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تغییرات : بررسی وضعیت و روند 2020شاخص جهانی حکمرانی عنوان گزارش: 

 جایگاه ایران در شاخص حکمرانی خوب در منظقه و جهان

Based on: The Worldwide Governance Indicators (WGI) 

مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی، سازمان اداری و  مرکزتهیه شده در: 

 استخدامی کشور

فناوری  مطالعات نظام ها و کارشناس مرکز -دکتر محمد ذاکریتدوین و پژوهش: 

 های مدیریتی
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 مدیریتی
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 مدیریتیچکیده 
 توستت  توستت ه نیشتتیپ یستتاکاکار ا یناکارآمد یپ در که استت  ییالگو خوب، یحکمرانمفهوم 

د. حکمرانی خوب با انتخاب رایکردی ارکش ش ارائه یالملل نیب مجامع ا افتهی توس ه یکشور ا

نهاد دال ، بخش خصوصی )باکار( ا جام ه مدنی  ت ریفی اک رابطه ت املی بین سه-مدارانه، به باک

عدال  محوری، مشتتتارک ،  می پرداکد. دال  در مفهوم جدید با مولفه  ایی مانند دموکراستتتی،

 اثربخشی، حاکمی  قانون ا کنترل فسادشناخته خوا د شد. 

ه  ای به نظر می رسد برخی اک عوامل توس ه نیافتگی کشور با برخی ساکاکار ای حاکم بر دستگا

اجرایی ا نظام حکمرانی کشتتور بی ارتطان نیستت  ا لوا توجه بیشتتتر به مکوله حکمرانی ا اج ا ا 

عناصر آن به ایژه می ان تصدی گری دال  ا رابطه آن با بخش خصوصی ا جام ه مدنی ضراری 

 می نماید.

رخی اک بررستی پیشتینه  ای نظری ا پژا شتی حوکه حکمرانی نشتان اک اثرگواری این متبیر بر ب

شدت ا کیفی  در متبیر ای کالن ا کلیدی  شور ا دارد که اک آن جمله عوامل علمی ا فنااری) ک

صادرات خدمات ا محصوالت دارای فنااری باال، فنااری  صاد دانش بنیان ا  س ه، اقت تحکیق ا تو

عملکرد اقتصتتادی)جوب ستترمایه گواری خارجی، تورم، اطالعات ا ارتطاطات(، عوامل اقتصتتادی)

سانی ا اجتماعی)توس ه مالی، آکادی اقتصادی، رشد اقتصادی، کیع درآمد ا(تو توس ه (؛ عوامل ان

( ا عوامل محیطی)عملکرد محی  رآمد گردشتتگری، دبیکاری ا اشتتتبال، مطارکه با فستتاد، انستتانی

کیستت ( قابل رکر استت . ضتتمن آنکه تاثیر پویری حکمرانی خوب اک متبیر ای بودجه ای، انداکه 

 مایش سرکمین نی  مورد تایید قرار گرفته اس .دال  ا آ

، 2020این گ ارش مراری بر شتتاخج جهانی حکمرانی ا اضتت ی  آن در ستتال  یاصتتل  دف

پاسخگویی و شامل  برترین ا ض یف ترین کشور ای جهان در مولفه  ای شش گانه این شاخج

کیفیت مقررات حق اعتراض، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، 

ساد ساکمان  مکاری و کنترل ف ضو  شور ای ع سه آن با ک ض ی  ایران در این مولفه  ا ا مکای ، ا

 ای اقتصادی ا توس ه ا کشور ای منطکه غرب آسیا ا آسیای میانه)حوکه سند چشم انداک بیس  

یل به ا داف ستتاله( ا نی  تحلیل طولی راند ا جایگاه ایران در منطکه در راستتتای ارکیابی می ان ن

 سند چشم انداک اس . 

 نراژا نی   ، دانمارک ا سوئیسفنالنددر بیشتر شاخج  ا کشور ای منطکه اسکاندیناای به ایژه 

 1بار ا  نگ کنگ 3ا سوئد ج ء رتطه  ای برتر جهانی  ستند. اک بین کشور ای آسیایی سنگاپور 



 

  
 

 

بار در بین کشور ای  3وکیلند نی  بار در بین کشور ای برتر قرار گرفته اند ا اک قاره اقیانوسیه نی

برتر اک لحاظ مولفه  ای شاخج حکمرانی جهانی ااقع شده اس . در بین کشور ای ق رنشین رتطه 

اک جمله کشور ای  سوریه، یمن، کره شمالیبندی جهانی آسیا ا افریکا بیشترین سهم را دارند. 

اک ض یف ترین نمرات در لیطی  ا ی سومالی، سودان جنوبیآسیایی ا اک قاره افریکا نی  کشور ا

مولفه  ای شش گانه برخوردار بوده اند  ائیتی ا ان ائال نی  دا کشور منطکه امریکای التین  ستند 

 در فهرس  پایین ترین نمرات قرار گرفته اند. که 

کشتتتور(، آستتتیای  17حاشتتتیه خلیا فار )در این گ ارش، کشتتتور ای منطکه غرب آستتتیا  ا 

صر اک قاره آفریکا در مجموع 8میانه) شور م شور(  ا ک شور 26ک شور ای مدنظر در  ک به عنوان ک

منظور شده اند که در بین کشور ای برتر این حوکه نام امارات  1404سند چشم انداک بیس  ساله 

س ستان در آ شیه خلیا فار ، گرج ستی متحده عربی، قطر ا عمان اک حا صهیونی یای میانه ا رژیم 
س 1 شده ا شتر تکرار  شیه دریای مدیترانه بی سیا ا حا سوریه، یمن، در منطکه غرب آ شور ای  . ک

ستان ا ستان  ترکمن شاخج حکمرانی خوب در افبان شتر مولفه  ای  ستند که در بی شور ایی   ک

شور ای منطکه بوده ا چنانکه در بخش  ای قطلی نی  سطح ک ضا در رده  پایین ترین  شد ب  شاره  ا

  ای انتهایی جهانی نی  قرار دارند.

منطکه؛ در مولفه ثطات  17جهان ا 179ا رتطه  -37/1ایران در مولفه پاسخگویی ا حق اعتراض نمره 

منطکه؛ در مولفه اثربخشی دال   20جهان ا 198ا رتطه -70/1سیاسی ا عدم خشون  نمره

جهان ا 195ا رتطه -42/1در مولفه کیفی  مکررات نمرهمنطکه؛  16جهان ا 142ا رتطه -55/0نمره

منطکه ا در مولفه کنترل  17جهان ا  159ا رتطه -75/0منطکه؛ در مولفه حاکمی  قانون نمره 23

منطکه را دریاف  نموده اس .  باالترین امتیاک مربون به  18جهان ا  178ا رتطه -05/1فساد نمره

اس . ضمن   ثطات سیاسی ا عدم خشونیاک مربون به مولفه مولفه اثربخشی دال  ا پایین ترین امت

اینکه کلیه امتیاکات ایران در این شاخج منفی اس . امتیاکات ایران اختالف قابل مالحظه ای با 

دارد چنانکه باالترین امتیاک ایران مربون به مولفه اثربخشی دال  ا کیرصفر اس   OECDمیانگین 

                                                           
المی در حمای  اک آرمان قد  شریف،  ای نظام مکد  جمهوری اسالکم به توضیح اس  تهیه کنندگان این گ ارش  مسو با سیاس  1

شناسند. لیکن به ااسطه درج اطالعات مربون به رژیم صهیونیستی را غده سرطانی منطکه دانسته ا به عنوان یک کشور به رسمی  نمی

ی آن در منطکه غرب ا موق ی  جبرافیای ای اقتصادی ا توس ه این رژیم در گ ارش بانک جهانی ا عضوی  آن در ساکمان  مکاری

  ای این رژیم نی  اشاره شده اس .مربوطه به داده  ایدر تحلیلآسیا 



 

  
 

 

برآارد شده اس .  در مکایسه با  5/0ثطات سیاسی ا باالتر اک مربون به  OECDا کمترین میانگین 

 پایین تر اک میانگین منطکه قرار می گیرد.  رشش مولفهمیانگین کشور ای منطکه نی  امتیاک ایران در 

سالهای  سی طولی راند ای ایران در  شان می د د باالترین امتیاکات ایران در برر سی ن مورد برر

به دس  آمده ا پس اک آن در بیشتر مولفه  2004-1998بیشتر مولفه  ای شش گانه در باکه کمانی 

سالهای  س . در  شته ا شی بوده ا در  2014 ا راند ن الی دا سو راند امتیاکات کشور اف ای به این 

مالحظه در ستتالهای اخیر به باالترین امتیاک خود رستتیده در مولفه اثربخشتتی دال  با راندی قابل 

با توجه به ا داف کمی  . ا راند ن الی داشتتته استت به ب د در  مه مولفه 2017اک ستتال حالی که 

 ای یتی در خصوص ارتکاء مولفه ای مدیر ای ا فنااریبهطود در نظام)پنجم یین شده در برنامهت 

صالح نظام اداری شتم دار دام برنامه جامع ا ارتکاء )کیفی  مکررات ا اثربخشی دال ( ا برنامه  

ساد در نظام اداری شفافی  ا مکابله با ف سخگویی،  ساد ا در خصوص ارتکاء موبفه پا  ای کنترل ف

سخگویی ا حق اعتراض( به نظر می س  در تحکق این ا داف گامپا سته ا شور نتوان سد ک  ای ر

 مطلوبی بردارد.

یش ظرفی   ای پویرش اعتراضات صنفی، سیاسی ا مدنی اک طریق تشکل  ای مدنی ا رسانه ااف 

ا گراه  ای کمتر برخوردار  لی   ا ا ا احتراک اک برخورد امنیتی با آن، توجه به خواستتتته  ای اق

تداین سیاس   ای تنظیم گیری به در جه  جلوگیری اک براک ا عمیق شدن گسل  ای اجتماعی،

منظور کا ش تصدی  ای دال  ا تکوی  بخش خصوصی در ضمن حضور را طانه ا حمایتگرانه 

سرمایه در حوکه  شرای  جوب  سهیل   ای مختلف دال  در عرصه  ای اقتصادی ا اجتماعی ا ت

ساکاکار ای نظارتی در  ساکمان  ا  ا  صاد دانش بنیان، رفع مواکی کاری  ا ا تکوی   به ایژه اقت

س   سیا شنهاد ای این گ ارش به  ساد اک مهم ترین پی ستای دفاع اک حاکمی  قانون ا کا ش ف را

 گواران اس .

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 چکیده علمی
س ه  سطتا جدید در مطاحث تو س  که ن دیک به حکمرانی خوب رایکردی ن ا اداره امور عمومی ا

ستته د ه اک طرح آن می گورد ا بر تواکن ف الی   ا بین دال ، بخش خصتتوصتتی ا جام ه مدنی 

تاکید دارد.  گ ارش حاضر با  دف بررسی ا تحلیل داده  ای شاخج جهانی حکمرانی که توس  

 منتشر شده تداین  گردیده اس . 2020بانک جهانی در سال 

شینه نظری مفهوم ا مدل  ای حکمرانی، مهم ترین متبیر ای کالن که بدین منظو ر پس اک مرار پی

در پژا ش  ای پیشین رابطه آن با حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته بودند در چهار دسته عوامل 

سانی ا اجتماعی ا عوامل محیطی  صادی، عوامل ان سی قرار علمی ا فنااری، عوامل اقت مورد برر

 گرفتند.

مانی داد باکه ک فه  2019تا  1996ه  ای شتتتاخج جهانی حکمرانی در  لب شتتتش مول قا ا در 

پاستتخگویی ا حق اعتراض، ثطات ستتیاستتی ا عدم خشتتون ، اثربخشتتی دال ، کیفی  مکررات، 

ستفاده اک راش  س . داده  ای فوق در این گ ارش با ا شده ا ساد ارائه  حاکمی  قانون ا کنترل ف

رم اف ار اکسل در چند بخش تحلیل شده اس . بخش اال به م رفی  ای آمار توصیفی ا به کمک ن

کشتتتور ای دارای باالترین ا پایین ترین امتیاک در مولفه  ا، بخش دام به بررستتتی اضتتت ی  

کشتتور ای عضتتو ستتاکمان  مکاری  ای اقتصتتادی ا توستت ه، بخش ستتوم به بررستتی اضتت ی  

 2019 ی  ایران در شاخج سال کشور ای حوکه سند چشم انداک ا بخش چهارم به بررسی اض

صاص  2019-1996ا تحلیل راند طولی ایران در باکه  شور ای برتر منطکه اخت سه آن با ک ا مکای

  یافته اس . 

در مورد ایران باالترین امتیاک مربون به مولفه اثربخشتتتی دال  ا پایین نتایا تحلیل  ا نشتتتان داد 

سخگویی ا حق اع  ایترین امتیاک مربون به مولفه س .ا حاکمی  قانون تراض پا امتیاکات ایران  ا

دارد .در مکایسه با میانگین کشور ای منطکه نی  امتیاک  OECDاختالف قابل مالحظه ای با میانگین 

  پایین تر اک میانگین منطکه قرار می گیرد.  ا مه مولفهایران در 

ایا فوق، پیشنهاد ایی در محور ای شش گانه جه  بهطود اض ی  حکمرانی در ایران بر اسا  نت

 به مراج ه سیاس  گوار ارائه شده اس .

، کشتتور ای حوکه ستتند OECDااژگان کلیدی: حکمرانی خوب، بانک جهانی، ایران، کشتتور ای 

 چشم انداک
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 مقدمه-1
س  ییالگو ،1خوب یحکمرانمفهوم  س ه نیشیپ یساکاکار ا یارآمدناک یپ در که ا س  تو  تو

د. در الگوی مورد نظر، دال  باید ثطات ا شتت ارائه یالملل نیب مجامع ا افتهی توستت ه یکشتتور ا

پایداری را در جام ه ایجاد، چارچوب  ای قانونی مناستتب ا اثربخش برای ف الی  بخش عمومی 

ستکر، ثطات ا امنی  ا عدال  را در باکار فرا صدی گری ا ا خصوصی را م  م ا با کا ش نکش ت

شرایطی، اداره دال  را اک راش مدیری  عمومی به راش  2رای آاردن به نکش حمایتی در چنین 

 تبییر د د. 3حکمرانی عمومی

مل ، تنظیم  –حکمرانی خوب با ستتتاکاکار ایی  م ون  مکاری  ای ستتتیاستتتی بین دال  

اره امور ا مانند آن  ا قابل تصتتتور چارچوب  ای پاستتتخگویی دال  ا نکش تمامی افراد در اد

س  شدن مکوله حکمرانی خوب به عنوان یک نگرش  (.2008)رای،ا گرچه مدت کیادی اک مطرح 

جدید مدیریتی، نمی گورد، اما تاکنون مطاحث فرااانی را پیرامون خود برانگیخته، اندیشتتتمندان 

یم ک مهمترین ا جواب ترین مفا بسیاری را به پژا ش ا اظهارنظر در این باره ااداشته ا به یکی ا

 در حوکه علوم اجتماعی، به ایژه مدیری  دالتی، تطدیل شده اس .

شمول درآمده ا اک یک  صورت پدیده ای جهان  شته پارادایم حکمرانی خوب به  سه د ه گو در 

(.حکمرانی خوب با 1386کشتتور به کشتتور دیگر در حال گستتترش استت  )ر نورد ا عطاستت ور، 

خاب رایکردی ل ، بخش  انت هاد دا طه ت املی بین ستتته ن باک ت ریفی اک راب به  نه،  مدارا ارکش 

(. دال  در مفهوم جدید با مولفه 1386خصتتتوصتتتی )باکار( ا جام ه مدنی می پرداکد )قلی پور، 

                                                           
1 .Good governance 
2 . Public management 
3 . Public governance 



 

  
 

 

ا کنترل  5، حاکمی  قانون4، اثربخشتتتی3، مشتتتارک 2عدال  محوری ،1 ایی مانند دموکراستتتی

 ناخته خوا د شد. ش (6،2003)کافمن ا  مکارانفساد

پیاده ستتتاکی الگوی حکمرانی خوب را به  ،اک این مولفه  ا با تاکید بر ارکش  ای بنیادین  ر یک

عنوان را ی مفید ا مثمر ثمر برای بران رف  اک مستتتائل ا مشتتتکالت ا تبییرات استتتاستتتی در 

شطرد  سجام ا اتحاد اجتماعی ا پی س   ای ساختار ا ا فرآیند ای عملیاتی دال  ا تامین ان سیا

 اصالحی ا توس ه مورد ارکیابی قرار می د د.

مکوله حکمرانی در جمهوری استتتالمی ایران نی  کم ا بیش اک راند تبییر ا تحوالت جهانی بی 

صیب  شور،  مانند  –کیرا نهاد ای اجتماعی  ،نماندهن سئولی   ای اداره امور ک قانونی عهده دار م

 . دارندقرار ن داخلی ا خارجی دیگر جوامع، در م رض نکادی صاحطنظرا

 الکم یکارآمد اک که ی یصتتتنا اک دال  گستتتترده ی ا  یحما ا یرقابت ریغ یمحتوا با کار قانون

سا ؛یبانک ستمیس به دال  یبد  یباال حجم ؛ستندین برخوردار  نییت  در ال ،دخنیقوان در یینار

سه سود نرخ  را کارا یمال ی ا ستمیس ی ا  یف ال یبرا الکم ی اچارچوب نطود ا یبانک التیت

 .دانس  خود نیادیبن فهیاظ انجام در دال  ی ایینارسا جمله اک توانیم

 ریتاث گرفتن نظر در باا  آنها ی اگ ارش ا یالملل نیب ی ا ستتاکمان یطرف یب دانستتتن مفراض با

 ای ا مثط  دگاهید ا کشتتور ا در یگوار هیستترما  یامن بر یالملل نیب ی ا یابیارک یقط  یگوار

                                                           
1 . Democracy 
2 . Equity and inclusive 
3 Participation 
4 . Effectiveness 
5 . Rule of law 
6 Kaufmann, Kraay and Lobaton 



 

  
 

 

 گ ارش نی م ن ا یحکمران مسائل به نسط  توانینم رانیا مورد در یخارج گوارانهیسرما یمنف

 .بود تفاات یب کشورمان درباره مربون ی ا

این گ ارش مراری بر شاخج جهانی حکمرانی ا اض ی   یاصل  دف شد انیب آن ه به توجه با

جهان در مولفه  ای شش گانه این شاخج، ، برترین ا ض یف ترین کشور ای 2018آن در سال 

ساکمان  مکاری  ای اقتصادی ا  اض ی  ایران در این مولفه  ا ا مکایسه آن با کشور ای عضو 

ساله( ا نی   س   شم انداک بی سند چ سیای میانه)حوکه  سیا ا آ شور ای منطکه غرب آ س ه ا ک تو

ی می ان نیل به ا داف ستتند چشتتم تحلیل طولی راند ا جایگاه ایران در منطکه در راستتتای ارکیاب

 انداک اس . 

بدین منظور در ابتدا مراری بر پیشتتتینه نظری مفهوم حکمرانی ا نی  رابطه این متبیر با برخی اک 

متبیر ای مهم ا تاثیرگوار ا کالن اقتصادی، سیاسی ا اجتماعی در اب اد نظری ا پژا شی خوا د 

در چهار محور مورد تحلیل ا بررسی قرار  (2018شد. س س داده  ای شاخج جهانی حکمرانی)

شش  شور ای حائ  باالترین ا پایین ترین امتیاکات در مولفه  ای  خوا د گرف . در محور اال ک

ساکمان  مکاری  ای اقتصادی  گانه م رفی خوا ند شد. در محور دام اض ی  کشور ای عضو 

ش ض ی  ک سوم ا سی قرار خوا د گرف . در محور  س ه مورد برر شم ا تو سند چ ور ای حوکه 

ا نی   2017انداک مطال ه می گردد ا در محور چهارم اضتت ی  جمهوری استتالمی ایران در ستتال 

مرار می گردد. در پایان نی  پیشتتتنهاد ایی جه  بهطود اضتتت ی   2017تا  1996راند ای آن اک 

 حکمرانی در کشور به سیاس  گواران ارائه خوا د گردید. 
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مفهوم مروری بر پیشینه نظری و 

 حکمرانی خوب

 

 



 

  
 

 

 مرور پیشینه نظری -2
 ( زمینه های شکل گیری حکمرانی خوب1-2

سه داره متمای   سال  ای ب د اک جنگ جهانی دام، به  صادی در  س ه اقت س  گواری  ای تو سیا

 تفکیک می گردند که به طور مختصر در مورد آنها توضیح داده می شود.

صادی اک پایان جنگ  س  گواری توس ه اقت سیا داره نخس  دال  ب رگ )توس ه دال  محور(: 

ادامه می یابد. این داره مکارن با باکساکی ایرانی  1970جهانی دام شراع می شود ا تا اااخر د ه 

را نی  پشتت  ستتر  1929 ای جنگ در اراپا ا طرح مارشتتال بود ا اک طرفی تجربه بحران ب رگ 

 داش .

س  ل شتند که کمام امور را در د س  گواران اعتکاد به دال  ب رگی دا سیا وا اکثر نظریه پرداکان ا 

س ه  شور ای در حال تو شدند. در ک صور می  شرک   ای دالتی به مثابه قهرمانان ملی ت بگیرد ا 

)جهان سوم( نی  استدالل بر این بود که چون بخش خصوصی توان ا سرمایه مورد نیاک برای بسیا 

توستتت ه را ندارد پس دال  اک طریق شتتترک   ای دالتی، منابع الکم را تجهی  می کند. نظریات 

ستند که با طرح  ای عمرانی  اقتصاد کنی ی نی  دال  را عامل تصحیح کننده شکس  باکار می دان

شید. این داره تا  سریع می بخ س ه را ت شده اک آن، فرآیند تو صل  صرفه  ای مکیا  حا دالتی ا 

 (. 1383ادامه یاف  )میدری ا خیرخوا ان،  1970د ه اااخر 

داره دال  کوچک )توستت ه باکار محور(: در شتترایطی که شتترک   ا ا نهاد ای دالتی در عمل 

نشان دادند که کارآیی ا ان طاف پویری الکم را نداشته، در م رض فشار ای سیاسی ا تورم نیرای 

ستند شیکاگو( که کار قرار دارند ا اکثری  آنها کیان ده   صاد باکار )مکتب  ؛ دیدگاه طرفداران اقت

خصتتوصتتی ستتاکی را یک غای  ا کمال مطلوب دانستتته ا خوا ان کا ش ستتهم دال  در تولید 



 

  
 

 

ناخالج داخلی ا محداد کردن نکش دال  در اقتصتتتاد بودند به شتتتدت رااج یاف . در رایکرد 

راف شد، باار به قدرت باکار ا ا به اجماع ااشنگتنی م  1990مکتب شیکاگو که در ابتدای د هه 

انتخاب مردم بود ا کارآمدی رقاب  ا قیم   ای باکار جای تخصتتیج دالتی منابع را می گرف . 

ططق این دیدگاه، باکار ا بهترین نتایا را به  بار می آارند ا قیم   ا بهترین تخصیج د نده منابع 

  ستند.

 ا بوجود می آارند ضتتتد تولیدی استتت . نگاه به  رگونه دخال  دالتی برای تبییر در آن ه باکار

تبییر یاف . فرض می شد که نهاد ای دال  « مانع توس ه»به جدی ترین « عامل توس ه»دال  اک 

شود، پس  ر انداکه  ستگاه تولید ا توکیع اف انه تطدیل می  سود، به د شار گراه  ای  م  تح  ف

 (  ماندال  کوچکتر شود بهتر اس  )

اس . منظور اک حکمرانی خوب « حکمرانی خوب»موافق باکار: ش ار داره سوم داره سوم دال  

سخگویی ا اثربخشی» سا  قانون، پا سی ا اداری بر ا سیا صادی،  س  در این « اعمال قدرت اقت ا

ستی  ای مختلف رنا می برند  ستند که اک نکایج ا کا داره دال  ا باکار  ر دا نهاد اجتماعی  

ج ا عیوب نهاد باکار ا نهاد دال  اس . کلید توس ه در فرا م ساختن ا توس ه در گرا رفع نکای

شتیطانی خود برآید ا بتواند  س  که دال  اک عهده انجام اظایف حاکمیتی ا پ شرای  ا نهاد ای ا

سئله  سوم ما ی  م شد. در ااقع در داره  شد  باکار ا  دای  آن به نفع عامه مردم با ساک ر کمینه 

س . در  سئله اب اد دال  )ب رگی ا کوچکی آن ( مطرح بود، اما تبییر یافته ا شین، م داره  ای پی

در این داره مستتئله کمی  دال  جای خود را به کیفی  مداخله دال  داده استت . عدم مداخله 

ض یف ا بد  شا نخوا د بود، کیرا دخال  دال   ض یف ا ناکارآمد راه  گ دال  یا مداخله دال  



 

  
 

 

حران  ا ا عدم مداخله آن  م بحران  ای دیگری را به اجود می آارد در اقتصاد، مجموعه ای اک ب

 ) مان(.

 

 دولت و یحکمران حکومت میمفاه( 2-2

 افالطون که دارند 3کردن  ی دا ای یرا طر یونانی ف ل در شهیر 2یحکمران ا 1 یحاکم ی ا ااژه 

ها ظام کی یطراح یچگونگ یبرا را آن  قران در یونانی هااژ نیا .استتت  برده کار به یحکومت ن

 یر طر ای کردن ییراا حکم ،راندنحکم  بر که استت  شتتده لیتطد 4گابرنر نیالت کلمه به یاستتط

 .دارد دالل 

در فر نگ لب  انگلیسی آکسفورد، حکمرانی ف الی  یا راش حکم راندن، اعمال کنترل یا قدرت 

ظامی اک قوانین ا مکررات ت ریف شتتتده استتت  تان، ن ی   ای کیردستتت یدری ا ) بر ف ال م

در این ت ریف حاکمی  به م نای عمل  یا شتتتیوه حکوم  کردن ا  م نین (. 1383خیرخوا ان،

 ( .1386مکام یا کارکرد حکوم  کردن اس . )مته کایر، 

انی مت ددی اس  که تنها یک مفهوم اک آن را  دال  )حاکمی ( در م نای اصطالحی آن، دارای م 

سی ساخ  قدرتی تف سل  پایدار می توان به مثابه  سرکمین م ین بر مردمان م ین، ت ر کرد که  در 

ظر خارجی باید اک تمامی  ستتترکمین ا دارد ا اک نظر داخلی نگهطان نظم به شتتتمار می آید ا اک ن

ساکمان  صورت نهاد ا ا  ساخ  قدرت به  شهراندان خویش دفاع کند. این  منافع مل  ا یکایک 

( بحث تفصتتیلی درباره 1370می یابد )آشتتوری،  ای اداری، ستتیاستتی، قضتتایی ا نظامی قط ی  

                                                           
1 . Government 
2 . Govermance 
3 . Kubernan 
4 . Gubenare 



 

  
 

 

مفا یم حاکمی ، دال  ا حکمرانی مستل م برخورداری اک شرای  مناسب ا مساعدی اس  ا در 

سطی  ستان، قران ا صر نمی گنجد. با این ااصاف برخی اک نظریه  ای م راف اک داره با این مخت

 ا تا نیمه اال قرن نوکد م، در جدال یک لحاظ شده اس .

 (1383مفا یم حکوم ، حکمرانی ا دال )قلی پور، : سیر تطور1ال جد

 نظریه پرداز و دوره زمانی عنوان نظریه

 ق.م 347 – 427افالطون،  دال  مطتنی بر عدال ، ترکیب قدرت سیاسی ا عکل فلسفی

 دال  متکی بر مصالح  مگان ا مطتنی بر عدال ، قانون محوری ا شهراند

 محوری

 ق.م 322 – 385ارسطو، 

 430 – 340آگوستین، دال  مطتنی بر عدال ، قانون ا احکام دینی

دا دیدگاه ااقع گرایی ا حکیک  نگر به دال ، رفتار دال  بر استتتا  

مصتتتلح  با تکیه بر آکادی، در نگاه ااق ی  نگر ا توجه به دین ا قانون 

 در نگاه حکیک  نگر

 1449 – 1527ماکیاالی:

دال  مطتنی بر قانون، عدال  ا بهترین شکل حکوم  نی  سلطن  شا انه 

 اس 

 1530 – 1596بدن، 

 1588 – 1679 اب ،  تفکیک قدرت سیاسی اک قدرت راحانی ا تاکید بر آکادی ا عدال 

غای  دال  امنی ، آسایش ا رفاه، جدایی قوای مکننه، قضائیه ا مجریه اک 

هراندی، حکوم  مطتنی بر قرارداد  مدیگر، اصتتتل برابری در حکوق شتتت

 اجتماعی با نظام اخالقی کارآمد با  دف اعمال عدال  ا رفاه

 1632 – 1704الک،

به جمهوری، ستتلطنتی ا استتتطدادی مطلق، نظریه تکستتیم بندی حکوم  

صه بارک دال  خوب ا حکوم   شخ تفکیک قوا، آکادی ا قانون مداری م

 کوم جمهوری مطتنی بر تکوا، بهترین نوع ح

 1689 – 1755منتسکیو ، 



 

  
 

 

 نظریه پرداز و دوره زمانی عنوان نظریه

 1712 – 1778راسو،  دال  مطتنی بر قرارداد اجتماعی، اطاع  اک اراده عمومی ا قانون

تداین  ل  ا  عدا کل گیری دال ، تحکق آکادی،  یالکتیکی شتتت ند د فرآی

 قوانین در اظایف دال  ا نکش دال  در جام ه مدنی 

 1770 – 1831 گل، 

سودمندی عمومی در حکوم  صل  سی، ا سیا ، حکوم  مطتنی بر اکثری  

آکادی گفتار ا برخورداری افراد اک حق نمایندگی ا اجود فرمانراایانی که 

بر اسا  اقتصاد آکاد عمل کنند، ضامن امنی  مشراطه ا استکرار حکوم  

 خوب باشد.

 1748  - 1832بتهام، 

 

 مفهوم حکمرانی خوب و فلسفه وجودی آن.( 3-2

ترین ا جواب ترین  شتتتده ا به عنوان یکی اک مهم استتت  که اخیراح احیا، ااژه قدیمی حکمرانی

تطدیل شتتتده ا عموماح به عنوان  –به ایژه در حوکه مدیری  دالتی  –مفا یم در علوم اجتماعی 

مفهومی جدید در ارتطان با دال  ا مدیری  دالتی به کار می راد. برای بستتتیاری اکموضتتتوع  ا 

 شتتوندیپ عنوان به آنها مانند ا یطیمحشتترکتی، بین المللی ا  لی،مانند حکمرانی محلی، شتتهری، م

 .(1386)الوانی ا علی اده ثانی،  رادیم کار به 1اصالح یم نا به  که اس  شده استفاده

میالدی، با گستتتترش اقتصتتتاد  90حکمرانی خوب مفهومی استتت  که اک ستتتال  ای میانی د ه 

ر گرفته استتت . حکمرانی خوب به م نای نهادگرایی، ستتتخ  مورد توجه محافل آکادمیک قرا

 منافع یمدن نهاد ای اشهراندان، گراه  ا  فرآیند ا ا نهاد ایی اس  که به ااسطه آن، ساکاکار ا،

 (.1396)شاه آبادی ا ثمری،گوارندیم اجرا به را خود یقانون حکوق ا کنندیم دنطال را خود

                                                           
1 . Reform 



 

  
 

 

ی توجه دارد. حکمرانی خوب به حکمرانی خوب چارچوبی استتت  که به مستتتئله کیفی  حکمران

مردم در تصمیم گیری  ا ا خ  مشی گواری بخش دالتی اس  اک این  1دنطال شنیدن صدای عامه

طریق تصتتتمیمات بیشتتتتر به خواستتت   ا ا نیاک ای اجتماعی ن دیک می شتتتود ا تحکق آرمان 

رین مدیری  دموکراسی ا مشارک  امکان پویرتر خوا د شد. مفهوم حکمرانی خوب ترکیطی اک بهت

  ای سیاسی، اقتصادی ا اجرایی منابع کشور برای رسیدن به ا داف ت یین شده اس . 

