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Abstract  
The method and model of good governance is a new and key issue that has entered the concept of 

development and has rapidly attracted the attention of all people since more than 2 decades ago. According 

to the global indicators, good governance has 3 elements of government, private sector, and civil society. It 

also includes some indicators and features such as participation, rule of law, transparency, accountability, 

responsibility, regard for public votes, public agreement or consensus, equality, effectiveness, and 

efficiency. With respect to the above points, the present study aims to assess good governance indicators in 

the Islamic Republic of Iran based on the existing indices. The initial question of the article is: How is good 

governance condition from the view of triplet elements as well as features of good governance in Iran? 

After reviewing the governance condition based on global indicators, a hypothesis is raised that claims the 

global model is not useful for the evaluation of the governance condition in some countries like Iran as they 

need native models with some integrative standards. Due to ontological distinctions (different governance 

elements compared to global standards), we need a distinctive epistemological system. According to global 

indicators in the Islamic Republic of Iran, since policy making in political, social, economic, and cultural 

domains is conducted by the government (governance) through a vertical method, the results of government 

policy making will be incompatible with governance indicators. Therefore, regarding features of the Middle 

East as well as native components of Iran, we need to determine some native indicators in order to have a 

better perception of the governance condition in Iran.  
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 چکیده
متد و الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که بیش از دو دهه اخیر به ادبیات توسعه وارد شد و به سرعت توجه همگان را 

ها  دارای سه عنصر دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و دارای شاخص خوبی حکمرانبه خود معطوف کرد. براساس معیارهای جهانی 
اجماع، یا  جمعی توافق و عمومی آرای به پذیری، توجه مسئولیت و قانون، شفافیت، پاسخگویی مشارکت، حاکمیت :هایی چون ویژگیو 

های حکمرانی خوب در  ه ارزیابی شاخصاست. با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر تالش دارد که ب کارآیی و برابری، اثربخشی
: وضعیت حکمرانی خوب از منظر عناصر ذا پرسش ابتدایی مقاله این استل جمهوری اسالمی ایران بر اساس معیارهای موجود بپردازد.

نی، این های حکمرانی خوب در ایران چگونه است؟ پس از بررسی وضعیت حکمرانی بر اساس معیارهای جها گانه و از منظر ویژگی سه
مندی از الگوی جهانی برای سنجش وضعیت حکمرانی برای کشورهایی نظیر ایران راهگشا نبوده و این  شود که بهره فرضیه مطرح می

شناختی)وجود عناصر سازنده  باشند. زیرا به علت تمایز در ساحت هستی دسته کشورها نیازمند الگوهایی بومی با استانداردهای تلفیقی می
 به ایران اسالمی جمهوری در باشیم. بر اساس معیارهای جهانی متفاوت از فضای جهانی( نیازمند دستگاه معرفتی متمایزی میحکمرانی 

 صورت عمودی شیوه به و دولت )حاکمیت( وسیله به فرهنگی و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حوزه چهار در سیاستگذاری آنکه جهت
های منطقه خاورمیانه و بومی  خواهد بود. لذا با توجه به ویژگی حکمرانیهای  شاخص با ناهمسو دولت گذاری سیاست این گیرد، نتایج می

 تا برداشت بهتری از وضعیت حکمرانی در ایران به دست دهیم. باشیم های بومی می کشور ایران نیازمند تعیین برخی شاخص

 بومی.الگوی ، جمهوری اسالمی ایران، حکمرانی مطلوب های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 0

بر اساس معیارهای جهانی در جمهوری اسالمی ایران نشان  مرور و تأملی بر الگوی حکمرانی خوب
ها و های نظام سیاسی با چالشدهد که این الگو به عنوان الگویی قابل پذیرش برای گردش سازوکارمی

 موانعی مواجه بوده است. 

سازی الگوی حکمرانی خوب در جمهوری اسالمی راییهای موجود در اجوجود چالش، در این ارتباط
به دو متغیر مهم وابسته است. نخست اینکه این الگو بر اساس سازوکارهای جهانی و معیار ، ایران

در حالی که حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران در ، های حداقلی و لیبرال تعریف شده استدولت
و فاصله معناداری با الگوهای جهانی موجود دارد. اگر از منظر بستری کاماًل متناسب با محیط شکل گرفته 

به علت نقش پیشتازی دولت در گردش ، رویکردهای جهانی به جمهوری اسالمی ایران نگاه کنیم
، های سیاسییعنی عرصه، هاها و عرصههای نظام سیاسی و حضور دولت در غالب زمینهسازوکار

رنگ بخش بررسی و سنجش دولت وجود ندارد. یا نقش کم امکان، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی
شود. مقوله مشارکت و جامعه مدنی نیز مثابه چالشی جدی در نظر گرفته می خصوصی نیز در این بررسی به

به همین صورت برجسته خواهد شد. در جمهوری اسالمی ایران وظیفه به وجود آوردن محیط سیاسی و 
سازی و تسهیل شرایط و امکانات آمد و اشتغال و همچنین وظیفه فراهمحقوقی مناسب و وظیفه ایجاد در

بر عهده ، اجتماعی و سیاسی، های اقتصادیهای فعال در فعالیتبرای تعامل سیاسی و اجتماعی گروه
ای از نهادهای وجود برخی نهادهای میانی که مجموعه، های لیبرالدولت است. اما برخالف دولت

، کمیته امداد، نهادهایی مانند اوقاف، نظیر بنیادهای زیر نظر رهبری نظام، دهندمیغیردولتی را تشکیل 
های تعیین شده توسط خود آستان قدس و... همگی در کنار نهاد دولت تالش دارند تا به برخی از شاخص

 احترو با توجه به تمایز در س اسالمی نزدیک شوند. از این -حکومت در ساحت حکمرانی شایسته ایرانی
نیازمند ، گری در جمهوری اسالمی ایران( های متمایز در عرصه کنششناختی )یعنی وجود پدیده هستی

از کارکرد و نقش ، ممکن است به دلیل پیشتازی نقش دولت، دستگاه معرفتی متمایزی هستیم. بنابراین
متغیرهای نهادی  اما وجود، های نظام سیاسی کاسته شده باشدبخش خصوصی و جامعه مدنی در سازوکار

وضعیت حکمرانی  پژوهش حاضر تالش دارد که دیگر ممکن است بخشی از این نقیصه را جبران نماید.
میزهای آن در هر مهای جهانی ارزیابی کند و خط خوب در جمهوری اسالمی ایران را بر اساس ویژگی

