراد تمام جهجی     

 توان و الزم هایجتحما و بپردازد جامهه دد ضهیف ابشاد سازی توانمجد به باجد دولت و دود توزجع داجستگی

 .گیرد صودت فضهی ابشاد از بخش

 بخشی اثر و ( کارایی5-7

 خدمات کادآمدی برای بخش اثر جیهابانون و از تواناجی توزجهی باالجی بر خودداد بادد حکومت جهجی     

 دد کادآمد ساالدی دجوان وجود .نماجد دوجنت زجست محیط تقوجت و حفظ به توجه حال عین دد و عمومی

 بادد.یم مهم داخص اجن

 

 ( مدل مفهومی پژوهش6

بر  گفته دد مدل نهادی آنچجانکه مدل سیاستگذادی دد اجران بیشتر با مدل نهادی نزدجک است.     

ی به وسیله دد اجران اعمال سیاستگذاد ساختاد سازمانی دولت دد تهرجف و اجرای سیاستگذادی تاکید دادد.

جن وضهیت نادی ا جا دخص ولی فقیه تالی جافته است. حاکم حاکمیت بیشتر دد دخص پادداه جا سلطان،

ی وبری است. براججد اجراجی سازی چجین مدلی دد اجران مجار به الگوهااز فرهجگ سیاسی پددساالد و 

 دود.ینمحکمرانی خوب 
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 ایران اسالمی جمهوری در خوب حکمرانی یهاشاخصه( ارزیابی 7

ابتصادی و فرهجگی و به دیوه  اجتماعی، دد جک نگاه کلی دد اجران سیاستگذادی دد چهاد حوزه سیاسی،

دولت  گیرد. کادگزاد اصلی سیاستگذادی دد اجن چهاد حوزه دولت است. به عبادت دجگر،عمودی صودت می

ولت دد سیاستگذادی دد حوزه سیاسی فهال ماجشا و بازجگر اصلی امر سیاست گذادی است. براججد دخالت د

دد حوزه ابتصادی استاتیسم جا اتاتیسم و  دد حوزه اجتماعی ددهم کاد کردی، توسهه نیافتگی سیاسی،

 فربگی دولت و ضهف بخش خصوصی و دد حوزه فرهجگی تولید فرهجگ سیاسی ناسالم خواهد بود.

 نیجدول وضهیت اجران دد حکمرانی خوبی بر اساس آماد بانک جها
های حکمرانی داخص

 خوب

 حاکمیت مشادکت

 قانون

پاسخگویی و  شفافیت

 پذیری مسؤولیت

 اجماع

 سازی

 و کارایی برابری

 بخشی اثر

 67/45 26/23 24/27 33/11 25/24 96/25 48/20 آماد بانک بانک جهانی
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 با تاکید بر مشارکت ایران اسالمی جمهوری در خوب حکمرانی یهاشاخصه( ارزیابی 7-1

دوندها و فراججدهای مشادکت بسیاد ضهیف است.  دد اجران به علت فقدان فرهجگ سیاسی مشادکتی،     

فرهجگ  توان آن دد هجگام برگزادی انتخابات مشاهده کرد.فرهجگ مشادکت فقط موسمی است و می

ستصوابی مشادکت دد اجران بیشتر تبهی ومحدود است. دولت دد آداجش و چیجش نامزدها از طرجق نظادت ا

کجد. همچجین ما دد فرهجگ مشادکت داهد دکاف ججسی و دکاف سجی هستیم. دکاف سجی دخالت می

ها دا ندادند. زنجد و استقتل دأی دد انتخاببه اجن مهجی که زنان تابع همسران خود دست به انتخاب می

دا دادند. فقدان احزاب  دکاف سجی همه جوانان انگیزه بیشتری نسبت به میان ساالن و پیران دد مشادکت

دهد. به های مشادکت دا به طرف مشادکت تبهی و محدود سوق مینهادججه دده نیز دوندها و سمت گیری

اجن ترتیح دد جمهودی استمی اجران درکت دد انتخابات و انداختن برگ دأی به صجدوق دأی تجها نشانه 

 فرهجگ مشادکتی است.

 با تاکید بر حاکمیت قانون ایران اسالمی جمهوری در وبخ حکمرانی یهاشاخصه( ارزیابی 7-2

دد جمهودی استمی اجران به دغم پذجرش تفکیک بوا ما داهد دد هم کاد کردی سه بوا هستیم. کاد      

دود. دد وضهیت تداخل کادکردی یمکرد های سه بوا بر اساس اداده حاکمیت )دولت( اعمال و اجرا 

ی بانون و اجرا جابد. به اجن ترتیح دولت دد وضع بانون،یمسیاسی تقلیل استقتل بوا دد تمشیت نظام 

 بانون، است افزاجش به دو جامهه دد متاسفانه که هجاادینظادت بر آن فهال ماجشا است. به اجن ترتیح 

 ، است. بهبضاجی نظام به اعتمادی بانون گرجزی، نادی از عدم دوندها. بخشی از مدادی بانون تا است گرجزی