در این چارچوب، نهاد ا ا گراه  ای ری نفع اقتصادی ا اجتماعی می توانند را کار ا ا خواسته 

 (1388 ای مشراع ا قانونی خود را در حکمرانی به کار بندد )صطاغ ا باسخا،

 ا دموکراستتتی بتتته که اس  دالتی مدیری  در تحوالتی ا تبییر ایجاد خوب حکمرانی اک  دف

 م نتای بته حکمرانتی. شتود منجتر اقتصتادی ت اجتمتاعی توس ة  م نین ا شهراندان مشارک 

 ارکش سته کته است  فراینتد ا ا کارکرد ا  ا، سن  ساختار ا، بین ت امالت اک پی یده سیستمی

 ختوب حکمرانتی( 4:  1388)دباغ ا نفری،  دربتردارد را مشتارک  ا شفافی  پاسخگویی، اصلی

تدنی نهاد ای ا گرا ها شهراندان، آنها ااسطة به که اس  نهاد ایی ا فرایند ا ساکاکار ا، ته م  ب

 ( 1387. )ابرا یم پور ا راشندل اربطانی،کنند می برآارده را ت هد ا ا یابند می دس  خود منافع

توعی توان یم را خوب حکمرانی ترد ن تاری رایک تر در  نج ت ؛ نظ ته گرف تراک تط  چ ته نس  ب

تایر تی  ای دیدگاه س ته قطل تب ک ته اغل توم توصتیف ب تی مفه تدیری  ا حکمران تی م تی دالت  م

 آن ته» بیتان جتای بته ختوب حکمرانتی. دارد بیشتری  ای توصیه ا  ا دستورال مل پرداختنتد،

 (2007. )گریندل، پرداکد می «باشد باید آن ه» دربارة اظهارنظر بته « ست 

                                                           
1 . Public Voice  



 

  
 

 

حکمرانی خوب نظامی اک ارکش  ا، ستتیاستت   ا ا نهاد ا استت  که جام ه به کمک آن، اقتصتتاد 

صی ، سه بخش دال ، جام ه مدنی ا بخش خصو سیله  سائل اجتماعی خود را به ا س  ا م سیا

ند )قلی پور،  ی  می ک یانگر تبیی 4:  1387مدیر ل  ا ( حکمرانی خوب، ب پارادایم نکش دا ر 

حکوم   ا ا مشارک  یکسان  مه مردم در فرآیند تصمیم گیری اس  که باعث می شود صدای 

سد )مکیمی ا اعالیی  شوند، به گوش بر سیم می  صمیمات گرفته ا منابع تک  مه مردم، کمانی که ت

 ( 171:  1390اردکانی، 

 سرع  به یاسیس ا یدانشگا  ینظر ینمطا در یحکمران اک یاصل مفهوم دا ریاخ ی اسال یط در

شد حال در س  بوده ر س  تر شناخته فیت ر :ا سته ینهاد ا اک یبرخ ا یجهان بانک تو  به ااب

  یریمد در قدرت اعمال راش کی عنوان به یحکمران ا شتتده گرفته کار به متحد ملل ستتاکمان

 (1387 ،)قلی پور .اس  شده فیت ر کشور ا یاجتماع ا یاقتصاد توس ه

 یدارا را ییکشتتتور ا مطنا نی م بر ا دارد دیتاک یر طر بر  استتتاکمان نیا نظر مورد یحکمران

  یحاکم به  ا آن ر طران که شتتتوند یم  ی دا یی ا نظام توستتت  که دانند یم خوب یحکمران

 .کنندیم توجه یمدن ا یانسان حکوق اک یریگ بهره حق ا  یشفاف ،ییپاسخگو ،قانون

 ستتتاکمان ا  ا دال  انیم یدالت  یریمد اقتدار میتستتته در  ین یحکمران فیت ر در دام کردیرا

 صتتتورت به یردالتیغ ا یدالت گرانیباک که یا گونه به دارد دیتاک ا کرده تمرک  یردالتیغ ی ا

 یشکل عنوان به را یحکمران تفکر نیا پرداکندیم یاجتماع مشکالت حل به  مکارگونه ا یطیترک

 . ندیب یم ی،دالت ینهاد ا در صرف دیتاک یجا هب جانطه چند ی مکار اک



 

  
 

 

تا دال  چراکهنیس ،  1بر این اسا، حکمرانی خوب مترادف با اصطالح دال  خوب ته تنه توة ب  ق

شارهمجریه   دربرمی را جام ه نهاد ای سایر ا گانه سه قوای خوب حکمرانی که درحالی دارد، ا

 دارد اشتاره  تا گیتری تصتمیم در استتکالل ا اختیتار ا رسمی نهادی ساختار ای به دال . گیرد

( دال   ا 677:  2008)رای،  اس  غیردالتی نیرا ای ا دال  بین رابطة کنندة بیان حکمرانتی ا

تاکید می شتتتود  3تاکید دارند، در حالی که در حکمرانی بر پیامد ا ا نتایا 2بیشتتتتر بر خراجی  ا

 آنها کیفی  ا خدمات ارائة فرایند ای به حکمرانی  ترتیب بدین( 115:  1388)مکیمی ا اعالیی، 

 .دارد توجه

 مانند یالملل نیب قدرتمند ینهاد ا یبرخ یستتو اک نفور اعمال با ا 1980 د ه اک خوب یحکمران 

سته موسسات ،پول یالملل نیب صنداق ،یجهان بانک   یشفاف ساکمان ا متحد ملل ساکمان به ااب

 .اس  شده توس ه ینظر ینمطا اارد نهایا مانند ا 4یجهان

 1989 ستتال در که استت  یجهان بانک کرده مطرح را یمطاحث نهیکم نیا در که یم تطر مرجع نیاال

ئه عنوان به را خوب یحکمران مد یعموم خدمات ارا ظام کارآ مد ییقضتتتا ن ظام ا کارآ  یادار ن

سخگو س  کرده فیت ر پا شریف کاده ا قلی پور ،  ا صلی . (1383) بانک جهانی بر ابتدا تمرک  ا

ی   ا ا  ما  م اکنون بر اف ایش ظرف ها بود، ا چابکی در آن جاد  ل   ا ا ای کوچک ستتتاکی دا

 (1383توانمندساکی دال   ا بیشتر تاکید می شود )میدری ا خیرخوا ان،

                                                           
1 . Good government 
2 . Output 
3 . Outcome and results 
4 . Transparency International 



 

  
 

 

 بین صتتنداق ا 1ملل ستتاکمان توستت ة برنامة مانند المللی بین نهاد ای ستتایرپس اک بانک جهانی، 

تی تول الملل تر پ ت ة ب  ا توس ه حال در کشور ای بین آن گسترش ا خوب حکمرانی مفهوم توس

 .کردند اصرار یافته توس ه

ستر ا نهیکم گرفتن نظر در ا فیت ر به توجه با  که شد یمدع توانیم که مفهوم نیا یریگ شکل ب

 توان حداکثر اک استتتتفاده منظور به اریاخت بهتر یریکارگبه یبرا الگویی استتت  خوب یحکمران

 .یا توس ه ی ا  دف به یابیدست  ین با جام ه در موجود

 :برشمرد خوب یحکمران یبرا را ریک ا داف توان یم اسا  نیا بر

 یانسان یراین داریپا توس ه: الف

 یمدن ی ا یآکاد جادیا: ب

 برابر ی ا فرص  جادیا قیطر اک ریپو بیآس اقشار به کمک: ج

 (1383، ی )قلی پوراجتماع هیسرما  یتکو: د

 جام ه در موجود ی ا راین ا توان  مه یریکارگ به اکمندین اشتتتاره مورد ی ا  دف به یابیدستتتت

 در ا باشتتد ریپوامکان خوب یحکمران استتتکرار قیطر اک مهم امر نیا رستتدیم نظر به که استت 

 شد خوا د ریپوامکان  ین جام ه در داریپا توس ه ادشدهی ا داف تحکق صورت

 داره نی م در اما گورد یم خوب یحکمران مفهوم یریگشکل اک د ه سه اک کمتر هنکیابا اجود 

سطتا یکمان س کوتاه ن س  آمده عمل به مفهوم نیا اک یادیک ریت ط ا ریتف شگران ا  ینهاد ا ا پژا 

 . (2،1992)استوااند کرده ریتفس ا فیت ر را خوب یحکمران ینحو به کدام  ر یالملل نیب

                                                           
1 . United Nations Development Program 
2 Stowe 



 

  
 

 

بین المللی، برخی اک پژا شتتگران نی  به ت ریف این ااژه مهم پرداخته اند ا آن عالاه بر نهاد ای 

را به عنوان ستتطک ا مدلی اک حکمرانی می دانند که به نتایا اجتماعی ا اقتصتتادی مطلوب مورد 

. عده ای نی  آن را مفهومی کلی، (1،2008)شتتی لی ا کوا درخواستت  شتتهراندان منجر می گردد

صوری اک مفه سم  توس ه، م رفی کرده اندمفصل ا ت با این  (2007)برند،وم توس ه ا حرک  به 

ااصتتتاف تمامی تالش  ا ا ت ریف  ای مت دد ا گوناگونی که اک حکمرانی خوب، صتتتورت می 

پویرد برای این اس  که اب اد این پدیده حسا  به خوبی نشان داده شود. به طور خالصه می توان 

سیاری اک جوامع کنونی، پویرفته گف  ااژه حکمرانی خوب به عنوان  صطالح رایا در بین ب یک ا

در اداره جام ه ا الگویی برای اصتتتالح بخش عمومی، شتتتده ا اک آن به عنوان یک مفهوم عمده 

 تکوی  جام ه مدنی ا تسریع در مشارک  بخش خصوصی یاد می شود.

 

 شاخص های حکمرانی خوب و پیشینه آن ها ( 4-2

مناسب برای م رفی ا سنجش یک پدیده اس . به  مین منظور عده  شاخج عطارت اک ساکاکاری

شاخج  ای  شاخج  ا ا کیر سایی حکمرانی خوب به بیان  شنا شگران در ت ریف ا  ای اک پژا 

آن پرداخته اند تا ضتتمن شتتناستتایی حکمرانی خوب با استتتفاده اک شتتاخج  ا، به انداکه گیری ا 

ن منظور ستتاکمان  ای بین المللی، نهاد ای ملی، ستتنجش آن در جوامع مختلف ب رداکند. برای ای

شاخج  ا، م یار ا ا ایژگی  ا ا  شی،  ر کدام  شگا ی ا مراک  پژا  شگران دان گراه  ا ا پژا 

 مولفه  ایی را برای م رفی، سنجش ا ارکیابی حکمرانی خوب برشمرده اند.

                                                           
1 Shipley &Kovacs 



 

  
 

 

کیادی نی  در این کمینه خوب انجام شتتده ا تالش  ای  تاکنون تحکیکات فرااانی درباره حکمرانی

س .  شده ا ساکمان  ا ا موسسات بین المللی تداین  سوی  صورت گرفته ا گ ارش  ایی نی  اک 

 م اندیشی  ا ا  مایش  ای بسیاری برگ ار شد ا نتایا این ف الی   ا در قالب مکاالت ا نوشته 

حکیکی ا حکوقی  نهاد ا ا ستتاکمان  ای بین المللی ا اشتتخاص . ای مت ددی نی  منتشتتر گردید

کیادی به بحث پیرامون حکمرانی خوب به صتتتورت عام ا مطال ه موردی، پرداخته اند. مطال ه 

درباره موضتتوع حکمرانی خوب در ایران نی  چه در حوکه نظری ا چه در حوکه کاربردی ستتابکه 

لی در چندانی ندارد ا به کمتر اک یک د ه می رسد. پژا ش  ای انجام شده اعم اک خارجی ا داخ

 ( ، قرار داده شدند.2ریل مطحث شاخج  ای حکمرانی خوب )جدال 

 (1391)بیگی نیا ا  مکاران،: عنااین پژا شی، شاخج  ا ا کیرشاخج  ای حکمرانی خوب2جدال 

 منبع شاخص ها و زیرشاخص ها عنوان پژوهش 

برای  خوب  نی  مرا ک ح

 بهداش  عمومی

گویی، شتتتفافی ، مستتتئولی  اجماع محوری، پاستتتخ 

قانون  کارایی ا اثربخشتتتی،  ل  محوری،  عدا پویری، 

 محوری ا مشارک  جویی

 2007برند،

به ستتوی حکمرانی خوب 

در راستتیه؛ بهینه ستتاکی 

 اظایف حکوم :

رضتتتای  ا اجماع در جام ه، اصتتتالح در بخش  ای 

اداری راستتیه، بهینه ستتاکی اظایف دال ، مکاام  در 

ردساکی ارائه خدمات در بخش  ای برابر فساد، استاندا

جام ه ا  به اجود آاردن اثربخشتتتی در بین  دالتی، 

ئه  ی  ارا دال ، فرا م ستتتاکی اطالعات، اف ایش کیف

خدمات ا رضتتای  بیشتتتر افراد جام ه اک ارائه خدمات 

 دالتی

 2006براک،



 

  
 

 

 منبع شاخص ها و زیرشاخص ها عنوان پژوهش 

متترانتتی ختتوب ا حتتکتت

 تخصیج بهینه کمک  ا

شامل: آکادی  ای فردی،  صاف در حکمرانی ) حکوق ان

ستتتیاستتتی، حق اظهارنظر ا پاستتتخگویی، اثربخشتتتی 

حاکمی ، حاکمی  قانون ا کنترل فستتاد(؛ آکادستتاکی 

اقتصاد )شامل:   ینه کم برای شراع ف الی  اقتصادی، 

مهار تورم، سیاس   ای مالی، سیاس   ای باکرگانی ا 

سرمایه  س   ای  سیا س   ای تنظیمی کیفی ( ا  سیا

س    سیا شامل:  سانی ) سالمتی، گواری ان ای   ینه 

 ایمن ساکی، ا تامین   ینه آموکش  ای ابتدایی (

اپستتتتتتتتتیتتتن ا 

 1،2009گنگ

فاده اک اب ار ستتتاده  استتتت

برای  خوب  نی  مرا ک ح

عدم تمرک   باره  حث در ب

 (2001,مالی: )

 برای انداکه گیری حکمرانی خوب

الف: مشتتارک  شتتهراندان )آکادی ستتیاستتی ا ثطات  

سی(، ب : دال  محوری )کارای ضایی، کارایی سیا ی ق

 اداری ا فساد پایین(  

 ج : توس ه اجتماعی )توس ه انسانی ا توکیع عالدالنه، 

د: مدیری  اقتصتتتادی )توجه به باکده، استتتتکالل بانک 

 (GDPمرک ی ا برگش  سود به نرخ 

 2،2001 اتر ا شاه

خوب نی  مرا ک ح  ،درک 

جربتته راستتتتتتتا تتای  ت

 بنگالدش: 

ا ضتتراری برای حکمرانی خوب به عنوان شتترن الکم 

کشتتور ای در حال توستت ه، به منظور دریاف  کمک اک 

جتتتونتتتگتتتر ا 

 3،2007کراسن

                                                           
1 Epstein and Gang 
2Huther and shah  
3Jongr & Kroesen  



 

  
 

 

 منبع شاخص ها و زیرشاخص ها عنوان پژوهش 

دیگر کشتتور ا با  دف کا ش فکر ا دستت  یافتن  به 

 رشد اقتصادی

مدنی ،  کلیستتتا ا جام ه 

جنوب  موکراستتتی در  د

 مک یک

به حکمرانی خوب،  یابی  مدنی در دستتتت جام ه  نکش 

سیله ح شدن نکش جام ه مدنی  به ا کوم   ای خنثی 

 مستطد

 1،2009لومطرا

شتتتطکه ای برای مدیری  

نی  پراژه مرا ک ح  تتای 

 خوب در جنوب آفریکا

ایژگی  ای حکمرانی خوب در حوکه شرکتی : انضطان 

سئولی  پویری، بی  سخگویی، م ستکالل، پا شفافی ، ا  ،

 طرفی ا مسئولی  اجتماعی

متتتتا تتتتاراج ا 

 2،2006النسطورگ

حتتکتتمتترانتتی ختتوب، 

صادی موسسات ا رشد اقت

 درکشور ای اقیانو  آرام: 

باال بردن ا بهطود  مان،  پارل یاستتت   ای تکوی   ستتت

 استاندارد ا در بخش استخدام قضات

 2008پراساد،

اصالح حکمرانی در بخش 

 عمومی 

شتتطکه بانک جهانی، ستتیاستت  گواری راشتتن، اجود 

جام ه مدنی قوی، مستتتئولی  در برابر اعمال، ا قانونی 

 بودن اعمال

 3،0820پرااین

حتتکتتمتترانتتی ختتوب ا 

مسئولی  اجتماعی ساکمان 

  ا 

 4،2008راپر ا ند مسئولی  اجتماعی ، آکادی انتخاب ا استخدام

                                                           
1 Lombera 
2 Maharaj & Lansburg 
3 Praveen 
4 Roper Nedd 



 

  
 

 

 منبع شاخص ها و زیرشاخص ها عنوان پژوهش 

مدنی ا حکمرانی  جام ه 

 خوب: 

ایجاد ا ا می  جام ه مدنی، اجود جام ه مدنی شتترن 

 الکم ا پیش نیاکی برای حکمرانی خوب

 2008رای،

انی خوب حکمر اصتتتول

بتترای بتتختتش متتیتترا  

گی: در   تتایی اک فر ن

 تجربه بین المللی

پنا شتتتتاخج اصتتتلی برای حکمرانی خوب ا  ر  

 شاخج نی  به چندین کیر شاخج تکسیم شده اند : 

( اجود 1مشتتراعی  ا حق اظهار نظر شتتامل :  –الف 

( عدم 2یک نظام چند ح بی ا توجه به حکوق بشتتتر؛ 

تمرک  در تصتتتمیم گیری  ا ا انتکال قدرت تصتتتمیم 

( مدیری  مشارکتی در تصمیم 3د جام ه؛  گیری به آحا

( مشارک   مه شهراندان در تمامی سطوح 4گیری  ا؛ 

شامل سطوح قانونی ا تساای جنسیتی در مشارک   ا؛ 

ستکالل مططوعات 5 سترش جام ه مدنی ا ا ( اجود ا گ

 ا رسانه  ا ا اجود سطح باالی اعتماد ا اطمینان 

کالن،   دای  ا ر طری: اصتتل ر طری  در ستتطح –ب 

مطتنی بر ت یین چشتتتم انداک ای استتتتراتژیک توستتت  

سطح  ستراتژیک در  شم انداک ا س . چ حکوم  ملی ا

کالن که می بایستت  توستت  حاکمی  مورد توجه قرار 

گیرد، شتتامل استتتراتژی  ای توستت ه انستتانی، توستت ه 

تاریخی ا توستت ه فر نگی استت ، اما  دای  ا ر طری 

(  ما نگی ا 1نی  شتتتامل کیر شتتتاخج  ایی مانند : 

( اجود قوانین ا 2 مخوانی بتا جتام ته بین المللی؛ 

 2008شی لی ا کوا ،



 

  
 

 

 منبع شاخص ها و زیرشاخص ها عنوان پژوهش 

دستتتتورال متتل  تتایی برای ر طری ا تنظیم مکرراتی 

( اجود طرح ا نکشتته ا 3 م ون شتتفافی  در قدرت؛ 

( اجود مدیری  در برنامه ری ی ا ت یین 4استتتراتژی؛  

ا داف راشتتتن ا  ما نگ با قوانین با برخورداری اک 

نداکه گی باکبینی این ا داف در داره  ای قابلی  ا ری، 

متوالی ا  م نین نمایش اثربخشتتی ر طری، با تاکید بر 

ایجاد ثطات ا تداام در چشتتم انداک ستتیاستتتمداران ا 

کارایی ا اثربخشتتتی  -مدیران، ج کارایی در عملکرد: 

حاکمی ، به م نای استفاده صحیح اک منابع تح  اختیار 

 ش  مالک: حاکمی ، شاخج عملکرد نی  دارای  

اثربخشتتتی در   ینه  ای انجام شتتتده برای  -1

 دستیابی به ا داف 

 صالحی ، به م نای توانایی مسئولین،  -2

  مکاری  ای دسته جم ی  -3

در اختیار گواشتتتتن اطالعات کافی ابستتتنده  -4

 برای  مه افراد 

 پاسخ د ی  -5

مدیران در  -6 نایی  به توا که  ی  توافکی  مدیر

 آموختن ا ت تتدیتتل ا تنظیم آموختتته  تتا ا

 تجربیاتشان به کیردستان 



 

  
 

 

 منبع شاخص ها و زیرشاخص ها عنوان پژوهش 

 باکنگری ا ارکیابی در کار ای انجام شده ا -7

نایی  -8 مدیری  پویرش ریستتتک به م نای توا

مدیری  در تشتتخیج مشتتکالت اجتماعی ا 

 آماده شدن برای حل آن  ا 

پاستتتخگویی، در برگیرنده پاستتتخگویی عمومی ا  -د

پاستتخگویی ستتاکمانی به ری نف ان ا اعمال شتتفافی  

شا ( اضوح ا راشنی در پاسخگویی 1مل : ساکمانی ، 

سخگویی، 2 سی ا پا سیا سخ د ی 3( نکش ر طران  ( پا

سی  سیا سانه  ای 4نهاد ای  ( اجود جام ه مدنی ا ر

شهراندان ، جام ه  شفافی  به م نای توانایی  جم ی ا 

 مدنی ا رسانه  ا در دستیابی به اطالعات 

بی طرفی: این اصتتل بر انصتتاف ا عدال  در  - تتتتت 

نی ا بهره مندی  مه اقشار اک فرص   ای رشد حکمرا

ند اک:  طارت ید دارد مالک  ای آن ع تاک ا توستتت ه 

 :(عدال 2(استکالل دستگاه قضایی اک تاثیرات بیرانی؛ 1

شامل  شفافی  در (1بی طرفی ا اجرای موثر قوانین که 

بی (2؛ قوانین ا نطود فساد در بین ماموران اجرای احکام

شینطرفی در مراج ه به قوا شده پی صویب  بی (3؛ نین ت

طرفی مدیری  در مسائلی که ممکن اس  بدان  ا سود 

 برساند )استفاده نکردن اک ران   ای اطالعاتی ( 



 

  
 

 

 منبع شاخص ها و زیرشاخص ها عنوان پژوهش 

ستم  سی حکمرانی خوب، 

 تتای متتدیریتت  مطتنی بر 

ریستتتک با رایکرد کنترل 

 درانی 

اثربخشتتتی، باال بردن ارکش  ای ستتتاکمانی، تاکید بر 

سهامداران ا مدیری  ا داف  سط  به  ساکمانی، ت هد ن

 مطتنی بر ریسک

استتتتتمتتتیتتت  ا 

 1،2008پولیتوفسکی

نی  مرا ک ح نی،  مرا ک ح

  خوب ا حکمرانی جهانی

ک  جویی ا  چالش  ای مفهومی ا ااق ی، مشتتتتار

شفافی ، قانون گرایی  شارک  پویری، اجماع گرایی،  م

ا حاکمی  قانون، اثربخشی ا کارآمدی، عدال  جویی، 

 ا ااکنش به درخواس   ای مردم توجه

 2،2001ایس

نیتتان  ب نی خوب،  حکمرا

توس ه: شامل مطاحث کلی 

جارب حکمرانی خو ب، ت

 ساکمان  ای بین المللی،

اجماع محوری، شفافی ، مسئولی  پویری، مشراعی ، 

حق اظهار نظر ا پاستتخگویی، ثطات ستتیاستتی، فکدان 

آشتتتوب ا عدم خشتتتون ، اثربخشتتتی دال ، کیفی  

تنظیمی، حاکمی  قانون ا نطود فساد،  دای  ا مکررات 

با  طارکه  کارایی در عملکرد، مشتتتارک  ا م ر طری ا 

 فساد، بی طرفی، فرآیند حکمرانی خوب ا بهطود آن

متتتتیتتتتدری ا 

 1383خیرخوا ان ، 

ل  در حکمرانی  نکش دا

خوب، تحلیتتل ا امکتتان 

 سنجی در ایران

 به متبیر ای حکمرانی خوب در دال  ایران ا تحلیل

ا امکان ستتتنجی آن  ا با  دف ارائه الگویی اک دال  

تستتهیل گر، تحلیل ا امکان ستتنجی این الگو، بررستتی 

موانع موجود ساختاری )ساکمانی ا قانونی( در دستیابی 

 1383قلی پور، 

                                                           
1 Smith and Politowski 
2 Weiss 



 

  
 

 

 منبع شاخص ها و زیرشاخص ها عنوان پژوهش 

سهیل گر ا نکش  سهیل گر ا الگوی دال  ت به دال  ت

 آن در حکمرانی خوب پرداخته اس .

شفافی  در  سی نکش  برر

 کق حکمرانی خوبتح

شفافی  به عنوان یکی اک شاخج  ای مهم  ارتطان بین 

در دستتتتیتتابی بتته حکمرانی خوب ا مواردی نظیر 

دموکراستتتی، فستتتاد، پاستتتخگویی، توستتت ه پایدار ا 

حاکمی ، نی  مورد مطال ه قرار گرفته استت . یافته  ای 

شفافی  به عنوان یک رکن  س  که  پژا ش بیانگر آن ا

تیابی به حکمرانی مطلوب، اک مهم ا استتاستتی در دستت

جایگاه ایژه ای در بین ستتتایر مولفه  ا برخوردار بوده 

 اس .

 1384ی دانی کنوک، 

فیتت   ی ک بر  لی  ی حل ت

خوب در  نی  مرا حک

 ایران )(

شتتتاخج  ای حکمرانی خوب شتتتامل: مشتتتارک ، 

پاسخگویی، عدال  ا برابری ، توس ه انسانی، کارایی ا 

ود ت ادل میان سه نهاد اثربخشی، نتیجه پژا ش بیانگر نط

 اصلی )دال ، باکار ا جام ه مدنی ( اس .

ی اده  ل ع نی ا  لوا ا

 1386ثانی، 

خوب  میتت   ک ا حتتا

امکان پیاده ستتاکی آن 

 در ایران

فرآیند پیاده ساکی حاکمی  خوب در قالب مولفه  ای: 

مللی(، جهتت   ل ین ا محرکتت   تتای ر نی)ملی ا ب

رآیند ای استراتژیک، م ماری ف لی، م ماری مطلوب، ف

 انتکالی، استاندارد ا؛

ساکی،  شفاف  سخگویی،  شاخج  ای مورد تاکید: پا

 عدال  جویی، مشارک  جویی، قانون گرایی

س ور ،  ر نورد ا عطا
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استتتفاده اک شتتاخج چه برای انداکه گیری حکمرانی خوب، چه برای م رفی آن، نکش موثری در 

ک ته ا دارد.  مان گونه  پدیده داشتتت طانی نظری درباره حکمرانی خوب ا تطیین این  ه در مرار م

اقدامات انجام شتده برای ارکیابی آن بیان شتد، شتاخج  ای مت دد ا گوناگونی برای ستنجش ا 

ارکیابی این مفهوم، احصتتاء ا ت ریف شتتده استت  که  ر یک گویای ایژگی، م یار، شتتاخج، 

 اس . مولفه  ای خاصی اک حکمرانی خوب  کیرشاخج  ا ا یا

 شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی( 5-2

( اک محککان بانک جهانی، حکمرانی خوب را نهاد ا ا آداب ا رستتتوم 2009) 1کافمن ا  مکارن

صلح  عمومی در یک  سیله آنها قدرت در جه  م سمی ت ریف می کنند که به ا سمی ا غیرر ر

 کشور اعمال می شود ا شامل موارد کیر اس :

 طان قدرت، انتخاب، نظارت ا ت ویض می شوند.فرآیندی که اک طریق آن صاحالف( 

 ب( ظرفی  ا توانایی دال  برای اداره کارآمد منابع ا اجرای سیاس   ای درس ،  

صادی میان آنها را اداره می  شهراندان ا دال  به نهاد ایی که ت امالت اجتماعی ا اقت ج( احترام 

 کنند.

برای حکمرانی بیان می کنند. دا ایژگی بر استتا  ت ریف، این محککان شتتش ایژگی ا مولفه را 

اال در چارچوب بند الف عطارت اک شفافی  ا پاسخگویی ا ثطات سیاسی بدان حضور خشون  

می شتتود.  م نین دا مولفه اثربخشتتی دال  در انجام اظایف محول شتتده ا کیفی  تنظیم گری 

یی ا کنترل فستتاد به مکررات در چارچوب بند ب جای می گیرد ا ستترانجام دا مولفه تامین قضتتا

                                                           
1 . Kaufmann et al 



 

  
 

 

اض ی  چارچوب  ای قانونی ا نوع رابطه شهراندان ا دال  با این چارچوب  ا )بند ج ( اشاره 

 (1389)شاه آبادی ا پورجوان،دارد 

 حق اظهارنظر و پاسخ گویی ( 1-5-2

صود شارک   انیم شاخج نیا اک مک سیس نظام ا دال  انتخاب در شهراندان م س  یا  در که. ا

 .اس  آمده VOICE اختصار به شاخج، نیا ضرحا مطال ه

گوارد، مورد ستتتوال ا  تاثیر می  ل  را در برابر آن ه بر مردم  ند دا که مردم بتوان بدین مفهوم 

تدة بیان اظهارنظر حق شاخج( 2012باکخواس  قرار د ند ) بانک جهانی،  تا یمی کنن تد مف  مانن

 انتخابتتتات برگ اری فرایند ای ا اتمططوع آکادی اجتماعات، ا بیان آکادی سیاستتتی، حکتتتوق

 استاندار ای اف ایش موجب تواند می پاسخگویی ا اظهارنظر حق شاخج در بهطتتتتود. استتتت 

 بهطود طریق اک غیرمستتتکیم صتتورت به  م نین .(1394)امیدیان ا دیگران،شتتتتتتتود مردم کندگی

تای کیرساخ  تی   تراری ا آموکش تدال  برق  می عمومی سواد سطح ارتکای موجب آموکشی، ع

 (1391)رکمی ا صدیکی،  شود

 1ثبات سیاسی و مقابله با خشونت( 2-5-2

  ای راه اک یاستیست نظام ا حکوم  کی دارد احتمال  انیم چه که است  آن انگریب شتاخج نیا

 با ریمتب نیا. باشد برانداکی ا یسرنگون ا یثطاتی ب م رض در  یآم خشون  اب ار ای ای یرقانونیغ

 .(1394)شاه آبادی ا ثمری،اس  شده لحاظ  ا نیتخم در تصاراخ به POLI نام

                                                           
1. Political Stability and Absence of Violence  



 

  
 

 

تات تی ثط ته سیاس تا یمی ب تد مف تاآرامی مانن  اعدام ا افکنی احش  اجتماعی،  ای اعتراض ا ن

 تنش ا انکالب براک احتمال سیاسی ثطات. کند می اشتاره قتومی  تای تنش ا کودتا سیاسی،  ای

 .(1394)امیدیان ا  مکاران،میرساند حداقل به را ششور ا کودتا طریق اک آمی  خشون   ای

این شتتتاخج به می ان ثطات رژیم حاکم ا ر طران آن، درجه احتمال اک تداام موثر حیات دال  ا 

صورت مرگ ا میر یا تبییر ر طران ا دال  مردان ف لی می پرداکد  س   ای جاری در  سیا تداام 

 (2012)بانک جهانی، 

 1اثربخشی دولت ( 2-5-3

ستکالل  انیم ا شهراندی خدمات ،یعموم خدمات  یفیک شاخج، نیا رد شار ای اک  ا آن ا  ف

بیانگر کارآمدی دال  در انجام اظایف  کته است  شاخصتی دال  اثربخشی. اس  مدنظر یاسیس

محوله استت  که شتتاخج مکوالت ر نی  م ون کیفی ، تهیه ا تدارک خدمات عمومی یا کفی  

صالحی  ا  سی نظام اداری،  سیا شار ای  ستکالل خدمات  مگانی اک ف ستگی کارگ اران ا ا شای

 (2012اس  )بانک جهانی، 

 مشی خ  طریق اک را باکار بر مطتنی نظام اک حمای  در حکومت  موفکیت  میت اندر این شاخج 

تب گواری تی مناس تنجد م ته. س تایی مؤلف  دادگاه دااری گواری، قانون در دال  توانایی مانند  

تدیریتی تمیماتتص  ا، تارة م ت  درب  ا پاسخگویی مانند قضایی ا مدیریتی عدال  قانون، حاکمی

 (2005. )ماتسو، اند توجه درخور دالت  اثربخشتی مطحتث در شتفافی ،

                                                           
1 . Government Effectiveness 



 

  
 

 

 1کیفیت مقررات( 2-5-4

یا کیفی    اجرای ا نیتدا در دال  توانمندی شتتتاخج، نیا اک منظور:   2تنظیم گریمکررات 

 یخصوص بخش  ای  یف ال ةدامن ا نفور گسترش سطب که اس  ینظامات ا راتمکر ا  ا اس یس

 در دالت  مداخلتة ستطح اداری، اپتاگیر دست  مکتررات ماننتد اب تادی این شاخج،. شودی م

صتتتتاد، شی خ  اقت سی ا رقابتی  ای م ستر شاه آبادی ا دربردارد را ای سرمایه باکار ای به د (

 (.1394ن،؛ امیدیان ا دیگرا1394ثمری،

شاخج  ساکگار با باکار تمرک  دارد )بانک جهانی، این  س   ای نا سیا س  2012بر رای  سیا  )

 م نین ،   ینه اضع قوانین  ایی اک قطیل کنترل قیم   ا ، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی ا 

 ( 2010،  3برای محدادی  بیش اک انداکه تجارت خارجی )کافمن ا  مکاران

 4قانونحاکمیت ( 2-5-5

 نیا با داشتتت  نانیاطم آنها اجرای به توانیم ا اندی ااق  جام ه کی در نیقوان  انیم چه تا نکهیا

تمین م نای به قانون حاکمی . شودیم یابیارک شاخج توق تض ت  حک تن ا مالکی ترای حس  اج

تواری سرمایه تحریک در فرااانی اعتماد امر این. قرارداد اس  تاد گ تی ایج تد م ت. کن   حاکمی

 اک  دف. شود می باکار ا توس ة سطب نهادی  ای کیرساخ  اک حمای  طریق اک  م نین قانون،

 اس  قدرت اک سیاستمداران ا دال  سوءاستفادة برابر در شهراندان اک محافظ  قانون، حاکمی 

 (1390،ا دیگران ) سامتی

                                                           
1 . Regulatory Quality 
2 . Regulatory quality 
3.  Kaufmann et al 
4. Rule of Law  



 

  
 

 

ی نهاد ایی قائل  ستند حاکمی  قانون می ان احتمال عملی که دال  مردان ا شهراندان کشور برا

 .(2012که با  دف اضع ا اجرای قانون ا حل اختالف ایجاد شده اند )بانک جهانی، 

 :  1فساد کنترل( 2-5-6

 مورد حد چه تا یدالت ا یعموم قدرت که استت  نیا ردیگ یم قرار مدنظر شتتاخج نیا در آن ه

ستفاده سوء ص منافع تحکق خدم  در ا ا سئول ا کارمند  ر. (1390)نادری،ردیگیم قرار یشخ  م

 ا خانوادگی عالیق ا رااب  یا شخصی منافع تأثیر تح  اداری  ای تصمیم کارگیری به در دالتی

)امیدیان ا شود می فساد مرتکب مسیر ایتتتتن اک ا گیتتتترد متتتتی قتتتترار اجتمتتتتاعی  ای دال 

 .(1394دیگران،

هانی )کافمن ا  مکاران( بر مطنای مطال ات محککان بانک جشتتتاخج حکمرانی بر این استتتا ، 

سی ا  سیا صادی،  ت ریف گردیده که یافته  ای موسسات مختلف بین المللی پیرامون اض ی  اقت

شور ا را با یکدیگر ادغام کرده ا  سخگویی، اجتماعی ک شش ج ء حق اظهارنظر ا پا در بردارنده 

 ل فساد اس .اثربخشی دال ، کیفی  قوانین ا مکررات، حاکمی  قانون، ثطات سیاسی ا کنتر

شش  شور خاص، در غالب  ساکی ا تجمیع کلیه اطالعات درباره یک ک نتیجه کار آنها در  مگن 

)بهترین حال ( برای  ر ج ء ارائه  2.5)بدترین حال ( تا  – 2.5ج ء ا با اختصتتتاص نمراتی اک 

 شده اس .