 بخش را با الگوی بومی شده مشخص نماید. 
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 مطلوب از حکمرانی خوب تا حکمرانی. 2

امروزه نگاه به حکمرانی از حالت استاندارد اولیه تعریف شده جهانی خارج شده است. شاهد این امر 
 (، حکمرانی1011ظهور مفاهیمی نظیر حکمرانی سّنتی، حکمرانی مدرن الکترونیک )احمدی و همکاران، 

حکمرانی پایدار ، (1011، حکمرانی متعالی )زارعی و همکاران، (1211، ساالرانه )ابوالحسنی مردم
و یا حتی مفاهیمی نظیر حکمرانی تنظیمی در حوزه مدیریتی )زارعی و ، (1213، )عیوضی و همکاران

حکمرانی شایسته )ابطحی و ، (1211، مطلقحکمرانی سایبری )چمنی و دوستی، (1213، همکاران
، (1210، ر و همکارانحکمرانی خدامدار )بردبا، (1211، حکمرانی جهادی )مزینانی، (1213، همکاران

متولد شدند. ، «حکمرانی خوب»از جمله مفاهیمی هستند که پس از « حکمرانی مطلوب»و در نهایت 
های مفهوم اولیه و استاندارد جهانی حکمرانی ظهور و شیوع این مفاهیم نخست ریشه در ناکامی و شکست

های ارائه شده است. به این صورت که هر مند بودن الگوخوب دارد و در گام دوم نیز ضرورت توجه به زمینه
هنجارها و باورها و... ممکن است به یک نوع مدل حکمرانی ، ای بسته به شرایط محیطیکشور یا منطقه

های حکمرانی با معیارهای بانک جهانی اساسًا قابل اجرا نباشد و یا نیاز داشته باشد. یا برخی از شاخص
هایی ویژگی با خوب حکمرانیده و بررسی باشند. به عنوان مثال مشاه، فاکتورهای جدیدی قابل احصاء

 توافق و عمومی آرای به توجه، ذیریپمسئولیت و گویی پاسخ، شفافیت، قانون حاکمیت، مشارکت چون
 شود. مطرح می کارآیی و اثربخشی، برابری، (اجماع) جمعی

 الگوی حکمرانی خوب -0شکل 
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گذاری و حکمرانی در ایران بیشتر به مدل نهادی نزدیک است. مدل  سیاستمدل ، (1بر مبنای شکل )
گونه که از سوابق  گذاری تاکید دارد. همان نهادی بر ساختار سازمانی دولت در تعریف و اجرای سیاست

گذاری به وسیله  اعمال سیاست، گیری دولت و ملت در ایران پیداستگذاری از تاریخ شکل سیاست
شود و سازی چنین مدلی در ایران منجر به حکمرانی خوب نمیوده است. برایند اجراییحکومت )دولت( ب

 و اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حوزه چهار در گذاری سیاست ناهمسو با آن است. بر طبق دیاگرام فوق
 با ناهمسو دولت گذاری سیاست این نتایج، گیردمی صورت عمودی شیوه به و دولت وسیله به فرهنگی

خوب منطبق بر استانداردهای تعیین شده به وسیله بانک جهانی است. در این مدل  حکمرانیهای صشاخ
نشان داده شده که چگونه نقش بالمنازع دولت منجر به نتایج ناهمسو با الگوی حکمرانی خوب در 

 جمهوری اسالمی شده است.

 
 مدل مفهومی پژوهش -2شکل

دست و یکپارچه نیست را تغییر دهیم، و به  در ایران یک بازیگر یکدر حالی که اگر متغیر بازیگر اصلی که 
اسالمی را درک خواهیم کرد. به عنوان مثال در مقوله  -بازیگران متعدد توجه نماییم، مدل حکمرانی ایرانی

سازی، ما با نهادهای متکثر ارتش، سپاه، بسیج مواجه هستیم که در این مدل مفهومی و الگو، این امنیت
شود، های امنیتی در ایران توسط دولت به صورت عمودی انجام نمیگذاری شود. سیاست ار دیده نمیساخت

گردد. این امر ما را به ناتوانی الگوی حکمرانی بلکه توسط نهادی متفاوت ذیل حاکمیت طراحی و اجرا می



111  0010،  63شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

ست با مروری اجمالی بر رو الزم ا شود. از اینخوب جهانی در تحلیل وضعیت حکمرانی در ایران رهنمون می
 -های ایرانیاساس وضعیت حکمرانی خوب در ایران، توجه به حکمرانی مطلوب و بر اساس شاخص

رسد که بر اساس دو ایده متفاوت، رابطه میان دو مفهوم اسالمی را در دستور کار قرار دهیم. به نظر می
اص ِمن وجه است، زیرا در برخی حمکرانی خوب و حکمرانی مطلوِب جمهوری اسالمی ایران، عام و خ

کنند. لذا، این سازه نیازمند ها اشتراک دارند و در برخی دیگر اساسًا تفاوت و تمایز ماهوی پیدا میپدیده
 دستگاه معرفتی متفاوتی است که بتواند از پِس تحلیل وضعیت حکمرانی مطلوب در ایران براید. 

 گرایی( )مشارکت، قانون های الگوی حکمرانی خوب صارزیابی جمهوری اسالمی ایران براساس شاخ .6

 مشارکت. 6-0

، 0: ج1233، )دهخدا است کردن دانسته یزمعادل شرکت کردن و انبامشارکت را نامه دهخدا لغت
ن یدانند و در ایت و تعهد خود در گروه میمسئول، یمشارکت را عمل اجتماع، گریان دیبه ب (.3666ص

افراد  رگذار و محسوسیدخالت تأث، ت در جامعهیرش نقش و مسئولیحضور مردم و پذ نکاتی چونان بر یب
نفعان برای  های فردی یا گروهی ذیکارگیری توانمندیبیعنی فرایند  مشارکت، شود. به این ترتیبتاکید می

گاهانه، دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند و انتخاب ، پذیرش جمعی، خواست جمعی، رفتار آ
احساس نیاز برای حل ، وجود نیازهای مشترک اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است

شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد ، یک مشکل
(. 63: ص1200، ری نشاط)نو ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست و شناخت آنان از توانایی

شویم که  متوجه می، نگاه شودمثابه یک حق  مشارکت بهاگر به ، اعالمیه جهانی حقوق بشر 33ماده طبق 
 مطابق با اعالمیه جهانی حقوق بشر حق دارند که در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند ها انسان تک تک

