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Background and Aim: "Good governance" is one of the indicators used 

during economic development. An index presented by the World Bank 

and in recent years has attracted the attention of many economic analysts 

and even political economists in Iran. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Results: The six important indicators of good governance are: 

accountability and the right to express opinions; Rule of Law; quality of 

rules and regulations; efficiency of governmental effectiveness; Political 

stability; Corruption control. 

Conclusion: Examining the figures published by the World Bank in the 

two components of "Efficiency of government effectiveness and 

"Quality of laws and regulations" of this model in the years of the 

government of Mr. Ahmadinejad (1385-1392) and Mr. Rouhani (1393-

1398) shows that the mentioned variables have had a direct impact on the 

economic growth of the Islamic Republic of Iran. So that the 

improvement of these two indicators in the 11th government has 

improved the economic growth index in Iran. 
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های مورد استفاده در دوران توسعه یکی از شاخصه «خوب حکمرانی» زمینه و هدف:

های اخیر مورد توجه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال

 .ایران قرار گرفته استگران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در بسیاری از تحلیل

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:مواد و روش

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 مقاالت صورت گرفته است.

رعایت اصالت متون، در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

؛ نظرگویی و حق اظهارپاسخشش شاخصه مهم حکمرانی خوب عبارتند از: : هایافته

حاکمیت قانون؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ کارایی اثربخشی دولتی؛ ثبات سیاسی؛ کنترل 

 فساد.

کارایی اثربخشی دولتی » لفهمؤ دو در جهانی بانک سوی از شده منتشر ارقام بررسی :نتیجه

( 1392-1385)نژاد قای احمدیآ های دولتسال در الگو این« کیفیت قوانین و مقررات»و 

د اقتصادی رهای نام برده شده بر روند رشمتغی دهدمی نشان( 1398-1393)آقای روحانی  و

 شاخص 2 این روند بهبودی که طوری اند. بهثیر مستقیمی داشتهجمهوری اسالمی ایران تأ

 شده است. ایران در اقتصادی رشد شاخص بهبود موجب یازدهم دولت در
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 مقدمه. 1