                                                           
1 . Control of corruption 



 

  
 

 

سال  شاخج حکمرانی االین بار در  شور ج 193ا برای  1996اج اء ت ریف کننده  هان ارائه ا ک

سال  سطه گردید. اک  سالیانه مکادیر این اج اء نموده ا در  2002محا بانک جهانی اقدام به گردآاری 

 1این شاخج موجود اس . 2013تا  1996حال حاضر اطالعات مربون به سال  ای 

 بنگتتاه شتتهراندان، متتردم، اک نظرستتنجی طریتتق اک ختتوب حکمرانتتی  تتای شتتاخج

  .شود می گیری انداکه دالتی مأموران ا مدیران تولیدکنندگان، ا کنندگان مصرف  تتا،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . http://info.worldbank.org 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 

 

 مروری بر پیشینه پژوهشی

 

 

 مقدمه

در این بخش به مرار مهم ترین متبیر ای مرتط  با حکمرانی خوب در پژا ش  ای قطلی پرداخته 

واه نتایا پژا ش  ا بر حکمرانی خوب تاثیر شتتده استت . برخی اک متبیر ای مورد بررستتی به گ

گوار بوده ا برخی دیگر اک حکمرانی خوب تاثیر می پویرند. تامل بر متبیر ای بررستتی شتتده در 



 

  
 

 

این بخش که عموما مهم ترین متبیر ای کالن توستت ه ای کشتتور ا در اب اد اقتصتتادی، ستتیاستتی، 

ستند ا می  متبیر ح س  محیطی   ضرارت توجه ا اجتماعی، تکنولوژیک ا کی کمرانی خوب ا 

سی رابطه  شده ابتدا به برر صوص  ر متبیر تالش  ساکد. در خ شکار می  شتر بر آن را آ تمرک  بی

نظری، کارکردی ا منطکی آن با حکمرانی خوب در اداره امور توس ه کشور پرداخته شده ا س س 

  شود. به برخی اک پژا ش  ای صورت گرفته داخلی ا خارجی حول آن موضوع اشاره

 (متغیرهای تاثیرگذار بر حکمرانی 1-3

 ( بودجه بندی)فرایند بودجه بندی، شفافیت بودجه، نظارت بر بودجه(1-1-3

 ا بودجه بین ارتطان به پژا شتتگران برخی که شتتود می مالحظه مربوطه، نظری ادبیات مطال ة با

 2010، 1توماسی دانیل ا شیااا ؛1389 عطار، طا ری ا پورع ت) اند نموده اشاره خوب حکمرانی

 ا( 4،2014لیتوین نکو ؛2007 ملل، ستتتاکمان ؛1999 فاب ، ؛2013 ،3 یوک ؛2013 ،2ااستتتیستتتیوما ،

 اجتو جست  ختوب بودجه در توان می فک  را توس ه بحران اساسی ا اصلی حل راه که برآننتد

 حکمرانی یگیر شکل مکدمة که چرا. بود نخوا د پویر امکان خوب حکمرانی دانب کتتتته کتتتترد

 حکمرانی کیفی  تواند می خوب بودجة داشتن که این ضمن اس ؛ خوب بودجة داشتتتتن خوب،

ت ایش را خوب تا توان می اس ، خوب حکمرانی دارای که کند ادعا دالتی اگر بنابراین.  د د اف  ب

)اگطاید ا  کرد نظر اظهار ادعا، این ستتتکم ا صتتتح  دربارة آن، بندی بودجه نظام مالحظتتتتتتة

 (.2014، کاردا ،  1390، آرر ا امیرخانی، 2007شاه،: 2012ود،آگط

                                                           
1 Schiavo-Campo, S. & Daniel Tommasi 
2 Osisioma 
3 Huque 
4 Lytvynchenko 



 

  
 

 

بندی  کمانی شتتفافی  در فراگرد بودجه: پاستتخگویی دال   ابندی کشتتور  شتتفافی  در بودجه

 ای تهیه ا تنظیم قوانین، ثاب  ا  راش  تا ا گیترد کته قتوانین ا مکتررات ا رایته شتکل متی

(. در 2015گیرند )لی سلی ا ریو ،  در اختیار عموم قتتتترارشفاف باشند ا  مگی منتشر شده ا 

ساد ا حاکمی  قانون نیتتتت  شفافی  ا کنترل ف شفافی   مورد رابطة بین  پژا شگران م تکدند که 

تی بندی، خ  خصوص در حوکة بودجه  ا، به تصمیم تواری ا مش  ا، بر اثربخشی  تنظیم رایه گ

دارد. به  مین منظور،  تتتابع تتتتأثیر شتتتایان تتتتوجهیاستفاده اک منابع ا کا ش فساد ا اتالف من

 .اطالعات باید در دستر  عموم قرار گیرد ا قوانین ا مکررات شفاف باشند

  ای بخش خصوصتی گیری تواند برای تصمیم موقع به اطالعات اقتصادی، می چراکه دسترسی به

تودهبسیار حیاتی باشد ا کمک شایانی به کنترل فساد نماید. متخصصان پی تر شنهاد نم ته اگ تد ک  ان

سئولی  صه اظایف ا م شرای  مناق ضمان   ا ا م ایده  ا ا    ا ا رایه نامه  ا، قراض دالتی ا 

بندی، شفاف شود ا با اجرای قانون آکادی اطالعتتتات ا شتتتفافی  اطالعتتتات،  بودجه  تتتای

 .شود ون محکق میدالتی ا قرارداد ای دالتی انتشار عمومی یابند، حاکمی  قان  تای گت ارش

که  ای گونتته در مطال ة ادبیات نظری، ارتطان تنگاتنگی بین شفافی  ا پاسخگویی برقرار اس ؛ به

سخگویی می ساک ا کار کلیدی پا شفافی  مهمترین جتتتت ء شفافی  را مهمترین   دانند.  م نین 

 (.2015 ،  ای کنترلی اس  )لی سلی ا ریتو  ای مدیری  اثربخش ا بهطود سیستم گیری تصمیم

تاد2016این رابطه، اک دیدگاه بانک جهانی نی  مورد تأکید قرار گرفته اس  )بانک جهانی،   ( ا اعتک

 شود که اقدامات مربون به کلیة عملیات ا بر این اس  که کمانی شفافی  به پاسخگویی منجر می

ا جه  کنترل اقدامات دال ، در اختیار عموم قرار گیرند ا مجلس ا مؤسسات عالی حسابرسی ر

 ای رستتمی ا غیررستتمی بتوانند اک ایتتتتتن  نظارت بر دال  توانمند ستتاکند ا ستتایر مجموعه ا



 

  
 

 

داشتن دال  استفاده کننتد. برختی دیگتر اک محککتان نیت  ارتطتان  جه  پاسخگو نگه اطالعتات

تتتر المللتتتی ا تبیی پاسخگویی را در انططاق دال  با اصول ا استاندارد ای بتتتین شتتتفافی  ا

 ای کیتادی نیت  حلکتة اتصتال  اند. پژا ش راستای پاسخگویی مفید دانسته ستاختار سیاستی در

 (2014اند )کیل،  پاسخگویی را در تکوی  جام ة مدنی رصد کرده ا ارتطتان شتفافی  ا

شاخج م نین  صالح ا تکوی  نهاد ای نظارتی، موجب بهطود   ای حکمرانی خوب، اک حیث  ا

(. یکتتتی اک 2001شود )آلن ا توماستتتی،  یی، حاکمی  قانون ا کنترل فساد میپاسخگو مراتتتتب

ترین تمت تر  مراحل یا اقدامات تضمین مه ت . ب ته اس تر بودج کنندة پاسخگویی دال ، نظارت ب

کنند که در صورت براک اصالحاتی  بندی کشور پیشنهاد می متخصصان بودجه  متتتین استتتا ،

تداد تفافی   تی، استکالل نهاد ای نظارتی ا عدم مصلح نهاد ای نظار نظیر کا ش ت  اندیشی، ش

نظارتی، نظارت بر فراگرد ای نظارتی، تداین دستورال مل اجرایی نظارت،  اظتتتتایف نهاد تتتتای

تان تدد امک تنجی مج ت  پراژه س تة موافک تی ا   ای در حال انجام، مطادل ته راش علم ته ب نام

 ای سری ا نهاد تای   ا، مجلس، بودجه تی ا بانک ای دال شرک  دقیتق، نظتارت بیشتتری بتر

گیرد ا با تخلفات در فراگرد ای نظارتی، برخورد قاطع ا عادالنه  عمتتتومی غیردالتتتتی صتتتورت

قدرت ا کارآمدی نهاد ای نظتارتی افت ایش یابتد ا پاستخگویی  طتوری کته صتورت گیترد؛ بته

 .شود ا فساد کا ش یابد مداری تکوی  قانون دالت  بهتتر صتورت پتویرد ا

سوی دیگر  س ؛ اک آنجا که  مة  د ندة ارتطان با ریء بندی خوب، ارتکا فراگرد بودجهاک  نف ان ا

س  شمار می بندی به نف ان فراگرد بودجه ری آحاد یک مل   ا ا عالیق ا  راند، کمانی که خوا

تای  متة نگرانی تات رینف ان دیده ا به رسمی  شتناخته شتده ا در تصت   تا ا عملی تریه میمگی

تد ا ترآارده گردن  صورت شفاف ا راشن با رینف ان ارتطان برقرار گردد ا به حرف  م نین به ب



 

  
 

 

 ایی اتخار شود که رینف ان مطمئن شتوند منتافع  شود ا فراگرد ا استراتژی  ای آنها گتوش داده

 تای ا  گترفتن خواست شوند، با جلب مشارک  آنان ا در نظر  تضمین می آنهتا دیتده شتده ا

 .گردد تکوی  صدای عامه فرا م می عالیتق آنتان، کمینتة

شیابندی  بودجه س : بودجه ا نتیجه؛  بودجه :اثربخ صلی ا بندی عملیاتی دربرگیرندة دا مفهوم ا

ستفاده اک م یار تتتتای  نظام بودجه بودجه برای نتیجه. در ساسی، ا صلی ا ا بندی عملیاتی،  دف ا

اجرای بودجه ا اف ایش کارایی تخصیصی ا تولیدی در پرداختهای  در تهیتتته ا   ینتتته ا کتتتار

 ای دال ،  یکی اک را کار ای رایا در استتتانداردستتاکی ف الی  ( ا1973دال  بوده )شتتیک، 

آن در ستتطح دالتهای گوناگون استت  )امیری، مکیمتتتتتی ا  اف ایش پاستتخگویی ا بهطود عملکرد

شده ا   ای انجام عملیاتی، موضوع ارتطان   ینه بنتتتدی تتته(. در ااقتتتع بودج1389قربتتتانی، 

تن تا اک ای ت  ت تار اس تورد انتظ  شده خدمات ا کمینه طریق، حداد قیم  تمام محصول با نتایا م

 ( 2005فرا م شود )جردن ا  اکطارت،  گوار ا متردم  ای پاسخگویی دال  در مکابل قانون

 

 (2012اگطاید ا آگطود) ی با عنوان بودجة خوب ا حکمرانی خوب که تططیک در پژا شتتتی

اند، به این نتیجه رسیدند  بودجه انجام داده منظور ت یین ارتطان بین حکمرانی ختوب ا به

 اجود دارد.  بندی عمومی، ارتطتان که بین حکمرانی خوب ا بودجه

 ارستان ( نی  بررسی  مین ارتطان را الطته در قالب بودجه بندی عملیاتی در بیم2010) ایان

تتان، 52ا اک طریق انجام  1 ای لسوتو تان بیمارس تدیران ا کارکن تا م تق ب  مصاحطه عمی

ته   ا ا بودجه مشا دات میدانی ا تحلیل برنامه ت  ک ته گرف تام داد ا نتیج تای آن انج  

                                                           
1 . Lesotho 



 

  
 

 

گیری در کمینتتتة  بندی عملیاتی، اصالحات چشم کارگیری نظام بودجه به بتتتا اجتتتود

 نگرفته اس .  حکمرانتی ختوب صتورت

  ( مجدداً با  مین راش اما ایتتتن بتتتار، بتتته بررستتتی رابطتتتة بتتتین2013)1ایان ا بیکنل 

 حکمرانی خوب ا اصالحات بودجه پرداخته ا دریافتند که علیرغم تالش کیاد برای بتتتته

تارگیری تته ا پیشترف   ک اصالحات بودجه، کارکنان درک درستی اک این اصالحات نداش

 .اند کارگیری این اصالحات نداشته به در شتایان تتوجهی

 ته تدیری  برنام توان م تا عن ت  ب تر نی تی دیگ ته در پژا ش ترای بودج ت ی ب تدی  ری بن

تومی ا ته مشی خ  عم تات کتابخان تق مطال  ته اک طری تالی ک تراین  گواری م ای در ااک

ته است ، موکراتیک پژا شگران دریافتند که بین حکمرانی بهتر، نهاد ای د صتورت گرفت

نکش آنها در رشد اقتصادی، ارتطان اجود دارد ا پدیدة  تتر ا تتر ا بودجتة شتفاف قوی

تر باشند،  دموکراتیک ا حکمرانی خوب ض یف در شترایطی کته نهاد تای 2نفرین منتابع

صورت  دستیابی به  مة ا داف به بندی، ابتتت ار د د. اک این را شاید نظام بودجه رخ می

شد ستکیم نطا ستیابی به   تتتتتا ا ا تتتتتداف اک ، اما تأمین منابع مالی  مة برنامهم جمله د

 (2014لیتوین نکو، بندی صورت میگیرد ) حکمرانی خوب اک طریق نظام بودجه

 

                                                           
1 Vian, T. & Bicknell, W. J. 
2 . Resource Curse 



 

  
 

 

 ( آمایش سرزمین 2-1-3

سرکمین  سرکمین، دال  تخصیج منابع را  با پیاده: اثربخشی دال  اآمایش  ساکی طرح آمایش 

سا  ا داف ا مناف سا  ظرفی  ع مورد اجماعبر ا د د ا   ای  ر بخش ا منطکه انجام می ا بر ا

ترین آن کیفی  ارائة کاال ا خدمات به مخاططان استتت ،  مهم اک این طریق، به  مة ا داف خود که

کنندة اثربخشی دال  اک دیدگاه بانک  م یار ای ت یین تتتتوان در رسد. ایتتتن ارتطتتتان را متتتی می

ترار تد نظتر ق تانی جهانی، م تک جه  ا، کیفی  ادارة امور  م تکد اس  که تأمین کیرساخ  داد. بان

اری منابع درآمدی، اجماع، تخصیج ا  بهره عمتتتومی، کیفیتتت  بودجتتته ا متتتدیری  متتتالی،

تتایی ا ت ة راس ترای توس تومی ب تابع عم تدیری  من   ای خ  گیری ثطاتی در جه  کا ش بی م

 (2016جهانی،  ی دال  دارد )بانکای در اثربخش کننده مشی، نکش ت یین

ترین مراحل آمایش ستترکمین، شتتناستتایی  یکی اک مهم: کیفی  تنظیم مکررات اآمایش ستترکمین 

تن   ای مناطق اس . این شناسایی بدین ظرفی  تتفاده اک ای تولی اس م نا نیس  که دال  خود مت

کم را برای شکوفا کردن  ا ا شرای  ال کیرساخ   تا شتود، بلکته بتدین م ناست  کته ظرفیت 

کند. درااقع  اکجمله بخش خصوصی، فرا م می  ای اقتصادی، این است داد ا، توس  سایر بخش

گری را به  برداری ا تصدی گرفته ا بهره گتتتری را بتتته عهتتتده در اینجا، دال  نکش تستتتهیل

سرکمین، دیگران ااگوار می س ه ا چارچوب م کند. اگر در چارچوب آمایش  نافع ملی، گرایش تو

ت  شفاف ا ااضح گردد، عالاه بر االوی  تدی ف الی تای بن توان  تخصیج بودجه به آنها، می  

ته سرمایه تی را ب ترد؛  ای بخش خصوص تدای  ک تا   توی آنه تر ا  ای که گا ی مهم سرمایه س

تورع ت،   تین(. این رابطه، در عوامل ت ی1395بیشتر اک بودجة عمومی تأثیر دارند )سیدرضایی ا پ

تدة تحکتق کیفیت  تنظتیم مکتررات توست  بانتک جهتانی جستجو شد ا چنین دریاف  شد  کنن



 

  
 

 

ت ة که توس ة کیرساخ  ترای توس خدمات مالی در نواحی راستایی،   ا، به فرا م کردن شرای  ب

کمینة حمای  اک تولیدات داخلی  اکتار راستتایی بهطتود داده، گواری را برای کسب فضای سرمایه

تق اکار را که اک نظر بانک جهانی کمینه فضای کسب در تاک تحک شاخج کیفی  تنظیم مکررات  س

 ( 2016کند )بانک جهانی،  اس ، فرا م می

بودجة خوب، باید مطتنی : ثطات سیاسی ا مهار خشون  آمایش سرکمین، عدال  در بودجه بندی ا

بندی، م طوف بودن  بودجه اگتردبر متواکین عتدال  تتداین شتود. در ااقتع، شترن ستالم  فر

تدال  تایش سترکمین است  آن به ع ته مالحظتات آم )پورع ت ا سیدرضایی،  گستتری، نظتر ب

تاگون63: 1395 تاطق گون  کشور، بر اسا  ظرفی  (. آمایش سرکمین اک طریق توکیع منابع بین من

 ا ا  که توکیع قومی  اکند ا اک آنج ای را فرا م می  ای آن مناطق، کمینة تحکق عدال  منطکه

ت ة اقلی  تب توس ت ، موج عدال  قومیتی شده،   ای مو طی در مناطق متفاات کشور پراکنده اس

تی  گواری جه  بهره مشی اک طریق خ  کیستی، کمینة تحکق  برداری بهینه ا مطتنی بر آمایش مح

جم ی  ا ترکیب  ستتتاکد، اک طریق تداین برنامة آمایش مطتنی بر عدال  بین نستتتلی را فرا م می

بخشد )بانک  می جنسیتی مانند علم ا تحصیل ا اشتبال، امکان تحکق عدال  جنسیتی را بهطتتتتود

 ( 2016جهانی، 

سی می سیا سائلی در این باره که عدال  چگونه باعث ثطات  که  شود نی  ابتدا باید دید مهمترین م

تژا ش، . بر اسا  یافتهاند کنند، کدام صورت بالکوه تهدید می ثطات سیاسی کشور را به تای پ   

 اند اک: مهمترین مسائل عطارت

  تا ا مستائل مربتون بته آنتان؛ قومیت  .1



 

  
 

 

 ای جاری کشور در اصتفهان  محیطی )نظیر مناکعه ا چالش کیس   تای آب ا بحتران .2

 ا چهارمحتال بختیتاری(؛

 ( اتوکیع نابرابر امکانات در مناطق مرکی کشور )مانند سیستان ا بلوچستان .3

عدم اجماع بر ستتتتتترا داف ا منافع ملی ا  م نین عدم اقتدار دال  ا تکثر قدرت در  .4

 حاکمی . 

اند.  بندی دیده شده مطحث آمایش سرکمین ا در بحث عدال  در بودجه  متتتة ایتتتن متتتوارد در

ثطاتی   ای بی صورت گرفته ا کمینة تحکق عدال  فرا م شود، کمینه چنان ه آمتتتایش ستتترکمین

توان در ادبیات نظری  این شاخج ارتکا خوا د یاف . این رابطه را می نی  کتا ش یافتته اسیاسی 

 .(1395قرار داد )پورع ت ا سیدرضایی،  نی  رصد کرد ا مورد تأکیتد

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 ( نتایج و پیامدهای حکمرانی2-3

 الف( عوامل علمی و فناوری

 تحقیق و توسعه ( شدت و کیفیت فعالیت های1-2-3

حکمرانی خوب را  2ا ااگر 1با ا می  حکمرانی برای انجام تحکیق ا توستتت ه، دیک ی  در رابطه

 عاملی ضراری برای تامین سه پیش شرن الکم برای اقتصاد باکار می دانند: 

 ف الی  اک حاصل سود مالکی ، حق تامین با  خوب حکمرانی حکیک  در مالکی ، حق تامینیکم 

 تحکیق  ای ف الی  در گواران سرمایه ساختن توانا با ا مایندن می تضمین را توس ه ا تحکیق  ای

 .شوند می  ا ف الی  نوع این گسترش موجب توس ه، ا

ضمین نموده   ینه  ای م امالتی را کا ش داده ا بنگاه  را قرارداد ا اجرای حکمرانی بهطوددام  ت

 ای اابستتتته به قرارداد ا با  ا را قادر به انتخاب فنااری  ای نوینی می کند که م موالً در بخش 

 مشکل مواجه اند. در نتیجه موجب تشویق ف الی   ای تحکیق ا توس ه می شوند.

سوم  شکالت حکمرانی بهطودا  ساکی پیامد ا حدا را جم ی  ای ف الی  م قل می کنند، با درانی 

ر ا را در یا اثرات خارجی مرتط  با آن، ف الی   ای تحکیق ا توستت ه را اف ایش می د ند ا کشتتو

 جلوگیری اک م مای کندانی در مدیری  منابع مشترکی مانند دانش قادر می ساکند. 

دال  به عنوان یک نهاد اجتماعی، نکش مهمی در ایجاد نهاد ای کارآمد ا شتترای  مناستتب برای 

توستت ه مالی دارد. توستت ه بخش مالی این امکان را فرا م می آارد که کارآفرینان برای تحکق ایده 

ای خود ا مشارک  در رشد اقتصادی به راحتی منابع مالی دریاف  کرده ا به سرمایه گواری در  

                                                           
1 Dixit 
2 Uger 



 

  
 

 

بنابراین  ستتطح خرد اکالن ب رداکند که این خود موجب اف ایش اشتتتبال ا کا ش فکر می گردد،

 (106 – 112:  1392رابطه مستکیمی مابین اشتبال ا حکمرانی اجود دارد )سحابی ا  مکاران،

ین تاثیراتی که شتتتاخج  ای حکمرانی در ایجاد محی  اقتصتتتادی ا اجتماعی مطمئن دارا بنابرا

  ستند غیرقابل انکار اس . حکمران با بهطود شاخج  ایی اک قطیل اثربخشی دال ، 

سهم عمده ای در گسترش  سی، می تواند  سیا ساد ا ثطات  حاکمی  قانون، کیفی  قانون ا کنترل ف

شت س ه دا سه نهاد دال ، جام ه مدنی ا باکار تحکیق ا تو شارک   صول م شد. حکمرانی مح ه با

بخش خصوصی اس . انطاش  دانش علمی ا فنی به ار  رسیده اک گوشته، سرمایه گواری جدید 

در تحکیق ا توس ه ا سرمایه انسانی، ا ت امالت منطکه ای ا بین المللی علمی ا فنی، نیاکمند نظام 

  ا ا باف   ای عضالنی را دارد.حکمرانی خوب اس  که حکم ما ی ه 

شد ضابطه مندی  ؛اگر در تار ا پود یک نظام حکمرانی، تکوی  دانش علمی ا فنی حائ  ا می  با

ساالری عنصر ما وی  سته  شای شد در این صورت ظرفی  ا  ساکمان درانی آن قوی با شد ا  آن با

عامل یادگیری جوب ستترمایه گواری در تحکیق ا توستت ه به خوبی تکوی  شتتده ا به صتتورت 

ضابطه مندی، مولفه  ای عرفی ا  ساالری ا  سته  شای فناارانه در می آید. در نظامی که تخصج، 

 صورت یک نهاد در می آید. رسمی مهم آن محسوب می شوند علم ا دانش به

سب برای انجا شرای  منا ش   محکمرانی قوی  مراه با تامین  س ه، انطا ف الی   ای تحکیق ا تو

سانی بهطود  .ا انتکال فنااری، نکش مهمی در ارتکاء ظرفی  رشد ا توس ه اقتصادی دارد سرمایه ان

 ؛حق اظهارنظر ا پاسخگویی موجب آگا ی  ای عمومی ا شفافی  اقتصادی ا اجتماعی می شوند

س  دال  ا مکابله با  صادی نادر س   ای اقت سیا سب برای نکد  ضای منا شرایطی ف در چنین 

 ر قوانین فرا م خوا د شد.تبییرات نابجا ا ناصحیح د



 

  
 

 

س ه اجود نخوا د  سرمایه گوار در تحکیق ا تو سی، انگی ه کافی برای  سیا  م نین در نطود ثطات 

 داش  کیرا بیم آن می راد که ثمره ا دانش تولید شده ناشی اک این سرمایه گواری ربوده شود. 

سی موجب اف ایش ریسک ا نااطمینانی د سیا س  که نطود ثطات  ر فضای اقتصادی کشور بدیهی ا

گردیده ا مان ی برای انجام کلیه ف الی   ای اقتصتتادی اک جمله تحکیق ا توستت ه خوا د شتتد. 

شی دال  ا قوانین ا مکررات مطلوب ا کارآمد، صادی جوامع تاثیر  می تواند اثربخ بر عملکرد اقت

ک  نامه  ای دالتی بگوارد کیرا قوانین ا مکررات اختالل کا، اشتتکاالت در صتتدار مجوک ا، مواف

س  ا پاگیر، قوانین ا مکررات ناظر بر ف الی  بنگاه  ای خصوصی چون قانون کار، محدادی   د

بار مالیاتی باال ا ...   ینه  ای ستترمایه گواری در ف الی   ای تحکیق ا توستت ه را   ای تجاری،

سرمایه گواران س  اف ایش داده ا در صورت فراتر رفتن این   ینه  ا اک مرکی مشخج، ممکن ا

 اک سرمایه گواری در این حوکه دس  بکشند. 

قانون م رف می ان احترام عملی قائل شده توس  شهراندان   م ین الکم به رکر اس  که حاکمی 

ا دالتمردان کشتتور برای نهاد ایی استت  که با  دف اضتتع قوانین، اجرای آنها ا حل اختالفات 

 ایجاد شده اند. 

 مدلی ارائه کرده اند که در آن، کیفی  حکمرانی اک طریق فرآیند ثط   1المالی ا تیطالدی

اختراعات جدید، انتشار ا پخش ایده  ا میان محککان ا باال بردن شدت تحکیق ا توس ه، 

اجرای حکوق مالکی  ا کا ش عدم اطمینان اک پراژه  ای جدید، بر تحکیق ا توستتت ه ا 

فاده اک میا  110برای  1970 – 2003نگین داده  ای داره نوآاری اثر می گوارد. با استتتت

                                                           
1 . Tebaldi and Elmslie 



 

  
 

 

کشتتتور جهان، یک رابطه مثط  ا م نی دار بین ت داد اختراعات ا شتتتاخج حکمرانی 

ضایی موثر( قابل  ستم ق سی ساد، حفاظ  اک حکوق مالکی  ا اجود  شکل اک کنترل ف )مت

 مشا ده اس .

 شور ای در 1کالرک س ه ک سی اثر حکمرانی بر   ینه تحکیق ا تو س ه در  به برر حال تو

تایا حاصتتتله ، نشتتتان د نده تاثیر مثط  بهطود  1983 – 1995باکه کمانی  می پرداکد. ن

شتتاخج حکمرانی بر   ینه تحکیق ا توستت ه بوده ا این فرضتتیه که بهطود عوامل نهادی 

س ه می گردد را تایید نموده  شویق ا تحریک   ینه  ای تحکیق ا تو حکمرانی، موجب ت

 اس .

 د دانش بنیان ( اقتصا2-2-3

س ه برای منابع اک نهیبه رییگ بهره» خوب یحکمرانی، جهان بانک دید اک صادی تو    «یاجتماع ا اقت

س  شده فیت ر س ه را طرد ای نیتر مهم اک یکی ا ا صادی، تو س ه را طرد اقت  با صادرات تو

که لی یچ ا  مان طور ..باشتتدی م برتر فنااری با صتتادرات مانند یعلم دیجد  ای حوکه بر دیتاک

 یک ت یین مستتتل م کشتتوری،  ر در بنیان دانش اقتصتتاد توستت ه دارند، تأکید( 2008)2کوالراا 

  ای پژا ش میان دانش جریان خوب، حکمرانی. استتت  خوب حکمرانی برای نهادی چارچوب

 با بخش موفق توستت ه. کند می تستتهیل را فنااری ا صتتن   در آنها کاربرد ا علمی ا دانشتتگا ی

حکمرانی خوب با تامین ا  دینمای م فایا اقتصتتادی رفاه جادیا در یمهم اریبستت نکش برتر فنااری

سانی ا انتکال فنااری،  سرمایه ان ش   سب برای انجام ف الی   ای تحکیق ا توس ه، انطا شرای  منا
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2  



 

  
 

 

سوی دیگر  صادی دارد. اک  شد اقت شش گانه ا مؤلفه اک یک  رنکش مهمی در ارتکاء ظرفی  ر  ی 

 ی ا مطال ه در نمونه، طور به. دارند تأثیر بنیان دانش اقتصتتتاد توستتت ه بر جداگانه ورط به نی 

 شده پرداخته نوآاری در پاسخگویی ا اعتراض درجه اف ایش نکش به (2012)1 محمد ا آیریکیان

 بیان آکادانه را خود  ای ایده تر ، اک دار به ا آرام محیطی در توانند می افراد آن براستتتا  که

 مهار بدان (2011)2 بیویان پژا ش نتایا ططق دیگر، ستتتوی اک. کنند نوآاری طریق این اک ا کرده

ساد صاد اک توان نمی ف صاد به سنتی اقت شا ده بنابراین،. کرد گوار بنیان دانش اقت   ر که شود می م

 تأثیر بنیان دانش اقتصتتتاد توستتت ه ا تحکق راند بر تواند می خوب حکمرانی  ای مؤلفه اک یک

 .اردبگو

 بر ینستتط یحکمران اثرگواری ستتمیمکان یبررستت به( 2016) 3نااارا گارستتیا ا  مکاران 

 پژا ش نیا اینتا. پرداکندی م ییایاستت ان یصتتادرات بنگاه212  نیب یصتتادرات  ای  یف ال

شان   ای  یظرف شیاف ا به  ینها در مناسب یقانون ساکاکار ا ضواب  اتخار د د،ی م ن

 .شودی م منجر یصادرات رییپو رقاب  قدرت ا یصادرات

 س به( 2015) 4رامطوکا  ا  مکاران  ای هیسرما کاال ای صادرات بر یحکمران اثر یبرر

ش مانند شور ای نیب در نیسنگ آالت نیما س منتخب ک . پرداکدی م 2010  سال یط ییایآ

صل اینتا س   آن انگریب حا  یکمان داره در صادرات، بهطود بر یحکمران مثط  ریتاث کها

 .اس  مدت کوتاه اک شیب بلندمدت

                                                           
1 Ayrikyan & Muhammad 

2 Bhuiyan 
3 . Navarro-García 
4 . Rambocas 



 

  
 

 

 طال ه در( 2012) 1اا ا  مکاران  ا ااردات انیجر بر یحکمران ریتاث یبررستتت به ای م

براستتا  شتتاخج  پرداکند. در مطال ه موکور می 2005 -2008  ای ستتال خالل در صتتادرات

 باال، یحکمران شتتاخج با مدار قانون کشتتور ای) دستتته 3کلی به  حکمرانی کشتتور ا بطور

 شاخج با مدار خانواده کشور ای ا متوس  یحکمران شاخج با مدار رابطه شور ایک

س( فیض  یحکمران  ا یحکمران مثط  ارتطان انیب ضمن پژا ش نیا در. شودی م میتک

 شتتاخج نیماب داریی م ن ا مثط  ارتطان گرددی م اظهار کشتتور ا، ااردات ا صتتادرات

شور ای در تجارت سطح ا یحکمران  آنکه حال. دارد اجود مدار ارتطان ا رمدا قانون ک

 .شودی نم دهید فیض  یحکمران شاخج با کشور ای در یارتطاط نیچن

 ا حکمرانی: نوآار اکوستتیستتتم خلق» عنوان با پژا شتتی در(،  2012) محمد ا آیریکیان 

 رشتتد تواند می حکمرانی نوع چه که موضتتوع این بررستتی به «بنیان دانش اقتصتتاد رشتتد

یانب دانش اقتصتتتاد یک را ن ند تحر ته ک ند پرداخ تایا. ا ط  نکش اک حاکی پژا ش ن  مث

س ه در خوب حکمرانی صاد تو س  بنیان دانش اقت  گواری سرمایه عدم اجود با حتی. ا

س ه، ا پژا ش در دال  شور در نوآاری نرخ تو سی آکادی که اقتی ک  ا اعتراض) سیا

  .یابد اف ایش تواند می باشد یافته بهطود( پاسخگویی

 اقتصتتاد رشتتد در خوب حاکمی  نکش» عنوان با ای مکاله در، (2011)2 یوکویاما ا ندراچ 

 س ی ، «(چین ا مال ی ژاپن نظیر) شده صن تی تاکه کشور ای ا آسیا شرق در بنیان دانش

ستکیم گواری سرمایه جوب بر خوب حاکمی  تأثیر کردند ستای در خارجی م  ترایا را

                                                           
1 . Wu 
2 Chandra & Yokoyama 



 

  
 

 

 حکمرانی  ای شتتاخج که گرفتند نتیجه چنین آنها. ندد  توضتتیح را بنیان دانش اقتصتتاد

 بنیان دانش اقتصتتاد ارتکای ا بهطود در خارجی گوار ستترمایه جوب در آنها نکش ا خوب

 . دارد مثط  تاثیر منتخب کشور ای در

 ( یان له در( ، 2001بیو کا م  به عطور» عنوان با خود م یان دانش جام ه یک ستتت  در بن

ستان ستی ق اق س ؟، مهم خوب حکمرانی آیا: سابق کمونی شرف  «ا   ای چالش ا  ا پی

ستان رای پیش سی مورد را بنیان دانش جام ه یک به شدن تطدیل برای ق اق . داد قرار برر

 گوار این در کلیدی نکش تواند می خوب حکمرانی چگونه که بود این کلیدی پرستتتش

ستان که بودند موضوع این اک حاکی شوا د. کند باکی  میان در توجهی قابل پیشرف  ق اق

شته بنیان دانش جام ه سم  به خود گوار عمیق  ای چالش س  دا  بهطود کنار در الطته،. ا

 دانش جام ه به ق اقستتان تطدیل بر عمیکی بستیار تأثیر نی  خوب حکمرانی دالتی، کیفی 

 . داش  خوا د 2030  را طردی انداک چشم به کشور این رسیدن منظور به بنیان

 

 توسعه فناوری های اطالعات و ارتباطات ( 3-2-3

نااری کان جدید  ای ف ندستتتی ام ند ای باکمه ند می فرا م را 1دال  فرآی  طریق این اک ا آار

 توست ة. شتوند متی دالت  پاستخگتویی بهطتود ا کتارایی تکویت  دسترستی، اف ایش موجتب

ت  تده م رفی عمومی رسانی خدمات برای اب اری سایطر، فضای  ای کیرساخ  ا اینترن تد ش . ان

 شهراندان رضای  اف ایش ا اداری بوراکراسی کا ش کیفی ، با رسانی خدم  بتتته ابتتت ار ایتتتن

 .کنتد متی کمتک
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 بستتت ایی ا میتتت  ختتتوب، حکمرانی نظر مد فرایند ای ایجاد در ارتطاطات ا اطالعات فنااری

 کتارایی، تواننتد متی ارتطتاطی  تای فنتااری کارگیری به طریق اک دالتی بخش  ای ساکمان. دارد

ند می  ا دال   م نین. د ند اف ایش را خود اری بهره ا اثربخشتتتی  به اینترن  طریق اک توان

 بته ا مشتارک  ستطح ارتطاطتات، فنتااری رشد. د ند پاسخ شهراندان با ارتطان مدیری  چالش

 رشتتتد اگرچتتته( 2005ت، )پوال د تتتد می اف ایش کشور ا در را دموکراسی شاخج آن تطتتتع

 نیاک را طرد ایی به  دف این شود، نمی حکمرانی بهطود موجب تنهایی به اطالعاتی  تای فنتااری

 ت ریف مختلف  ای بخش بین  مکاری سطوح ا فرایند ا عملیات، بهطود قالب در بایتتتد که دارد

 .(1394)امیدیان ا دیگران،شود

 ب( عوامل اقتصادی

 ی)سرمایه گذاری، تورم و کاهش نابرابری((عملکرد اقتصاد4-2-3

سا  بر صاددانان، دگاهید ا س  مهم ثیح آن اکی حکمران اقت   هیانگ شدن ساختارمند سطب که ا

شری مطادالت در نهفته  ای  نهی   ا نانیاطم عدم کا ش ،یحکمران کارکرد نیمهمتر. شوندی م ب

 ( 1937، 1)کوک اس  امعجو یاسیس ا یاجتماع اقتصادی،  ای  یف ال در مطادله  ای

 نان،یکارآفر  ای  هیانگ ارتکا قرارداد ا، اجرای نیتضتتتم  ،یمالک حکوق اک  یحما با یحکمران

 ،یمال  ای ااستتطه ییخطرجو ا رییپو ستتکیر  یریمد اقتصتتادی، کالن ستتطح در ثطات حفظ

 ا ییپاستتخگو اارتک ا یاجتماع نیتأم  ای شتتطکه ارائه م امالت، نهی   لیتکل ا ینانینااطم کا ش

ستر ای ا  یشرا اک ای مجموعه حاکمان، رییانتکادپو سیس ب صادی ،یفر نگ ،یا ی م فرا م را اقت

 انطاشتت  به اقتصتتادی  ای بنگاه ا مهارت انطاشتت  ا کستتب به جام ه افراد آن، دران در که کنند
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صول دیتول ا هیسرما سا  بر. پرداکندی م مح صاد دگاهید ا  ا مکررات ،یحکمران نوع نهادگرا اقت

 برای افراد التیتما ا  ا  هیانگ کننده نییت  یاصتتتل ا هیاال عوامل جمله اک کشتتتور کی نهاد ای

 به منجر عوامل نیا  مه که  ستتتتند جام ه آن در آاری فن ا مهارت کستتتب ا گواری هیستتترما

. دشتتونی م بلندمدت در بهتر اقتصتتادی رفاه ا باالتر درآمد ا شتتتریب دیتول در اقتصتتادی  یموفک

 (1377، 1)نور 

مهمترین کانون عملکردی دال  ا ستتطح گستتترده آن را باید در کیفی  نهاد ا جستتتجو نمود. اک 

( ، نهاد ا، قوانین باکی در جام ه اند. در نتیجه نهاد ا سطب ساختارمند شدن 1377) 2دیدگاه نور 

شن سی با سیا شوند، چه این مطادالت  شری می  صادی ا انگی ه  ای نهفته در مطادالت ب د چه اقت

اجتماعی، نهاد ا قادر به ایجاد مجموعه درستتی اک انگی ه  ا می باشتند که می توانند باعث کا ش 

 نااطمینانی، تشویق کارایی ا بنابراین کمک به بهطود عملکرد اقتصادی شوند.