(Saly, 2005: p.97). مشارکت بر اساس معیارهای حکمرانی جهانی )بانک جهانی( متضمن ابزار های
آزادی تجمعات و آزادی انتخابات است و اساسًا ، آزادی تشکیل حزب، آزادی بیان، نهادمندی چون آزادی

توانند با استفاده از این شود. به این ترتیب مردم می امکان مشارکت میسر نمی، بدون وجود این نهادها
، اجتماعی، و در نهایت به تعیین سرنوشت خود یعنی سرنوشت سیاسی خود جامعه ادارهها برای بزارا

به ، در جوامع دموکراتیک ها چنین است کهاقتصادی و فرهنگی بپردازند. قضاوت بر اساس این شاخص
های امر فرایند، جهت فراهم بودن فرهنگ مشارکت و همچنین فهم شهروندان از ضرورت مشارکت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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به جهت فقدان و ضعف ، شود. اما در جمهوری اسالمی ایرانگونه چالشی انجام میمشارکت بدون هیچ
 ما شاهد ضعف مشارکت هستیم.، های امر مشارکت و ضعف فرهنگ مشارکتابزار

بایست شاهد وقوع  اساسًا نمی، های جهانیدر حالی که بر اساس سازوکارهای بیان شده در مانیفست
نظیر حزب ، زیرا بسیاری از نهادهای فوق، ت جّدی مردم در فضای پس از انقالب اسالمی باشیممشارک

و یا در رویداد هشت سال دفاع ، پس از انقالب اسالمی مشارکت در قالب جهاد سازندگی، وجود نداشتند
ازوکارهایی س، های مذهبیمقدس و... تجلی یافته است. به دیگر بیان بسیاری از نهادهایی مانند هیأت

های تبلیغی و... که سهم قابل توجهی در مشارکت سیاسی و گروه، نیروهای جهادی، های علمیهنظیر حوزه
 شود. در این نوع ارزیابی دیده نمی، اجتماعی مردم دارند

 گرایی . قانون6-2

عبارت از قاعده گرایی ریشه در نظریه حاکمیت قانون دارد. از منظر حقوقی و قانونی، اگر قانون قانون
گرایی گویند. در همین ارتباط، به آور متکی بر اقتدار سیاسی فرض شود، رعایت آن را قانونکلی الزام

گاهانه، داوطلبانه و پایدار اکثریت قریب به اتفاق مردم از قوانین را قانون گرایی صورت عینی، تبعیت آ
گاهانه از قانون بدین معناست که مردمی مان از قوانین مطلع بوده و بدان عمل کنند. تبعیت گویند. تبعیت آ

کند که پیروی از قوانین باید برخاسته از تمایل درونی افراد بوده و داوطلبانه از قانون به این نکته اشاره می
گرا باشد. تبعیت پایدار نیز به این نکته اشاره تواند ضامن ایجاد یک جامعه قانون صرف ضمانت اجرا نمی

به لحاظ رفتاری، مردمان دغدغه رعایت قانون را در هر مکان و زمانی داشته باشند. به این  کند کهمی
: 1211ها حائز اهمیت بسیار است )محسنی، ترتیب وجود نظم قانونی برای نظام حقوقی رسمی کشور

 گذار آن جامعه، از نظامدهد تبعیت مقامات و مردم یک جامعه از قانون(. مطالعات نشان می06ص
گرایی دارای دو (. قانون123: ص1213زاده، ارباب و رعیتی به نظام شهروندی بوده است )راسخ و بخشی

محور، مناسبات میان مردم و مقامات بر پایه قانون  سطح شهروندی و مقامات است و در یک جامعه قانون
مند قدرت، مال ضابطههای دلبخواهی و اعهایی چون نفی رفتارگرایی دارای شاخصشود. قانونبنا می

های مطابق با ها در قبال حکومت قانون، اعمال یکسان قانون بر شهروندان، پایداری در رفتارپویایی دولت
باشد قانون، اخالقی دانستن امر تبعیت از قانون، الزامی دانستن تبعیت از دستورات مقامات قانونی می

 (.133: ص1203)آجودانی، 
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 نهادمند مشارکت برآیند که قانونی یعنی، منصف است قانون وجودگرایی نایران منظور از قانو در
گاهانه گرایی مبتنی بر قانون بایستی منظور این تحقق برای، باشد جامعه  داوطلبانه و پایدار باشد و، تبعیت آ

، )واقفی و حقیقتیان باشد داشته وجود قانونمند پلیس و فساد از عاری و فطربی قضایی دستگاه، حاکمیت
اما ، گرایی یکی از عناصر برجسته شهروندی استرغم آنکه وجود قانون در ایران به (.230: ص1210
های گریزی در ایران زمینهگریزی در ایران به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. عامل اصلی قانونقانون

طبیعی است که توفیق ، ستر فرهنگی مناسب باشدای که فاقد باگر جامعه، فرهنگی آن است. به این ترتیب
(. وجود سیل 23: ص1211، دار شود )بابایی و همکاران نظام حقوقی در تبعیت مردم از قوانین خدشه

 گریزی است. پولشویی و تبهکاری در ایران محصول قانون، عظیمی از اختالس
باید گفت که در ایران ساخت  ،مند قدرت های دلبخواهی و اعمال ضابطهاز منظر شاخص نفی رفتار
انگیزه را برای  1های فرهنگ پاتریمونیالیسمدهد و ویژگیمند قدرت را نمیپدرساالر اجازه اعمال ضابطه

مندی برخی مربوط به بهره، های دلبخواهیدهد. البته برخی از رفتارمند کاهش میهای ضابطهاعمال رفتار
زمینه را برای برخی افراد و ، ست. در واقع شرایط رانتی از موقعیتهای قدرت امقامات در استفاده از رانت

در ایران به این ، ها در قبال حکومت قانونپویایی دولتاز منظر  کند.گریزی فراهم می مقامات برای قانون
ها در جمهوری اسالمی ایران در قبال قانون یکسان نیست. های دولتصورت است که نگرش و رویکرد

ها در قبال گرایی دارند و برخی از دولتها در جمهوری اسالمی ایران تعهد بیشتری به قانونبرخی دولت
اند. در واقع از منظر رعایت مسائل قانونی ما شاهد نوعی گسست در محابایی داشتههای بیقانون رفتار

در ایران شواهد و  داناعمال یکسان قانون بر شهرونایم. از منظر ها بودههای قانونی از سوی دولترفتار
شود. در این باره برخی از افراد و گرایی برای همه شهروندان یکسان اعمال نمیدهند که قانونقراین نشان می