 نو در حوزه علوم میخوب از جمله مفاه یحکمران

که متأثر از تحوالت  دیآیبه حساب م یاسیس

مطرح شده و  یدر سطح جهان یو علم یاسیس

به  گوناگون قرار گرفته است. یهاموضوع پژوهش

سو، با  نیدوم به ا یطور خاص از جنگ جهان

 ،یو روابط خارج استیبر س ینگرش علم طرهیس

شد.  یو برتر هم وارد متون علم تربه یدارحکومت

در  یمحور ینقش یقیتطب استیعات سـمطال

 اتیخوب و ادب یمفهوم حکمران یریگشکل

 وهـیش سهیاـه است. مقـآن داشت ونـرامیپ

 یهاتالش جهینت یقیتطب استیو س یدارحکومت

 یهایژگیبا و یدارحکومت افتنی یانجام شده برا

به  وبخ یاست. حکمران یکاربرد ثیبرتر از ح

است،  شرفتیتوازن در پ جادیدنبال توسعه و ا

 یهااز چالش یکی ریکه در دهه اخ یایژگیو

در کشور در حال توسعه بوده است.  یاسیس اقتصاد

مفهوم  نیا ریاخ یهاسال یط زیدر کشورمان ن

متون  اتیقرار گرفته و وارد ادب یاژهیمورد توجه و

 یده اقتصاـوسعـو ت یشناسهـجامع ،یاسـیس

شده  یاسیو اقتصاد س یاسیعلوم س یهارشته

خاص  فیسال گذشته دو ط 16 یط رانیاست. در ا

سال قوه  8هرکدام به مدت  یاسیس زیو متما

 یاند و به اجراداشته اریرا در اخت هیمجر

امور  تیریمد یخود در راستا یهااستیس

معطوف پرونده  ژهیها به واستیس نیاند. اپرداخته

گسترده، از  یاقتصاد یهامیو تحر رانیا یاهسته

  نژادیند. محمود احمدمشترک برخوردار یانهیزم

از سال  یو حسن روحان 1392تا  1384از سال 

تندرو و  انیگرااصول فیتاکنون از دو ط 1392

اند و داشته اریطلبان معتدل قدرت را در اختاصالح

مطالبات  یخود و اجرا یهابرنامه یریگیاز فرصت پ

 یهااند. تفاوتبرخوردار بوده شانیاجتماع گاهیپا

مطالعه  یرا برا یبستر مناسب انیم نیدر ا یاسیس

و  کندیدو دولت فراهم م نیا یاسهیمقا

 نیا یخوب با توجه به تازگ یحکمران یهاشاخص

دو  نیا سهیمقا یبرا یترینیع یارهایمفهوم، مع

 یپژوهش به بررس نی. در اشودیدوره محسوب م

 یو روحان نژادیاحمد یهاعملکرد دولت یاسهیمقا

خوب پرداخته  یحکمران یهابر شاخص یمبتن

کرده نخست به  یپژوهش سع نیشده است. در ا

خوب و برداشت  یحکمران ینظر نیو تبب حیتوض

آن پرداخته و سپس به سراغ  یهالفهؤمشخص از م

( 1384-92نژاد ) یاحمد یاقا یهاعملکرد دولت

 یهالفهمؤ( براساس 1392-98) یروحان یو آقا

که در  یپرسش اصل جهیخوب برود. در نت یحکمران

 نیا میپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن هست

 یمطلوب که از سو یحکمران هایاست که، مؤلفه

بر رشد  یرتأثی چه انداعالم شده یبانک جهان

 هایدر دولت رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد

داشته است؟  یروحان یو آقا نژادیاحمد یآقا

 یپرسش مورد بررس نیکه در پاسخ به ا ایهیفرض

 ییکارا»است که، دو مؤلفه  نیا ردیگیقرار م

در « و مقررات نیقوان تیفیک»و  یدولت یاثربخش

( و 1392-1385نژاد )یاحمد یقاآدولت  یهاسال

( بر روند رشد 1398-1393) یروحان یآقا

 یمیمستق ریثأت رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد

 شاخص 2 نیروند ا یکه بهبود طوری به. اندداشته
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موجب بهبود شاخص رشد  ازدهمیدر دولت 