 تاثیر ا خارجی مستتتتکیم گواری ستتترمایه»عنوان تح  خود دکتری رستتتاله در( 2005) جردن

سایگان ض ی  اگر که کند می گیری نتیجه گونه این « م سی حکوق ا داخلی  ای آکادی ا  سیا

 کشور در خارجی مستکیم گواری سرمایه جوب شود، بدتر پیشرفته کشور ای  مسایه کشور ای

شتر می بان شور که درحالی شود می بی شور ای نمونه اک می بان اگرک شد، آفریکایی ک شدن با  بدتر

سی حکوق ا داخلی  ای آکادی اض ی  شور ای در سیا سایه، ک  سرمایه جوب کا ش سطب  م

ستکیم گواری شور در خارجی م شوری. شد خوا د می بان ک سی  ای ناآرامی درگیر که ک  یا سیا

                                                           
1 . North 
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 جواب اقتصادی نظر اک که  م انداکه  ر کند می تهدید را گواران سرمایه دارایی که اس  اجتماعی

 .بود نخوا د موفق خارجی منابع جوب در  م باک باشد

 داشته اجود آن نیاک مورد فضای که گیرد می شکل محیطی در خارجی گواری سرمایه حکیک  در

شد سی، ثطات نظیر متبیر ایی شامل محی  این. با  قوانین، ثطات گواری، قانون نهاد ای ثطات سیا

سی، کیفی  اجتماعی، ثطات ساد بوراکرا ستگاه ف صادره اداری، د صرف ا م  حق ن،خارجیا اموال ت

 ا اقتصتتادی ستتیاستتی، ریستتک ا نااطمینانی ا م امالتی  ای   ینه. شتتود می... ا م نوی مالکی 

 پس که FDI  مورد در موجود  ای تئوری تمامی در تکریطاً. ستت  1کننده ت یین عوامل اک حکوقی

   ینه ،باکار نواقج اک ناشی ریسک ا نااطمینانی اک  ایی جنطه بر شده، ارائه میالدی 1960  د ه اک

 .اس  شده اشاره ناقج اطالعات ا م امالتی  ای

( م تکد اس  که عملکرد اقتصادی یک OECD,2001ساکمان توس ه ا  مکاری  ای اقتصادی )

( 1998کشور در طول کمان به اسیله محی  سیاسی، نهادی ا قانونی آن ت یین می شود. پویرسون )

 بوراکراسی، کیفی  اداری، سیستم فساد سی،سیا ثطات سطح عوامل مجموع( 1998ا فابریسیو  )

 کلی اضتتع د نده نشتتان که اند کرده م رفی «اقتصتتادی امنی »عنوان به را قانونی ستتیستتتم کیفی 

سیو . اس  کشور  ر در نهادی  ای شاخج : کند می ت ریف گونه این را اقتصادی امنی  فابری

سا  که نهادی چارچوب  امنی  ا کند می الکا گواران سرمایه ا انداککنندگان پس به را اعتماد اح

 .نماید می تضمین را م امالت قانونی امنی  ا افراد فی یکی

                                                           
1 . FDI 



 

  
 

 

 تواند می خوب حکمرانی اصتتول اجرای به دال  بندی پای که استت  م تکد نی ( 1385میدری )

 ا می  حائ  دلیل دا به آن کیفی  ا حکمرانی مساله. کند  موارتر کشور یک برای را توس ه مسیر

 خصتتوصتتیات ا اقتصتتادی توستت ه بین علیتی رابطه تشتتخیج پی در حکمرانی اینکه اال،: ستت ا

 چگونگی مالکی ، حکوق تضتتمین مانند توستت ه حال در کشتتور ای اک  رکدام خاص عملکردی

س  در ثطات مکررات، ا قوانین کیفی  ساالری، دیوان عملکرد  بینی پیش قابلی  ا  ا گواری سیا

  ای ایژگی بین علیتی رابطه شناسایی پی در حکمرانی آنکه ،دام. س ا دال  ای  گیری تصمیم

 اظهار حق یا ساالری مردم شفافی ، پویری، مسئولی  بخصوص  ا دال  ای انگی ه ا ساختی کیر

سخگویی ا نظر س ه یا ا  ا دال  عملکرد چگونگی یا پا صادی تو شد می اقت  بر حکمرانی لوا. با

 .دارد تاکید عمومی رفاه امینت برای دال  توانایی ا انگی ه

 عتتاتالاط آکاد انتشتتار ا یمدنتت ی تتای آکادحق اظهار نظر ا پاسخگویی ا عملکرد اقتصادی: 

ته ت تیمصاد ک تود اک یک تق اج تار ح تر اظه تخگو ا نظ تتند، ییپاس تب  س ی آگا  ت یتکو موج

تفاف ا یعمومتتی  تا  شتتود،ی م جتتبمو کتته شتتوندی م یاجتماعتت ا یاقتصتتاد  یشت

تتان ترا الکم قتدرت ا نتشیب اک کار ا کستب صاحط  ا دالت  یاقتصتاد ی ا است یس نکتد یب

 ی تتا نهی   امتتر، تتنیا کتته شتتوند برختتوردار تتنیقوان در نابجتتا تتراتییتب بتتا مکابلته

 ا کار ا تبکست توستت ه موجتتب ر گتتور، تتنیا اک ا د تتدی م کا تتش را کار ا کستتب

تشیاف ا ترما ت ت تد ا یگوار هیس ت تاد رش ت تودی م یاقتص ت )برادران شرکاء ا ملک الساداتی ،  ش

 (.بی شک این امر نی  به نوبه خود موجب بهطود توکیع درآمد می شود.1387

تات شتاخج ثطات سیاسی ا عدم خشون  ا عملکرد اقتصادی: تود د نده نشتان ،یاستیس ثط ت  نط

 ا کودتتتا ا تتترار ،یجناحتت ی تتای ریدرگ استت ، یهتتیبد. استت   تتهجام در خشتتون 



 

  
 

 

 ستتکیر تتشیاف ا موجتتب ،یاستتیس ثطتتات بتتردن تتنیب اک بتتا تتن،یا ماننتتد یتتی ا دهیپد

 موجتتب ر گتتور تتنیا اک ا شتتودی م کشتتور تتکی در یاقتصتتاد یفضتتا در ینانتتینااطم ا

تش ترما کا  ت یوارگ هیس ت ا یداخل ته ا یخارج تع ب تش آن تط تج دیتول کا  ت ناخال  ای داخل

 .گتترددی م درآمتتد نابرابتتر تتعیتوک ا ستترانه درآمتتد

 تتنیتدا در آن یتتیتوانا دالتت ، یبخشتت اثتتر اک منظتتور اثربخشی دال  ا عملکرد اقتصادی:

 کارآمتتد یادار دستتتگاه تتکی اک یربرختتوردا آن الکمتته ا تتحیصح ی ا استت یس یااجتترا

 کمتتک منفتترد نتتانیکارآفر بتته تواننتتدی م ستتتهیشا ی ای راکراستتوب تتنی م ن. استت 

 تشیاف ا موجتب است  ممکتن ختود تنیا کته نتدیبرآ ی ما نگت مشتکات پتس اک تتا کننتتد

 بهطتتود آن بدنطتتال ا شتتتریب تتبالاشت ا یاقتصتتاد رشتتد ا شتتتریب تتدیتول ،یگوار هیستترما

 (1387. )برادران شرکاء ا ملک الساداتی ، شتتود جام تته در درآمتتد تتعیتوک

 اک یکتتی کارآمتتد، ا مطلتتوب مکتتررات ا تتنیقوانکیفی  تنظیم مکررات ا عملکرد اقتصادی: 

ت  یتینهاد ا تنیمهمتر ته اس تدی م ک تر توان ترد ب تاد عملک تعجوا یاقتص توارد، تریتأث م  به بگ

 اشتتکال بته کار ا کستب تکی یانتداک راه ریمست در کااختالل  مکتررات ا تنیقوان کته یا گونته

 بته توجته بتتا ا د نتتدی م تتشیاف ا را یگوار هیستترمای  تتا نهی   مجمتتوع در مختلتتف،

تاال تودن ب تا نهی   ب تر در یگوار هیسترما ی  تدم ا تدیتول ام ت ا مناستب ت یحما ع  اک یاصول

ترما تک، ی ا هیس تا کوچ ترما تنه ت تنیا اارد کالن داران هیس توند، ریمس ته ش تود تنیا ک  خ

تکاف تشیاف ا ،یتکاریب تشیاف ا ت ش تر ،یططکات تر تشیاف ا ا فک تد ینابراب توی می درآم ت د ش

 (1387)برادران شکاء ا ملک الساداتی ، 



 

  
 

 

ترفادی: ( حاکمی  قانون ا عملکرد اقتص5 ترام ت انیم م  تده قائل احت ت  ش تهراندان توس  ا ش

 ا آنهتا یاجترا تن،یقوان اضتع  تدف بتا کته است  یتینهاد ا یبترا کشتور تکی مردان دال 

تتوق تتنیتضم تتنی م ن( 2003ل اختالفات ایجاد شده اند )بانک جهانی، حت  ا تت یمالک حک

 استت ، مولتد یگوار هیسترما منابتع تحیصح ت ی دا یبترا یتدیکل قرارداد تا، یاجترا حستن

ی م اشتتتبال ا تتدیتول گستتترش ا یگوار هیستترما تتشیاف ا موجتتب ختتود، تتنیا کتته

 .کنتتدی م کمتتک درآمتتد بهتتتر تتعیتوک بتته آن تطتتع بتته کتته باشتتد،

تاد( کنترل فساد ا عملکرد اقتصادی: 6 تا، را فس تتف عموم تب اک ادهسوءاس ت مناص ترا یدالت  یب

تع تنیتأم تخص مناف ت تفیت ر یش تدی م ت ت  –(  م نین گوپتا 1383)میدری ا خیرخوا ان،  کنن

 کا تتش تتلیقط اک یتتی ا راه اک فستتاد کتته دادنتتد نشتتان( 1998ترمه ) –دااادی ا الونسو 

تد، ت تر یتریگ  دف رش تا طرح ناکارآمدت ت ی  ت ،یاجتماع ترنابرا یدسترس ته ب توکش، ب  آم

تات تیس انحراف ت ته یاس ت تع ب ت تر نف ت تک در ینابراب ت تیدارا تمل تش ،یت ت تا نهی   کا  ت  ی 

ت ت تشیاف ا ا یاجتماع ترات ت ترما مخاط تش ا یگوار هیس ترما کا  ترا یگوار هیس ترا، یب  فک

 ( 1383)میدری ا خیرخوا ان،  د تتدی م تتشیاف ا را فکتر ا درآمتد ینابرابتر

واند جریان اراد ت می که استتت  عواملی جمله اک خوب حکمرانی شتتتد بیان قطالً هک طور  مان

ستترمایه به کشتتور را تح  تاثیر قرار د د ا آن را تستتهیل نماید . اک  مین را در پژا ش  ای 

 پیشین نی  اب اد مختلف این مساله مورد بررسی قرار گرفته اس : 



 

  
 

 

 سی شور ای با حکمرانی  ( در پژا ش خود به این نتیجه می2011) 1موری سد که در ک ر

خوب، سرمایه گواری مستکیم خارجی اف ایش پیدا می نماید. اک نتایا حاصل اک این مکاله 

شاخج اک حکمرانی خوب  ستند بر  سی که دا  سیا ساد ا ثطات  می توان به تاثیر باالی ف

شاخج  ای حکمران سایر  سی اک  سیا شاره کرد که تاثیر ثطات  سرمایه گواری ا ی شدت 

سرمایه  شگر در این مدل عطارتند اک  ستفاده پژا  شد. متبیر ای مورد ا شتر می با خوب بی

گواری خصتتوصتتی، رشتتد حکیکی تولید ا ستترمایه گواری عمومی ا  م نین پنا متبیر 

سی، کیفی  قوانین، حاکمی  قانون ا  سیا سخگویی، ثطات  حکمرانی، حق اظهار نظر ا پا

 کنترل فساد می باشد.

 ( در پاستتخ به این م ما که چرا با اجود نرخ نستتطی باال ا قابل 1383نگی ان )داللی ا دل ا

شود م تکد  سراکیر نمی  سرمایه به این کشور ا  سرمایه در کشور ای فکیر  مالحظه باکده 

 ستتتتند که اجود برخی رااب  غیراقتصتتتادی اک جمله مخاطرات غیرستتتیاستتتی، رااب  

ابل اعتماد، رشتتوه ا فستتاد اداری موجب استتت ماری، قوانین ا مکررات بی ثطات ا غیرق

ریسک باالی سرمایه گواری در کشور ای فکیر شده ا بنابراین باکده نهایی سرمایه در این 

کشور نسط  به کشور ای غنی در سطح باالتری قرار نمی گیرد. بر این اسا  آنها نتیجه 

سرمایه  شرن کافی برای اراد  سرمایه تنها  سطی باالی  شور نطوده ا می گیرند نرخ ن به ک

شاخج  ا راند اراد  شند ا کمطود این  شاخج  ای حاکمیتی  م می تواند تاثیرگوار با

 سرمایه را کند نمایند.

                                                           
1 . Morrissey 



 

  
 

 

 ( سدیان ستکیم خارجی برای 1388مهرآرا ا ا سرمایه گواری م ( ، تاثیر حکمرانی خوب بر 

سال  ای  15 شامل ایران( بین  س  ) شور با درآمد متو راش داده را به  1996 – 2005ک

 ای پانل برآارد می کند. نتایا تخمین  ا نشتتان می د د که شتتاخج حکمرانی خوب، 

ساخ   ا اثر مثط  ا م نی دار ا نرخ تورم اثر منفی ا  سرانه ا کیر تولید ناخالج داخلی 

م نی داری بر سرمایه گواری مستکیم خارجی داشته اند. نتایا این پژا ش نشان می د د 

حکمرانی خوب اثر م نی داری بر ستترمایه گواری مستتتکیم خارجی  که  ر یک اک اج ای

دارند. در میان این اج ا، فستتتاد مهمترین عامل باکدارنده برای ستتترمایه گواری خارجی 

 محسوب می شود.

 ت طتور به( 2004) 1سامارتو ا  مکاران ته یتجرب ت تریتأث یبررست ب  بتر ختوب یحکمران

 تشیاف ا علت  کته د تدی م نشتان آنهتا مطال ته ،پرداختنتدی اندانت  در فکتر کا تش

 .باشتدی م بتد یحکمرانت فکتر،

 تف ت تق ا قیش ت ته در( 2006) 2ح ت ت  یا مکال ت توان تح ت ت عن ت تر ا یحکمران ت  ینابراب

 درآمتد تعیتوک ا یاقتصتاد رشتد یرا ختوب یحکمرانت تریتأث یبررست بتته درآمتتد،

پرداخته اند، آنها برای بررسی  2005 – 1996 ی عضو سارک طی دارهکشتتتور ا یبتتترا

 حاصتتل تتاینتا. انتتد نموده استتتفاده( 1974ارتطان این دا متبیر اک شاخج رفاه سن )

 بهطتود را درآمتد تعیتوک ختوب، یحکمرانت یشتاخصها کته د تدی م نشتان تتقیتحک اک

 .بخشتندی م

                                                           
1 . Sumarto 
2. Shafique and Haq   



 

  
 

 

 تر تکاران ا یکاد  ت ته( 2006)1 م ت ب ت ته یبررس تنیب رابط تر ت ت تهر فک ت تدهیا ا یش  ت

ت ت توبی حکمران ت تد، خ ت ته د دی م نشان قیتحک اینتا پرداختن ت تاد عملکرد ک   یاقتص

 . است  افتتهی تنت ل ختوب یحکمرانت ی ا شتاخج یمطنتا بر پاکستان

 ( به برآارد شاخج حکمرانی خوب بر مطنای کیفی  خدمات 2006) 2 مکارانا یرمانتیا

برای سه کشور آسیای جنوبی پرداختند. نتابا  3ل  )کاال ای عمومی(ارائه شده توس  دا

سرانه تاثیر مثط  ا م ناداری بر رای  شاخج  ای حکمرانی ا درآمد  شان می د د که  ن

کیفی  خدمات ارائه شده توس  دال  اک جمله خدمات کیربنایی )اک قطیل راه ، آموکش ا 

 دادگستری ( داشته اند. 

 ( رشد اقتصادی5-2-3

تحکیکات انجام شده در کمینه رابطه انداکه دال  با رشد اقتصادی ا حکمرانی خوب نتیجه ااحدی 

شتر ا پر رنگ تر دال  تاکید می کنند ا ب ضی  س . برخی اک این تحکیکات بر حضور بی شته ا ندا

 دیگر حضور دال  در اقتصاد را مان ی برای رشد می دانند ا الطته برخی دیگر نی  حضور مثط  یا

صاد می دانند. باید به این نکته مهم توجه  ضور آن در اقت صاد را منون به نوع ح منفی دال  در اقت

کرد که حتی مداف ان دخال  بیشتر دال  یک سطح حداکثری برای دخال  دال  در نظر دارند ا 

سترده مورد پویرش ااقع  صادی که به طور گ صاد ا تئوری  ای اقت سترده دال  در اقت دخال  گ

 اند، پویرفته شده نیس . شده

                                                           
1 . Chaudhry 
2 . Virmani 
3 . public goods 



 

  
 

 

 در پژا شی تح  عنوان، دموکراسی ا رشد اقتصادی تالش نمود تا با ایجاد ارتطان  1ناک

میان دموکراسی ا حکمرانی به ارکیابی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی ب رداکد. ای نشان 

کا ش داد که نهاد ای دموکراتیک قوی تر، حکمرانی را تح  تاثیر قرار داده ا اک طریق 

ساکند. )ناک،  صادی باالتر را محکق می  شد اقت سهیل راند تبییرات تکنولوژی ر ساد ا ت ف

2002  :6 ) 

 در موضوع مورد بررسی خود با عنوان، ا می  حکمرانی خوب )کیفی  نهاد ا(  2گیلطرت

ستفاده اک داده  ای  شور ای مختلف با ا صادی در ک س ه اقت شد ا تو س  یابی به ر در د

کشتتتور نتیجه گیری می کند که ارتطان  102برای  1970 – 2000ره کمانی ترکیطی در دا

به عنوان  کارایی دال   یان شتتتاخج  ای کیفی  مکررات ا  مستتتتکیم ا م نی داری م

جانشینی برای شاخج حکمرانی خوب ا عملکرد اقتصادی که به اسیله نرخ رشد درآمد 

 ( 12:  2003انداکه گیری می شود اجود دارد )گیلطرت، 

 نشان می د ند که حکمرانی خوب سه ب د اصلی حاکمی  قانون، کارایی  3انی ا دانکنگ

شاخج  ا نی   شود که  ر کدام اک این  شامل می  ا اثربخشی دال  ا کیفی  مکررات را 

صلی،  سه شاخج ا ستفاده اک میانگین این  شده اند. آنها با ا اک مولفه  ای مختلفی تشکیل 

طه شاخج حکمرانی در کشور فیجی پرداخته اند )گانی به محاس 1985 – 2003طی داره 

 ( 380 – 381:  2007ا دانکن، 

                                                           
1 . Knack (2002) 
2.Gilbert (2003)  
3.  Gani & Duncan (2007) 



 

  
 

 

 شاخج  ای حکمرانی بر نابرابری  1چانگ ا گرادستین سی ا  سیا در مورد تاثیر نهاد ای 

شاخج  ای  121درآمدی در  شان می د ند که بهطود  س ه ن صن تی ا در حال تو شور  ک

- 27:  2004جر می شتتود )چانگ ا گرادستتتین، حکمرانی به کا ش نابرابری درآمدی من

26) 

  سحابی ا  مکاران طی پژا شی به بررسی اثر انداکه دال  ا حکمرانی خوب بر توس ه

با راش  1996 – 2011کشور در حال توس ه ا توس ه یافته برای داره کمانی  76مالی در 

اکه دال  اثر منفی ا گشتتتتاار ای ت میم یافته پرداخته ا به این نتیجه رستتتیده اند که اند

سحابی ا  شور ای مورد مطال ه دارد ) س ه بخش مالی ک حکمرانی خوب اثر مثط  بر تو

(. در این مطال ه رابطه میان انداکه دال  ا حکمرانی خوب ا تاثیر 105:  1392 مکاران، 

س  که انداکه  س . نتایا حاکی اک آن ا سی قرار گرفته ا صادی مورد برر شد اقت آنها بر ر

 تاثیر منفی بر رای شاخج حکمرانی خوب ا رشد تولید ناخالج داخلی دارد. دال 

 ( آزادی اقتصادی6-2-3

مفهوم حکمرانی خوب ا اثرات آن بر آکادی اقتصادی یکی اک مسائل مهم در عرصه اقتصاد اس . 

در جهان امراکی نهاد ای موجود در جام ه نکش ت یین کننده ای در ستتترنوشتتت  افراد دارند. 

ها خوا د چگونگ هاد ا در برخورد با مردم، فرصتتت   ای متنوعی را پیش رای آن تار ای ن ی رف

صورت ف ال  ش . این نهاد ا توانایی این را دارند که در تحکق آکادی  ای مورد نظر مردم، به  گوا

س  که محیطی باثطات  سالم ا قدرتمند ا صاد  شامل ایجاد یک اقت شوند. حکمرانی خوب  ضر  حا

کار ایجاد کند. این نوع حکمرانی  م نین به م نی نطود فستتتاد استتت  که می تواند برای ف الی  با

                                                           
1.  Chong & Gradsten (2004) 



 

  
 

 

موجب تخریب ا داف سیاسی ا اک بین رفتن مشراعی  نهاد ای عمومی شود. این نوع حکمرانی 

شد، س . به عالاه اب اد  برای اف ایش ر سیار با ا می  ا صادی ا کا ش فکر ب س ه ا آکادی اقت تو

طال دارد که ف الین  –عمدتا فستتتاد ا تورم باال  – مختلف حکمرانی ضتتت یف   ینه  ایی به دن

 اقتصادی را به طور نامناسطی تح  تاثیر قرار می د د. 

سم   شده برای ایجاد حکمرانی خوب، می توان جام ه را به  سایی اطالعات بیان  شنا با مطال ه ا 

اجرایی کردن آن  ا در کشور ای  آکادی اقتصادی مدنظر سوق داد؛ اما باید توجه داش  عملیاتی ا

شود تا به درجه  صی انجام  شور خاص باید کار ای خا س  ا این که در یک ک مختلف، متفاات ا

سید. به ت طیری دیگر حکمرانی خوب در  صادی ر سب حکمرانی خوب مدنظر برای آکادی اقت منا

گراه  ا ا نهاد ای مدنی  فرآیند ا ا نهاد ایی که به ااسطه آن  ا شهراندان، پی م رفی را کار ا،

منافع خود را دنطال، حکوق قانونی خود را استتتیفا ا ت هداتشتتان را برآارده ا تفااتشتتان را ت دیل 

سب برای حکمرانی خوب با را کار ا ا فرآیند ای کارآ می توان به  ضای منا کنند، پس با ایجاد ف

 (.1390بهطود آکادی اقتصادی در جام ه دس  یاف  )نادری، 

ظهارنظر ا پاستتخگویی ا آکادی اقتصتتادی: باید ارعان نمود، دستتترستتی بهنگام به اطالعات، حق ا

شتتفافی  در ارائه اطالعات ا حق اظهارنظر ا پاستتخگویی، اف ایش مستتئولی  پویری مستتئوالن، 

اف ایش اعتماد صاحطان پس انداک ا سرمایه گواران ا راان ساکی عملکرد ف الی   ای اقتصادی را 

د. به عالاه  ر قدر حق اظهار نظر ا پاستتخگویی در جام ه ای بیشتتتر باشتتد، امکان نوید می د 

سخگویی بخش خصوصی ا دالتی در مورد چگونگی تحصیل ا  صمیم  ای آگا انه ا پا گرفتن ت

مصرف منابع بیشتر می شود اکارایی باکار ا ا ثطات در آنها ارتکا می یابد. در نتیجه شاخج آکادی 

  د یاف .اقتصادی بهطود خوا



 

  
 

 

ثطات سیاسی ا عدم خشون  ا آکادی اقتصادی: اصوالً ف الین اقتصادی ا سرمایه گواران داخلی ا 

خارجی به دنطال مکانی برای سرمایه گواری  ستند که بیشترین باکد ی ا کمترین ریسک را برای 

ی داخلی، آنها به  مراه داشته باشد ا ططی ی اس  کشور ایی که درگیر آشوب، اغتشاش، ن اع  ا

صادی  سرمایه گواری ا ف الی   ای اقت ستند، ریسک ا   ینه  ای  کودتا ا پدیده  ای مانند آن  

ی   ای مولد به ایژه در  باال برده ا جوابی  خود را اک دستتت  می د ند ا انگی ه برای ف ال را 

صادی شاخج آکادی اقت شدن اج ای   بلندمدت را کا ش می د ند ا اک این ر گور موجب بدتر 

 می شوند.

س   ای  سیا شی می توانند  شاخج اثربخ صادی: دال   ا با بهطود  شی دال  ا آکادی اقت اثربخ

بخش عمومی خود را در جه  انجام اظایف خود  م ون تامین ا فرا م نمودن کاال ا ا خدمات 

یق عمومی ا کیرستتاخ   ای فی یکی مورد نیاک در فرآیند تولید به گونه ای به کار گیرند که اک طر

کا ش   ینه  ای تولید برای بنگاه  ا، اف ایش کارایی ا قدرت رقاب  تولیدات، محی  اقتصتتتادی 

سب نمایند ا موجب ارتکای کارایی باکار ا، تجارت خارجی ،  صادی منا را برای حضور ف االن اقت

 دسترسی به نکدینگی سالم را مهیا نمایند.

صادی: باید ارعان ن صادی، ثطات قوانین ا کیفی  قوانین ا ا آکادی اقت شتن آکادی اقت مود، الکمه دا

مکررات استت ؛ به طوری که اجود قوانین ا مکررات نامناستتب ا دستت  ا پاگیر انگی ه ستترمایه 

ض یف می کند ا آن ه به نظر می  صادی، تجارت خارجی، کارایی باکار ا را ت گواران ا ف الین اقت

جه  توستت ه اقتصتتادی با ایجاد ستتاختاری  رستتد اینکه ، نکش دال   ا در نظام  ای مختلف در

مناسب اک جه  حکوقی برای تسهیل مکررات محی  کسب ا کار بسیار مهم اس ، تا بر آن اسا  

ارگان  ا ا نهاد ای اقتصتتادی در راستتتای تامین شتترایطی مناستتب تر گام بردارند ا در نهای  به 



 

  
 

 

شرف  جام ه منجر گردد، که این امر ج  با تداین ا اجرای سب قوانین امکان پویر نخوا د  پی منا

 بود.

صف می تواند  ضایی من ستگاه  ای ق صادی: حاکمی  قانون ا اجود د حاکمی  قانون اآکادی اقت

شد به طوری که اجود نهاد ای تامین  شته با صادی دا شاخج آکادی اقت س ایی در بهطود  نکش ب

اجرای قرارداد ا، تداین ا قضتتایی، دادگاه  ا ا قضتتات عادل ا با انصتتاف می توانند با ضتتمان  

اجرای با کیفی  قوانین ا مکررات شتترایطی را فرا م آارد که ستترمایه گواران ا ف الین اقتصتتادی 

بدان  یچ نگرانی در ف الی   ای مولد اقدام کنند که بهطود شتتتاخج آکادی اقتصتتتادی را برای 

 کشور ا به  مراه خوا د داش .

می رستتد گستتترش فستتاد در جام ه ا به کارگیری قدرت کنترل فستتاد ا آکادی اقتصتتادی: به نظر 

س   ای دالتی  سیا س  مداران موجب ناکارآمدی  سیا صی  صو عمومی در جه  تامین منافع خ

سوی ران  ا ف الی   ای  شکل مولد آن به  صادی را اک  سرمایه گواری ا اقت شده ا ف الی   ای 

سوق می د د ا به ت طیری تخصیج منابع به صورت غ یرکارا خوا د بود ا اک این منظر کیرکمینی 

کارایی باکار ا را کا ش داده ا موجب اختالل در نکش دال  در اجرای قرارداد ا ا حمای  اک 

ضاد با منافع اکثری  قرار می د د ا باعث  س   ای دال  را در ت سیا شود؛  حکوق مالکی  می 

 دای  امور کا ش یافته ا   در رفتن منابع مالی می شتتود. به این ترتیب، اثربخشتتی دال   ا در

شود که تمامی این موارد موان ی  سته می  ستگاه  ای دالتی ا غیردالتی کا سط  به د اعتماد مردم ن

 .(1394)شاه آبادی ا  مکاران،برای آکادی اقتصادی محسوب می شوند



 

  
 

 

 ( توسعه مالی7-2-3

تانگر پاسخگویی ا نظر اظهار حق شاخج توم بی تایی مفه تان آکادی ،سیاسی حکوق مانند    ا بی

 می یاد آن اک دموکراسی شاخج عنوان به که اس ...  ا مططوعات آکادی سیاستتتتی، تجم تتتتات

شان ای مطال ه در( 2008) شورتالند  ا گیرما .شود.  کردن دموکراتیک سوی به حرک  که دادند ن

تایا تحلیل ا تج یه  م نین. دارد مالی توس ه بر مثطتی اثر حکوم  تن نت ته ای تان مطال   می نش

ته توس ه مالی بخش که کشور ایی د د تری یافت تد ت ته دارن  ا تر دموکراتیک توجهی قابل طور ب

تد پایداری  ای رژیم تالی بخش که کشور ایی اک دسته آن که حالی در دارن تر م  یافته توست ه کمت

ستطدادی دارند ای  نهادی  ای یژگیا دلیل به دموکراسی ااقع در. دارند ناپایداری  ای رژیم یا ا ا

 .مید د توس ه را مالی بخش دارد که 1ای مواکنه ا نظارت نظام ا سیاستی رقابت  ماننتد

 ثطاتی بی. اس  سیاسی ثطات کشتتتتور، یتتتتک در ختتتتوب حکمرانی د نده ارتکاء عوامل دیگر اک

تانع کشور یک در سیاسی تاد م تای ایج ت تتیطانی نهاد  ت تده پش ت تور اک کنن ت تالی ام ت ت م ت  دمانن

. کنند تض یف نی  را مؤثر نهاد ای که اس  ممکن  م نین. شود می گوار سرمایه اک حمایتتتتتت 

ترمایه  اک کننده حمای  االیه نهاد ای توار س تاه مانند گ تا، دادگ توانین   تررات ا ق تاظران ا مک  ن

تد نمتی تن نتیجته در که کنند عمل خوب ثطات بی سیاسی  ای محی  در توانن  به رمنج ناتوانی ای

 گوار سرمایه اک کننده حمای  نهاد ای قانونی، ا متتتتالی نظریتتتته ططق. شود می مالی توس ه عدم

 (282 – 281: صج  2011)رای ا سیگل،  ستند حیاتی مالی توس ه برای

 داخلی،  ای سیاس  اک دالتی مکامات توجتتته کردن منحرف باعث  ا درگیری ا  ا ثطاتی بی این

 ا مالی بخش باعث خود نوبه به نی  این که شود می کشور اک متخصج ینیرا تتتا ا سرمایه فرار

                                                           
1 . Checks and Balances 



 

  
 

 

 ا قرارداد اجرای مکانیسم میتوانند سختی بته ثطتات بتی  تای دالت . میشود نیافته توس ه اقتصاد

س   ایی محی  چنین در. کنند مهیا را مالکی  حکتتتتوق اک حمایتتتت   کارایی اک کالن  ای سیا

تا یاس س این ا برخوردارند ض یفی تر   ته منج تاد ب تود می ض یفی نهادی  ای محی  ایج .) ش

 (283 – 282صج  مان،

. اس  مکررات ا قوانین  ای پی یدگی ا نارستایی متالی، توست ه عتدم بتر متؤثر عوامتل اک یکی

 اف ایش باعث راان ا شفاف مکررات ا قوانین با  مراه کیفی  با نهادی محتتتتی  دیگر، عطارت به

 می مالی بخش توس ه ا مالی منابع برای تکاضتتتا اف ایش موجب نتیجه در که شده گواری سرمایه

 .شود

تی عنوان به قانون حاکمی  شاخج ترای مکیاس تنجش ب  عملکرد ا مالکی  حکوق اک حفاظ  س

ترده کار به قضایی نظام  حکوق کامتل اجترای ا حمایت  نهتادی،  تای نظریه ططق بر شود. می ب

ستخراج برای دارایی مالکان حق ی نی) مالکی  صتتتتل (گواری سرمایه اک باکده ا  در حیتتتتاتی ا

تامالت تالی م  ت  م تون اس تواری سرمایه به مایل بالکوه گواران سرمایه چ تم گ تیرغ تود عل  اج

تادره ریستتک تتند مصت  سطب مالکی  حکوق اک حفاظ ( 7: ص  2011) اسیما ا مطالجی،  نیست

  مالی باکار تای به  ا دارایی انواع اراد امکان اف ایش اامها، تضمین اب ار تای ا استایل گسترش

 شتتتود می ب رگ  ای طرح در کوچتتتتتتک  تتتتتتای ستتترمایه تجمیع امکان اف ایش  م نینا 

 ( 125: ص  1388)صمدی،

 ا دالتتت  انتتتداکه کتتته استتت  آن اک حتتتاکی( 1392تحکیق سحابی ا  مکاران) نتتتتایا 

  م نتیجه این. دارند بانکی بختش توست ه بتر مثطتی ا نفیم اثر ترتیب به خوب حکمرانی

 تأیید مج ا طور به  م ا یافته توس ه ا توس ه حال در کشتتتور ای برای مدل تخمین در



 

  
 

 

 تأیید را مالی بختتتش در دالتتت  مشارک  اک سیاسی دیدگاه نتیجه این ترتیب این به. شد

 طریق اک یا ا خود به مت لق اد اینها   تتتتا بانک طریق اک دال  که م نی بدین کند. می

تین ته آی تالی بخش منابع تخصیج برای مکتررات ا  تا نام ترل را م تانع ا کنت  توست ه م

 .شود می آن

 (شاخج  ای بین المللی ریسک 1390پور رستمی ستفاده اک اطالعات  ( در مطال ه ای با ا

شاخج  حاکمی  قانون ا نظم عمومی به عنوان کیفی  نهاد شور ا ا  سی اثر ک ی به برر

کشتتور برای داره ی  53این شتتاخج  ا بر رای شتتاخج  ای توستت ه بخش بانکی در 

شاخج  ا  2000 – 2008کمانی  س . نتایا حاکی اک تاثیر مثط  ا م نادار این  پرداخته ا

 بر توس ه مالی در کشور ای مورد مطال ه اس .