شود و در ها اعمال نمی گریزی درباره آنهای قانونمقامات به جهت جایگاه و شأن طبقاتی خود مجازات
از آنجایی ، جایگاه و شأن طبقاتی است. در سطحی دیگر، عتباراین مجازات بیشتر برای افراد فاقد ا، مقابل

، گرایی در رسیدن به اهداف و غایات استتری نسبت به قانون گرایی مسیر آسانگریزی و رابطهکه قانون
 شود.گرایی بدون تعقیب و بازپرسی رها میهای فاقد قانونوجود برخی رفتار

، هادر ایران باید گفت که پایداری مطابق با قانون در رفتار با قانونهای مطابق از منظر پایداری در رفتار
                                                           

1. Patrimonialism 
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شرایطی نظیر بروز بحران و ، بیشتر تابعی از موقعیت و شرایط اقتصادی و سیاسی است. در این ارتباط
اما به محض آنکه جامعه شاهد بحران نباشد و بعد از ، کندگرایی فراهم میزمینه را برای قانون، انتخابات

از منظر  های گریز از مرکز در مناسبات قانونی هستیم.ما شاهد رفتار، ها به اهداف انتخاباتسیدن نامزدر
گرایی را مسیر پر قانون، مسئله آن است که اغلب افراد و مردم، در ایران اخالقی دانستن امر تبعیت از قانون

گرایی ممکن است برای و به جهت آنکه قانوندانند. بنابراین های خود میزحمتی برای نیل به اهداف و آرزو
شود. از گرایی ناخواسته به امر مذموم و غیراخالقی بدل میقانون، رسیدن به اهداف آنها چالش ایجاد کند

، پذیری استسازی و فرهنگاز آنجایی که متضمن فرهنگ، اخالقی دانستن امر تبعیت از قانون، سوی دیگر
 سازی اخالقی دانستن امر تبعیت از قانون نشده است.در ایران تالشی برای فرهنگ

گرایی مسئله این است که رابطه، در ایران الزامی دانستن تبعیت از دستورات مقامات قانونیاز منظر 
محلی از اعراب داشته باشد. البته در ، الزامی دانستن تبعیت از دستورات مقامات قانونیدهد که اجازه نمی

های قانونی را ای به اجرای قانون ندارند و مسیرخود عالقه، که برخی از مقامات قانونی ایران مسئله آن است
الزامی دانستن تبعیت  دانند. تحت این شرایط طبیعی است کههای پر چالشی برای نیل به اهداف میمسیر

 رسد. به ثبات و پایداری ن، هایی که به همراه داردبا وجود چالش از دستورات مقامات قانونی
در مسائل فرهنگی و اجتماعی بوده و ، گرایی مشکل و ریشه امر قانون، های حکمرانیبر اساس شاخص

ارزیابی شده است. کمبود و یا ناتوانی نهادهای مرتبط با ، اجتماعی -نقش حکومت در تغییرات فرهنگی
ولت از نهادهای شود. میزان حمایت حکومت و دگریزی می سازی و شهروندی موجب قانونامر فرهنگ

های مستقر در دستور کار قرار ها برای دولتدهد که به چه میزان اهمیت اصالح رویهساز نشان میفرهنگ
گریزی را  بخش قابل توجهی از قانون، دارد. نادیده گرفتن و یا تضعیف نهادهای فرهنگی از سوی دولت

امر فرهنگ زیست سیاسی و اجتماعی  دولت متغیر میانجی است. تقویت، شود. به بیان دیگرموجب می
رسانه و... انجام شود که ، های علمیهحوزه، تواند از سوی نهادهایی نظیر دانشگاه و آموزش و پرورشمی

 های دولت باشند.  سازیتوانند به صورت مستقل متولی این امر شوند و یا متأثر از تصمیمغالب اینها می

 . شفافیت6-6

 است.شفافیت ، برندها برای حکمرانی بهتر بکار میرویکردها و ابزارهایی که دولتترین  یکی از مدرن
 به و محلی در، کیفیتی با، قالبی در، زمانی در، باید که هایی داده اطالعاتی شامل حق ارائه یعنی شفافیت



111  0010،  63شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

مصداقی از ، هرگونه باز بودن حکومت در ارائه یا کسب اطالعات است.، شوند ارائه، باید که مخاطبی
کالن »شفافیت )حق اطالعاتی( است. چنین تعریفی معنایی بسیار گسترده را ایجاد و شفافیت را به یک 

توان قلمرو شفافیت را به  بندی کلی می  دهد که در یک تقسیم مطالعات نشان می. سازد مبدل می« پارادایم
و شفافیت  اتی )اقتصادی(شفافیت اطالع، حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی )حاکمیتی( سه

سازی بدنه حاکمیت و سازمان و هدف اصلی توانمند، هدف اصلی شفافیت سیاسی و سازمانی سازمانی.
 (.1: ص1213، )اندیشکده شفافیت برای ایران سازی رفتار حاکمیت استشفافیت اطالعاتی توانمند

پذیر و پاسخگو کردن  مسئولیت، عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، در شفافیت سیاسی )حاکمیتی(
مسئولین یک کشور است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته و در 

اعتماد ، گیری و اجرا( مشارکت داده نشوند تصمیم، فکری هم، مسائل مختلفی )همچون نظارت و ارزیابی
، شرایط فقدان شفافیت و نظارت عمومی در، یابد. از سوی دیگر عمومی نسبت به حاکمیت کاهش می

یابد که این نیز به نوبه خود بر پیکره سرمایه  مصادیق ناکارآمدی و فساد نیز در حاکمیت افزایش می
از طریق ایجاد شفافیت و ، زند. به همین جهت در فضای شفافیت سیاسی )حاکمیتی( اجتماعی ضربه می

 شکالت مذکور و سالمت بخشیدن به پیکره حاکمیت هستیمبه دنبال مبارزه با م، بخشی به مردم مشارکت
برای حسن ، وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد (.3: ص1213، )اندیشکده شفافیت برای ایران

نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. این شناخت مناسب برای ، رفتار و عملکرد
، کند های دقیق مشکالت و معضالت را مشخص می یزان و محلم، مثابه نوری است که چیستی حاکمیت به

سن اجرا و ارزیابی را گیری و سرانجام ُح  تصمیم، کارها طراحی راه، به وی قدرت دقیق شناخت مسئله
بخشد. بدین ترتیب شفافیت اطالعاتی یا شفافیت اقتصادی یعنی دانش کافی و الزم و در زمان الزم و در  می