 شده است. رانیدر ا یاقتصاد

به آثار  متوانییپژوهش حاضر م نهیشیارتباط با پ در

 :میاشاره کن لیذ

به مطالعه  یادر مقاله یو زنجان یالهیفیس دوله،

 رانیخوب در ا یها و موانع تحقق حکراننهیزم

 ندیپژوهش که در فرآ یهااند. دادهمعاصر پرداخته

به دست آمده است  یادیبن هیاز روش نظر یابیبهره

 ،یاسینظام س یخواهتیتمام»دهد که ینشان م

به  یاسیاحزاب س یبخشیآگاه ،یاسیفرهنگ س

بوده است.  یامدیپ یتعامل ،یطیصورت مقوالت شرا

 نیترپژوهش حاضر؛ عمده یهاافتهی یبرمبنا

 رانیخوب در ا یبه حکمران یابیمشکل و مانع دست

شده  جادیا یاسیس هایباشد؛ از جانب نظامیم

و چه پس از  شیچه پ یاسیس یهااست. نظام

قلمداد کرده  دیقدرت را تهد عیانقالب همواره، توز

را  یمدن یهااحزاب و تشکل تیفعال یو آزاد

و  داریتوسعه پا یبه سو متیاند. عزمحدود کرده

 ،یمدارونـو قان یمدارحقوق شهروند تیرعا

خوب در  یبه حکمران یابیدست نیادیساز بننهیزم

 .(1398، )دوله و همکاران باشدیم رانیا

 یو همکارانش در پژوهش یوسفییمحمد حاجریام

آن  ریثأو ت سمیو فمن یاسالم یهاشهیاند یبه بررس

 یتأمل» خوب پرداختند. آنها در مقاله یبر حکمران

از  یستینیفم شیخوانش گرا رامونیپ ینظر

با هدف  «یاسالم یخوب در کشورها یحکمران

 یدر کشورها یستینیفم یهاشیگرا یبرخ یمعرف

 یاحمد و الحبر ،یسیچون مرن ینزد افراد یاسالم

 ییگراخوب، از منظر گفتمان نو یدر باب حکمران

. پردازندیآنها م یهاشهیاند یبه نقد و بررس یاسالم

 یجا نیتر متجددبزرگ انیجر لیذ هاشیگرا نیا

 یتیماه اسالمی احکام هاآن عمز . بهرندیگیم

در  نانمانع حضور ز نیتردارند و بزرگ یخیتار

خوب  یحکمران یهااجتماع و به تبع تنزل شاخص

. لذا شوندیمحسوب م یاسالم یدر کشورها

 توانیم ،ینص اسالم یدوباره ریمعتقدند با بازتفس

از احکام اسالم  یاریبس رییتغ یبرا یمناسب طیشرا

راستا، پرسش  نیکرد. در هم دایناظر بر امور زنان پ

بر  ییچه نقدها هاست ک نیمقاله ا نیدر ا یاصل

از  یاسالم یدر کشورها یستینیفم شیخوانش گرا

 یهاخوب وجود دارد؟ با توجه به داده یحکمران

آنان از  یکه نوع تلق رسدیموجود، به نظر م

ناقص،  یابر مطالعه یخوب مبتن یحکمران

است.  یفرهنگ یبه بسترها توجهیو ب یداورشیپ

از  تنآثار سه  ی، پس از بررسهمقال نیدر ا

حوزه، خوانش  نیدر ا پردازانهینظر نیتربرجسته

قرار  یابیمورد ارز ینید انیآنان از نگاه نوگرا

خوب در  یحکمران لیروند تسه تاًیو نها ردیگیم

 شودیم انیب ینید انینوگرا یابیبا توجه به ارز رانیا

 .(1398، و همکاران یوسفی ی)حاج

خوب در  یحکمران یبه بررس اینیو محمد ییصحرا

 یرفسنجانیمرحوم هاشم یجمهور استیدورات ر

خوب:  یحکمران یالگو»اند. در مقاله پرداخته

دولت  یاسیاقتصاد س لیتحل یبرا یچارچوب

 سندگانینو(« 1376-1368) یرفسنجانیهاشم

 یهاالزامات و ضرورت د،یمعتقدند در عصر جد

کرده  رییتغ یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس

دولت و ملت به وجود  نیاز روابط ب یاو شکل تازه
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گذار استیس دیدولت با دیآمده است در روابط جد