 ج(عوامل انسانی و اجتماعی

 (توسعه انسانی8-2-3

سانیحق اظهارنظ  که اند بخشی آگا ی عوامل اکجمله سیاسی آکادی ا دموکراسی: ر و توسعه ان

تد نمتی شهراندان سیاسی، آکادی بدان. د ند می شکل  ا حکوم  اک را مردم  ای خواسته  توانن

ته توی  ب تراه عض تا گ تای ا   ت  گوش به را خود  ای ایده ا درآیند اجتماعی نهاد   حاکمی

 ا کنند می حمای  بشر حکوق اک ترند موفق شاخج ایتن کمینتة در کته ی تای دالت . برستانند

 حق. آارند می فرا م را اجتماعی ا سیاسی  تتتای ف الیتتت  در شتتتهراندان مشتتتارک  امکان

ته شتود می سطب اظهارنظر تومی ستطح ک تا ی عم  برنامه ا عملکرد ا یابد اف ایش شهراندان آگ

 ناچار مردم مطالطات به پاسخگویی برای  تا دالت  ترتیتب نبتدی. شود بررسی ا نکد دالتی  ای

شان کیفی  اف ایش به ستند عملکرد س ة.   شراع  ای آکادی تو شه، ا بیان م  اف ایش موجب اندی



 

  
 

 

 تحلیلگران پژا شگران، را  ا ااق ی  چتراکته شتود؛ متی نیت  اجتمتاعی ثطتات ا امنی  احسا 

 آکادی گسترش( 2005)1ساکولوف  ا انجترمن بتاار بته. تدکنن متی اعتالم داخلتی  ای رسانه ا

 شدن پاسخگوتر اثر بر امر این .شتتتود متتتی کشتتتور ا انسانی سرمایة سطح ارتکای موجب مدنی

 .آید می اجود به  ا دال 

 باشد، اثرگوار انسانی توس ة بر مستکیم صتورت بته پاسخگتویی ا اظهارنظر حق که میرسد نظر به

 مشتتارک  برای ستتاکاکار ایی ا مدنی حکوق اک صتتیان  نظام که کشتتور ایی بارةدر مستتئله این

 .د د می رخ بیشتری منافع ا کم  ای   ینه با دارند سیاسی

سانی سعه ان ساد و تو ساد: کنترل ف ستفاده ا کارگیری به اداری، ف  نفع به عمومی قدرت اک سوءا

تی ت ریف خصوصی منافع تود م  رشد بر فساد تأثیر دربارة متناقضی گاه ا مختلف  ای دیدگاه .ش

 اک دادن رشوه مانند فاسدی  ای ف الی  م تکدند برخی کتتتته ای گونتتتته به دارد؛ اجود اقتصادی

 قالب در رشوه پرداخ   م نین. شود می رشد موجتتتتب اداری، بوراکراستتتتی کتتتتا ش طریق

 فساد م تکدند پژا شگران برخی مکابل، در اما د د؛ می اف ایش را دالتی مدیران انگی ة پورسان ،

 که رسد می نظر به نی  انسانی توس ة کمینة در. شتتتتود می رشد کا ش سطب متنوع  ای راش به

تاد تب اداری فس تا ش موج تطح ک ت ة س تانی توس  بی ایجاد طریق اک اداری فساد. شود می انس

ته آموکش کیفی  ا سواد سطح عدالتی، ته را جام  تدت ب  اداری فساد  م نین. د د می کا ش ش

 شود؛ می عمومی رفاه کا ش موجب ستودجویان، اک ای عتده دست  در قتدرت تمرکت  طریق اک

                                                           
1 Engerman S.L & Sokoloff, K.L.   



 

  
 

 

 درآمد سرانة می ان شود می سطب امر این ا یابد می برتری عمومی منافع بر خصوصی منافع چراکه

 (1995، مائورا، 2005،ا  مکاران )بندسن کند پیدا کا ش ملی

ش سی و دوری از خ سیا سانیثبات  سعه ان سی به مفا یمی مانند ناآرامی ا : ونت و تو سیا ثطات 

 ای قومی اشاره  سیاسی، کودتا ا تنش  تای افکنتی ا اعتدام  تای اجتمتاعی، احشت  اعتراض

آمی  را اک   ای خشون  انکالب ا تنش دارد. برقراری ثطات سیاسی در  تر کشتور، احتمتال بتراک

کا د ا موجب  گواری می سرمایه د. ایتتتن امتتتر اک ریستتتکد  طریق کودتا ا شورش کا ش می

سرمایه شویق  صادی می ت س ة اقت سطب می شود.  م نین ایجاد گواری ا تو سی  سیا شود  ثطات 

 سطب نخطگان مهاجرت تمایل به مهاجرت نخطگان تا حد کیادی کتتتا ش یابتتتد. کتتتا ش نتتترخ

تود می انسانی توس ة سطح اف ایش تات. ش تی ثط تقطر اک سیاس ت ایش ی  توانمندساکی سرمایه، اف

 براین، عالاه. بگوارد مثط  اثر انسانی توس ة بر تواند می سرانه، درآمد سطح ارتکای ا کار نیرای

تد می ارتکا را سواد سطح ا کندگی به امید شاخج سیاسی ثطات تی. د  تاتی ب  موجب سیاسی ثط

ترمایه جوابی  کا ش تواری س تویر ریستک گ تی کشتور در پ تود م ته ا ش تطب ب  سرمایه آن، س

 بتتتا ا متتتدت کوتاه گواری سرمایه  ای طرح مکابل، در ا یابد می کا ش بلندمدت  ای گواری

 (2001)فوسو،  شود می جایگ ین کم اری بهره

 قوانین برابر در نهاد ا ا افراد  مة خوب، حکمرانی مدل در: حاکمیت قانون و توسعععه انسععانی

تتند خود اعمال مسئول تدف.  س  سوءاستفادة برابر در شهراندان اک محافظ  قانون حاکمی  اک  

 .اس  قدرت اک سیاستمداران ا دال 



 

  
 

 

 اعتمتتتتاد امر این. قرارداد اس  اجرای حسن ا مالکی  حکوق تضمین م نای به قانون حاکمی 

 کا حمایت  طریتق اک  م نتین قانون، حاکمی . کند می ایجاد گواری سرمایه تحریک در فرااانی

ساخ  س ة سطب نهادی  ای کیر  به باکار در ای مطادله  ر( 2005. )گریف ، شود می باکار ا تو

تالاه. بشناسد رسمی  به را فراشندگان ا خریداران حکوق که دارد نیاک قانونی ساختار تر ع  آن، ب

ت   موانع اک یکی. شود می کوچک اکار ای کسب توس ة ا کارآفرینی تشویق سطب قانون حاکمی

 .اس  قانون حاکمی  اصل اجرانشدن کارآفرینان، شدن برانگیخته ا کارآفرینی رشتد ممهت

تردم اعتماد شامل قانون حاکمی   ای شاخج ترین عمده ته م توانین، ب ت  ق تیش قابلی تی پ  بین

. استتتتتتت  دال  علیه شتتکای  در موفکی  احتمال ا یافته ستتاکمان  ای جرم قضتتایی، دستتتگاه

 سرمایه ا کار  ای انگی ه شود می موجب مردم حکوق ا مالکی  اک حمای  ا قانون حاکمیتتتت 

 خوا تد افت ایش داخلی ناخالج تولید ا سرانه درآمد طریق این اک. یابد اف ایش کشور در گواری

  ای رایه در عدال  ایجاد موجب تواند می نی  غیرمستکیم صورت به قانون حاکمیتتت . یافتتت 

تی، توگیری آموکش . شود کشور در کندگی به امید اف ایش ا قدرت اک دالتمردان ةسوءاستفاد اک جل

 .شد خوا د آن  ای شاخج ارتکای ا انسانی توس ة موجب قتانون حاکمی  را این اک

 اپتتتتاگیر دستتتت  مکررات مانند اب ادی ،قوانین کیفی  شاخج: و توسعه انسانی قوانینکیفیت 

 ای سرمایه باکار ای به دسترسی ا رقابتی  ای مشی خ  اقتصاد، در دال  مداخلة میتتت ان اداری،

 بتتتتر توانند می غیرمستکیم یا مستکیم صورت به ا گوناگون  ای جنطه اک اب اد ایتتتتن. دربردارد را

 اس ؛ مثط  ا مستکیم صورت به تأثیرگواری این. بگوارند تأثیر انسانی توستتت ة  تتتای شتتتاخج



 

  
 

 

 می اف ایش کشور در انسانی توس ة می ان ،شود اف اده بوراکراسی کیفیتتت  بتتتر چتتته  تتتر ی نی

 .یابد

 توستتت ه ا تتتداف بتتته دستیابی برای قانون اب ار اک دال  استفادة شیوة م نای به مکررات کیفی 

 قتوانین. کنتد مستکر ا ت ریف جدیدی نهاد ای تواند می دال  قدرتمند، اب ار این طریق اک. اس 

 (1382)رنانی،  آارد می فرا م را هاد ان سایر مناسب  مکاری بستر  م نین مناسب

تردن شتفاف ایژگی اک باید دال  ایجادشدة مکررات ترک تا ستاختار ا ت  موجتود ستاکاکار ای ی

 ا تضتت یف طریق اک  ا فرصتت  برابری موجب باید قوانین ا مکررات  م نین. باشتتد برخوردار

 قتتتتوانین درنهای .  اس   فرص نابرابری ایجاد منشأ که شود ساکاکار ایی ا  ا رایه حتتتتوف

ت  تد دال  مالکی  حکوق با مرتط   ای دستگاه انسانی سرمایة ا آموکشی ا حکوقی نظام سطح بای

 .د ند ارتکا را

 در حکوم  موفکی  می ان که اس  شاخصی دال  اثربخشی: اثربخشی دولت و توسعه انسانی

 مانند  ایی مؤلفه. سنجد می اسبمن گواری مشی خ  طریق اک را بتتتاکار بر مطتنی نظام اک حمای 

 قانون، حاکمی  دربارة مدیریتی  ای تصمیم  ا، دادگاه دااری گتتتتواری، قانون در دال  توانایی

ضایی ا مدیریتی عدال  سخگویی مانند ق شی مطحث در شفافی  ا پا  توجه درخور دال ، اثربخ

سو، اند  ا نتایا حکمرانی ند ایفرای ا نهاد ا خوب، حکمرانتتتتی آل ایتتتتده مدل در( 2005)مات

 در. برند می بهره منابع اک شتتتیوه بهترین به ا کنند می تأمین را اجتماع نیاک ای که دارند تأثیراتی

تب، نهادساکی طریق اک دال  مدل، این ت ه مناس  محترم را مالکی  حکوق کند، می تکوی  را توس



 

  
 

 

تق اک ا شتود می خواری ران  مانع شمارد، می  مطادلة   ینة مناسب مکررات ا نقوانی ایجتاد طری

 .رساند می حداقل به را شهراندان

 .دانستت  کشتتور در انستتانی توستت ة بر مؤثر عوامل ج ء نی  را دال  اثربخشتتی میتوان نظر این اک

 ستتتتطح کتتتته شود می موجب باشد، داشته اثربخشی اجرا ا گواری مشی خ  نظام در که دالتی

 .کند رشد مردم دگیکن به امید  ای شاخج ا عمومی رفتاه

( در پژا شتتی در خصتتوص تاثیر حکمرانی خوب در توستت ه انستتانی 1394امیدیان ا  مکاران)

شور ا در دریافتند ضو ک س  OECDی ع شارک  جادیا برای سالها سب م  ،یمدن جام ه نیب منا

 نانیاطم ستتطح بردن باال ا مکررات قانون، بهتر چه  ر اجرای برای ا دال  ا یخصتتوصتت بخش

 آکادی مططوعات، آکادی اک اعم یقانون  ای آکادی کشور ا نیا در. اس  شده تالش ا نهی   مردم

سط ...  ا انیب شور ای به ن سخگو افراد برابر در  ا دال . دارد قرار ییباال سطح در گرید ک یی پا

 ثطات. استت  دهیرستت خود  انیم نیکمتر به جرم ا فستتاد ن،یقوان  یحاکم لیدل به. دارند شتتترییب

 لیتطد ینیکارآفر ا گواری هیسرما ا مهاجرت برای مطمئن ییجا به را کشور ا نیا حاکم یسایس

س  کرده شخج. ا س  م ستر در ا  یشرا نیا یتمام اجود با ا   ای برنامه اجود ا  یمح نیا ب

ش  ش امکانات ا افراد سالم  برای باال  ای نهی   ا ی مگان سالم  ا بهدا  ا مناسب ینیشهرن

  ا، گواری هیستترما اجود لیدل به نی م ن. استت  باال افراد یکندگ به دیام ستتالم، یدنیآشتتام آب

شاارکی ا صن   اک  یحما ا ینیکارآفر اک  یحما صادی آکادی ا ک شور ا نیا اقت یی جا به ک

 .رندیگی م قرار ییباال سطح در  ین درآمد ا پس اند؛ شده لیتطد کار ا کسب برای مناسب

شور ای ا س .در حالی که در ک  بودن نییپا به توجه با سالمی این تاثیر مورد تایید قرار نگرفته ا

 یدالت نطود ا خوب یحکمران ض ف لیدل به ا کشور ا اک گراه نیا در خوب یحکمران شاخج



 

  
 

 

شور ا نیا در ن،ی م ن. د دی نم براک را خود اثرات شاخج نیا  ،یشفاف عدم ا اثربخش  به ک

سیس ثطات بودن نییپا لیدل  گواری هیسرما ژهیا به گواری هیسرما ر،یپو رقاب  یطیمح طودن ا یا

س خود  انیم حداقل به یخارج  ای س  دهیر س  شده باعث  یشرا نیا. ا س تا ا  افراد اک ارییب

شور ای به رهیغ ا گواری هیسرما ل،یتحص ادامه برای  ثطات عدم ن،ی م ن. کنند مهاجرت گرید ک

 دیام آمدن نییپا باعث...  ا جنگ اقتصادی، ،یاسیس  ایی نابسامان اقوع باالی احتمال ا یاسیس

شور ا نیا در یکندگ به س  شده ک س ه شاخج ،اینتا به توجه با. ا سان تو شور ا در یان  اک ک

 .د دی نم نشان رییاثرپو خوب یحکمران شاخج

  ای در این کشتتور ا در ستتطح باالیی قرار ندارد ا به دلیل باال بودن ت رفهنی  آکادی اقتصتتادی 

  ا، پایین بودن  ای دالتی بر رای قیم  گیرانه،  م نین به عل  کنترل مالیاتی ا مکررات سخ 

 م نا شده اس .  م نین، در این کشور ا اف ایش گواری خارجی ا ... آکادی اقتصادی بی سرمایه

سالم   ینه شامیدنی  سی به آب آ ستر سب ا بهطود د سطتا منا شینی ن شهرن سرانه ا  ش     ای بهدا

 .اثر مثط  ا م نادار بر شاخج توس ه انسانی شده اس  باعث

 ( اشتغال و بیکاری 9-2-3

(، ایحالنفلد ا 1986) 1ر ستتاینیشتتماری اک مطال ات نظ 1990ا اااستت  د ه  1980در اااخر د ه 

سلودل1987)2بو م  سی  ای 1992) 5( ، کلیراجان1989) 4( ، مورفی1988) 3( ، ا ( ا  م نین برر

شور )حکمرانی(  بانک جهانی شن نمود که نحوه مدیری  ک شور ای آفریکایی را سیاری اک ک در ب

                                                           
1 Sinn, H. 
2 Ihlanfeldt, K. & T. Boehm 
3 Soltwedel, R. 
4 Murphy, P. 
5 Kalirajan, K. 



 

  
 

 

س . حکمرانی دارای مفهوم  شور ا ا س ه ک سی در کنترل بیکاری ا را طرد تو سا ضوع ا یک مو

اجتماع ا حکوق ارتطان گستتترده ای استت  که با حوکه  ایی  م ون امنی  اقتصتتادی، ستتیاستت ، 

ستک صر  اک کیدارد.  ر  میم  ریتأث تح  یمختلف ی ا را اک کانال یکاریب شش گانه حکمرانی،عنا

 .(1392)شاه آبادی ا دیگران،د ندی قرار م

 م نا که مردم بتوانند دال  را در برابر آن ه که بر نی: به ایی ا بیکاریحق اظهارنظر، پاستتتخگو

یی کارا شیاف ا قی ا اک طر مؤلفه نیمورد پرستش ا باکخواست  قرار د ند. ا گواردی م ریتأث مردم

شف ق باکار ا، ص ،یااق  م یک سرما نهیبه جیتخ انتکال  ،یاطالعات ی ا حوف ران  ،یا هیمنابع 

  یف ال سکیکا ش ر ،یا حرفه رانیباکار مد جادیا ،یدیتول ی ا  یبه سم  ف ال نکدی  ایی دارا

سه ا یدیتول ی ا سرما لیت  یدیونه تهدبه دار اک  رگ یطیمح تواندی م یخارج یگوار هیاراد 

کشور  کیفرا م نموده که سطح اشتبال  یدر سطح خرد ا  م اقتصاد مل یاقتصاد ف االن یرا برا

 . د دی م قرار ریتأث را تح 

سیس ثطات صل دیکه تول آنجا : اکا بیکاری یا س ، محداد نمودن آن عامل  جادیا یعامل ا شتبال ا ا

شد ب شور ا به یکاریر سیس یثطاتی ب ا یداری. ناپادیآی م حساب در ک اک منابع ا  یبخش مهم یا

 کیب رگ نمودن ک یجا باک داشتتته ا به یاقتصتتاد مولد ی ا  یرا اک ف ال یاقتصتتاد نانیکارآفر

. دینما یموجود م یاقتصتتاد کیک میتستته ران  ا در ااقع عیخلق ا توک ری(، درگدی)تول یاقتصتتاد

 جادیبه نرخ اشتتتبال باال، ا یابیدستتت یدر راستتتا یدیتول ی ا  یف ال شیامر، عدم اف ا نیا جهینت

 (1986)استیگلیت ،  .باشد یثرات اگسترش رفاه در جام ه م

ی محوله که شتتتامل مکوالت ر ن فیدال  در انجام اظا ی: کارامدا بیکاری دال  یاثربخشتتت

ی ستتتتگیا شتتتا  یصتتتالح ،ینظام ادار  یفیک ای یا تدارک خدمات عموم هیته  یفیک  م ون



 

  
 

 

ستک کارگ اران شار ا یالل خدمات  مگانا ا سیس یاک ف شدی م یا شده  فی. انجام اظابا محول 

در  اکیمورد ن یکی یف ی ا رستتتاخ یا ک یا فرا م نمودن کاال ا ا خدمات عموم نیتأم  م ون

شهراندان،  نیتأم ،یسد ا، آموکش  مگان ،یلی ا، خطون ر جاده  م ون دیتول ندیفرا ش   بهدا

 شی ا موجب اف ا بنگاه یبرا یمطادالت ی ا نهیکا ش    قیاک طر ا ... ا یفناار ا انتکال لیتستته

شتبال خوا د شد )  یا در نها دیعوامل تول یار بهره بهطود اقتصاد ا یتوان رقابت کالگو ا رشد ا

 (.1996 مکاران، 

سا بیکاری مکررات  یفیک س ی: بر  س ی ا ا ساکگار با باکار تمرک  دارد.  س ینا  لیاک قط یی ا ا

 یمکررات نیا  م ن  ا استت یموقع ستت ا به حیصتتح یبر اجرا ینظارت کاف عدم  ا، م یکنترل ق

نامناسب مکررات سطب  نیا تدا قیدق ی. عدم اجرایتجارت خارج انداکه اک شیب  یمحداد یبرا

 یطیمکررات شتتوند ا در مح نیحاصتتل اک ا یستتردرگم ینوع دچار یف االن اقتصتتاد شتتودی م

را با  یاریا شتتاغالن بستت انیکارفرما تواندی م که رندیرار گکستتب ا کار ق ینامناستتب اک فضتتا

مکررات  نیعدم تدا ن،ی م ن (.1998ا  مکاران،  یمواجه ستتاکد )برانت شیاک پ شیب یمشتتکالت

 شیا اف ا یدیتولی  ا  یکا ش ف ال باعث یداخل ی ا هیخراج سرما قیا شفاف اک طر  یفیباک

 (1386رضایی،  ) شودی در جام ه م یکاریب

 یبرا کشتتتور کیمردان ا شتتتهراندان  که دال  یاحترام عمل  انی: ما بیکاری قانون  یحاکم

ضع ا اجرا یینهاد ا ستند که با  دف ا س . تأک جادیقانون ا حل اختالف ا یقائل    بر دیشده ا

 اک حکوق  یسو با حما کی ا ا قضات عادل ا با انصاف اک  دادگاه  یحفظ ا تکو ،ییقضا نیتأم

  یدر ف ال یگوار هیستترما ی ا  هیقرارداد ا انگ یا ضتتمان  اجرا یا فکر یکی یف ی ایی دارا

(. 1996) بارا،د دی م شیاف ا  ستند، اشتبال جادیا دری مهم عوامل که را ا مطتکرانه نوآارانهی  ا



 

  
 

 

 یا باکارستتاک آنها  یفیک بهطود د،یمحصتتوالت جد جادیا قیدا مؤلفه اک طر نیا رکراستت  انیشتتا

شتبال نهیکم نکهیا عالاه بر صاد ،یریپو بر قدرت رقاب  کندی را فرا م م یادیک افراد ا شد اقت  یر

آرام ا  نان،یبا اطم یطیمح جادیا قیقانون اک طر  یحاکم گر،ید ی. اک ستتتودیاف ای ا ثطات آن م

  ا، نهی   کا ش با گرددکهی م دیجدی شبلی  ا  یف ال یگوار هیسطب پا نانیکارآفر یباثطات برا

 .باشندی م  مراه باکده شیاف ا ا منابع اتالف  ات،یضا

فساد  شی. اف اگواردی بر اشتبال م یمنف یامد ایپ یمختلف ی ا اک راه فساد: ا بیکاری کنترل فساد

 یرضتراریغ ی ا نهی   شیبودجه ا در عوض اف ا ییربنایک ا ستاکنده ی ا نهیباکا ش    یادار

 یراین نکهیعالاه ا (. به1388 ،ی)دباغ ا نفر شتتتودی در جام ه م یکاریب شیدال  ستتتطب اف ا

سان سوق داده ا اک ف ال یان شاغل کارب  ساد نی م ن ساکد،ی دارم ساکندهی  ا  یرا به م  اک ف

 ا تکاضا، به عرضه انیشکاف م جادیا نامشراع،ی درآمد ا شیاف ا د،یتولی  ا نهی   شیاف ا قیطر

درآمد ا  نیا انحراف ا یدالت یکا ش درآمد ا دالالن ا یبرا ییسودجو ی ا اجود آمدن فرص 

س صل ریاک م ص  نیخود منجر به اک ب یا شد  کا ش دنطال آن فرااان ا به یشبل ی ا رفتن فر ر

 باالگسترش فساد سطب  گر،ید ی(. اک سو1386 ،یا فان یثان  ادهی)عل گرددی در جام ه م یاقتصاد

س  منابع کم جیشدن حکوق افراد، تخص مالیدر جام ه، پا سکیرفتن ر شدن  ابینادر ا م اف 

سرما شودی م مجاکات اک ستک گوار هیا  شو یخارج میم  نیکه در تمام ا کندی به خراج م قیرا ت

ی م شیاف ا  ینی کاریب رشتتد ا ردیگی م قرار خطر م رض در  ین جام ه افرادی شتتبل  یموارد امن

 :شودی حوکه اشاره م نیشده در ااک مطال ات انجام  یدر ادامه به برخ(. 1985. )کوستا، ابدی

 س2009) یسامانتا ا را سش م نیا ی( به برر بر  یحکمران ی ا مؤلفه ایکه آ پرداکندی پر

استان کشور  120 ی ا مطال ه با استفاده اک داده نیا ر؟یخ ایداشته اس   ریتأثی کاریرشد ب



 

  
 

 

مدل رشتتد  نیاابستتته در ا ری( انجام شتتده استت . متب2007 -2008)ی داره کمان ی ند ط

 یداری)پا یحکمران یر ایکا ا متب بران کنترلی ر ایاک متب یکه تاب  باشتتتدی م یکاریب

قانون، حق   یا کم ییقضتتا نیتأم ن،یقوان  یفیدال ، ک یا اثربخشتت ییکارا ،یاستتیستت

آن اس  که  انگریب قیتحک ای. نتاباشدی ا کنترل فساد( م ییا پاسخگو  یاظهارنظر، شفاف

 نی م ن اند، داشته یکاریبر رشد ب یا م نادار یمنف ریتأث یحکمران ی ا اک مؤلفه کی ر 

س هی برا خوبی حکمران  یا م بری مطنی شوا د اجود آنها صاد تو ستان نیای اقت   ا ا

 .کنندی م دییتأ را

 ( در مکاله2007پورته ) خوب رشد  یحکمران ایکه آ پرداکدی موضوع م نیا یبه بررس یا

شتبال را س   ریتأث تح  ا ستفاده اک داده نیا ر؟یخ ایخود قرار داده ا  14 ی ا مطال ه با ا

اابسته  ری( انجام شده اس . متب1999 -2004) یداره کمان یط افتهی کشور منتخب توس ه

 یر ایاک متب یکه تاب  باشتتدی اشتتتبال م جادیای دال  برا ی ا نهیمدل رشتتد    نیدر ا

شدهدر نظ یحکمران یر ایکا ا متب کنترل بران س  ر گرفته  شامل  یحکمران یر ای. متبا

س ن،یقوان  یفیک سیثطات  شدی مکررات م  یفیا ک یا شان م قیتحک نیا ای. نتابا  د دی ن

شور ا جادیا ی ا نهی   شتبال درک س  شده  یدرآنها تکو یحکمران ی ا که مؤلفه ییا  ا

س  ییاککشور ا شتریبه مراتب ب  عمل نموده فیض  یحکمران ی ا که در بهطود مؤلفه ا

 .اند

 ( در مکاله2005بادان ) یفیک نیتضتتتم ایکه آ پرداکدی پرستتتش م نیا یبه بررستتت یا  

 نیبوده استت ؟ ا  یحائ  ا م یکرااستت یا رشتتد اقتصتتاد یکاریب کا ش در یحکمران



 

  
 

 

ا  1اراپا هیکشور اتحاد 14کشور )شامل دا گراه  25 اطالعات مطال ه با استفاده اک آمار ا

 -1998(، )1995 -1996) یچهار داره کمان یبرا ا( یشرق یار اراپاکشور درحال گو 11

اک  یحاک قیتحک ایاستت . نتا گرفته ( صتتورت2001 -2002( ا )1999 -2000(، ) 1997

 یکرااستت یمدن خدمات ا یعموم  یریاصتتالحات در مد   یا طط ییایآن استت  که پو

 گرید متوس  اک شیبااگوار شده اس  که  یبه کسان یقدرت کرااس رایاس ، ک یضرار

 اک آن اس  یحاک اینتا ن،یاند.  م ن متمرک  شده ییجو اراپا بر ران  هیاتحاد یکشور ا

ساد جمله اکی نهاد نواقج که شتبالیداخل ناخالج دیسطح تول بر ف سرانه( اا س ) ی کراا

 .اس  اثرگواشته

 

 ( مبارزه با فساد10-2-3

س  که با حکمرانی ا شش مولفه ای ا ساد یکی اک  ساد که یکی اک ف رتطاطی تنگاتنگ دارد.کنترل ف

شاخج  ای حکمرانی خوب اس ، مستکیماً باعث حفاظ  اک حکوق مالکی  ا آکادی  ای مدنی 

شر،  شور را ارتکاء داده ا در جه  تحکق حکوق ب شده، کیفی  کندگی مردم ک ضایی  ستکالل ق ا ا

سرمایه ان س ه  صادی ا نهادی، تو سالم اقت س   ای  سیا شه کنی فکر پیش می پایداری  سانی ا ری

صلی ا  مکاران،  صدی 1392راد )دقیکی ا صادی در بخش عمومی به ت ساد اقت ( مهم ترین علل ف

 ای دال  در اقتصاد مربون می شود ا شامل محدادی  تجاری، یارانه  ای صن تی، کنترل قیم  

رخایر منابع ططی ی   ا، نرخ  ای چندگانه ارکی، دستتتم د ای پایین در خدمات دالتی، تجاری، ا

                                                           
 سوئد و انگلستان ا،یپرتغال، اسپان ا،یتالیا لند،ریهلند، ا ونان،یدانمارک، فنالند، فرانسه،آلمان،  ک،یبلژ ش،یاتر . 1



 

  
 

 

سرمایه گواری ا کندی رشد اقتصادی ا در نهای   سطب کا ش  ساد اقتصادی  س . ف مانند نف  ا

باعث عدم تحکق ا داف توستت ه اقتصتتادی در کشتتور می شتتود ا به دنطال آن درآمد ای مالیاتی 

ی کا ش می یابد ا کیفی  کیرستاخ   ای اقتصتادی ا خدمات عمومی تن ل پیدا می کند )ج فر

 (1394صمیمی ا کاایان تلوری، 

سانی ا برآارد  س ه ی ان شد تولید ناخالج داخلی، نابرابری درآمد ا فکر، تو ساد بر ر  م نین ف

ستتالم  ا به طور کلی بر کیفی  حکوم  اثرات منفی دارد ا اک طریق تضتت یف کیرستتاخ   ای 

نگ رشتتد اقتصتتادی عمومی ا خدمات اجتماعی ا نی  کا ش درآمد ای مالیاتی، موجب کا ش آ 

 (1391می گردد )فاضلی اجلیلی کناری، 

کنترل فساد، اثر مثط  بر اعتماد به نهاد ای سیاسی دارد، در حالی که تجربه ی فساد اعتماد عمومی 

فستتتاد فکدان اعتماد را تکوی  می کند ا فکدان اعتماد، تالش .به نهاد ای ملی را کا ش می د د 

که با فساد را بی اثر می کند ا اعده مطارکه با فساد دال  را ن د حکوم  در بسیا جام ه برای مطار

ساکد  سی اجود .مردم بی اعتطار می  سیا ساد ا اعتماد به نهاد ای  علی  قوی متکابلی بین کنترل ف

 ( 2010، 1دارد )موریس ا کلسنر

. فساد، رسیدن به حکمرانی خوب موانع گسترده ای دارد ا یکی اک عمده ترین موانع آن فساد اس 

سیاری اک ناکارآمدی  ا ا  سطب براک ب س ، به عل  آنکه  سند ا گوشته اک آن که اک نظر اخالقی ناپ

صاددانان  سیاری اک اقت شود، به کانون توجه ب صادی می  س ه ی اقت شواری  ا برای تحول ا تو د

نی ( فساد ت ریف محدادتر حکمرانی بد اس ، ی 1391تطدیل شده اس  )دقیکی اصل ا  مکاران، 

                                                           
1 . Morris & Klenser 



 

  
 

 

سوء استفاده اک قدرت یا امکانات عمومی در جه  منافع خصوصی، محی  با حکمرانی بد، انگی ه 

(. اک این را، 2002ا فرصتت   ای بیشتتتری برای اقوع فستتاد فرا م می ستتاکد ) بانک جهانی، 

صنداق بین  ساد، ترایا حکمرانی خوب را مهم می داند ) صنداق بین المللی پول در مطارکه با ف

( حکمرانی خوب، شامل عدم اجود شیوه  ایی نظیر قوم پرستی، حامی پراری، 2005پول،  المللی

تط یض ا رشتتوه استت  که در ارتطان با فستتاد بوده ا ریل مفهوم فستتاد مورد بحث قرار می گیرند 

 (. 2004)ساکمان ملل، 

شر، پاسخگ ساد، حکوم  بد را اک طریق فکدان حاکمی  قانون، عدم احترام به حکوق ب و نطودن ا ف

شود  ساختار ا نهاد ا برای حکمرانی بهتر منجر می  ض ف  شفافی  تکوی  می کند ا به  فکدان 

 (.2006، 1)کارگطو

در مکابل در حکمرانی خوب، فستتاد در حداقل می ان خود استت ، دیدگاه  حداقل  ا به حستتاب 

ک این را آارده می شتتود ا صتتدای اقشتتار آستتیب پویر در تصتتمیم گیری  ا شتتنیده می شتتود ا ا

 (. 1391حکمرانی خوب پاسخگوی نیاک ای حال ا آینده جام ه اس  )فاضلی ا جلیلی کناری، 

امراکه در کنار بحث حکمرانی خوب، بحث کیفی  حکوم  نی  مطرح اس . در کیفی  حکوم ، 

صتتحط  اک قابلی  اعتماد، بی طرفی ، فکدان فستتاد، شتتایستتتگی ا عکالنی  در نهاد ای حکومتی 

بخشتتی ا پایداری دال  در رشتتد اقتصتتادی، حفاظ  اک محی  کیستت ، رفاه اجتماعی، استت . اثر

پژا ش ا آموکش،  مه به اجود نهاد ای دالتی با کیفی  باال اابستتتته اند، چرا که حمای   ای 

                                                           
1 . Kargbo 



 

  
 

 

گستتترده عمومی اک ستتیاستت   ا، اک درک شتتهراندان اک کیفی  ف الی  اجرایی نهاد ای مستتئول 

 ( 3،  2006،  1ولمطرگحاصل می شود )راستین ا  

نتایا اکثر بررسی  ا نشان می د د یکی اک سرچشمه  ای اصلی فساد به ایژه در سطوح مدیری  

سی خود در دال   سیا س  که اک نفور  س  افرادی ا صار ا ران  ا تمرک  قدرت در د شد، انح ار

 برای کسب منافع اقتصادی شخصی استفاده می کنند.

، کسب مجوک ا ا امتیاکات، حساب  ای غیرشفاف ا قاچاق ا نظایر فساد ایی مانند گری  مالیاتی

این  ا به دلیل ض ف ا عدم سالم  نظام ا ساختار ای اقتصادی اس  )بشیری ا شکاقی شهری، 

صارکدایی، 1390 صادی، انح شان می د د اقداماتی اک قطیل تثطی  کالن اقت ( لوا تجربیات جهانی ن

شوی صفیه دارایی  ا ا ارتکای رقاب  پویری اک جمله را کار ای مکررات کدایی، مکابله با پول  ی، ت

اقتصادی کا ش ا مکابله با فساد اس  که با تالش حکوم   ا در پیاده ساکی ا ارتکای حکمرانی 

 (2002خوب عملی شده ا مت اقطاً موجب کا ش فساد نی  خوا د شد )بانک جهانی، 

به ف  الگوی حکمرانی خوب  ل   در مجموع، می توان گ ل ، ایژگی  ای دا ت ریف نکش دا

ستا نظامی را ت ریف می نماید که در  سایر بخش  ا می پرداکد ا در این را اثربخش ا ت امل آن با 

 (1392راستای کا ش فساد ا بهطود سالم  اداری موثر اس  )دالتی ا  مکاران، 

رای رعای  صحیح پاسخگویی با این حکیک  مرتط  اس  که ب حق اظهارنظر، پاسخگویی ا فساد:

قوانین ا مکررات، اجراکنندگان قوانین باید در برابر اعمالشتتان مستتئولی  پویر ا پاستتخگو باشتتند. 