های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک  تیار دستگاههای الزم در اخ محل
 (.2ص :1213، )اندیشکده شفافیت برای ایران سن عملکرد را از خود نشان دهدگیری ُح  فرایند تصمیم

های حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و  بودن مبنای تصمیم شفافیت سازمانی آشکار
ای  عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه  به درآمد است که

کسانی که با   ۀبودن آن برای هم  دسترس  گذاشتن جریان اطالعات و قابل یعنی آزاد، رود کار میبپایدار 
)بابایی و  عی دارداجتما ۀسرمای ۀ. شفافیت سازمانی نقش مهمی در توسعهستند  ها در ارتباط تصمیم

ت موضوعی آن است که برخی از امور و موضوعات که در هر یمنظور از شفاف(. 61: ص1211، همکاران
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، شودت این امور متأثر مییاری برای مردم برخوردارند و زندگی آنها کاماًل از وضعیت بسیای از اهمجامعه
 و نییتقن، قضایی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اسییس امور شاملباید برای مردم شفاف باشند. این امور 

، زاده )عبدالحسین ت در امور مختلف ممکن است متفاوت باشدیالبته شدت و ضعف شفاف شود.می اداری
 (.13ص :1213

اسی را یت نهادها و مقامات و فرایندهای سیر شفافیعی از موضوعات نظیف وسیط، اسییت سیشفاف
اسی بویژه یهای س انیآزادی ب ت ویشفاف، نهیر مجلس و کابیاسی نظیت نهادهای سیشود. شفافشامل می

ن سپر در برابر یوضع قوان، تحدید حریم خصوصی مقامات دولتی، اسییانتقاد از نهادها و مقامات س
، های انتخاباتیت هزینهیشفاف، ر نمایندگان مجلسیدعاوی هتک حرمت از سوی مقامات دولتی نظ

 .اسی استیت سیترین مسایل مطرح در حوزه شفاف مات دولتی از جمله مهمت دارایی مقایت وضعیشفاف
منابع و ، های اقتصادیشود. بنگاهدر مورد موضوعات مختلفی مطرح می، تیشفاف ،اقتصادی شفافیتدر 

گذاری اقتصادی  مقررات، سازی خصوصی، بازار سرمایه و اوراق بهادار، قراردادهای دولتی، های ملیثروت
ترین  اتی و بودجه ساالنه کل کشور از مهمینظام مال، اطالعات و آمار اقتصادی، مجوزهای دولتیو صدور 

حوزه فرهنگ شاید در  ،فرهنگی شفافیت. در شوندت مرتبط مییموضوعات اقتصادی هستند که قویًا با شفاف
ما در کشورهایی سازی بوده است. اهای شفافاستیتر در معرض س است یا اقتصاد کمیمقایسه با حوزه س

گذاری عمومی مبتنی بر مشورت و مشارکت  استیکشورهایی که س ز دریکه صنعت فرهنگ وجود دارد و ن
ت نهادهای یدا کرده است. قواعد ناظر بر شفافیت روزافزونی پیز اهمیت امور فرهنگی نیشفاف، عمومی است

 )مالکان و سهامداران ای نظام رسانه تیریه، رقابت و تکثرگرایی در حوزه فرهنگی، شفافیفرهنگی، امور خ
های فرهنگی و نحوه توزیع پهنای باند و توزیع یارانه، راژ مطبوعاتیت، ای های فرهنگی و رسانهبنگاه

نتایج ، غاتی )اعم از تجاری و اجتماعی(یت نظام تبلیشفاف، های خدمت عمومیرادیو و تلویزیون، فرکانس(
از جمله موضوعات فرهنگی ، وهای بازیهای عمومی و آرشتابخانهک، های ناشی از بودجه عمومیپژوهش

نه سالمت و یت در زمیشفاف ،اجتماعی شفافیتدر  .کننددا مییت ارتباط پیهستند که با اصل شفاف
، های اجتماعی استیس، ط زیستیمح، ورزش، آموزش و پرورش و آموزش عالی، بهداشت عمومی

های اجتماعی از جمله موضوعاتی هستند که ذیل عنوان  و فرصتآمارهای اجتماعی ، های اجتماعیبیآس
، ازدواج و طالق، جرایم، آمار انحرافات اجتماعی، . برای مثالباشند می ت اجتماعی قابل مطالعهیشفاف

های خطرناک و  مارییبویژه وجود ب، ه سالمت عمومییتهدیدها عل، کاریینرخ ب، های خانگیخشونت
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ترین موضوعاتی هستند  از مهم، های فردی و اجتماعی بیری از آسیشگیبرای پ ر و هشدارهای عمومییواگ
 تاکید نیز قضایی شفافیت در (.6: ص1216، )خسرو نجدی کننددا مییت اجتماعی ارتباط پیکه با شفاف

ن یها در قواناصل علنی بودن دادرسی، ن جهتیبه هم. باشد شفاف باید قضائیه حوزه که است این بر
ت حداقلی که یاین شفاف، نی شده است. به مرور زمانیب شیکشورهای مختلف از جمله کشور ما پاساسی 

ت آمار یشفاف، مات قضایییت سوابق و تصمیتوسعه یافته و شفاف، ت نهادی تمرکز داردیشتر بر شفافیب
: 1213، )موذن زادگان ان در امور قضایی را دربرگرفته استیت مقامات قضایی و آزادی بیشفاف، قضایی

 (. 311ص
های دسترسی به لوایح و طرح، ن و مقرراتیفرایندها و قوان، ت مراجعینی عبارت از شفافیت تقنیشفاف

ت یگذاری در صالح ن و مقررات و اینکه قانونیروشن بودن سلسله مراتب قوان، مطرح در دولت و مجلس
ها  شنهاد آنیهات پیدالیل و توج، مقرراتن و یشفاف بودن فرایند طرح و تصویب قوان، چه مراجعی قرار دارد

موضوعات و امور ، معلوم بودن اشخاص، ن و مقرراتیرات قوانیهای ارزیابی تأثو دسترسی به گزارش
 در است. گذاری ت زبان قانونین و مقررات و شفافیت اعتبار قوانیروشن بودن وضع، مشمول هر قانون

ها تیت صالحیشفاف، انینحوه ارائه خدمات به متقاض مربوط به بیشتر شفافیت موضوع ،اداری شفافیت
ت در مورد نحوه مشارکت مردم در امور یشفاف، مات و اقدامات ادارییت تصمیشفاف، ارات(ی)وظایف و اخت

 (.6ص :1216، است )خسرو نجدیمات و اقدامات اداری یادارات و نحوه اعتراض به تصم

 موضوعی سازیشفاف و گویی پاسخ سازی شفاف و مشارکتی سازی شفاف ،یاطالعات سازی شفاف
کاهش سطح فساد  اعتماد است و در نتیجه موجب، ترین مزیت شفافیت مهم دارای مزایایی است.