باشد و براساس  یکل یهایمشکننده خطنییو تع

 نییرا تع یاسیمحدوده عمل س یچارچوب حقوق

ثروت را سرلوحه خود  دیتول یکند بخش خصوص

 یعموم جیبس قیاز طر ینقرار دهد و جامعه مد

و  یاسیس ،یمشارکت در ابعاد اقتصاد یبرا

جامعه و دولت را  انیارتباط متقابل م یاجتماع

 .(1397 ،یمحمدو  یی)صحرا کند لیتسه

 انیبناقتصاد دانش خوب در تحقق یحکمران نقش

 یکیچهارگانه(  چی)در قالب مدل مارپ رانیدر ا

 یانجام شده در حوزه حکمران یهااز پژوهش گرید

و  یمقاله نجف نیاست. در ا رانیخوب در ا

 چیمارپ ژهیبه و میمفاه فیهمکارانش پس از تعر

 یارتباط یهاکانال ،یفیچهارگانه در بخش توص

 حیرـتش انیصاد دانش بنـخوب و اقت یانرـحکم

 ،یاقتصادسنج ی. سپس به کمک الگوکنندیم

 یهاستمی)به عنوان هدف س ینوآور نیرابطه ب

 یها( و شاخصانیبنو اقتصاد دانش ینوآور

 نییشود. به منظور تبیم یخوب، بررس یحکمران

 ان،یخوب با اقتصاد دانش بن یرابطه حکمران

 یو کشورها رانیا درخوب  یحکمران یهاشاخص

به عنوان  ایآس یو جنوب شرق یشمال یاروپا

در شاخص  ییباال ازاتیامت یکه دارا ییکشورها

شود یم سهیهستند، با هم مقا انیاقتصاد دانش بن

 (.1398، ی)نجف
 

 ها. مواد و روش2

به  قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نیا

 یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل یفیصورت توص

است و با مراجعه به  یااطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 

 ی. مالحظات اخالق3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 هاافتهی. 4

که، شش  دهدیپژوهش حاضر نشان م هایافتهی

 ییگوخوب عبارتند از: پاسخ یشاخصه مهم حکمران

و  نیقوان تیفیقانون؛ ک تیو حق اظهار نظر؛ حاکم

 ؛یاسیثبات س ؛یدولت یاثربخش ییمقررات؛ کارا

 و هاشاخص نیکنترل فساد. با در نظر گرفتن ا

در  یبانک جهان یارقام منتشر شده از سو بررسی

 تیفیک»و  «یدولت یاثربخش ییکارا»لفه ؤم  دو

 یدولت اقا یهاالگو در سال نیا« و مقررات نیقوان

 یروحان یو آقا (1392-1385نژاد )یاحمد

نام برده  یرهایمتغ دهدی( نشان م1393-1398)

 رانیا یاسالم یجمهور یشده بر روند رشد اقتصاد

 یکه بهبود یاند. به طورداشته یمیمستق ریثأت

موجب بهبود  ازدهمیدر دولت  شاخص 2 نیا وندر

 شده است. رانیدر ا یشاخص رشد اقتصاد

 

 . بحث5

 «خوب یحکمران یالگو» ی. چارچوب نظر5-1

سنجش  اریمع افتهیتوسعه یکشورها در امروز

حال  خوب در تیحاکم به یاز دموکراس یسالمت

خوب از جمله  تیحاکم یهااست. شاخصه رییتغ
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 یبنداساس آن رتبهاست که کشورها بر یموارد

 یاز کشورها یاریها در بس. دولتشوندیم یاقتصاد

 ها وبرنامه یاجرا و یجهان همواره به دنبال طراح

آن بتوانند کشور  قیهستند که از طر هاییاستیس

 شتریتوسعه هرچه ب و شرفتیپرا به  مردم خود و

نان به ارمغان آ یسعادت و رفاه را برا برسانند و

تاکنون  ن،ی(. بنابرا390 ،1992)کنث،  اورندیب

 نیبه ا لین یبرا یمختلف یاقتصاد هاییاستراتژ

کار مختلف به یکشورها یهاحکومت یهدف از سو

که  ییهادهیاز ا یکی انیم نیشده است، در ا رفتهگ

مواجه  یمطرح و با استقبال خوب 1980سال  در

بوده است که ضمن « خوب یحکمران» دهیا شده،

نهادها و  ران،ینقش مد ،یبر عامل اقتصاد دیکأت

دهد. یدر امر توسعه را مدنظر قرار م یمقررات دولت

ن آ یاست که ط یخوب روند یحکمراندر واقع 

 کی یاقتصاد و یمنابع اجتماع تیریدر مد قدرت

 تو،ی)اسپوز شودیتوسعه تجربه م یکشور برا

1390 ،325.) 