ساکمان شفافی  بین المللی پاسخگویی عمودی را که با استفاده اک قدرت رای شهراندان اس ، در 

                                                           
1 . Rothstein & Holmberg 



 

  
 

 

،  1تر می داند )اارن کنترل فستتاد رد می کند. در مکابل، پاستتخگویی افکی را در کنترل فستتاد موفق

2005) 

ساد: سی ا ف سیا ضاد  ثطات  ستدالل متفاات ا مت سی ، دا ا سیا ساد ا ثطات  صوص ارتطان ف درخ

سی قدرتمندان  سیا ستدالل کرده اند که با داره ی کوتا ی اک قدرت، بی ثطاتی  اجود دارد. برخی ا

د. جنگ داخلی، انکالب را به کسب مال سریع به جای عالقه به کسب منافع در آینده سوق می د 

ا موارد دیگر که در آن حکوق ا نظم اجتماعی تض یف می شود، اغلب در کمان شیوع، باعث سوء 

سیاستمداران بر سطح فساد موثر اس   ستفاده اک قدرت می شوند.بنابراین کوتاه شدن افق کمانی  ا

ارائه کردند: ثطات کیاد، ( اک طرق دیگر، برخی افراد استتتدالل متضتتادی را 2008،  2)پلگرینی ا ریر

کارمندان را برای رسیدن به م امالت نسطتاً امن ا دراک مدت ا فساد با شرکای خصوصی قادر می 

ستتاکد. جنگ، تهاجم، تبییرات عمده ی ستتیاستتی ا تبییر دال  ممکن استت  م امالت )فستتاد( را 

 (.1982،  3متراکم کند )السن

دگرایان، دال  عطارت اک دالتی کارآمد ا شتتفاف در دیدگاه مطلوب نها اثربخشتتی دال  ا فستتاد:

سم  جلو  دای  می کند، حکوق مالکی  را پا   س ه را به  سب، تو ساکی منا س  که با نهاد ا

سب،   ینه  شد ا با تنظیم قوانین ا مکررات منا سودجو خوا د  شته، مانع ف الی  ران  خواران  دا

نابراین، عملکرد بهتر دال  در جه  کا ش فستتتاد ا نی   ی مطادالت افراد را کا ش می د د، ب

 (1390اف ایش سطح کارایی دال  موثر اس  )سامتی ا  مکاران، 

                                                           
1. Warren  
2.  Pellegrini and Reyer 
3 . Olson 



 

  
 

 

 نگامی که قوانین ا مکررات بیش اک حد نیاک اجود داشتتتته باشتتتد،  کیفی  مکررات ا فستتتاد:

سد نی  به گونه  سوی دیگر، کارکنان فا شد ا اک  سه دار کدن آن  ا خوا ند  سو شهراندان دچار ا

رفتار می کنند که ارباب رجوع ب ویرد قوانین ا مکررات موان ی  ستتتند که راند انجام امور اا ای 

را کند می کند ا در اینجاس  که در نتیجه توافکات ضمنی ا س س آشکار میان کارمندان ا ارباب 

ی رجوع، فساد رخ می د د. کیفی  ا کمی  قوانین ا مکررات تا حدی در تولید ا تکثیر فساد ادار

 1موثر اس .

این عامل مهم که در مطال ات اک آن به عنوان عامل ایجاد کننده فستتاد یاد  حاکمی  قانون ا فستتاد:

شتتده استت ، مربون به بحث کیفی  بد قوانین ا مکررات، دیوان ستتاالری ناکارآمد، ناکارآیی نظام 

ر حال توس ه شایع قضائی ا فکدان حاکمی  قانون اس  که عمدتاً در کشور ای توس ه نیافته یا د

صی را ترغیب نماید تا برای کا ش   ینه  ای تولید ا  صو س  ا می تواند کارگ اران بخش خ ا

اف ایش ستترمایه گواری ا فائق آمدن بر مشتتکالتی نظیر دریاف  مجوک ا غیره به مظا ر فستتاد ا 

ساً حاکمی  قانون در جام ه ای اجود دارد که در آن م سا جموعه ای پرداخ  رشوه رای آارند، ا

شده اک حکوق ا حداد برای تمامی آحاد جام ه، اعم اک دال  مردان ا مردم عادی اجود  شناخته 

داشتتته باشتتد ا مورد احترام ااقع گردد. در حکیک ، حکوق متکابل حکوم  ا مردم ا الت ام  ر دا 

ودن طرف به رعای  این حکوق استت  که ایژگی حاکمی  قانون در جام ه را می ستتاکد. متکابل ب

این حکوق بدان جه  استتت  که حکوق  ر یک اک طرفین برای دیگری ایجاد محدادی  می کند 

 (1391)دقیکی اصلی ا  مکارن، 

                                                           
1. http://old.shahrvand-newspaper.ir  



 

  
 

 

 ( س . 1384قلی پور ساد اداری پرداخته ا ( به تحلیل رابطه ی الگوی حکمرانی خوب ا ف

ای الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جه  کا ش فستتتاد ا اف ایش 

ستتالم  اداری م رفی می کند ا به تطیین رابطه ی بین الگوی یادشتتده ا فستتاد اداری می 

 پرداکد. 

 ( شهری شکاقی  شیری ا  شد 1390ب ساد ا ر سی حکمرانی خوب، ف ( در مطال ه ای به برر

س  آمده اک  صادی به مکوله حکمرانی خوب( پرداختند. نتایا به د صادی )رایکرد اقت اقت

شد، تاکیدی بر  شاخج حکمرانی الگوی ر ستکیم بین اج ای مختلف  ارتطان م نی دار ا م

 خوب با رشد اقتصادی کشور ای منطکه اس . 

 ( در مطال ه ای با استتتفاده اک راش داده  ای ترکیطی به 1391دقیکی اصتتلی ا  مکاران )

س ه  سطح تو شور ای دارای  صادی در ک ساد اقت سطح ف سی اثر حکمرانی خوب بر  برر

پرداختند. نتایا تخمین  ا نشتتان داد برای  1996 – 2008باکه کمانی یافتگی متوستت  در 

کشتتور ایی با درجه ی توستت ه یافتگی متوستت  مایل به باال، شتتاخج حاکمی  قانون 

 بیشترین تاثیر را بر کا ش سطح فساد دارد.

 ( ضلی ا جلیلی کناری سی تططیکی اثر کیفی  حاکمی  1391فا ساد، برر سطح ف ( به تطیین 

ی خوب پرداخته اند. بدین منظور پس اک خوشتته بندی کشتتور ا به کشتتور ای ا حکمران

سد ا پاک،  صادی ا عوامل فرآیند در  4فا سی ، اقت سیا سته عوامل فر نگی،  شور  179د ک

فاات  که مهمترین ت ته  ای تحکیق نشتتتان می د د  یاف ند.  جهان مورد آکمون قرار گرفت

شاخج حکمر سد در فکدان  سد ا غیر فا شور ای فا س . در ک انی خوب ا قابل توجیه ا

 جوام ی که درصد جم ی  مو طی بیشتر اس ، می ان فساد کمتر اس .



 

  
 

 

 ( به بررستتی حکمرانی خوب ا کنترل فستتاد در ایران ا ستتایر 1392دالتی ا  مکاران )

کشتتور ا پرداختند؛ نتایا به دستت  آمده نشتتان د نده ی جایگاه مطلوبی برای ایران در 

س ، این درحالی شاخج موکور نطوده ا  شاخج بهطود نیافته ا ش  کمان نی  این  با گو

اس  که م یار کنترل فساد نی  برای ایران به شدت کا ش یافته ا این موضوع ایران را در 

 گراه کشور ای با کنترل فساد اندک قرار داده اس .

 

 ( توسعه گردشگری11-2-3

شاخج اک باک شگری : این  س ه گرد شفافی  ا تو سخگویی،  سوال قرار پا س  کردن ا مورد  خوا

دادن دال  توستتت  مردم در برابر آن ه که بر آنان اثر می گوارد، دفاع می کند. اقتی چنین حکی 

برای مردمان یک کشتتور محفوظ باشتتد باکتاب بین المللی آن بستتیار قابل مالحظه خوا د بود به 

دالتی به مردمان خود  طوری که برای مردمان دیگر کشتتور ا این تصتتور شتتکل می گیرد که اگر

احترام می گوارد ا خود را در برابر ستتواالت آنان پاستتخگو می داند، بنابراین دالتی استت  که در 

به آن  نان را برای اراد  ند انگی ه ی آ پویر ا مالیم خوا د بود ا  مین امر می توا تار ان طاف  رف

 کشور تکوی  کند.

شان د  نده ی عدم خشون  ا اجود آرامش در ثطات سیاسی ا توس ه گردشگری: این شاخج ن

شاظ ا ف الی  را  شون  در یک جام ه نه تنها به مرار کمان راحیه ی ن س . کیرا خ یک جام ه ا

کا ش جوب  مل  به عنوان یکی اک اصتتتلی ترین عوا که  مان آن جام ه اک بین می برد، بل در مرد

ی امنی  ا سالم  گردشگر محسوب می شود چرا که حضور ا اقوع خشون  در یک جام ه برا

 . (1395)شاه آبادی ا مهری تلیابی،افراد تهدیدی جدی خوا د بود



 

  
 

 

بر این استتا  می توان گف  یکی اک اصتتلی ترین پارامتر ای استتاستتی در شتتکل گیری محی  

گردشتتگری برای انتخاب آگا انه مکصتتد گردشتتگری، اجود یک محی  با شتتاخج  ای نهادی 

سی شاخج حکمرانی ا مطلوب بویژه مولفه امنی  ا ثطات  س . اک این را انتظار می راد  سی ا ا

مولفه  ای نهادی آن به عنوان یک متبیر اثرگوار بر درآمد حاصتل اک اراد گردشتگران بین المللی 

شمار آید.  مانطور که نوده سایمان 1به  صی، 2004) 2ا  شخ سی، امنی   سیا ( اعتکاد دارند ثطات 

ستتتر  اک عوامل مهم در جریان گردشتتگری استت  تالش  ای باکاریابی ا کیرستتاخ   ای در د

ستانا 3)کادارا سی تاثیر قابل 2003) 6ا اینوا 5(  م نین ایالت2007، 4ا  سیا ( بیان می دارند خطر 

س ه دارد )ایالت ا اینوا،  س ه یافته ا در حال تو شور ای تو شگری در ک ضای گرد توجهی در تکا

2003.) 

شگری: برای بر س ه گرد شی دال  ا تو شاخج به مواردی چون کیفی  اثربخ سی اثرات این  ر

خدمات عمومی، عدم اابستتتگی خدمات اجتماعی به فشتتار ای ستتیاستتی ا می ان ت هد دال  به 

اجرای ستتیاستت   ا توجه می شتتود. اف ایش کیفی  خدمات عمومی ا ت هدات دال  به اجرای 

ستگی خدمات اجتماعی به  شده ا کا ش یا فکدان ااب س   ای پیش بینی  سی، سیا سیا شار ای  ف

می تواند انگی ه ا تمایل گردشگران را برای اراد به کشور اف ایش د د کیرا آنان در مکابل اق  ا 

  ینه ای که صرف می کنند خواستار آن  ستند تا شا د کیفیتی مطابق با استاندارد ای بین المللی 

                                                           
1.  Naudee 
2 . Saayman 
3 . Khadaroo 
4.  Seetanah 
5.  Eilat 
6.  Einv 



 

  
 

 

دات دال  به اجرای برای خدمات عمومی باشتتند ا به دار اک فشتتار ای ستتیاستتی ا در پناه ت ه

 سیاس   ای قابل اک اقام  خود لوت بطرند.

کیفی  قوانین ا مکررات ا توستت ه گردشتتگری: کیفی  قوانین ا مکررات بستتترستتاک گردشتتگری 

خوا د بود کیرا کشوری دارای کیفی  قوانین ا مکررات باالتر اس  که متکی به راح علم محوری 

شگری خوا د ا منططق بر ااق یات جه  رفع موانع در ت صادی اک جمله گرد مامی ف الی   ای اقت

بود، عادالنه ا فراگیر بودن قوانین نمایانگر کیفی  تنظیم کنندگی استت  که اک اصتتول استتاستتی 

حکمرانی خوب محستتوب می شتتود این شتتاخج با تنظیم عوامل اختالل کا در باکار در ارتطان 

شور باالتر س ،  رچه کیفی  قوانین ا مکررات در یک ک شگران  ا شور می تواند گرد شد، آن ک با

 بیشتری را به خود جوب کند.

حاکمی  قانون ا توستت ه گردشتتگری: آن گونه که ستتاکمان ملل ت ریف می کند این شتتاخج به 

اصتتول حاکمی  اشتتاره داشتتته به طوری که  مه ی افراد ا نهاد ای خصتتوصتتی ا دالتی در برابر 

شر بین المللی پا ساکگار با  حکوق ب شاخج قوانین  ستند،  مانگونه که اک ت ریف این  سخگو  

شر بین المللی به نوعی  ساکگار با حکوق ب سخگو بودن افراد ا نهاد ا در برابر قوانین  س  پا پیدا

تداعی کننده ی احترام به رات بشتتر ا در نهای  احترام به فر نگ  ای دیگر کشتتور ا ا موجب 

 اطمینان خاطر گردشگر ا جوب آنان اس .

اد ا توستت ه گردشتتگری: کنترل فستتاد به م نای مطارکه با مواردی چون ران  خواری، کنترل فستت

پرداخ  رشوه، کسب ناعادالنه ی منافع خصوصی ا بی توجهی به قوانین می باشد. به خوبی قابل 

فهم استتت  جام ه ای که در آن به قوانین احترام گواشتتتته می شتتتود ا اثراتی اک ران  خواری ا 

ناعادالنه ی منافع خصوصی نیس  خود می تواند کمینه ساک جوب سرمایه  پرداخ  رشوه ا کسب



 

  
 

 

شود شور  شگران ا منابع ارکی به ک شاه آبادی ا گواری  ای خارجی ا  م نین باعث اراد گرد (

 .(1395مهری تلیابی،

 ( به بررستتی تاثیر حکمرانی بر توستت ه گردشتتگری در مناطق راستتتایی 2015) 1پانیک

تان می پرداکد. ن جارستتت نال م کا مه ری ان محلی اک  نا نده بر یانگر نکش ت یین کن تایا ب

بستتترستتاکی جه  مشتتارک  بیشتتتر راستتتائیان ا حمای   ای  دفمند اک پراژه  ای 

 گردشگری ا ارائه آموکش  ای الکم بر اب اد گردشگری راستایی اس .

 (به بررستتی تاثیر شتتاخج حکمرانی بر درآمد گردشتتگری 1395شتتاه آبادی ا مهری )

پرداخته اند. یافته  ای تحکیق  2000 – 2012 ای منتخب در حال توس ه طی داره کشور

بیانگر تاثیر مثط   ا م نادار شتتاخج نهاد حکمرانی بر درآمد گردشتتگری کشتتور ای در 

حال توستت ه مورد مطال ه استت . این مطلب بیان کننده ل ام حرک  جدی کشتتور ای در 

مرانی استت . عالاه بر این یافته  ای حال توستت ه نستتط  به بهطود اج ای شتتاخج حک

سطح آموکش  ساخ  فنااری ارتطاطات ا اطالعات ا  س ه کیر شان می د د تو تحکیق ن

عمومی اثر مثطتی بر درآمد گردشتتگری بین المللی دارد. بر استتا  نتایا ضتتریب تخمینی 

شتتاخج مخارج بهداشتت  بی م ناستت .  م نین نتایا نشتتان می د د عالاه بر اف ایش 

سرانه ااق ی ا جم ی  کشور ا ا نرخ ارک، کیرساخ   ای حمل ا نکل اک ا می  درآمد 

 بس ایی در جوب گردشگر برخوردارند.

                                                           
1. Panyik 



 

  
 

 

 ( عوامل محیطید

 (عملکرد زیست محیطی12-2-3

در ارتطان با نکش نهاد ا ا حکمرانی بر عملکرد محی  کیستتت  نظریه  ای مختلفی اجود دارد. 

کراسی )به عنوان یکی اک بنیادی ترین اصول توس ه نهادی( ت دادی اک مطال ات بر نکش سطح دمو

بر کیفی  محی  کیستتت  پرداخته اند. این دستتتته اک محککان م تکدند اجود آکادی اطالعات ا در 

نتیجه اف ایش آگا ی، ل ام پاستتتخگویی، احترام به حکوم  قانون ا کندگی مردم، کم بودن می ان 

صرف به دلیل اف ایش   ینه   س  محیطی ا کم بودن عمر تولید ا م شی اک قوانین کی ای تولید نا

در ساختار ای دموکراتیک، این نظام  ا را در مکایسه با نظام  ای استطدادی، به نظام  ایی حسا  

 تر به نیاک ای کیس  محیطی مردم بدل ساخته اس . 

شند،  سخگو با س  محیطی: اقتی دال   ا پا سخگویی ا حق اعتراض ا عملکرد کی سی  حساپا

 د داش .نخوا  بیشتری به مطالطه عامه مردم ا کا ش کیفی   وا

ستکیم اک طریق مطالطه  ستکیم ا یا غیرم شارک  م سیر ای مختلف اک جمله م شارک  مردم اک م م

ساکمان  ای مردم نهاد در  سیاری اک  سالم تر موثر خوا د بود. ب شتن محی  کندگی  گری، برای دا

کیفی  مکررات ا عملکرد ی  کیستت  ستتالم شتتکل گرفته اند. دنیا در جه  مطالطه گری  ای مح

س  محیطی:  شفافی  ا ناممکن بودن دار کدن آن، رفتار افراد جام ه کی کیفی  مکررات به لحاظ 

 در قطال محی  کیس  را بهتر می تواند  دای  کند.

شی دال   ا س   ایی که ب : این دا مولفهحاکمی  قانون ا اثربخ سیا ستای اجرای  ه حفظ در را

شود، ت یین کننده خوا د بود.  س  منجر می  برخی منابع ططی ی ا جلوگیری اک تخریب محی  کی

صورت  شاره دارند. بدین  س  ا اک تحکیکات بر نکش حاکمی  قانون در ارتطان با کیفی  محی  کی



 

  
 

 

ا  1که با اجود حاکمی  قانون، اثرات شتتتکستتت  باکار می تواند به حداقل برستتتد. آستتتموگلو

( بر این عکیده اند که نهاد ای خوب، نهاد ایی  ستتتتند که اک حکوق مالکی  2005)  مکارانش

حمای  می کنند. حفظ حکوق مالکی ، انگی ه ای برای استفاده اک منابع توس  بنگاه  ای اقتصادی 

سم  ساکاکار قانونی یا مکانی صورت نطود یک  سویی دیگر،  در  برای تولید کارآمد خوا د بود. اک 

 ر، ممکن اس  بنگاه  ا بر اجرای صحیح قرارداد ای کسب ا کار مل م نطاشند.اعمال فشا

بنابراین می توان فرض کرد که فشار بر اجرای دقیق قرارداد ا، می تواند به ایجاد بنگاه  ایی کمک 

ستی را  س   ای ملی محی  کی سیا شند بلکه  کند که نه تنها مل م به رعای  ا احترام به قرارداد با

 رند.نی  ب وی

امراکه در کشور، شا د پدیده  ایی با عنااین کوه خواری، جنگل خواری ا ساحل خواری  ستیم. 

اینکه افرادی بتوانند به محی  کیستت  که کاالیی عمومی محستتوب می شتتود، به راحتی آستتیب 

برستتانند نشتتانه ای اک ناکارایی قوانین ا گستتتردگی فستتاد در چنین کمینه  ایی استت . لوا بهطود 

س  را  شاخج ستکیم می تواند عملکرد محی  کی ستکیم ا غیرم  ای حکمرانی خوب، به طور م

 تح  تاثیر قرار د د.

در جوام ی که بخش عمومی دارای حکمرانی بهتری استتت ، ثطات در اقتصتتتاد کالن ا کارایی در 

(. 2007ا دیگران، 2مخارج عمومی می تواند در نهای  منجر به اف ایش رشتتتد شتتتود)پوشتتتاک

ی که دال  موثری را دارا  ستتتند )دارای بوراکراستتی کمتر، خدمات عمومی کارآمد ا کشتتور ای

                                                           
1 Acemoglu 
2 Pushak & et al 



 

  
 

 

مدیری  بهتر منابع عمومی( می توانند ضتتمن جلب اعتماد تولیدکننده، قوانین ا مکررات دالتی در 

 (.1،2012ارتطان با کیفی  محی  کیس  را با قوت بیشتری به اجرا در آارند)گانی

( استتتدالل می کنند 2002 مکاران )ا  2یانکو ا عملکرد کیستت  محیطی: کیفی  قوانین ا مکررات

که مکررات ستتنگین برای اراد بنگاه  ا به باکار، با فستتاد باال ا اقتصتتاد غیررستتمی ب رگ  مراه 

 خوا د بود.

صدار مجوک ا اخو مالیات دارند، می توانند انتظار  شنی در کمینه  ستورال مل را شور ایی که د ک

باشتتتند که بنگاه  ا اک طریق فرآیند تولید، به چارچوب قانونی در کمینه تولیدات این را داشتتتته 

پایطندی به چارچوب قانونی در  (.2001)صفویان ا دیگران،صن تی پایطند باشندصن تی ا مدیری  

 کمینه تولید، پایطندی به قوانین محی  کیستی را نی  به  مراه خوا د داش .

س  مح ساد ا عملکرد کی ساب می یطی: کنترل ف ساد اک دیگر اب اد حکمرانی خوب به ح کنترل ف

آید. فساد اک دا طریق می تواند بر عملکرد محی  کیس  تاثیر منفی داشته باشد: نخس  این که در 

جوامع فاستتد با پرداخ  رشتتوه ا اعمال نفور بر تصتتمیم گیرندگان ا تداین گران قوانین محی  

س سیا سی بر  سا ستی ، محدادی   ای ا ستی اعمال می کندکی سون ا    ای محی  کی )فردریک

  (.3،2003سون

دا این که اک طریق ایجاد رشتتتوه برای مکامات دالتی می تواند مانع اک اجرای قانون ا یا کستتتب 

 (. 52005؛ اسمیث ا اال ول،4،2011)میلرمجوک قانونی برای متخلفان در حوکه محی  کیس  شود

                                                           
1 Gani 
2 Djanko 
3 Fredriksson & Seven 
4 Miller 
5 Smith & walpole 



 

  
 

 

 (در 1393شتتاه آبادی ا صتتفایی )مکایستته ای فرضتتیه تاثیر گستتترده حکمرانی بر  تحلیلی

عملکرد جوامع در جه  حفظ ا ارتکاء کیفی  محی  کیستت  برای دا دستتته کشتتور ای 

را بررسی کرده اند. نتیجه حاکی اک این بود  OPECا منتخب عضو  G7توس ه یافته عضو 

ر جه  که بهطود شتتاخج  ای حکمرانی ، با می ان کیفی  عملکرد دال   ا ا مل   ا د

 حفظ محی  کیس  ا سالم  اکوسیستم ارتطان مستکیم دارد.

 ( شان د نده نکش موثر ا م نی دار حکمرانی خوب بر 1393مطال ه باقرکاده ا آ نگری ( ن

به عنوان شاخصی اک آلودگی محی  کیس  در کشور ای منتخب  2COکا ش انتشار گاک 

 اس .

  شکری کاده شرفی ) ال ستفاده اک 1390علی ا شاخج  6راش داده  ای پانلی، آٍثار ( با ا

حکمرانی خوب در کنار ستتایر متبیر ا را بر می ان انتشتتار گاک دی اکستتید کربن به عنوان 

یانگر آن بود که بهطود  شتتتاخج کیفی  محی  کیستتتتی مورد توجه قرار دادند. نتیجه ب

سی، حاکمی  قانون، کیفی   سیا سخگویی، ثطات  شامل قدرت پا شاخج  ای حکمرانی 

ررات، مطارکه با فساد ا اثربخشی دال  می تواند شکاف بین مردم ا دال  را در کمینه مک

 مسائل محی  کیستی کا ش د د.

  س  2013 مکارن )ا 1 الکو شاخج عملکرد محی  کی سی اثر حکمرانی بر  ( به برر

(EPI در )منطکه اک کشتتور انگلستتتان، آلمان ا فرانستته پرداخته اند. نتایا این مطال ه  36

 بهتر را نتیجه نمی د د.  EPIشان می د د که حکمرانی بهتر  میشه ن

                                                           
1 Halkos 



 

  
 

 

  ( دا عامل قیم  انرژی ا حکمرانی، عل  اصتتتلی 2010)1گانتون ا کالطیکطی مطال ه

ایجاد تفاات در شاخج عملکرد محی  کیس  بین کشور ا عنوان شده اس  که این دا 

 یح می د ند.درصد اختالف در شاخج عملکرد محی  کیس  را توض 42عامل 

 چکیده ادبیات تحکیق ا متبیر ای بررسی شده در قالب شکل کیر ارائه شده اس : 

 

 : خالصه ادبیات تحقیق و متغیرهای بررسی شده1نمودار 

                                                           
1 Gunton and Calbick 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 

 تحلیل داده های گزارش

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

  
 

 

 1تحلیل داده های شاخص حکمرانی( 4

 ندی جهانی شاخص حکمرانی(بررسی رتبه ب1-4

 پاسخگویی ا حق اعتراض (1

 ضو حق اعترا ییدر مولفه پاسخگو یرانا یگاهو جا یازامت ینتر یینو پا ینباالتر یدارا ی: کشورها3جدول 

 جایگاه ایران  پایین ترین امتیازات  باالترین امتیازات

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

 امتیاز کشور رتبه

 شاخص

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

 1/69 نراژ 1

سودان  200

 1/97- جنوبی

 سواکیلند 177

-1/32 

 1/59 سوئد 2

 1/37- کنگو 178 1/98- سوریه 201

 1/59 فنالند 3

 ترکمنستان 202
-2/13 

 1/37- ایران 179

 اریتره 203 1/58  دانمارک 4
-2/19 

 1/38- ایتنام 180

 کره شمالی 204 1/57 نیوکیلند 5
-2/19 

 1/40- بالرا  181

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
داده  ای گ ارش اک سای  بانک جهانی به آدر  کیر اخو شده اس :  1

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 



 

  
 

 

 دم خشون عثطات سیاسی ا  (2

 ثبات سیاسی و عدم خشونت در مولفه یرانا یگاهو جا یازامت ینتر یینو پا ینباالتر یدارا ی: کشورها:4جدول 

 جایگاه ایران  پایین ترین امتیازات  باالترین امتیازات

متیاز ا کشور رتبه

 شاخص

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

 1/90 گرینلند 1

 1/65- بوراندی 196 2/56- عراق 207

 1/66 ایسلند 2

 1/67- سودان 197 2/57- لیطی 208

 1/63 لیختن اشتاین 3

 افبانستان  209
-2/65 

 1/70- ایران 198

 سوریه 210 1/62 آندارا 4
-2/73 

 1/81- وکنگ 199

 یمن 211 1/59 موناکو 5
-2/77 

 1/93- نیجریه 200

 اثربخشی دال  (3

 اثربخشی دولتدر مولفه  یرانا یگاهو جا یازامت ینتر یینو پا ینباالتر یدارا یکشورها : 5جدول 

 جایگاه ایران  پایین ترین امتیازات  باالترین امتیازات

امتیاز  کشور رتبه

 صشاخ

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

 2/22 سنگاپور 1

 لیطی 205
 پاراگوئه 140 1/92-

-0/53 

 1/95 سوئیس 2

  ائیتی 208
 اانواتو 141 2/02-

-0/55 

 1/94 دانمارک 3

  سومالی 207
-2/24 

 ایران 142
-0/55 

 فنالند  4
 یمن 208 1/93

-2/28 
 کامطوج 143

-0/58 

 نداراآ 5
 سودان جنوبی 209 1/91

-2/45 
 ااگاندا 144

-0/59 

 

 

 



 

  
 

 

 کیفی  مکررات (4

 کیفیت مقرراتدر مولفه  یرانا یگاهو جا یازامت ینتر یینو پا ینباالتر یدارا یکشورها : 6جدول 

 جایگاه ایران  پایین ترین امتیازات  باالترین امتیازات

امتیاز  کشور رتبه

 صشاخ

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

 2/16 سنگاپور 1

 سومالی 205
 الج ایر 193 2/20-

-1/30 

 1/98  نگ کنگ 2

 اریتره 206

-2/27 194 

جمهوری 

 آفریکای مرک ی
-1/37 

 1/88 نیوکیلند 3

 لیطی 207
-2/35 

 ایران 195
-1/42 

 استرالیا 4
 ان ائال 208 1/87

-2/36 
 کیمطااه 196

-1/46 

  لند 5
 کره شمالی 209 1/86

-2/40 
 کوبا 197

-1/49 

 حاکمی  قانون (5

 حاکمیت قانوندر مولفه  یرانا یگاهو جا یازامت ینتر یینو پا ینباالتر یدارا ی: کشورها7جدول 

 جایگاه ایران  پایین ترین امتیازات  باالترین امتیازات

متیاز ا کشور رتبه

 شاخص

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

 2/02 فنالند 1

 لیطی 205
 راسیه 157 1/85-

-0/72 

 1/98 نراژ 2

 سودان جنوبی 206
 گابن 158 1/97-

-0/73 

 2/08- سوریه  207 1/91 سوئیس 3

 ایران 159
-0/75 

 سوئد 4
 2/32- ان ائال 208 1/91

 السالوادار 160
-0/76 

 دانمارک 5
 2/35- سومالی 209 1/90

 نائورا 161
-0/76 

 

 



 

  
 

 

 کنترل فساد (6

 کنترل فساددر مولفه  یرانا یگاهو جا یازامت ینتر یینو پا ینباالتر یدارا یکشورها : 8جدول 

 جایگاه ایران  پایین ترین امتیازات  باالترین امتیازات

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

امتیاز  کشور رتبه

 شاخص

1 
 نیوکیلند

2/17 

 یمن 205
 ماداگاسکار 176/00 1/68-

-1/01 

2 
 سنگاپور

2/16 

 سوریه 206
 کومورا 177/00 1/69-

-1/02 

3 
 فنالند

 1/71- سومالی 207 2/15
 ایران 178/00

-1/05 

 سوئد 4
2/12 208 

گینه 

 1/72- استوایی
179/00 

 کبکستانا
-1/05 

 لوک امطورگ 5
2/11 209 

سودان 

 1/77- جنوبی
180/00 

 آنگوال
-1/05 

 

 مانطور که اک جداال فوق مشخج اس ، در بیشتر شاخج  ا کشور ای منطکه اسکاندیناای به ایژه  

 ج ء رتطه  ای برتر جهانی  ستند. اک بینبار( 2ا نی  سوئد ا نراژ) بار(3)ا سوئیس، دانمارک فنالند

بار در بین کشور ای برتر قرار گرفته اند ا اک قاره اقیانوسیه  1بار ا  نگ کنگ 3کشور ای آسیایی سنگاپور 

بار در بین کشور ای برتر اک لحاظ مولفه  ای شاخج حکمرانی جهانی ااقع شده اس .  3نیوکیلند نی  

مولفه ثطات سیاسی ا عدم دا کشور کوچک ا کم جم یتی  ستند که توانسته اند در  ایسلندگرینلند ا 

خشون  در رده  ای اال جهان قرار بگیرند. گرینلند یک ایال  خودمختار دانمارک با اکثری  بومی ا 

ایسلند نی  شمالی ترین کشور اراپا ا در دامنه مناطق قططی شمال قرار اسکیمو ااقع در قطب شمال اس  ا 

منطکه غرب آسیا ا آسیای میانه، ا نی  کشور ای .  اک بین کشور ای افریکایی ا امریکای جنوبی، دارد

صن تی ا پرقدرت اراپا ا اعضای دی  ش   یچ کشوری در بین کشور ای برتر مولفه  ای شش گانه 

قرار نگرفته اس .  در بین کشور ای ق رنشین رتطه بندی جهانی آسیا ا افریکا بیشترین سهم را دارند. 

کره شمالی ایین ترین نمرات  ستند که به ج   ای آسیایی دارای پاک جمله کشور سوریه، یمن ا کره شمالی

بکیه در سالهای اخیر درگیر جنگ  ای داخلی بوده اند ا کره شمالی نی  به ااسطه سطک حکوم  خاص 

خود ا تحریم  ای گسترده سالهای اخیر دابار در جمع سه کشور پایینی قرار گرفته اس . اک قاره افریکا نی  



 

  
 

 

الی، سودان جنوبی اک ض یف ترین نمرات در مولفه  ای شش گانه برخوردار بوده اند ا کشور ای سوم

 ردا کشور اک نطود یا ض ف دال  مرک ی ا نی  درگیری  ای مداام داخلی رنا می برند. لیطی استوایی 

ستطدادی احاکمی  میرا  بار در بین کشور ای ق رنشین قرار گرفته اند که  کشور نف  خی  افریکایی نی  دا

 ای داخلی ا تراریسم مهم دیکتاتوری در گوشته ا عدم تشکیل دال  متمرک  قوی ا نی  جنگ ا نظام

کشور نف  خی  اس  به ایژه اینکه لیطی پس اک قوافی دچار درگیری  ای داخلی نی  بوده  ترین ایژگی این

نی  درگیری  ای مرکی با این  تیوپی جداشده ا سالهاااس . اریتره نی  دیگر کشور افریکایی اس  که اک 

ان ائال ا کشور داشته ا در مولفه پاسخگویی ا حق اعتراض در رده  ای آخر جهانی قرار گرفته اس . 