 هایدر جمهوری اسالمی ایران شفافیت در حوزه(. 10: ص1213، زاده )عبدالحسینشود می سیستماتیک
های اجتماعی بهانه ترس از آنومی شدن شرایط و ناهنجاربه  ،موضوعی و گویی پاسخ ،مشارکتی ،یاطالعات

کاری به  به ویژه آنکه پنهان شود.کاری می فدای مصلحت و پنهان، بهانه سیاسی و امنیتیو بیشتر به دلیل و 
موجب شکاف ، اداری و نییتقن، قضایی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اسییسجای شفافیت در مسائل 

های مختلف متفاوت بوده است. بر اساس نکات حاکمیت شده و این وضعیت در دولتاعتماد بین مردم و 
شود سایر نهادها نیز متاثر شوند. پیشگامی دولت ترین کانون شفافیت دولت است که موجب می فوق مهم

تر  هایی است که کمسازی بسیار موثر است. شاخص شفافیت بانک جهانی از جمله شاخص در شفاف
هایی در این زمینه داشته که نیازمند تقویت است. قع شده و جمهوری اسالمی ایران نیز تالشمورد نقد وا
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عام و خاص ِمن وجه بودن حکمرانی خوب و مطلوب در این مورد قابل درک است. شفافیت از جمله 
 شوند وبسیار به یکدیگر نزدیک می حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب مواردی است که در هر دو الگوی

 همپوشانی دارد. 

 یریپذتیگویی و مسئول . پاسخ6-0

پذیری  مسئولیت و گویی پاسخ اصل، داری و اداره کشور های مهم در مسئله حکومت یکی از کلیدواژه
هایی پذیری به عنوان یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیتاست. مسئولیت

توافق ، گیردشود. فردی که مسئولیت کاری را بر عهده میتعریف می، استکه بر عهده او گذاشته شده 
ها توسط دیگران نظارت داشته ها را انجام دهد یا بر انجام این کارها و کارسری فعالیت کند که یکمی

گویی نوعی  زیرا پاسخ، گویی است پذیری زمامداران و کارگزاران حکومتی همان پاسخباشد. مسئولیت
اطاعت امر و اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی است که بر عهده دارند و برای شخص ، بریفرمان

 (.2: ص1201، فر و کاویارکند )ایزدیتعهد ایجاد می
های حقوق و آزادی، ساالری نیاز فرآیند تحقق ایده مردم اولین قدم و پیشپذیری مسئولیت، در مجموع

گوی عملکردشان در برابر  مردان یک جامعه نتوانند پاسخ زمانی که دولتباشد. تا می اجتماعی در جامعه
تواند اعتماد مردم نسبت گردند. این مسأله میاشخاص ناکارآمد و ناالیق مطرح می عنوانه ب، مردم باشند

های عمومی در ابعاد گیری نارضایتی سیاسی را کاهش داده و زمینه را برای شکل به مدیران و مسئولین
 . و غیره دامن بزند اجتماعی، لف سیاسیمخت

گویی وجود دارد. وجود مسئله  در جمهوری اسالمی ایران نوعی ابهام بر نظام مسئولیت و پاسخ
های طبیعی آن کاسته گویی در جمهوری اسالمی ایران تابعی از نیازهاست و از کارکرد مسئولیت و پاسخ

مجلس ، های امر ریاست جمهوریگویی نزد کاندیدا پاسخنمود و نشان مسئولیت و ، شده است. برای نمونه
نظام مسئولیت و ، اما بعد از انتخابات و فرایند امر انتخاب، و شوراها تا قبل از برگزاری انتخابات است

تعقیب منافع شخصی و گروهی بیشتر از ، گویی شود و به جای مسئولیت و پاسخگویی فراموش می پاسخ
وجود مشکالت متعدد زندگی اجتماعی مانند ، گیرد. در این ارتباطهدف قرار میمنافع ملی مورد توجه و 

جویی و  رانت، مشکالت زیست محیطی، آبی بحران کم، مال باختگی، آلودگی هوا، ترافیک، پدیده طالق
گویی تا چه  دهد که مسئله مسئولیت و پاسخمسائل اجتماعی زنان در جمهوری اسالمی ایران نشان می

 ریشه در نظام بروکراتیک و اداری دارد که، با چالش و مانع مواجه است. وجود این چالش و مانعمیزان 
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هاست و توجه به ضعف، شود. مشکل عمده سازوکار ارزیابی بانک جهانیگویی صحیح می مانع پاسخ
دولت در ، یگوی رفت از آن ارائه دهد. در بحث از مسئولیت و پاسخ تواند راهکارهای بومی برای بروننمی

کند. نهادهای مختلف ها عبور از وضعیت بحرانی را معطوف به حاکمیت میایران در بسیاری از بحران
همین امر ، دهندها و... در بسیاری از مواقع خالء دولت را پوشش میسلبریتی، نیروهای نظامی، مردمی

های خود در پذیرش مسئولیتنیازی به ، گویی کافی رغم وجود عدم پاسخ شود که دولت علیموجب می
های تواند با تقویت بخشرسد که میبه نظر می گری عادی و غیربحرانی احساس نکند. زمان تصدی

پذیری را تقویت کرد. کاهش  گویی و مسئولیت پاسخ، مختلفی که ارتباط مستقیمی با مسئولیت دولت دارند
 تسهیل خواهد کرد.نظام بروکراتیک و اداری بخش قابل توجهی از این امر را 

 شاخص اجماع. 6-5

و اتفاق کردن جماعت در کاری است. تفاهم و همدلی و کردن اجماع به معنی عزم ، از منظر لغوی
های گردش نظام سیاسی و باشد. اجماع یکی از مولفه نیاز اجماع می پیش، رسیدن به اشتراک نظر

تابعی از قواعد دموکراسی و کار جمعی و وجود اجماع  (.201: ص1203، های آن است )عالمسازوکار
 باشدمهم میها سیاست تدوین برای مخالف و موافق با کردن سازی مشورتاجماع در گروهی است.