که در ایست خوب از جمله مباحث تازه حکمرانی

المللی جهان دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین

را به خود معطوف نموده است. محققان حکمرانی 

خوب را با رویکردها )فرایندی، لیبرالیستی و 

سوسیالیستی(، ابعاد )سیاسی، اقتصادی و انسانی( 

 وسعهو اهداف )توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و ت

 توجه با اما. اندودهپایدار انسانی( گوناگون تعریف نم

 حکمرانی مبحث بودن ایرشتهمیان و پیچیدگی به

 این به کالن نگاهی با که دارد وجود ضرورت این

 گوناگون هایفهرست ارایه جای به و پرداخته مقوله

 الگوهایی طراحی به خوب حکمرانی هایویژگی از

گوناگون این پدیده  ایهجنبه که گردد مبادرت

 چندبعدی را تبیین نماید.

 

 خوب ی. اصطالح حکمران5-2

به  یحکمران ،یشناسخوب. از نظر واژه یحکمران

ا بکردن تیهدا یبه معنا Kubernan یونانیواژه 

رابطه  در« افالطون» و توسط گرددیمکردن براداره

نظام حکومت استفاده شده  یطراح یبا چگونگ

 Gulbernaneلغت  شهیر یونانیاصطالح  نیاست. ا

م یاست که بر همان مفاه یوسطقرون  نیدر الت

کند یراندن داللت م ای یگذارکردن، قانونتیهدا

 (.1384)هداوند، 

 Goodخوب در برگردان  یحکمران اصطالح

Governance فیاساس تعرگذاشته شده است. بر 

خوب  یبرنامه عمران سازمان ملل متحد، حکمران

اساس بر یمنابع عموم تیریعبارت است از مد

کارآمد و عادل و  ییقانون، دستگاه قضا تیحاکم

. یدارحکومت ندیمشارکت گسترده مردم در فرآ

 یکشور، برا کیمنابع  تیریخوب مد یحکمران

شده است و شامل  نییبه اهداف تع دنیرس

 یهااست که افراد و گروه ییراهکارها و نهادها

دنبال کردن حقوق  ییها، تواناآن قیاز طر یاجتماع

 توانیم گریخود را داشته باشند. به عبارت د یقانون

که در آن قدرت  دینام یخوب را روش یحکمران

کشور  کی یو اجتماع یاقتصادمنابع  تیریمد یبرا

)بانک  گردد دانستیتوسعه اعمال م یدر راستا

 .(1992 ،یجهان

اصطالح را نظام  نیا یمردوخ دیزیهمچون با یبرخ

خوب  ییحکمروا گرید یو برخ ریتدب ستهیشا
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اصطالح  نیاند. به هر حال منظور از اترجمه کرده