 ائیتی نی  دا کشور منطکه امریکای التین  ستند در فهرس  پایین ترین نمرات قرار گرفته اند. بر خالف 

مدتی اس   ای گسترده امریکا ا تحریمدت چپ گرا ا ان ائالی نف  خی  که به خاطر حاکمی  طوالنی م

دچار سکون اقتصادی ا  رج ا مرج داخلی شده،  ائیتی کشوری فکیر ا فاقد منابع اس  ا اک خشون  

 داخلی نی  رنا می برد.
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OECDمولفه پاسخگویی و حق اعتراض در کشورهای عضو 

 OECDتحلیل داده های شاخص حکمرانی در بین کشورهای عضو (2-4

 پاسخگویی و حق اعتراض(1

 در مولفه پاسخگویی و حق اعتراض OECD:رتبه بندی کشورهای عضو 9جدول 

 
 

 

رتطه در بین 

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

صدک 

 جهانی

رتطه در بین  

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 100/00 1/69 1 نراژ 1
 82/76 1/09 36 اس انیا 20

 99/51 1/59 2 سوئد 2
 81/77 1/02 38 لیتوانی 21

 99/01 1/59 3 فنالند 3
 81/28 1/02 39 شیلی 22

 98/52 1/58 4 دانمارک 4
 80/79 1/01 40 اسلوانی 23

 98/03 1/57 5 نیوکیلند 5
 79/80 0/97 42 ایتالیا 24

 97/54 1/56 6  لند 6
 78/82 0/97 44 امریکا 25

 97/04 1/53 7 سوئیس 7
 78/33 0/96 45 ژاپن 26

 96/55 1/52 8 لوک امطورگ 8
 77/83 0/94 46 جمهوری چک 27

 96/06 1/46 9 کانادا 9
 77/34 0/94 47 یونان 28

 95/57 1/37 10 بلژیک 10
 75/37 0/91 51 جمهوری اسلواکی 29

 95/07 1/34 11 آلمان 11
 74/38 0/88 53 لتونی 30

 94/58 1/34 12 ایرلند 12
 72/91 0/77 56 کره جنوبی 31

 94/09 1/33 13 ایسلند 13
 70/94 0/70 60 لهستان 32

 93/60 1/33 14 اتریش 14
 70/44 0/69 61 رژیم صهیونیستی 33

 93/10 1/32 15 استرالیا 15
 55/17 0/23 92 کلمطیا 34

 90/64 1/26 20 انگلستان 16
 54/68 0/22 93 مجارستان 35

 89/16 1/24 23 پرتبال 17
 45/32 0/02 112 مک یک  36

 88/67 1/21 24 استونی 18
 24/63 0/81- 154 ترکیه  37

 87/68 1/14 26 فرانسه 19
 82/89 1/12 36 میانگین

 OECDدر کشورهای عضو : مولفه پاسخگویی و حق اعتراض 2نمودار 
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OECDمولفه ثبات سیاسی و عدم خشونت در کشورهای عضو 

کیه
تر

طیا
لم
ک

یم
رژ

تی
یس

یون
صه

ک
ک ی

م

 مولفه ثبات سیاسی و عدم خشونت(2

 سی و عدم خشونتثبات سیا در مولفه OECDعضو  یکشورها یرتبه بند:10جدول 

 

 

 

 

رتطه در بین 

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

صدک 

 جهانی

رتطه در بین  

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 99/52 1/66 2 ایسلند 1
 71/43 0/73 61 مجارستان 20

 97/14 1/51 7 نیوکیلند 2
 68/10 0/64 68 استونی 21

 95/71 1/36 10  امطورگلوک 3
 66/67 0/58 71 آلمان 22

 94/76 1/34 12 سوئیس 4
 64/29 0/52 76 لهستان 23

 92/38 1/19 17 نراژ 5
 63/81 0/52 77 انگلستان 24

 90/95 1/13 20 پرتبال 6
 61/90 0/48 81 بلژیک 25

 88/57 1/09 25 استرالیا 7
 61/43 0/48 82 کره جنوبی 26

 86/67 1/05 29 سوئد 8
 60/95 0/46 83 ایتالیا 27

 85/71 1/04 31 ژاپن 9
 60/00 0/45 85 لتونی 28

 85/24 1/03 32 کانادا 10
 59/05 0/32 87 اس انیا 29

 83/81 1/01 35 دانمارک 11
 58/57 0/31 88 فرانسه 30

 82/86 0/98 37 اتریش 12
 57/62 0/30 90 امریکا 31

 82/38 0/97 38 ایرلند 13
 57/14 0/29 91 یونان 32

جمهوری  14

 80/48 0/95 42 چک

33 

 54/76 0/21 96 شیلی

 79/05 0/91 45 فنالند 15
 20/95 0/71- 167 مک یک  34

 75/71 0/86 52  لند 16
 19/05 0/78- 171 رژیم صهیونیستی  35

 75/24 0/84 53 لیتوانی 17
 15/71 0/90- 178 کلمطیا  36

 73/81 0/82 56 اسلوانی 18
 10/00 1/34- 190 ترکیه  37

 72/38 0/78 59 اسلواکی 19
68/0 66 میانگین  02/69  

 OECDعضو  یدر کشورهاثبات سیاسی و عدم خشونت مولفه : 3 نمودار
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OECDمولفه اثربخشی دولت در کشورهای عضو 

 مولفه اثربخشی دولت(3

 اثربخشی دولتدر مولفه  OECDعضو  یکشورها یرتبه بند: 11جدول 

 

 

 

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

ک صد

 جهانی

رتطه در بین  

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 99/52 1/95 2 سوئیس 1
 86/54 1/28 29 ایرلند 20

 99/04 1/94 3 دانمارک 2
 85/58 1/17 31 استونی 21

 98/56 1/93 4 فنالند 3
 84/13 1/15 34 پرتبال 22

 97/60 1/86 6 نراژ 4
 83/65 1/11 35 لتونی 23

 97/12 1/83 7 سوئد 5
 82/21 1/08 38 اسلوانی 24

 96/63 1/80 8  لند 6
 81/73 1/06 39 شیلی 25

 95/67 1/73 10 لوک امطورگ 7
 81/25 1/04 40 لیتوانی 26

 95/19 1/73 11 کانادا 8
 80/77 1/03 41 بلژیک 27

 94/23 1/67 13 نیوکیلند 9
 79/81 1/00 43 اس انیا 28

 93/75 1/59 14 ژاپن 10
 78/37 0/89 46 جمهوری چک 29

 93/27 1/59 15 آلمان 11
 74/04 0/67 55 اسلواکی 30

 92/79 1/57 16 استرالیا 12
 73/08 0/60 57 لهستان 31

 92/31 1/52 17 ایسلند 13
 70/19 0/50 63 مجارستان 32

 91/83 1/49 18 اتریش 14
 69/23 0/46 65 ایتالیا 33

 91/35 1/49 19 امریکا 15
 66/83 0/41 70 یونان 34

 90/38 1/44 21 انگلستان 16
 55/77 0/07 93 کلمطیا 35

 89/42 1/38 23 فرانسه 17
 54/33 0/05 96 ترکیه 36

 88/46 1/38 25 کره جنوبی 18
 45/67 0/16- 114 مک یک 37

 87/50 1/33 27 رژیم صهیونیستی 19
24/1 33 میانگین  21/84  

 OECDعضو  یدر کشورها اثربخشی دولت مولفه : 4نمودار 
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OECDمولفه کیفیت مقررات در کشورهای عضو 

 مولفه کیفیت مقررات(4
 کیفیت مقرراتدر مولفه  OECDعضو  یکشورها یرتبه بند: 12جدول 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

صدک 

 جهانی

رتطه در بین  

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 99/04 1/88 3 نیوکیلند 1
 88/46 1/33 26 ژاپن 20

 98/56 1/87 4 استرالیا 2
 87/50 1/29 28 بلژیک 21

 98/08 1/86 5  لند 3
 87/02 1/28 29 رژیم صهیونیستی 22

 97/60 1/85 6 فنالند 4
 86/54 1/25 30 جمهوری چک 23

 97/12 1/80 7 نراژ 5
 84/13 1/22 35 شیلی 24

 96/63 1/80 8 سوئد 6
 83/65 1/19 36 لتونی 25

 96/15 1/72 9 آلمان 7
 83/17 1/16 37 لیتوانی 26

 95/67 1/72 10 کانادا 8
 82/21 1/07 39 کره جنوبی 27

 95/19 1/70 11 لوک امطورگ 9
 81/25 1/01 40 لهستان 28

 94/71 1/66 12 سوئیس 10
 80/29 1/01 42 اسلوانی 29

 93/75 1/63 14 انگلستان 11
 79/81 1/01 43 اسلواکی 30

 93/27 1/60 15 ایرلند 12
 77/88 0/97 47 پرتبال 31

 92/79 1/59 16 استونی 13
 76/92 0/95 49 ایتالیا 32

 92/31 1/57 17 دانمارک 14
 72/60 0/60 58 مجارستان 33

 92/31 1/57 18 اس انیا 15
 70/67 0/53 62 یونان 34

 91/35 1/46 20 اتریش 16
 66/35 0/40 71 لمطیاک 35

 90/87 1/44 21 فرانسه 17
 59/62 0/10 85 مک یک 36

 89/90 1/37 23 ایسلند 18
 54/81 0/01- 95 ترکیه 37

 88/94 1/35 25 امریکا 19
33/1 29 میانگین  41/86  

 OECD عضو یدر کشورهاکیفیت مقررات مولفه  :5 نمودار
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OECDمولفه حاکمیت قانون در کشورهای عضو 

ک
ک ی

 م
طیا
لم
 ک

کیه
 تر

 ( حاکمیت قانون5
 یت قانونحاکمدر مولفه  OECDعضو  یکشورها یرتبه بند13جدول 

 

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

صدک 

 جهانی

رتطه در بین  

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 100/00 2/02 1 فنالند 1
 1/28 87/02 28 استونی 20

 99/52 1/98 2 نراژ 2
 1/19 86/06 30 کره جنوبی 21

 99/04 1/91 3 سوئیس 3
 1/14 84/62 33 پرتبال 22

 98/56 1/91 4 سوئد 4
 1/12 84/13 34 اسلوانی 23

 98/08 1/90 5 دانمارک 5
 1/07 82/69 37 شیلی 24

 97/60 1/88 6 نیوکیلند 6
 1/05 82/21 38 رژیم صهیونیستی 25

 97/12 1/88 7 اتریش 7
 1/05 81/73 39 جمهوری چک 26

 96/15 1/81 9  لند 8
 1/02 81/25 40 لیتوانی 27

 95/67 1/79 10 لوک امطورگ 9
 1/01 80/77 41 لتونی 28

 95/19 1/77 11 ایسلند 10
 0/98 80/29 42 اس انیا 29

 94/71 1/76 12 کانادا 11
 0/56 71/15 61 اسلواکی 30

 93/27 1/73 15 استرالیا 12
 0/49 68/27 67 مجارستان 31

 92/31 1/62 17 آلمان 13
 0/45 66/35 71 لهستان 32

 91/35 1/60 19 انگلستان 14
 0/28 61/54 81 ایتالیا 33

 90/38 1/54 21 ژاپن 15
 0/20 60/58 83 یونان 34

 89/90 1/46 22 امریکا 16
 0/28- 44/71 116 ترکیه  35

 89/42 1/41 23 فرانسه 17
 0/42- 38/46 129 کلمطیا  36

 88/94 1/39 24 ایرلند 18
 0/66- 27/40 152 مک یک  37

 88/46 1/36 25 بلژیک 19
25/1 36 میانگین  84/82  

 OECD عضو یدر کشورها حاکمیت قانون مولفه :6نمودار 
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 مولفه کنترل فساد(6

 کنترل فساددر مولفه  OECDعضو  یکشورها یرتبه بند14جدول 

 

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

OECD 

رتطه  نام کشور

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

صدک 

 جهانی

ن رتطه در بی 

کشور ای 

OECD 

امتیاک  رتطه جهانی نام کشور

 شاخج

 صدک

 جهانی

 100/00 2/17 1 نیوکیلند 1
 84/62 1/22 33 امریکا 20

 99/04 2/15 3 فنالند 2
 83/17 1/09 36 شیلی 21

 98/56 2/12 4 سوئد 3
 80/29 0/91 42 اسلوانی 22

 98/08 2/11 5 لوک امطورگ 4
 78/85 0/81 45 رژیم صهیونیستی 23

 97/60 2/11 6 دانمارک 5
 77/40 0/76 48 پرتبال 24

 97/12 2/07 7 نراژ 6
 76/92 0/76 49 کره جنوبی 25

 96/63 2/00 8  لند 7
 74/52 0/68 54 لیتوانی 26

 96/15 1/98 9 سوئیس 8
 73/56 0/65 56 اس انیا 27

 95/19 1/90 11 آلمان 9
 71/15 0/60 61 لهستان 28

 94/23 1/81 13 یااسترال 10
 68/75 0/51 66 جمهوری چک 29

 93/75 1/77 14 انگلستان 11
 68/27 0/48 67 لتونی 30

 93/27 1/77 15 کانادا 12
 64/42 0/33 75 اسلواکی 31

 92/79 1/71 16 ایسلند 13
 62/02 0/24 80 ایتالیا 32

 91/35 1/55 19 بلژیک 14
 57/69 0/00 89 مجارستان 33

 90/87 1/55 20 یشاتر 15
 56/25 0/01- 92 یونان  34

 90/38 1/54 21 استونی 16
 48/08 0/23- 109/00 کلمطیا  35

 89/90 1/48 22 ژاپن 17
 44/71 0/29- 116 ترکیه  36

 89/42 1/46 23 ایرلند 18
 22/60 0/82- 162 مک یک  37

 88/94 1/30 24 فرانسه 19
14/1 41 میانگین  72/08  

 OECD عضو یدر کشورها کنترل فساد مولفه :7نمودار 



 

  
 

 

 

 OECDر داده ها در کشورهای عضو تفسی

کشور آسیایی،  3کشور اراپایی، 27کشور ای عضو ساکمان  مکاری  ای اقتصادی ا توس ه شامل 

کشور اک قاره آمریکا ا دا کشور اک قاره اقیانوسیه اس . تحلیل داده  ای شاخج جهانی  پنا

ولفه  ای شش گانه حکمرانی در خصوص کشور ای عضو این ساکمان نشان می د د در بیشتر م

چنانکه در تحلیل داده  ای جهانی کشور ای منطکه اسکاندیناای دارای باالترین امتیاک ا  ستند. 

نی  عنوان شد نراژ ا فنالند اک باالترین نمرات در شاخج  ای حکمرانی برخوردارند. سوئد، 

ستند که در چندی ا دانمارک نی  ج ء کشور ای این منطکه ا شمال اراپا   لوک امطورگسوئیس، 

نی  ایسلند ته اند. اک بین کشور ای اراپایی اک مولفه  ا در کمره کشور ای برتر این ساکمان قرار گرف

د. اک بین کشور ای قرار بگیر OECDدر کمره کشور ای برتر  در مولفه ثطات سیاسی  توانسته اس 

ا کشور ای برتر جهان اس .  OECDغیر اراپایی نیوکلند در بیشتر مولفه  ا ج ء کشور ای برتر 

. رتطه  ای پایین رده بندی اس  OECDاسترالیا نی  در مولفه کیفی  مکررات ج ء کشور ای برتر 

 ا کلمطیا در شاخج حکمرانی خوب عمدتا مت لق به یونان، ترکیه ا مک یک OECDکشور ای 

 ی  ساکمان شده اند.در سه کشور آخر اعضا نی اس  که در دا مورد مجارستان ا رژیم صهیونیستی 

به طور کلی به نظر می رسد در قاره اراپا  رچی اک منطکه اسکاندیناای ا اراپای شمالی  ا غربی 

به سم  منطکه اراپای شرقی ا جنوبی حرک  می کنیم اک کیفی  حکمرانی کشور ا بر اسا  این 

ی اراپای شمالی ا رتطه بندی کاسته می شود به طوری که در قریب به اتفاق مولفه  ا، کشور ا

غربی در نیمه اال جدال ا کشور ای اراپای جنوبی ا شرقی در نیمه دام جدال قرار می گیرند. 

در بین کشور ای آسیایی به ج  ترکیه که در مورد جایگاه آن اشاره شد، ژاپن ا کره جنوبی نی  در 

ن اک کره جنوبی ساکمان  مکاری  ای اقتصادی ا توس ه حضور دارند که در مجموع اض ی  ژاپ

ی بمناسب تر اس  ا این کشور در بیشتر مولفه در نیمه اال جدال قرار می گیرد حال آنکه کره جنو

دارد. در بین کشور ای  OECDدر بین کشور ای عضو  30تا  20در بیشتر مولفه  ا رتطه ای بین 

نی اس  استرالیا نی  در  مه قاره اقیانوسیه به ج  نیوکلند که در بیشتر مولفه  ا دارای رتطه برتر جها

محسوب می شود. دا کشور دیگر قاره امریکا ی نی ایاالت  OECDکشور برتر 15مولفه  ا ج ء 



 

  
 

 

به  OECDمتحده ا شیلی نی  در بیشتر شاخج  ا  ج ء کشور ای میانه جدال رده بندی اعضای 

ا میانگین رنک جهانی شمار می راند. نکته مهم در خصوص این کشور ا باال بودن میانگین امتیاک 

آنها در مکایسه با میانگین جهانی اس  ا عموما ج ء کشور ای متوس  ا را به باالی جهان در 

 شاخج حکمرانی قرار گرفته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 تحلیل داده های شاخص حکمرانی در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز(3-4

 پاسخگویی و حق اعتراض(1

 پاسخگویی و حق اعتراضدر مولفه ی منطقه کشورها ی و امتیاز رتبه بند: 15جدول 

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

صدک 

 جهانی

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

1 
رژیم 

 70/44 0/69 61 صهیونیستی
14 

 17/24 1/14- 169 عمان

 14/78 1/21- 174 ق اقستان 15 53/20 0/20 96 گرجستان 2

 13/79 1/29- 176 قطر 16 47/78 0/05 107 ارمنستان 3

 12/32 1/37- 179 ایران 17 33/50 0/46- 136 قرقی ستان 4

 9/85 1/41- 184 بحرین 18 32/51 0/49- 138 لطنان 5

 8/37 1/43- 187 رمص 19 29/06 0/63- 145 کوی  6

 7/39 1/49- 189 آرربایجان 20 28/57 0/67- 146 اردن 7

 6/90 1/61- 190 اکبکستان 21 24/63 0/81- 154 ترکیه 8

 5/91 1/62- 192 عربستان س ودی 22 23/15 0/84- 157 پاکستان 9

 4/43 1/77- 195 یمن 23 22/66 0/95- 158 عراق 10

 3/45 1/83- 197 تاجیکستان 24 21/67 0/99- 160 افبانستان 11

 1/48 1/98- 201 سوریه 25 21/18 1/01- 161 فلسطین 12

13 
امارات عربی 

 17/73 1/12- 168 متحده
26 

 0/99 2/13- 202 ترکمنستان

  20/50 1/05- 162/48 میانگین

 : مولفه پاسخگویی و حق اعتراض در کشورهای منطقه8نمودار 
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مولفه پاسخگویی و حق اعتراض در کشورهای حوزه چشم انداز



 

  
 

 

 مولفه ثبات سیاسی و عدم خشونت(2

 ثبات سیاسی و عدم خشونت منطقه در مولفه یکشورها  یازو امت یندرتبه ب: 16جدول 

 

 : مولفه ثبات سیاسی و عدم خشونت در کشورهای منطقه9نمودار 

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 22/38 0/66- 164 بحرین 14 70/00 0/70 64 قطر 1

2 
رات اما

 69/52 0/70 65 متحده عربی
15 

 21/90 0/68- 165 آرربایجان

3 
 67/14 0/59 70 عمان

16 
رژیم 

 19/05 0/78- 171 صهیونیستی

 12/86 1/07- 184 مصر 17 54/29 0/20 97 کوی  4

 10/00 1/34- 190 ترکیه 18 45/71 0/08- 115 ق اقستان 5

 7/62 1/64- 195 لطنان 19 44/76 0/09- 117 ترکمنستان 6

 6/19 1/70- 198 ایران 20 36/19 0/27- 135 اکبکستان 7

 4/76 1/94- 201 فلسطین 21 33/33 0/36- 141 اردن 8

 3/33 2/25- 204 پاکستان 22 30/00 0/41- 148 قرقی ستان 9

10 
عربستان 

 29/52 0/43- 149 س ودی
23 

 1/90 2/56- 207 عراق

 0/95 2/65- 210 افبانستان 24 29/05 0/45- 150 گرجستان 11

 0/48 2/73- 209 سوریه 25 27/62 0/51- 153 ارمنستان 12

 0/00 2/77- 211 یمن 26 23/81 0/58- 161 تاجیکستان 13

1 میانگین 65 /69 -0/ 19  17/55  

-3/00

-2/50

-2/00

-1/50

-1/00

-0/50

0/00

0/50

1/00

طر
ق

بی
عر

ده 
تح

ت م
ارا

ام
ان

عم
ت

وی
ک

ان
ست

زاق
ق

ان
ست

من
رک

ت
ان

ست
بک

از
دن

ار
ان

ست
قیز

قر
دی

عو
 س

ان
ست

عرب
ان

ست
رج

گ
ان

ست
رمن

ا
ان

ست
یک

اج
ت

ین
حر

ب
ان

یج
ربا

آذ
تی

یس
یون

صه
م 

صررژی
م

کیه
تر

ان
لبن

ان
ایر

ین
سط

فل
ان

ست
اک

پ
اق

عر
ان

ست
غان

اف
ریه

منسو
ی

مولفه ثبات سیاسی و عدم خشونت در کشورهای حوزه چشم انداز



 

  
 

 

 لفه اثربخشی دولتمو(3

 اثربخشی دولتمنطقه در مولفه  یکشورها  یازو امت یرتبه بند: 17جدول 

 

 

 در کشورهای منطقه: مولفه اثربخشی دولت 10نمودار 

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

1 
امارات 

 88/94 1/38 24 ه عربیمتحد
14 

 36/54 0/42- 133 مصر

2 
رژیم 

 87/50 1/33 27 صهیونیستی
15 

 34/13 0/51- 138 اکبکستان

 32/21 0/55- 142 ایران 16 76/92 0/83 49 گرجستان 3

 25/96 0/68- 155 پاکستان 17 75/00 0/71 53 قطر 4

5 
عربستان 

 64/42 0/31 75 س ودی
18 

 25/00 0/68- 157 قرقی ستان

 23/08 0/74- 161 فلسطین 19 63/94 0/30 76 بحرین 6

 17/79 0/83- 172 لطنان 20 62/50 0/26 79 عمان 7

 14/42 1/05- 179 تاجیکستان 21 57/69 0/12 89 ق اقستان 8

 11/06 1/16- 186 ترکمنستان 22 56/73 0/10 91 اردن 9

 9/62 1/34- 189 عراق 23 54/33 0/05 96 ترکیه 10

 7/21 1/46- 194 افبانستان 24 52/88 0/02 99 کوی  11

 3/37 1/71- 202 سوریه 25 50/00 0/07- 105 ارمنستان 12

 0/48 2/28- 208 یمن 26 46/15 0/14- 113 آرربایجان 13

/0- 121/77 میانگین 23  14 /46  
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مولفه اثربخشی دولت در کشورهای حوزه چشم انداز



 

  
 

 

 مولفه کیفیت مقررات(4

 کیفیت مقرراتمنطقه در مولفه  یکشورها  یازو امت یرتبه بند: 18جدول 

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 کصد

 جهانی

1 
رژیم 

 87/02 1/28 29 صهیونیستی

14 
 43/75 0/23- 118 آرربایجان

 82/69 1/12 38 گرجستان 2
 38/46 0/35- 129 قرقی ستان 15

3 
امارات 

 78/37 0/98 46 متحده عربی

16 
 36/54 0/43- 133 لطنان

 74/04 0/68 55 قطر 4
 27/40 0/64- 152 پاکستان 17

 67/79 0/49 68 بحرین 5
 18/75 0/83- 170 مصر 18

 64/42 0/29 75 عمان 6
 12/98 0/99- 182 اکبکستان 19

 63/46 0/25 77 ارمنستان 7
 12/02 1/01- 184 تاجیکستان 20

 61/06 0/14 82 ق اقستان 8
 10/10 1/12- 188 افبانستان 21

 57/69 0/06 89 کوی  9
 9/62 1/18- 189 عراق 22

 57/21 0/03 90 اردن 10
 6/73 1/42- 195 ایران 23

 56/73 0/03 91 فلسطین 11
 4/33 1/66- 200 یمن 24

 54/81 0/01- 95 ترکیه 12
 3/37 1/76- 202 سوریه 25

13 
عربستان 

 51/92 0/07- 101 س ودی

26 
 2/88 1/96- 203 ترکمنستان

/0- 122/35 میانگین 23  41/70  

 : مولفه کیفیت مقررات در کشورهای منطقه11نمودار 
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مولفه کیفیت مقررات در کشورهای حوزه چشم انداز



 

  
 

 

 مولفه حاکمیت قانون(5

 حاکمیت قانونمنطقه در مولفه  یکشورها  یازو امت یرتبه بند: 19جدول 

 

 : مولفه حاکمیت قانون در کشورهای منطقه12نمودار 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

1 
رژیم 

 82/21 1/05 38 صهیونیستی
14 

 33/65 0/49- 139 فلسطین

2 
امارات 

 77/88 0/84 47 متحده عربی
15 

 30/29 0/58- 146 آرربایجان

 26/44 0/67- 154 پاکستان 16 75/48 0/73 52 قطر 3

 24/04 0/75- 159 ایران 17 70/67 0/55 62 عمان 4

 19/71 0/86- 165 لطنان 18 68/75 0/49 66 بحرین 5

 19/23 0/89- 169 قی ستانقر 19 62/02 0/31 80 گرجستان 6

 14/42 1/05- 179 اکبکستان 20 61/06 0/22 82 کوی  7

8 
عربستان 

 58/65 0/17 87 س ودی
21 

 8/65 1/23- 191 تاجیکستان

 6/73 1/41- 195 ترکمنستان 22 58/17 0/14 88 اردن 9

 4/33 1/71- 200 افبانستان 23 49/04 0/13- 107 ارمنستان 10

 3/85 1/72- 201 عراق 24 44/71 0/28- 116 ترکیه 11

 2/88 1/77- 203 یمن 25 37/98 0/42- 130 مصر 12

 0/96 2/08- 207 سوریه 26 36/06 0/43- 134 ق اقستان 13

013 میانگین /65 -0/ 64  37/61  
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مولفه حاکمیت قانون در کشورهای حوزه چشم انداز



 

  
 

 

 فساد مولفه کنترل(6

 کنترل فساد منطقه در مولفه یکشورها  یازو امت یرتبه بند: 20جدول 

 

 قه: مولفه کنترل فساد در کشورهای منط13نمودار 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

 

رتطه در 

بین 

کشور ای 

 منطکه

 نام کشور
رتطه 

 جهانی

امتیاک 

 شاخج

 صدک

 جهانی

1 
امارات 

 83/65 1/11 35 متحده عربی
14 

 27/88 0/67- 151 مصر

 21/15 0/85- 165 پاکستان 15 79/33 0/85 44 قطر 2

3 
رژیم 

 78/85 0/81 45 صهیونیستی
16 

 19/71 0/87- 168 آرربایجان

 17/31 0/95- 173 قرقی ستان 17 74/04 0/67 55 گرجستان 4

 14/90 1/05- 178 ایران 18 67/31 0/45 69 عمان 5

6 
 عربستان

 62/98 0/27 78 س ودی
19 

 14/42 1/05- 179 اکبکستان

 12/02 1/16- 184 لطنان 20 60/58 0/13 83 اردن 7

 9/13 1/32- 190 تاجیکستان 21 56/73 0/01- 91 بحرین 8

 8/65 1/34- 191 عراق 22 50/96 0/13- 103 کوی  9

 6/73 1/40- 195 افبانستان 23 50/00 0/18- 105 ارمنستان 10

 3/85 1/51- 201 ترکمنستان 24 46/63 0/26- 112 فلسطین 11

 1/92 1/68- 205 یمن 25 44/71 0/29- 116 ترکیه 12

 1/44 1/69- 206 سوریه 26 43/75 0/32- 118 ق اقستان 13

213 میانگین  -0/ 84  63 /87  
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مولفه کنترل فساد در کشورهای حوزه چشم انداز



 

  
 

 

 تحلیل داده ها در کشورهای حوزه سند چشم انداز

کشور(  8کشور(، آسیای میانه) 17در این گ ارش، کشور ای منطکه غرب آسیا  ا حاشیه خلیا فار )

کشوربه عنوان کشور ای مدنظر در سند چشم انداک  26ا کشور مصر اک قاره آفریکا در مجموع 

ولفه  ای شش گانه حکمرانی در خصوص آنها مورد منظور شده اند ا داده  ای م 1404بیس  ساله 

بررسی ا تحلیل قرار گرفته اس . در بین کشور ای برتر این حوکه نام امارات متحده عربی، قطر ا 

عمان اک حاشیه خلیا فار ، گرجستان در آسیای میانه ا رژیم صهیونیستی در منطکه غرب آسیا ا 

. الطته رژیم صهیونیستی در مولفه ثطات سیاسی ا عدم حاشیه دریای مدیترانه بیشتر تکرار شده اس 

خشون  جایگاه منطکه ای ا جهانی مناسطی ندارد الی در سایر مولفه  ا ج ء کشور ای برتر منطکه 

اک امتیاکات نسطتا مطلوبی برخی مسائل سیاسی در منطکه امارات نی  علیرغم  اقطر محسوب می شود. 

. گرجستان ا عمان کشور ایی  ستند که توانسته اند با احتراک نددر بین کشور ای منطکه برخوردار

کشور ای  نمرات مناسطی در شاخج حکمرانی خوب در سطح منطکه کسب کنند. چنین مسائلیاک 

سوریه، یمن، ترکمنستان، افبانستان ا عراق کشور ایی  ستند که در بیشتر مولفه  ای شاخج 

منطکه بوده ا چنانکه در بخش  ای قطلی نی  اشاره حکمرانی خوب در پایین ترین سطح کشور ای 

شد ب ضا در رده  ای انتهایی جهانی نی  قرار دارند. ایژگی مشترک بیشتر این کشور ا درگیری  ای 

ض ف  درگیری در مسائل تراریستی ا ناامنی داخلی، چندین ساله در جنگ  ای داخلی ا خارجی،

می باشد.در این میان کشور ترکمنستان  ت سیاسیا عدم ثطا حکوم  مرک ی با سابکه خودکامگی

علیرغم برخورداری اک منابع نف  ا گاک ا رشد اقتصادی باال ا عدم درگیری در جنگ  ای داخلی 

ا خارجی اک نمرات مطلوبی در شاخج حکمرانی برخوردار نشده اس . در بین  مسایگان ایران 

سخگویی ا حق اعتراض ا ثطات سیاسی ا عدم در این رده بندی، ترکیه ا پاکستان در دا مولفه پا

 علیرغم اختالف کم خشون   تکریطا در اض ی  ا جایگاه مشابهی  ستند اما در چهار مولفه ب دی

ترکیه در نیمه باالیی ا پاکستان در نیمه پایینی اس . در بین  مسایگان شمالی نی  ارمنستان در مولفه 

منطکه اس  اما در سایر مولفه  ا به  مراه آرربایجان پاسخگویی ا حق اعتراض ج ء کشور ای برتر 

در نیمه این رده بندی  ا قرار دارد. در بیشتر مولفه  ا نی  ارمنستان در نیمه باالیی ا آرربایجان در 

نیمه پایینی جدال  ستند. دیگر رقیب منطکه ای ایران ی نی عربستان س ودی نی  به ج  مولفه 



 

  
 

 

ر رده  ای پایینی منطکه اس  در سایر مولفه  ا در نیمه باالیی پاسخگویی ا حق اعتراض  که د

 جدال بوده ا در برخی نی  ج ء پنا کشور برتر منطکه محسوب می شود..

در مورد جایگاه ا اض ی  ایران در بخش ب د به تفصیل توضیح داده خوا د شد لیکن در مکایسه 

اک جایگاه مطلوبی برخوردار نیس  ا با دیگر کشور ای حوکه سند چشم انداک ایران در مجموع 

بیشتر در نیمه دام این جدال قرار می گیرد. بهترین جایگاه ایران در شاخج اثربخشی دال  اس  

مولفه کیفی  مکررات بوده که در منطکه در جهان اس  ا بدترین جایگاه در  142منطکه ا  16که 

 سیاسیو عدم خشون  اس  که در رتطها بدترین جایگاه جهانی در مولفه ثطات  منطکه 23ه اجایگ

 جهانی قرار گرفته اس . 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

وضعیت کشور جمهوری اسالمی ایران در شاخص جهانی حکمرانی و مقایسه با (4-4

 کشورهای حوزه سند چشم انداز

 وضعیت کلی و جایگاه جهانی و منطقه ای(1

 

 2019شاخص در سال یمولفه ها یازامت: 14نمودار 

 

 منطقه یانگینو م OECD یانگینبا م یسهدر مقا یرانا یازامت: 15نمودار 

پاسخگویی و حق 
1/37-؛ اعتراض

ثبات سیاسی و عدم 
1/70-؛ خشونت

-؛ اثربخشی دولت
0/55

-؛ کیفیت مقررات
1/42

-؛ حاکمیت قانون
0/75

1/05-؛ کنترل فساد
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حاکمی  قانون

کنترل فساد

امتیاک ایران میانگین حوکه چشم انداک OECDمیانگین 



 

  
 

 

نشان می  2019نمودار فوق، امتیاکات ایران در مولفه  ای شش گانه شاخج حکمرانی را در سال 

خشی دال  ا پایین ترین امتیاک د د. در بین این شش مولفه باالترین امتیاک مربون به مولفه اثرب

اس . ضمن اینکه کلیه امتیاکات ایران در این شاخج  ثطات سیاسی ا عدم خشون مربون به مولفه 

 15درجه بندی شده اس .  نمودار  5/2-تا  5/2منفی اس . الکم به رکر اس  باکه این امتیاکات اک 

ا کشور ای منطکه  OECDکشور ای عضو  امتیاک ایران در  ریک اک مولفه  ا را با میانگین امتیاک

دارد  OECDنشان می د د. راشن اس  که امتیاکات ایران اختالف قابل مالحظه ای با میانگین 

چنانکه باالترین امتیاک ایران مربون به مولفه اثربخشی دال  ا کیرصفر اس  ا کمترین میانگین 

OECD  اس .  در مکایسه با میانگین کشور ای برآارد شده  5/0مربون به ثطات سیاسی ا باالتر اک

منطکه نی  امتیاک ایران در شاخج اثربخشی دال  ا ثطات سیاسی باالتر اک میانگین منطکه اس  لیکن 

 در چهارمولفه دیگر پایین تر اک میانگین منطکه قرار می گیرد.

 

لفه  ای شش گانه نمایش دا نمودار فوق نی  به ترتیب رتطه جهانی  ا رتطه منطکه ای ایران را در مو

می د د.  مانطور که پیشتر  م گفته شد باالترین رتطه منطکه ای ا جهانی ایران مربون به مولفه 

ترین رتطه جهانی ا پایین مربون به مولفه کیفی  مکررات ایرتطه منطکه اثربخشی دال  ا پایین ترین

 اس .  مربون به مولفه ثطات سیاسی ا عدم خشون 

 : رتبه جهانی ایران در مولفه های شش گانه16نمودار  : رتبه منطقه ای ایران در مولفه های شش گانه17نمودار 
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 اسخگویی وحق اعتراضمولفه پ(2

 

 روند تغییرات جایگاه جهانی ایران در مولفه پاسخگویی و حق اعتراض : 19نمودار 

در نمودار فوق نشان می د د بهترین اض ی  ایران در مولفه پاسخگویی ا حق اعتراض مربون به 

ل   شتم سیر ن الی طی می کند ا ا دا2003ا ااایل دال    فتم  بوده ا تا سال  1998سال 

تکریطا نرخ باثطات ا یکنواختی دارد. ا امتیاکاتی که ایران در این شاخج در  2005راند تا سال 

ی( ا سشم 1385)2006سالهای ب د کسب کرده  مگی پایین تر این حد اس . س س در سال 

قرار گرفته ا تا سال  1.5-انال ا  م مان با آغاک دال  نهم امتیاک ایران با مکداری ن ال در کطتکری

(  م مان با دال  یاکد م در  مین حداد با نوسان اندک باقی مانده اس . سیر 1394)2015

 وند امتیاز ایران در مولفه پاسخگویی و حق اعتراض: ر18نمودار 
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روند تغییرات جایگاه جهانی ایران در  مولفه پاسخگویی و حق اعتراض
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روند امتیاز مولفه پاسخگویی و حق اعتراض



 

  
 

 

تا شمسی( ا در دال  یاکد م آغاک شده ا 1393)2014ص ودی امتیاک ایران در این مولفه اک سال 

ن ایران  نوک به امتیاک ا لیک ادامه یافته ا مجددا در مسیر ن الی قرار گرفته اس  2017سال 

داشته باکنگشته اس . جایگاه جهانی ایران نی  چنین راندی را با شیب  2005جایگا ی که تا سال 

بوده  ا س س با شیب تندی به  1998متفاات نشان می د د. بهترین جایگاه ایران مربون به سال 

ند که در این سال ایران پایین اف  می ک 2013رسیده ا اک آنجا با شیب مالیمی تا سال  2003سال 

راند ص ودی آغاک شده ا اک سال  2013ترین جایگاه را در این داره کسب کرده اس . اک سال 

 رشد قابل مالحظه تری را نشان می د د. 2016به  2015

 

 

 

 

 

 

 

 ض در کشورهای حوزه سند چشم انداز: روند تغییرات رتبه ایران در مولفه پاسخگویی و حق اعترا20نمودار 

 

 و حق اعتراض : مقایسه روند امتیاز ایران و کشورهای برتر منطقه در مولفه پاسخگویی21نمودار 
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رژیم صهیونیستی گرجستان ارمنستان ایران میانگین منطقه
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حوزه سند چشم انداز



 

  
 

 

بوده  20)دال   شتم( کیر 2002نمودار باال نشان می د د رتطه ایران در این مولفه در منطکه تا سال 

منطکه قرار گرفته اس . اک سال  22ا  21با راندی ثاب  در جایگاه  2014ا ت 2003ا در سالهای 

رسیده  17به  2019رتطه منطکه ای ایران راندی ن الی با شیب کم در پیش گرفته ا در سال  2014

یم صهیونیستی که برتر منطکه نشان می د د به ج  رژ اس .. مکایسه راند امتیاک ایران با کشور ای

در این سالها کسب نموده، گرجستان سیر ص ودی خود  1تا  0.5نوسان امتیاکاتی بین با اض یتی کم 

با سیر ص ودی قابل  2009تا سال  ارمنستان علیرغم راند ن الیآغاک کرده ا  2002را اک سال 

جایگاه سوم منطکه را اک آن خود کرده اس . امتیاک ایران نی  با آنکه  2019تا  2009مالحظه اک سال 

باالتر اک میانگین منطکه بوده اس   با سیر ن الی رکر شده به تدریا فاصله خود را اک  200ل در سا

با سیر ص ودی مجدد در حال ن دیک شدن به  2014اک سال  ا اگرچهمیانگین منطکه اف ایش داده 

ا راند ااگرایی آن اک میانگین منطکه مجدد 2017رسد اک سال بوده اما به نظر میمیانگین منطکه 

 .تشدید شده اس .