 بازیگران همه که داشت توقع توان نمی، است اجماع از سخن وقتی در سیاست(. 16: ص1211، )نادری
 تر پایین های الیه در که عناصری زیرا، شوند اجماع به مکّلف خودانگیخته نحو به قدرت و سیاست عرصه
 و سیاسی رهبران سوی از که کنند نقش ایفای سرمشقی و پارادایم بر مبتنی باید، کنند می نقش ایفای

 (.136: ص1213، )میدری و خیرخواهانشود  می ارائه حکومت و سیاست کالن در مسئول حاکمان
ها باید در فرآیند  تکالیف رهبران و حاکمان سیاسی است. آندر واقع مسئولیت گرایش به اجماع از 

آفرین باشند.  سازی اجماع بتوانند ابتدا در تبیین اهداف مورد نظر برای کارگزاران قدرت و سیاست نقش فربه
باید ارائه ، کند های قانونی حرکت به سمت هدف را تعیین می در ادامه ارائه یک قاعده و سازوکار که پایه

، ها گران سیاسی قرار گیرد. رهبران باید بتوانند با تفهیم منطقی این قاعده و قانون و مورد توافق کنشگردد 
 (.33ص :1213، )مستقیمی گران و مجریان را با آن همراه کنند کنش

های  گر در عرصه های کنش رود همه مؤلفه طبیعتًا انتظار می، اگر این دو گام مفید و مؤثر برداشته شود
تا اجماع عینیت پیدا ، سازگاری و همگرایی حرکت کنند، با چنین ابزارهایی به سمت نوعی تفاهم مختلف

قهرًا ، اگر رهبران و عناصر کلیدی رأس قدرت تکالیف خودشان را در این روند بدرستی انجام دهند. کند
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شناسی  م آسیبدر مقا، اجماع حاصل نشد، اجماع حاصل خواهد شد. اما اگر در مقام ارزیابی و بررسی
اند یا از  ورزان و مدیران یا فهم درستی از موضوع نداشته گران و سیاست توان به این نتیجه رسید که کنش می

راه رسیدن به اجماع در ، اند. بنابراین فاصله گرفته، بینی شده است سازی پیش سازوکاری که برای اجماع
 (.103ص :1201، آذرپیوند)مبارک و  ها است چنین شرایطی برطرف کردن این آسیب

سازی دچار آسیب  در موضوع اجماع، جمهوری اسالمی ایران، بر اساس معیارهای حکمرانی خوب
متأسفانه هنوز در امر حکمرانی یک تعریف روشن و هدفگذاری منقح و شفاف تبیین نشده است.  است.

قانون اساسی بر این درست است که یک نظام جمهوری اسالمی جایگزین نظام پادشاهی شده است و 
ساله را  31های بلندمدت  اندازها و برنامه ایم چشم ما نتوانسته. کند اما این کفایت نمی، اساس تدوین شده

با ، گویی کمک کند پردازی و کلی آل ها از حوزه ایده شدن اهداف و خارج کردن آن تواند به زمینی که می
ی پیاده و برای آن قانونی متناظر تصویب کنیم. به همین گیر سازی و تصمیم زبانی مشترک در عرصه تصمیم

برای تغییر این . شوند ها و تبیین اهداف و سازوکارها دچار خطا می علت مجریان نیز در تعریف برنامه
باید بتوانند در فرآیند ، وضعیت ما ابتدا باید دارای یک ایده مشترک شویم. کسانی که مرجع اثر هستند

، سازی و پیشبرد آن اهداف فربه، وشن و مشترکی را تعریف کنند و سپس در تقویتحکمرانی خوب افق ر
های  گانه کشور دچار تفاوت دیدگاه و فهم های عالی قوای سه بردارند. اینکه ما امروز در رده یهای مؤثر گام

از ساز است. اینکه ما  مشکل، روابط خارجی و اقتصاد هستیم، متفاوتی از موضوعاتی همچون فرهنگ
 و مانع بودههمه اعتمادزدا ، های قدرت هستیم ترین الیه های عمومی شاهد منازعه در عالی طریق رسانه

، سیاسی نخبگان الیه در وضعیت این که زمانی تا. است اجماع و مشترک های دیدگاه گیری شکل
 . کند عمل متفاوت که داشت انتظار جامعه از توان نمی، باشد داشته جریان سازانگیران و تصمیمتصمیم

اجماع نظری و عملی ، با توجه به وضعیت منطقه غرب آسیا، اما بر اساس الگوی حکمرانی مطلوب
یک کل به هم پیوسته ملی و ، گیری در ایران است که از وضعیت موزاییکی ایران موجود در ساحت تصمیم

ایجاد کرده است. برخالف دینی ایجاد کرده است. اجماع در فرادست است که اجماع در جامعه را 
، عربستان و... تنوعات قومی و مذهبی در ایران موجب مناقشات نظامی، ترکیه، عراق، کشورهای افغانستان

ها به عنوان نقطه قوتی در ایران مورد توجه پایان نشده و تفاوت ایجاد مناطق خودمختار و اختالفات بی
ریشه در اجماع در سطح ، کشورهای منطقه وجود ندارد ساالری ایران که در بسیاری از است. سیستم مردم

های شود. براساس شاخصها در ساحت کالن را موجب میسازیحاکمیتی و کالن است که امکان تصمیم
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گیرد و بر اساس آن ارزیابی و محیط پیرامونی مورد مشاهده قرار می (غرب آسیازمینه )، حکمرانی مطلوب
 شود. انجام می

 برابری. شاخص 6-3

که  بودهاین مفهوم در کنار مفهوم آزادی دو مفهومی ، انگاری میان همگان است یکسانبرابری به مفهوم 
دنیای معاصر بر  های اجتماعی در در دنیای معاصر از بیشترین محبوبیت برخوردار است. بسیاری از کنش

از جایگاه  عدالت مقوله، خالقاست. در فلسفه سیاسی و نیز در فلسفه ا  محور این دو مفهوم واقع شده
توان عدالت و حکمرانی (. به تعبیری می01: ص1201، و همکاران عکاشه بابادی) رفیعی برخوردار است

، دهنده و مقّوم آن است )قزلسفلی های شکلرا از اّمهات فلسفه سیاسی دانست و در جستجوی مولفه
اموری از یک دولت است که در آن همه افراد  برابری اجتماعی، (. در راستای مفهوم برابری112: ص1213

، آزادی بیان، حقوق مدنی از جمله، های خاصی وضعیت یکسانی در جنبه، ها یک جامعه خاص یا گروه
 (.336ص :1212، )واعظی و دسترسی برابر به کاالها و خدمات اجتماعی داشته باشند، حقوق مالکیت