کجد و برخی از الیت های ابزادی دا از یماجن مهجی که نظام بضاجی دد اجرای بوانین تبهیض آمیز عمل 

 سوجی ازداهدی بر اجن مدعاست.  بانکی نظام دد فساد و جرم تخلف، هایججههز دادد.یماجرای بانون مهاف 

 به ابدام برجامهه ان اثرات و بانون جک اجرای خصوص دد سجای امکان و جامهه دراجط به توجه بدون دولت

 فشادهای و نشده نهادججه وجوددان دد بانون هجوز که دهروندانی دجگر سوی از و نماجدیم بانون جک وضع

 برای مفری جافتن دد سهی حاکم طبقه دادن براد الگو باو  کرده وادد فشاد نانآ به طرف همه ازمختلف 

 نظادت به توانیم باده اجن دد که است بانون از مختلف رتفاسی موضوع ،دجگر بحث. دادند بوانین اجرای

 صودت بضات توسط وکثرتا گیردیم صودت بانون از که نیز ختلفیم تفاسیر وابع دد. کرد اداده استصوابی

 .بانونمدادی ات است گرجزی بانون نوعی خودگیرد، یم
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 ا تاکید بر شفافیتب ایران اسالمی جمهوری در خوب حکمرانی یهاشاخصه( ارزیابی 7-3

یت مصلحتی است. به اجن مهجی که اگر دفافیت مجار به تقوجت نظام دفاف دد جمهوی استمی اجران،     

دود. صدا و سیما و جراجد دست داستی ترجبون انهکاس یمیزه برای دفافیت تقوجت انگ سیاسی بادد،

اجن  به گیرد.یمجای دفافیت دا  انسودس دفافیت است. اما هجگامیکه دفافیت دد جهت مجافع نظام نبادد،

ی دوندهاگیرد. کادگزاد و عامل اتخاذ چجین داهبردی حاکمیت است و یمترتیح سانسود جای دفافیت دا 

ترجن و ها و اطتعات ابتصادی از مهمموضوع دفافیت دادهگردد. اما یمآن بر اساس مصلحت اعمال 

وجژه کشودهای دود و دد غالح کشودهای دنیا بهدماد می ترجن موضوعات دد اداده ابتصاد بهزجربجاجی

دفافیت الزمه تحول ابتصادی است.  .ترجن الزامات ابتصادی استجافته مساله دفافیت از اساسیتوسهه

های ابتصادی المللی بر نقش دفافیت ابتصادی دد پیشبرد اهداف ابتصادی نظامامروزه همه نهادهای بین

کججد. سازی هر چه بیشتر ددد ابتصادی سالم و پاجداد مهرفی میعاملی مهم دد زمیجه تاکید و اجن مؤلفه دا

متاسفانه نبود دفافیت، باعث بی انضباطی دد ابتصاد اجران دده است. اجن بی انضباطی دامل بی انضباطی 

بیجیم و جه میکجیم، بی انضباطی مالی که آن دا دد سجد بودپولی که ما آن دا دد سیستم بانکی ماالحظه می

بیجیم. به جای آنکه مسابقه بگذادجم و افراد دا جذب بی انضباطی ادادی است که آن دا دد سیستم ادادی می

کجیم. دد حالی که همه جای دنیا از طرجق مسابقه و آزمون کفاجت دا وادد خدمات دولتی میکجیم، افراد بی

 .کججددولت می های ددجه جک دا جذببهترجن فادغ التحصیتن دانشگاه

با تاکید بر پاسخگویی و  ایران اسالمی جمهوری در خوب حکمرانی یهاشاخصه( ارزیابی 7-4

 مسئولیت پذیری

 نبوده جامهه هاییازمجدین وبراساس مجظمتغییرات  عمتً  مجظم تغییرات جهت دد تتش مغد علی     

 به مردم نظر کردن جلح با تجها دولتو است دده موجح دا امود کردن تخصصیغیرو وظاجف تداخل وبیشتر

 وبیان مردم مسائل دفع به ملزم خوددا مقامی هیچ ججکها ،دادد مهضتت کتمان دد سهی غیر ضرودی مسائل

 با دابطه جا و خود ثروت پشتوانه به که دادانی سرماجه دوزافزون پیشرفتسوی دجگر،  از داند.ینم خود عملکرد

 و کججد ترینسجگ خود ئجفع به دا عدالت ترازوی وکفه گیرند بهره بیشتری اناتامک از اندتوانسته کشود سران

 باجد پاسخگوجی داستایدد  .است ناعادالنه و غیر دفاف سیستمی نشانگر یهمگ ،طبقاتی عمیق فدکاجتاً نها

 کوچک وبتی تا نیز خصوصی ینهادها اما ،بادجد پاسخگو هم مقابل دد ومردم یخصوص ،دولتی نهاد سه

 اما هستجد پاسخگوجی به ملزم دهروندی واسطه به نیز مردم و هستجد پاسخگو دولت برابر دد تجها د،ستجه

 .وجود پاسخگوجی دوابط ساجر
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 سازی با تاکید بر اجماع ایران اسالمی جمهوری در خوب حکمرانی یهاشاخصه( ارزیابی 7-5

گان ابزادی دد فراججدهای تصمیم گیری و دد اجران به جهت دراجط دانتی و موازی کادی و نفوذ نخب     

دولت عامدان و با تلقی کردن نخبگان فکری به  تصمیم سازی فراججد امر اجماع کاد مشکلی دده است.