اعمال قدرت و رابطه شهروندان با حکومت در  وهیش

بر  یاعمال قدرت مبتن نیکشور است. اگر ا کی

فرد( مشارکت  تیقانون )در برابر حاکم تیحاکم

نظام  نیباشد، احاکمان  ییو پاسخگو شهروندان

خوب  ی. حکمرانابدییخوب م یصفت حکمران

 اتیدر ادب 1990که از اواخر دهه  است یمفهوم

. دیتوسعه مطرح گرد یمعما دیتوسعه به عنوان کل

در  توانیخوب را م یحکمران دگاهیسرمنشاء د

حل . بارناد راهافتیچستر بارناد  یهاشهیاند

و  یرا در همکار یمسائل اجتماع زا یاریبس

 ،یدولت یهاسازمان نگرایاز باز یامشارکت شبکه

 داندیم یمردم یو نهادها یبخش خصوص

 .(1396زاده، و امام جمعه انی)صفر

امور و  میاداره و تنظ یدر لغت به معنا یحکمران

کنندگان اطالق شهروندان و حکومت انیرابطه م

اشاره به پاسخگو بودن هم در  یشود. حکمرانیم

 یو هم اجرا دارد. حکمران یگذاراستیحوزه س

دوم کمتر  یاز جنگ جهان شیپ یهاخوب در سال

 یبا مفهوم 1980شد اما در طول دهه یاستفاده م

فراتر از  یزیظهور کرده است که به چ دیدج

اصطالح  نیحکومت )دولت( اشاره استفاده دارد. ا

ترادف با واژه دولت شده آکسفورد م یدر فرهنگ

 یاسیس شمندانیاند 1980است. اما در طول دهه 

کار کردن آن از دولت به زیمتما یاصطالح را برا نیا

 اریخوب مفهوم بس یگرفتند. در واقع حکمران

که محصول مشارکت  ردیگیمبررا در یاستردهگ

است  یو بخش خصوص یسه نهاد دولت، جامعه مدن

 یضرور داریپا یتوسعه انسان یها براهر سه آن

بارور به  یو حقوق یاسیس طیهستند. دولت مح

اشتغال و درآمد را  یآورد، بخش خصوصیوجود م

و  یاسیتعامل س یآورد و جامعه مدنیم دیپد

مشارکت در  یراـفعال ب یهاوهگر یاجتماع

را  یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد یهاتیفعال

نو  یتیخوب نه تنها روا یکند. حکمرانیم لیتسه

بشر، حقوق ،یچون دموکراس یمیاز مفاه

قانون است، در  تیمشارکت و حاکم ،ییپاسخگو

 نیدهد که همه ایبه دست م یحال چارچوب نیع

اهداف  وجمع شوند  جاکیها در اهداف و ارزش

 ،یاسیس ،یاعم از توسعه اقتصاد یتوسعه انسان

مردم، دنبال شود،  تیبا محور یو فرهنگ یاجتماع

محور است. توسعه انسان تگریخوب روا یحکمران

را  یمباحث نهیزم نیکه در ا یمرجع معتبر نیاول

در  یاست که در گزارش یمطرح نموده، بانک جهان

آمد، کار  یمنظام عمو آن را به عنوان 1989سال 

گو و پاسخ یقابل اعتماد و نظام ادار یینظام قضا

، 1992نموده است )کنث،  فیتعر یخدمات عموم

392.) 

خوب  یحکمران یجهان یحکمران یهاشاخص

 نیکشورها است. ا یبه مفهوم اداره دیجد یکردیرو

در  داریپا یبه توسعه یابیبا هدف دست کردیرو

گفتمان مدرن مطرح شده که در آن بر کاهش فقر، 

 دیراد تأکـاف یشغل و رفاه، رشد و توسعه جادیا

 یگفتمان بر استفاده نیکانون اشود. نقطه یم

منابع  تیریها در مدتیظرف یاز تمام نهیبه

 نتریمتمرکز شده است و از مهم یاسیس/یاجتماع

تفکر، نسبت به حضور زنان در  رییآن تغ هایدال
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 تو،ی)اسپوز شودیمحسوب م یاجتماع یصحنه

1390 ،327.) 

 یو ادار یاسیس ،یسه بعد اقتصاد یدارا یحکمران

است که  ییهاندیشامل فرا یبعد اقتصاد است.