رغم اینکه نظام  در جمهوری اسالمی ایران علی فرصت برابر از مفاهیم دیگر مرتبط با برابری است.
ها بیشتر ها نیستیم. فرصتمتأسفانه ما شاهد برابری فرصت، کندبرابری تاکید میسیاسی بر عدالت و 

گرایی تالش دارند که به اهداف خود جامه عمل گریزی و رابطهشود که به نوعی با قانوننصیب کسانی می
ح سط، سواد، بپوشانند. همچنین در جمهوری اسالمی ایران برابری تا میزانی اسیر مالحظات قومّیتی

ها از آن هایی که آذری زبانها از فرصتنشینی و جنسیتی نیز شده است. برای مثال ُکردشهرنشینی و حاشیه
ها دارای فرصت بیشتری در مناسبات اجتماعی مرد، برخوردار نیستند. در سطحی دیگر، برخوردار هستند

کند و نمادی روشن بر می های متعددی را برای حکمرانی ایجادنسبت به زنان هستند. این امر چالش
 باشد. ضعف اقتدار ملی در این زمینه می

 اقتدار های شاخص افزایش با افزایش میزان برابری در ایران نیازمند افزایش سطح اقتدار ملی است.
 اجتماعی سامان و حکمرانی پایداری به شهروندان و حکومت متقابل اعتماد و آینده به امید، حکمرانی

، کند )آل سید غفور و محمدی می پیشگیری آن از یا رسانده حداقل به را ها چالش وقوع و شده منجر
بر اساس این شاخص نیز جمهوری اسالمی مورد نقد و انتقاد سازوکار تعریف شده  .(131: ص1211

ی دهد که در مواردی مانند برابرگیرد. اما ارزیابی این روند نشان میحکمرانی خوب بانک جهانی قرار می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
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های مدنی زنان و... که در آزادی، تحصیل، در بسیاری از موراد نظیر مشارکت سیاسی، زنان و مردان
ای مورد توجه در ایران اسالمی به صورت گسترده، بسیاری از کشورهای منطقه امکان اجرایی شدن ندارد

، ابری و اخالقایجاد مرزهای روشن میان بر، های الگوی حکمرانی مطلوبگیرد. در شاخصقرار می
های کند که این الگو را ترویج نماید. وجود مثالشود و جمهوری اسالمی تالش میطراحی و ترسیم می

هایی مبتنی کننده را نبایستی بر کل فضای حکمرانی تعمیم داد. در الگوی حکمرانی مطلوب شاخصنقض
رو برخالف الگوی  یرد. از اینگبر اصول اولیه انقالب اسالمی و شریعت اسالم مورد توجه قرار می

های مرتبط های صرفًا انتزاعی و یا شاخصبه شاخص، های بانک جهانیحکمرانی خوب مبتنی بر شاخص
 شود. اکتفاء نمی، با مناطق دیگر و تطبیق آن بر جمهوری اسالمی و گرفتار آمدن در قیاس و تشابه بدون مبنا

 گیری نتیجه. 0

 سنجش دستگاه یک مثابه به های الگوی حکمرانی خوب امروزهویژگیها و همچنین عناصر و شاخص

شوند. نقد اصلی پژوهش حاضر بر این الگو و تاکید حکمرانی برای همه کشورها بکار گرفته می وضعیت
ها بر نیازمندی به الگوهای جدید ارزیابی حکمرانی است. در الگوی حکمرانی خوب بانک جهانی، شاخص

های حکمرانی شوند. شاخصهای ناروا و نابجا میها درگیر تعمیممند نیستند. این شاخص مند و زمینه زمان
ها با و این شاخص اندهای مشخصی را از سرگذراندهخوب، ویژه مناطق خاصی از جهان است که تجربه

وضعیت حکمرانی در آن کشورها تطبیق دارد. در حالی که کشورهای دیگر نیازمند الگوهای بومی 
توان از آن به عنوان حکمرانی مطلوب یاد کرد. از این جهت که بتواند باشند. الگوهایی که میمی

ترین الگو با شرایط کشورها باشد. استفاده از الگوی ارزیابی خوب برای ایران بدون در نظر گرفتن  مناسب
های ایران و... اساسًا به توانمندی، بدون در نظر گرفتن تاریخ ایران، موقعیت جغرافیایی ایران )غرب آسیا(

شود. در این پژوهش نشان داده شد که رابطه حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب عام یک مغالطه ختم می
ها مشترک و برخی دیگر اختصاصی دو فضای متفاوت هستند. و خاص ِمن وجه است. برخی از شاخص

ین شده امکان کاربست نیابند. وجود های تعیشود که شاخصها موجب میمند بودن شاخصزمینه و زمانه
شود که نیازمند دستگاه معرفی شناسی( موجب میهای مختلف در ایران )یعنی در ساحت هستیپدیده

، ها نظیر بسیج مردمیمتفاوتی باشیم. دستگاه معرفتی حکمرانی خوب امکان مشاهده بسیاری از شاخص
های جهادی  گروه، سپاه( -ع در نیروی نظامی )ارتشتنو، های علمیه وجود نهادهای قدرتمندی مانند حوزه
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سازی  های مذهبی و... اساسًا شأن و جایگاهی برای این نهادها قائل نیست. ساده اثرگذاری هیأت، و تبلیغی
کند که همه این نهادها از ساحت اثرگذاری  پیشنهاد می، شده این امر این است که الگوی حکمرانی خوب

بیند. در حالی  های تعیین شده می ترین مانع در برابر دستابی به شاخص ه عنوان مهمها را ب حذف شوند و آن
های جدیدی از ارزیابی هستیم که نقد منصافانه ارائه داده و همچنین شیوه ایجابی  که ما نیازمند شاخص

نی و مقایسه و در نهایت به زمینه )غرب آسیا( و زمانه )دوره کنو، برای ارتقاء وضعیت موجود پیشنهاد دهد
تنوع قومیتی بالی ، ای که وجود کشور دموکراتیک تقریبًا صفر است آن با قبل( توجه داشته باشد. در منطقه

 و نظام بهداشت و درمان منطقه در مقایسه، مشارکت زنان بسیار حداقلی است، جان کشورهاست
فراتر از سطح منطقه عمل با کشورهای غربی بسیار ضعیف است. وجود کشوری که در این موارد بسیار 

نه بر اساس حکمرانی خوب. فهم ، صرفًا بر اساس الگوی حکمرانی مطلوب قابل ارزیابی است، کند می
 تواند ما را در ارتقاء الگوهای سنجش بومی یاری رساند. ها می این تفاوت
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