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 مولفه ثبات سیاسی و عدم خشونت(3

 

 ثبات سیاسی و عدم خشونتدر مولفه  یرانا یازروند امت: 22نمودار 

 

 ثبات سیاسی و عدم خشونتدر مولفه  یرانا یجهان یگاهجا ییراتروند تغ: 23نمودار 

ق نشان می د د باالترین امتیاک ایران در مولفه ثطات سیاسی ا عدم خشون  مربون نمودار ای فو

ا  1389)2010ا انتهای دال  ششم( اس . ا پایین ترین آن به سال  1375)سال  1996به سال 

 2009تا  2008(ا اک 1377تا  1375) 1998تا  1996ابتدای دال  د م( باک می گردد. ایران اک سال 

تا  1998(دا اف  مشهود در مولفه ثطات سیاسی را تجربه کرده اس . در سال  ای 1388تا  1387)

( با نرخ کم شیطی امتیاک ایران در این مولفه راندی  کا شی طی کرده 2006)به غیر اک سال 2008

تاکنون نی  این امتیاک  2016راندی اف ایشی داشته اس . اک سال  2014تا  2010اس  ا اک سال 
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روند امتیاز مولفه ثبات سیاسی و عدم خشونت
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روند تغییرات جایگاه جهانی ایران در  مولفه ثبات سیاسی و عدم 

خشونت



 

  
 

 

 حظهیافته اس . در مورد جایگاه جهانی ایران در این مولفه نی  پس اک اف  قابل مال راندی کا شی

)مکارن با  2010، اک این سال تا سال  2005تا  1998ا راند ثاب  سال  ای  1998تا  1996اک سال 

دال   نهم ا ااایل دال  د م(  جایگاه ایران سیر ن الی داشته ا به پایین ترین اض ی  خود می 

نی  رابه ن ال بوده  2016این جایگاه راند بهطود در پیش گرفته  ا اک  2014تا  2010اک سال  رسد.

 . اس 

 

 حوزه سند چشم انداز یدر کشورهاثبات سیاسی و عدم خشونت در مولفه  یرانرتبه ا ییراتروند تغ: 24نمودار 

 

 سیاسی و عدم خشونت ثباتبرتر منطقه در مولفه  یو کشورها یرانا یازروند امت یسهامق: 25نمودار 
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ی و عدم خشونتمقایسه روند امتیاز ایران و کشورهای برتر منطقه در مولفه ثبات سیاس

قطر ایران میانگین منطقه امارات متحده عربی عمان



 

  
 

 

به  1996نمودار مربون به جایگاه منطکه ای ایران نشان می د د بهترین جایگاه منطکه ایران در سال 

را بدان تبییر کسب نموده اس .  15( رتطه 2004)به ج  سال2006تا  1998دس  آمده ا اک سال 

ادامه می یابد که در  2010آغاک شده ا تا سال  2006ایگاه ا رتطه منطکه ای ایران اک سال ن ال ج

( را در این مولفه  کسب می کند.این جایگاه تا 21این سال ایران ناکل ترین جایگاه منطکه ای خود)

 باکمی گردد  ا 15به رتطه   2015ا  2014راند بهطود طی کرده ا مجددا در سالهای  2015سال 

 یابد.مجددا راند اف ایشی می

 1998بررسی مکایسه ای راند ایران با کشور ای برتر ا میانگین منطکه نشان می د د ایران اک سال 

این فاصله اف ایش می یابد. با  2010تا  2008فاصله کیادی با میانگین منطکه نداشته ا اک  2008تا 

ن اختالف ناشی اک اف  اض ی  این شاخج در توجه به ثطات نسطی میانگین منطکه در این سالها ای

باعث شده ایران در این سال با میانگین  2014تا  2010ایران بوده اس . راند اف ایشی امتیاک ایران اک 

مجددا  2017اما اک سال  اک این میانگین با اختالف کم باالتر باشد 2017منطکه برابر شده ا تا سال 

. سه کشور برتر منطکه در این مولفه نی  در سالهای مورد ده اس راند کا شی امتیاک ایران آغاک ش

امتیاک این سه کشور تکریطا با  2007بررسی فراک ا نشیب کیادی را نشان می د ند. با اینکه در سال 

در راند کا شی  2013 م برابر اس   قطر اک این سال نرخی اف ایشی در پیش می گیرد اما اک سال 

امارات نی  منطکه قرار گرفته اس .  االبا اختالف کم در رتطه  2019در سال  کهسیر می کند تا این

در سال  االبه جایگاه  2016ا  2015راندی کم فراک ا نشیب داشته  ا اک جایگاه سوم در سالهای 

در راند کا شی بوده الی اک این سال با نرخ   2013تا  2007عمان اک سال رسیده اس . 2019

 منطکه قرار گرفته اس .  ا س س یکنواخ  در جایگاه سوم 2014ا اف ایشی ت

 

 

 

 



 

  
 

 

 مولفه اثربخشی دولت(4

 

 اثربخشی دولتدر مولفه  یرانا یازروند امت: 26نمودار 

 

 اثربخشی دولتدر مولفه  یرانا یجهان یگاهجا ییراتروند تغ: 27نمودار 

ک ایران در مولفه اثربخشی دال ، راند پرتبییر ا پرنوسانی بوده اس . در این مولفه ایران راند امتیا

،  2005، 1996)ابتدای دال  یاکد م( پایین ترین امتیاک را کسب نموده اما در سالهای 2013در سال 

 1394تا  1392) 2015تا  2013اده داشته اس . اک سال نی  امتیاکاتی در  یمن محد 2008ا  2007

 2017تا  2015مکارن با دال  یاکد م(ایران رشد قابل مالحظه ای را در امتیاک این مولفه داشته ا اک 

 با شیطی کم راند اف ایشی خود را حفظ کرده ا در این سالها به باالترین امتیاک خود دس  یافته اس 
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روند امتیاز مولفه اثربخشی دولت
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روند تغییرات جایگاه جهانی ایران در  مولفه اثربخشی دولت



 

  
 

 

ه گفته شد ایران در این چنانک راند کا شی تندی را تجربه کرده اس . با این حال 2017اما اک سال 

 مولفه باالترین امتیاک ا بهترین جایگاه منطکه ای ا جهانی را در اختیار دارد. 

ا بدترین مربون به سال  2015به لحاظ جایگاه جهانی نی  بهترین موق ی  ایران مربون به سال 

.  در  ستیماگرچه با راند ن الی کنونی مجددا در حال ن دیک شدن به  مان جایگاه  اس  2013

ایران را ظرف داسال اک بدترین به بهترین جایگاه جهانی خود  2015به  2013ااقع جهش سال 

تا )دال   فتم ا  1996رسانده اس . به غیر اک این داره جایگاه ایران دابار دیگر  یکی اک سال 

بل رکر آن اس  )دال  نهم( راند رابه بهطود دارد. نکته قا 2011تا  2007ا یک بار اک  2004 شتم(

علیرغم راند اف ایشی امتیاک ایران جایگاه جهانی ایران تن ل مختصری  2017تا  2015که اک سال 

 داشته اس .

 

 حوزه سند چشم انداز یدر کشورها اثربخشی دولت در مولفه  یرانرتبه ا ییراتروند تغ: 28نمودار 
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روند تغیرات رتبه ایران در مولفه اثربخشی دولت در کشورهای حوزه سند چشم انداز



 

  
 

 

 

 اثربخشی دولتبرتر منطقه در مولفه  یو کشورها یرانا یازروند امت یسهمقا: 29نمودار 

رتطه منطکه ای ایران در مولفه اثربخشی دال  علیرغم نوسان کیاد در  بیشتر سالهای موردبررسی 

تا  2004ا در سالهای   12رتطه  1998قرار داشته علیرغم آنکه در سال  16تا  14در محداده  

 را در اختیار داشته اس . 13ه رتط 2015

 2004تا  1996مکایسه راند ایران با میانگین منطکه نشان د نده فاصله اندک بین این دا اک سال 

 2013به تدریا اف ایش می یابد. راند ص ودی ایران اک سال  2013تا  2004اس  ا این فاصله اک 

اما مجددا با راند ن الی  پیشی بگیرد  اک میانگین منطکه 2015باعث می شود امتیاک ایران اک سال 

در میان کشور ای منطکه نی  راند  .ایمتر رفتهاک میانگین منطکه پایین 2017شکل گرفته اک سال 

 2013تاکنون بسیار چشمگیر اس .امارات نی  اگرچه تا سال  2002رشد گرجستان اک سال 

  اما اک این سال به ب د توانسته تری نسط  به رژیم صهیونیستی کسب کرده اسامتیاکات پایین

نی  با اختالف کم، کشور برتر منطکه در این شاخج  2019باالتر اک این رژیم قرار گیرد ا در سال 

 اس .

 

-1/00

-0/50

0/00

0/50

1/00

1/50

2/00
1 9 9 61 9 9 82 0 0 02 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 82 0 1 9

ولتمقایسه روند امتیاز ایران و کشورهای برتر منطقه در مولفه اثربخشی د

رژیم صهیونیستی ایران میانگین منطقه امارات متحده عربی گرجستان



 

  
 

 

 مولفه کیفیت مقررات(5

 

 کیفیت مقررات در مولفه یرانا یازروند امت: 30نمودار 

 

 کیفیت مقرراتدر مولفه  یرانا یجهان یگاهجا ییراتروند تغ: 31نمودار 

ا پایین ترین امتیاک را در سالهای  2003ایران در مولفه کیفی  مکررات باالترین امتیاک را در سال 

داره کمانی  سهکسب کرده اس . بررسی راند امتیاک ایران در این مولفه نشانگر  2010ا  2009

تکریطا مکارن با  1379تا  1375)2000تا  1996انی ص ودی اس . سال  ای ن الی ا دا داره کم

 2003تا 2000دال   فتم( االین داره ن الی امتیاک ایران در این مولفه اس  که به دنطال آن اک سال 

 2003)مکارن با دال   فتم ا  شتم( االین داره ص ودی امتیاک ایران اتفاق می افتد. مجددا اک سال 

مکارن با دال  نهم( تداام  1389تا  1384)2010تا  2005اند ن الی آغاک می شود ا اک ( ر1382)
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روند امتیاز مولفه کیفیت مقررات
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روند تغییرات جایگاه جهانی ایران در  مولفه کیفیت مقررات



 

  
 

 

تاکنون راند  2010ن امتیاک را در انتهای این داره کسب می کند. مجددا اک یمی یابد ا ایران پایین تر

ترین نی  ایران به یکی اک باال 2017( اجود داشته که در 2013تا  2012اف ایشی)با توقف ج ئی اک 

اما اک آن سال مجددا راند ن الی ااقع شده  امتیاکات خود در داره مورد بررسی دس  یافته اس 

با این حال چنانکه گفته شد این مولفه یکی اک ض یف ترین مولفه  ای ایران در شاخج  اس .

دس   نی  در  مین مولفه به ای ا رتطه بسیار ناکل جهانیمنطکهحکمرانی اس  ا پایین ترین رتطه 

آمده اس  که اض ی  رنکینگ جهانی نی  موید آن اس . ایران بهترین جایگاه جهانی خود را در 

مکارن با  1389تا  1384)2010تا  2005به دس  آارده ا اک  2005ا  2003این مولفه در سالهای 

ا  2012تا  2010دال  نهم( با سکوطی قابل مالحظه مواجه شده اس . راند ارتکایی ایران ابتدا اک 

در سیر ن الی  2017اما مجددا اک سال  مشا ده می گردد 2017تا  2014س س در سطحی باالتر اک 

 .قرار گرفته اس .

 

 حوزه سند چشم انداز یدر کشورها کیفیت مقرراتدر مولفه  یرانرتبه ا ییراتروند تغ: 32نمودار 

 

 کیفیت مقرراتبرتر منطقه در مولفه  یو کشورها یرانا یازروند امت یسهمقا: 33نمودار 
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روند تغیرات رتبه ایران در مولفه کیفیت مقررات در کشورهای حوزه سند چشم

انداز
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ایران میانگین منطقه رژیم صهیونیستی گرجستان امارات متحده عربی



 

  
 

 

ایران  2005تا  1996در خصوص جایگاه منطکه ای ایران راند نسطتا یکنواختی را طی کرده اس . اک 

 2008)یکی به آخر منطکه( را در سالهای 25قرار داشته ا راند ن الی ایران رتطه  22در رتطه ثاب  

در رتطه  به طور ثاب  2015تا  2011رقم می کند. با بهطود نسطی شرای  ایران در سالهای  2010تا

تن ل کرده  23اما مجددا به رتطه  ارتکا یافته اس  20به رتطه  2017 منطکه قرار گرفته ا  درسال 23

 ا کماکان جایگاه مناسطی در منطکه نی  در این مولفه ندارد. اس 

ن د نده فاصله کیاد امتیاک ایران با میانگین منطکه ا کشور ای برتر اس  که در نمودار پایینی نی  نشا

این فاصله به ااج رسیده ا در سالهای اخیر را به کا ش اس  با این حال  2010ا  2009سالهای 

شیب نمودار نشان می د د ایران با راند ف لی حتی تا رسیدن به میانگین منطکه نی  فاصله کمانی 

تاکنون مشهود ا برجسته  2002د. در بین کشور ای برتر راند ص ودی گرجستان اک سال کیادی دار

تا  2016پایین تر اک میانگین منطکه قرار داشته اس  در سالهای  2005اس . این کشور که تا سال 

با اختالف اندک باالتر اک امارات ا در جایگاه دام منطکه قرار گرفته اس . امارات نی  راند  2019

راندی ص ودی  2015تا  2010راند ن الی ا اک  2010تا  2002رنوسانی را گورانده ا اک سال پ

سال اخیر مجددا با چهارداشته ا در جایگاه دام منطکه جایگ ین گرجستان شده اس  لیکن در 

با شیب اندک  2004تا  1996کا ش امتیاک به مرتطه سوم رسیده اس . رژیم صهیونیستی نی  اک سال 

ا در جایگاه اال منطکه ایستاده  راندی باثطات داشته 2019یر ن الی بوده اما اک آن سال تا در مس

 اس .



 

  
 

 

 مولفه حاکمیت قانون(6

 

 حاکمیت قانوندر مولفه  یرانا یازروند امت: 34نمودار 

 

 حاکمیت قانون در مولفه انیرا یجهان یگاهجا ییراتروند تغ: 35نمودار 

ایران در دا مکطع کمانی راند اف ایشی با شیب  تند ا در یک مکطع کمانی  ،در مولفه حاکمی  قانون

)مکارن با دال  2000تا  1996طوالنی راند کا شی پلکانی داشته اس . راند اف ایشی اال اک سال 

ی ایران حاصل شده اس . س س راند باالترین امتیاک این مولفه برا 2000 فتم( بوده ا در سال 

)مکارن با دال   ای  شتم تا ااایل دال  یاکد م( شکل می 2014تا 2000کا شی طوالنی مدتی اک 

ایران به پایین ترین امتیاک خود در داره مورد بررسی می  2014گیرد که در انتهای این داره ا سال 

 2017( که در سال 1395تا  1393ود)طی می ش 2016رسد. مجددا راند اف ایشی دیگری تا سال 
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روند امتیاز مولفه حاکمیت قانون
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روند تغییرات جایگاه جهانی ایران در  مولفه حاکمیت قانون



 

  
 

 

مجددا راند کا شی کم شیطی آغاک شده  2017اما اک سال  نی  امتیاک ایران بدان تبییر باقی می ماند

 .اس 

بررسی راند تبییرات جایگاه جهانی ایران نی  راند مشابهی را نشان می د د. ایران بهترین جایگاه 

ا بدترین  2000تا  1996ا در نتیجه راند ص ودی  2000ه در سال فجهانی خود را در این مول

 به دس  می آارد .  2014تا  2004ا در نتیجه راند ن الی  2014جایگاه خود را در سال 

 

 

 حاکمیت قانونبرتر منطقه در مولفه  یو کشورها یرانا یازروند امت یسهمقا: 37نمودار 
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روند تغیرات رتبه ایران در مولفه حاکمیت قانون در کشورهای حوزه سند چشم انداز
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نونمقایسه روند امتیاز ایران و کشورهای برتر منطقه در مولفه حاکمیت قا

رژیم صهیونیستی ایران میانگین منطقه امارات متحده عربی عمان

 حوزه سند چشم انداز یدر کشورها حاکمیت قانوندر مولفه  یرانرتبه ا ییراتروند تغ: 36نمودار 



 

  
 

 

 2003تا 1998منطکه اس  که طی سالهای  14هترین جایگاه ایران رتطه اک نظر جایگاه منطکه ای ب

منطکه رسیده اس  ا این  19با راندی ن الی به رتطه 2007تا 2003بدان تبییر باقی مانده ا اک 

ایران بین  2014تا  2007نی  مجددا تکرار شده. با این حال در فاصله سالهای  2014جایگاه در سال 

در سالهای  16با راند ص ودی به رتطه  2014نطکه در نوسان بوده ا اک سال م 19 تا17رتطه  ای 

 .که در داسال ب د نی  یک رتطه تن ل یافته اس  رسیده اس  2017ا  2016

امتیاکی م ادل میانگین  2000مکایسه راند ایران با میانگین منطکه نی  نشان می د د ایران در سال 

این فاصله را اف ایش داده ا مجددا در  2014ی ایران تا سال منطکه به دس  آارده اما سیر ن ال

 این اختالف کم شده اس . به ب د 2016سالهای 

راندی ن الی داشته ا  2007تا 1996در بین کشور ای برتر منطکه نی  امارات در فاصله سالهای 

قرار  عمانالتر اک این ن ال را جطران کرده ا با اختالف کم در جایگا ی با 2017تا  2007مجددا اک 

( کشور 2012ا  2009با راندی پلکانی علیرغم آنکه در برخی سالها ) عمانگرفته اس . حال آنکه  

تاکنون به جایگاه سوم منطکه رسیده اس . رژیم  2012اال منطکه بوده الی با سیر ن الی اک 

با  2015تا  2007راندی ن الی نشان می د د در حالیکه اک سال  2007صهیونیستی نی  تا سال 

اخیر نی  در این جایگاه   ایراندی ص ودی به جایگاه برتر منطکه دس  یافته ا کا ش امتیاک سال

خللی اارد نکرده اس . نکته جالب در خصوص این مولفه آن اس  که  ر سه کشور برتر ا میانگین 

 راندی کا شی داشته اند..  2017ا  2016منطکه در سالهای 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 نترل فسادمولفه ک(7

 

 کنترل فساد در مولفه یرانا یازروند امت: 38نمودار 

 

 کنترل فساددر مولفه  یرانا یجهان یگاهجا ییراتروند تغ: 39نمودار 

ر )اااخ 2007تا  1996در مولفه کنترل فساد بهترین شاخج  ای ایران مربون به داره کمانی 

دال  ششم تا ااایل دال  نهم( اس  ا ایران بهترین امتیاک ا جایگاه جهانی خود را در این مولفه 

راند ن الی ایران در این مولفه آغاک  2002به دس  آارده اس . با این حال اک سال  2002در سال 

ن توانس  به دس  آمده اس . ایرادر آن مکطع کمانی کمترین امتیاک ایران  2010شده  ا در سال 

 2015تا  2010اس  با اتخار سیاس   ای مطارکه با فساد مجددا راند امتیاک خود را اک سال 
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روند امتیاز مولفه کنترل فساد
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روند تغییرات جایگاه جهانی ایران در  مولفه کنترل فساد



 

  
 

 

ا در داسال  این راند را به ن ال اس  2015(اف ایشی نماید  اما مجددا اک سال 1394تا  1389)

 ترین امتیاک جابجا شده اس . اک حیث کسب پایین 2010اخیر رکورد سال 

 

 حوزه سند چشم انداز یدر کشورها کنترل فساددر مولفه  یرانرتبه ا ییراتروند تغ: 41نمودار 

ایران با کسب رتطه  2002راند تبییرات جایگاه منطکه ای ایران نی  نشان د نده آن اس  که در سال 

ما با راند ن الی ایران، نهم منطکه بهترین جایگاه خود را در سالهای مورد بررسی به دس  آارد ا

منطکه تن ل یافته اس  ا علیرغم اجود راند بهطود  15به  2010ا  2009این جایگاه در سالهای 

 اس . تن ل یافته 18به جایگاه  2019در سال ، 2015در سال  13سب جایگاه اندک  ا ک
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ازروند تغیرات رتبه ایران در مولفه کنترل فساد در کشورهای حوزه سند چشم اند

 ل فسادکنتربرتر منطقه در مولفه  یو کشورها یرانا یازروند امت یسهمقا: 40نمودار 
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ف ل  ر ت ن ک ه  ف ل و م ر  د ه  ق ط ن م ر  ت ر ب ی  ا ه ر و ش ک و  ن  ا ر ی ا ز  ا ی ت م ا د  ن و ر ه  س ی ا ق ام دس

رژیم صهیونیستی ایران میانگین منطقه امارات متحده قطر



 

  
 

 

 2004ایران تا سال  .ور ای منطکه نی  نکات جالطی را آشکار می کندتحلیل راند امتیاک ایران ا کش

ن دیک به میانگین منطکه داشته اس  اما ن ال امتیاک  2007امتیاکی باالتر اک میانگین منطکه ا تا سال 

شده  ا راند اف ایشی ب د اک آن مجددا  2010ایران باعث اف ایش این اختالف  به ایژه در سال 

اک این سال مجددا در راندی کا شی  اما به میانگین منطکه ن دیک کرده اس  2015در سال ایران را 

ا   2002تا  2001با  جهشی قابل مالحظه اک سال  امارات. نسط  به میانگین منطکه ااگرایی دارد

علیرغم راند کا شی پس اک آن کماکان در جایگاه اال منطکه  2013تا  2010راند اف ایشی مجدد اک 

ه در ابتدا اض ی  مناسطی نداشته اما در د د ا اگرچقطر نی  راندی پرنوسان را نشان می اس .

گیرد اما مجددا چندین سال به رتطه سوم تن ل در جایگاه اال منطکه قرار می 2010ا  2009سالهای 

راندی کا شی داشته ا به ایژه اک  2011تا  1996در فاصله سالهای نی  رژیم صهیونیستی کند. می

مسال با اختالف اندکی نسط  به قطر در رتطه ا ا جهش م کوسی را نشان می د د 2017تا  2016
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 سیاست گذاری و اجراییادهای پیشنه(5
 گردد: یم شنهادیپ رزی موارد و حق اعتراض پاسخگویی جهت بهبود مولفه

مشارک   شی ااف قیاک طر ییساکاکار ا جادیا ا ییموانع موجود بر سر راه پاسخگو شناسایی -

 گسترده رسانه  ا ا انجمن  ا  یا ف ال انیب یشهراندان، انتخابات آکاد، آکاد

منظم عموم مردم به اطالعات ا اسناد مرتط   یبه منظور دسترس یجم  یاک رسانه  ا  حمای -

 شیدر جام ه ا اف ا  یا گسترش شفاف ی یبودجه ر ندیدال  ا فرآ ی ا  یا ف ال فیبا اظا

 باشد. یدر حال اجرا م ایکه اجرا شده  یی ا اس یدر مورد س نیولمسئ ییپاسخگو

تسهیل صدار اف ایش تحمل ا پویرش در قطال اعتراضات صنفی ، سیاسی ا اجتماعی ا  -

 مجوک برای تجم ات صنفی ا مدنی

اج اء حاکمی  در برابر نهاد ای مدنی ا رسانه  ای آکاد ا پر ی  اک  ت املاف ایش  -

 ضایی در برابر اعتراضات برخورد ای قهری ا ق

ایجاد سامانه  ای نظارت ا  مگانی ا دریاف ، پویرش ا تحلیل اعتراضات ا شکایات  -

 شهراندان ا پاسخگویی ا پیگیری موثر در خصوص آنها

   کیدال  الکتران ی ا  میمکان یساک ادهیپ قیاک طر یدالت ی ا  یف ال  یشفاف شاف ای -

 گردد: یم شنهادیپ رزی موارد خشونت و عدم یاسسی ثبات بهبود مولفه جهت

 ،یا مو ط یاسیس ی ا  یقوم دیبه نظرات ا عکا شتریدر کشور با توجه ب یاسیثطات س جادای -

  ینسل نیا ب یقوم ،یاجتماع یا کا ش شکاف  ا ا گسل  ا  یاقل یگراه  ا

 نیامبه منظور ت یاسیکننده س  یتثط یساختار ا  یا تکو یاسیس یتنش  ا جادیاک ا  پر ی -

   یگوار هیسرما  یامن

 گردد: یم شنهادیپ رزی موارد دولت اثربخشی بهبود مولفه جهت 

به  یمجرب ا متخصج جه  ارائه مشااره به بخش دالت یانسان راییمناسب اک ن استفاده -

   ای کالن اقتصادی اس یدر خصوص اتخار س ژهیا



 

  
 

 

 ش حوکه اقتدار در چارچوب قانون اساسی ا کا دال  قدرت ا حوکه عمل یارتکا -

  مردم اعتماد جلب ا شده ی ری برنامه ا داف تحکق نهاد ای مواکی در راستای

به  اکیمورد ن یکی یف ی ا رساخ یا ک یا فرا م نمودن کاال ا ا خدمات عموم نیتأم -

  یاقتصاد ا بهطود شرا یتوان رقابت شیبنگاه  ا، اف ا یبرا یمطادالت ی ا نهیمنظور کا ش   

  اشتبال

در جه   یدالت یسنجش عملکرد کارکنان ا دستگاه  ا ینیا ع قیدق یار ایم  نیتدا -

 دال  یاثربخش ندیبرآ شیاف ا

  ف الی کارآمدترکردن -1 دال  به مداخله کنترل شده ا موثر در امور به منظور قیتشو -

 یتر برا شیب  ای فرص  کردن فرا م -2 باکار، ی ا یینارسا حیباکار آکاد ا تصح ی ا

 نیتام گریدر باکار به عطارت د  یموفک جادیا یا رفع موانع برا ییفکرا به خوداتکا ندیرس

 ن،یکم ،یاسیا قدرت س یدیکمتر برخوردار به منابع تول یفکرا ا گراه  ا یدسترس  یشرا

 یاشتبال عموم  ،یآموکش، ترب ،یخدمات بهداشت ،ییمواد غوا

ریرب  در موضوعات تخصصی به  تشکیل می  خدم  مشترک)پنجره مشترک( دستگاه  ای -

 منظور ارائه خدمات یک ارچه به متکاضیان

 گردد: یم شنهادیپ رزی موارد مقررات تیفکی بهبود مولفه جهت

که  ینیب شیپ رقابلی ای کالن اقتصادی باثطات به منظور کا ش حواد  غ اس یس اتخار -

  د؛ینما یرا مت ل ل م انیاموال ا ا داف اقتصادی کارفرما

 مانند  یخارج میگواری  ای مستک هیجه  رفع موانع اراد ا خراج سرما یمکررات اتخار -

 ؛یگوران خارج هیبه سرما التیکائد ا ارائه تسه یکا ش بوراکراس

کند کننده  ای باکدارنده نقوانی اصالح ا کائد مکررات حوف قطری اک مکررات  یفکی بهطود -

 توس ه کسب ا کار ا ی ا در راستا  یف ال

 یگوار اس یا س یگر میتنظ نیکه ا یا شفاف، به طور  یفیا مکررات با ک نیقوان جادیا -

 باکار باشد.  میمکان ی ا یا کاست جیدر جه  رفع نکا یاقتصاد



 

  
 

 

 گردد: یم شنهادیپ رزی موارد قانون تحاکمی بهبود مولفه جهت

ر عملکرد که بطور مداام ب ییساکمان  ا بررسی دقیق ا ممی ی ماموری ، عملکرد ا ساختار -

رفع مواکی کاری  ا در این حوکه)در صورت  نظارت داشته باشند؛ ییا اجرا ییدستگاه  ای قضا

  اجود( ا حاکمی  نگاه حرفه ای ا قانونی به جای سیاسی

  کشور ا کالن مسائل حل اصلی مرجع عنوان به قانون دادن قرار مطنا -

قرارداد ا به  یا ضمان  اجرا یا م نو یکی یف ی ا ییاک حکوق دارا  یحما ،ییقضا نیتأم -

  یدر ف ال یگوار هیگواران به سرما هیا سرما یف االن اقتصاد  هیانگ کیا تحر جادیمنظور ا

 آن قابل توجه اس . یا اجتماع یخصوص ی ا یمولد، نوآارانه ا مطتکرانه که باکد  ی ا

عمومی اک عدال  عدم مستثنا شدن افراد ا دستگاه  ا اک قوانین به منظور اف ایش ادراک  -

 اجتماعی به ایژه قانون مدیری  خدمات کشوری

 گردد: یم شنهادیپ رزی موارد فساد کنترل بهبود مولفه جهت

 ای  ف الی با مرتط  فساد کا ش برای تالش ا اداری فساد ضد باثطات  ای اس سی نیتدا -

  کار ا کسب 

 یتضاد منافع بخش عموم نهیشفاف ا راشن در کم نیقوان  یتثط -

ا آموکش  یمجاک یفضا ،عمومی  ای رسانه قطری اک کشور در فساد با مطارکه ساکی ر نگف -

 ا پرارش.

  ای ساکمان توس  فساد  رگونه اک یرجلوگی ه ج مالی مستندات ا مدارک ساکی شفاف -

  خصوصی ا دالتی

ا حمای  ملی اک آنها  کشور در قانون اعمال چگونگی بر نظارت ا باکرسی نهاد ای تکوی  -

  خصوصی ا اابسته دالتی نهاد ای ،حکوم  در فساد کا ش  جه

توس ه ساکاکار ای دال  الکترانیک در راستای اف ایش شفافی ، کا ش فساد ا بهطود  -

  خدمات رسانی عمومی
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(. ت یین سطح فساد، بررسی تططیکی اثر حاکمی  ا 1391فاضلی، محمد؛ جلیلی کناری، محدثه)

 40-7(: ص ص 5)2حکمرانی خوب، فصلنامه را طرد اجتماعی ا فر نگی، 

(. حکمرانی خوب ا الگوی مناسب دال ، تهران: مجمع تشخیج 1387اهلل) قلی پور، رحم 

 مصلح  نظام، مرک  تحکیکات استراتژیک، دفتر گسترش ا تولید علم

 ا مدیری  دانشکده دکتری رساله خوب، حکمرانی در دال  نکش(. 1383)اله رحم  پور، قلی

 ططاططایی عالمه دانشگاه حسابداری،

بررسی اثر حکمرانی خوب بر کیفی  کیس   (.1390)اشرفی، محمد لشکری کاده. مریم ا علی

، االین  مایش بین المللی مدیری  گردشگری ا توس ه پایدار محیطی در کشور ای در حال توس ه،

 مرادش ، دانشگاه آکاد اسالمی ااحد مرادش ،

 ، اال چاپ ،آداسی علی ا گلشن ابرا یم ترجمه ،( کلیدی مفا یم)حاکمی (. 1386)آنه کایر، مته

 ری ی برنامه ا مدیری  پژا ش ا آموکش عالی موسسه: تهران

(. تاثیر انداکه دال  بر حکمرانی 1396محمدکاده، یوسف؛ حکمتی فرید، صمد؛ شریفی، المیرا)

خوب ا عملکرد اقتصادی در کشور ای منتخب، فصلنامه پژا ش  ای رشد ا توس ه اقتصادی، 

 112-97(: ص ص 26)7

(. نکش حکمرانی خوب ا انداکه دال  بر رای عملکرد 1396سف؛ قهرمانی،  ادی)محمدکاده، یو

   496-477(: ص ص 3)43محی  کیس  در کشور ای منتخب جهان، محی  شناسی، 



 

  
 

 

(. تاثیر شاخج  ای حکمرانی خوب بر کنترل 1396مرادی، ابرا یم؛ ر نما، علی؛ حیدریان، سمیرا)

(: 4)14ه ا جنوب شرق آسیا(، فصلنامه اقتصاد مکداری، فساد)مطال ه موردی: کشور ای خاارمیان

 182-151ص ص

(. طراحی ا تطیین مدل بودجه بندی بر اسا  شاخج  ای 1395مکیمی، سیدمحمد ا  مکاران)

 665-645(: ص ص 14)8حکمرانی خوب در ایران، فصلنامه مدیری  دالتی، 

 ای حکمرانی خوب ا نکش  (. سنجش شاخج1390محمد؛ اعالیی اردکانی، مصطفی)سیدمکیمی، 

 188-171: ص ص8دال  الکترانیک در ارتکای آن، فصلنامه مدیری  فنااری اطالعات، شماره 

(. تاثیر حکمرانی خوب بر توس ه انسانی: یک تحلیل 1394مکیان، سیدنظام الدین؛ بی باک، مژده)

 147-131(: ص ص 2)9بین کشوری، فصلنامه مدلساکی اقتصادی، 

(. تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گواری مستکیم خارجی در 1388اسدیان، کینب) مهرآرا، محسن؛

 102-85(: ص ص 15)24کشور ای با درآمد متوس ، مطال ات اقتصاد بین الملل، 

، شماره 6(. مکدمه ای بر نظریه حکمرانی خوب، فصلنامه رفاه اجتماعی، داره 1385میدری، احمد)

 287-261: ص ص 22

 پژا ش مرک  تصویری، ا صوتی CD خوب، حکمرانی(. 1383)ج فر یرخوا ان،خ احمد؛ میدری،

 اسالمی شورای مجلس  ای

(. حکمرانی خوب، م رفی ا نکد اجمالی، اسالم ا پژا ش  ای مدیریتی، 1390نادری، محمدمهدی)

 9-69: ص ص1شماره 

حمدرضا م ینی، (. نهاد ا، تبییرات نهادی ا عملکرد اقتصادی، ترجمه م1377نور ، سی داگال )

 تهران: انتشارات ساکمان برنامه ا بودجه
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