دهد و یقرار م ریثأکشور را تحت ت کی یهاتیفعال

بعد  در ارتباط است. گرید یهابا اقتصاد کشور

 یبرا یریگمیتصم یهاندیآن اشاره به فرا یاسیس

آن هم به  یادارجنبه  هاست.استیس میتنظ

 پوری)قل ها داللت داردیمشخط یاجرا ستمیس

خوب  یحکمران .(24 ،1395مقدم و همکاران، 

نشدن فساد، احترام به نظر  نهیکننده کمنیتضم

هاست.  یریگمیدر تصم ریپذبیها و اقشار آستیاقل

داند که قدرت یم یرا روش یحکمران یبانک جهان

توسعه  یبرا یاجتماع و یمنابع اقتصاد تیریدر مد

 کشور اعمال شده است. کی

خوب عناصر  یاز حکمران ریچند دهه اخ فیتعار

 نز،ی. از نظر جانسون و مردیگیمرا دربر یتیریمد

شود: یم فیها تعریژگیو نیخوب با ا یحکمران

ه در ـکارآمد جامع تیریون، مدـومت قانـحک

و روشن بودن  ییگوناگون، پاسخگو یهانهیزم

نهادمند،  یهانظارت یحکومت ماتیرفتارها و تصم

 عیتوز ،یگستر تیگسترش امن ،یگسترعدالت 

 یهاخدمات و ارزش یکاالها یعادالنه و منطق

ها و گروه یو مدن یاسیمشارکت س ،یادیبن

فساد و  ریو کاهش چشمگ یاجتماع ینهادها

 (.2000گوناگون )جانسون،  یهانهیدر زم ضیتبع

 

 

و  یخوب، بانك جهان یحکمران ی. الگو5-3

 توسعه

 یبرا دـیزاره جدـوب در آغاز هـخ یرانـحکم

پابه عرصه  یجهان دیجد یهاازیدادن به نپاسخ

مانند  یاز عوامل یکه ناش ییازهایگذاشته است، ن

، توسعه یانسانیرویجوامع، توسعه ن یافتگیرشد

و نقش  یساالررشد مردم ژهیجوامع و بو یاسیس

 ملت است.-دولت دیدولت و روابط جد دیجد

 یمبرم ازیتوسعه ن ندینظر نگارندگان، اساساً فرآ از

 نیدارد. در ا هاتیاز تمام ظرف یبه استفاده حداکثر

 زین یصادـاقت یو ابزارها هاتیرفـظ زـین انیم

. شوندیتوسعه محسوب م ندیعامل در فرآ نتریمهم

 یاقتصاد هایتیکه وسعت فعال زانیبه هر م

سوءاستفاده  یفضا برا زان،یبه همان م ابدیگسترش 

 ایتوسعه هایهمبرنا جه،یدر نت .شودیم جادیا

مناسب جهت  ابزارهای از چنانچه هادولت

 حجم عمالً نباشد، منداز فساد بهره یریجلوگ

فساد خواهد  ردرگی هادولت یاز مبادالت مال باالیی

 شد.

داغ  یبه موضوع لیتبد یحکمران ر،یاخ انیدر سال

 نیشده است و ا یو عموم یبخش دولت تیریدر مد

در  یاست که حکمران یواسطه نقش مهممسئله به

اصطالح  کند.یم فایسالمت اجتماع ا نییتع

توسعه  اتیدر ادب یاخوب بطور گسترده یحکمروان

از علل  یکیبد به عنوان  یکرده و حکمران دایرواج پ

به  یابیدر دست یجوامع امروز یناکام یاساس

 شده است. یتوسعه معرف

از  یخوب، تالش یحکمران یمعتقدند الگو یبرخ

با هدف سوق کشورها به  یبانک مرکز یسو
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باالخص در  یدارهیسرما یایدن یساختار