دهد. دد بددت مانتود نخبگان فکری دا دد فراججد تصمیم گیری دا کاهش می عجوان نیروهای غیر خودی،

دوند. نخبگان ابزادی نیز به جهت نزدجکی به ق به کاد گرفته میدراجط دانتی افراد بدون داجستگی و استحقا

بیججد. اجن دراجط زمیجه دا برای اجماع های امود خطیر محق میچرخه بددت خود دا دد تصمیم گیری

 سازی فراهم کرده است.

 با تاکید بر برابری ایران اسالمی جمهوری در خوب حکمرانی یهاشاخصه( ارزیابی 7-6

اساسی جمهودی استمی اجران که ثمره انقتب مردمی اجران با دهبری امام داحل )ده( است، به  بانون     

ادکال گوناگونی به حقوق اساسی مردم و ملت اجران اداده کرده است. دد بردسی بانون اساسی مشخص 

ل و مفاد بانون ، اجن بانون بر تهدادی اصول کلی و بجیادجن استواد است که بر اساس آنها دجگر اصودودیم

دد فصل سوم بانون اساسی که به موضوع حقوق ملت اختصاص دادد، اولین اصل جهجی  .نگادته دده است

که بادجد از حقوق مساوی  اییله: مردم اجران از هر بوم و ببکجدیانون اساسی چجین بیان مب  اصل نوزدهم

همچجین دد بجد نهم از اصل سوم . نخواهد بود سبح امتیاز هاجنبرخوددادند و دنگ و نژاد و زبان و مانجد ا

بانون اساسی بیان دده است: دولت جمهودی استمی اجران برای دسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به دفع 

بادد. دد دراجط یمادی و مهجوی م هاییجهتبهیضات نادوا و اجااد امکانات عادالنه برای همه دد تمام زم

های برخودد و مواجهه بر اساس برابری یسممکانی مبجی بر برابری متاسفانه حاضر و به دغم نص بانون اساس

 برند.یمنیست و کسانی که به چرخه مجظومه بددت نزدجکترند از حاکمیت بهره بیشتری 

 بخشی اثر و با تاکید بر کارایی ایران اسالمی جمهوری در خوب حکمرانی یهاشاخصه( ارزیابی 7-7

 پاسخگوجی دفافیت، بانون، حاکمیت مشادکت، کاداجی و اثر بخشی حاکمیت نتیاهوابهیت آن است که      

آناائیکه دد  لذا و از است، برابری ،(اجماع) جمهی توافق و عمومی آدای به توجه پذجری، مسئولیت و

های حکمرانی خوب با کاد گزادی دولت با نقص مواجه است جمهودی استمی اجران هرجک از اجن داخص

سیاسی و فرهجگی نظام  ابتصادی، نباجد داهد کاداجی و اثر بخشی سازوکادهای امر اجتماعی،ما نمی 

 سیاسی ئ حاکمیت بادیم.
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 نتیجه گیری

 دولتها به که کجد فراهم دا ادزدمجدی مهیادهای تواندیم خوب، حکمرانی مفهوم عمیق دجاخت و ددم     

 ستمت آوددن فراهم یهاداه و نهادی مختلف الادک بین دابطه از بهتری ددم تا کجد کمک جوامع و

 جا داه نقشه جک تواندیم خوب حکمرانی بهتر ددم .آودند دست به دهروندان برای ابتصادی اجتماعی

 حاکمیت و ، مشادکتجیبشر، پاسخگو حقوق دموکراسی، :چون یخصوص مفاهیم دد بضاوت برای مبجاجی

 با و دوند جمع جکاا دد ادزدها و فاهدا اجن همه که دهدیم دست به چادچوبی حال ددعین و است بانون

 و ی، اجتماعیاسیابتصادی، س توسهه از اعم انسانی توسهه فاهدا همسوجی، و همگراجی حداکثر اجااد

 . دد جک نگاه کلی دد اجران سیاستگذادی دد چهاد حوزه سیاسی،دود دنبال مردم، محودجت با فرهجگی

گیرد. کادگزاد اصلی سیاستگذادی دد اجن چهاد و به دیوه عمودی صودت می ابتصادی و فرهجگی اجتماعی،

دولت فهال ماجشا و بازجگر اصلی امر سیاست گذادی است. براججد دخالت  حوزه دولت است. به عبادت دجگر،

دد  دد حوزه اجتماعی ددهم کاد کردی، دولت دد سیاستگذادی دد حوزه سیاسی توسهه نیافتگی سیاسی،

تصادی استاتیسم جا اتاتیسم و فربگی دولت و ضهف بخش خصوصی و دد حوزه فرهجگی تولید حوزه اب

 فرهجگ سیاسی ناسالم خواهد بود.
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