 یاز راهکارها یکیجهان سوم بوده است.  یکشورها

خأل قدرت در  نیبرطرف کردن ا یارائه شده برا

 یکارآمدساز یجهان سوم، تالش برا یکشورها

 چ،یلفت و انیبود. آدر شورهاک نینهاد دولت در ا

در سطح  دهیا نیا عیاشاعة سر لیاز دال یکی

نظام  یمباحث مرتبط با توسعه را فروپاش

نظام  یمعنا که با فروپاش نیداند؛ به ایم یستیکمون

 نکهیاز ا یاواهمه چیغرب بدون ه ،یستیکمون

 وندند،یبپ سمیجهان سوم به جبهه کمون یکشورها

در  یزیتجو یهااستیاز س یرسکیاقدام به اعمال 

 یهاکرد که ملزم کردن حکومت ادشدهی یکشورها

کردن  کیسوم به دموکراتجهان  یکشورها

ها بود استیس نیاز ا یکیشان، یتیسازوکار حاکم

زمان بود که  نیهم از(. 369، 1384 چ،ی)لفت و

 یتواند در راستایکه م یدر بستر نقش تیحاکم

 یشد. بانک جهان فیزتعرکند، با فایتوسعه ا جادیا

که در « و توسعه تیحاکم»با عنوان  یدر گزارش

خوب را مترادف  یمنتشر کرد، حکمران 1992سال 

 کار برده استتوسعه، به انیعاقالنه جر تیریبا مد

 .(1، 1992 ،ی)بانک جهان

خوب هم حائز  یدرک حکمران ینکته برا نیا ذکر

 هیمفهوم برگرفته از نظر نیاست که ا تیاهم

است و محصول مشارکت سه نهاد دولت،  یینهادگرا

. بانک باشدیم یو جامعه مدن یبخش خصوص

اساس شش شاخص خوب را بر یحکمران یجهان

 ییکارا ،یاسیثبات س ،ییگونظر و پاسخحق اظهار

قانون و  تیو مقررات، حاکم نیقوان تیفیدولت، ک

، و همکاران ی)سامت کندیم فیکنترل فساد تعر

خوب  یتوان گفت حکمرانیم یطور کل به .(1390

و...(  ییاجرا ،یاقتصاد ،یاسی)س تیریمد نیتمر

شده  نییبه اهداف تع دنیرس یکشور برا کیمنابع 

 ییراهکارها و نهادها رندهیگدربر نیتمر نیاست. ا

ها آن قیاز طر یاجتماع یهاافراد و گروه کهاست 

خود را با  یو حقوق قانون قیعال یریگیپ ییتوانا

ها داشته باشند )کافمن و تیتوجه به محدود

 .(2003همکاران، 

خوب را به  یمتون حکمران یآنکه برخ رغمیعل

دانست  دیبا یول برند،یبکار م زیدولت خوب ن یمعن

همه  رایز ستند،ین گریکدیدو مفهوم مترادف  نیکه ا

و  شوندینم خالصه هیجامعه در قوه مجر ینهادها

کشور به اندازه  کیدر روند اداره  زینهادها ن ریسا

از   یاریبس انیهستند. اما در م میخود سه

اتفاق نظر وجود دارد که وجود  نیا شمندانیاند

خوب است.  یحکمران یدولت خوب، شرط الزم برا

حال عالوه بر ساختار حکومت، مردم و  نیدر ع

خوب  یحکمران گریاضالع د زین یاجتماع ینهادها

گفت  توانیحال م نی. در عدهندیرا شکل م

به خاطر عدم اعتماد به دولت  یمفهوم حکمران

که در  یدولت تیریمد رایشکل گرفته است ز

حل مشکالت  یبرا یابزار قو کیگذشته به عنوان 

مواجه شده  تیبا بحران هو شد،یفرض م یاجتماع

 است.

طرح شده  اتیو مباحث و ادب میتوجه به مفاه با

آن را معطوف به  توانیخوب م یحکمران رامونیپ

سه بخش:  یاز همکار یدیجد بیالگو و ترک افتنی

دانست. در  یو بخش خصوص یدولت، جامعه مدن

به عنوان مدافع حقوق  یمدن یالگو نهادها نیا
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به منظور  یمشارکت مردم تیدر تقو یشهروند

 ،یعموم یهایگذاراستیبر س یرگذاریتأث

در  دیبه عنوان عامل تول یاند؛ بخش خصوصمطرح

 یناخالص مل دیدر رشد تول یگذارهیسرما تیتقو

اقتصاد و  یایدرآمد سرانه و پو شیبه منظور افزا

و سرانجام  شود؛یم دهید یرفاه نسب جادیبازار و ا

 یهاتیکننده فعاللینقش دولت به عنوان تسه

 داریتوسعه پا یبرا یطیمح یسازفراهم رد یعموم

در جامعه  یبه منظور ثبات و توسعه عدالت اجتماع

 (.1997 ،پی دی ان وی) گرددیم یابیارز

مطلوب  یحکمران یالگو ینظر نگارندگان، مبان از

ه ـب تیحاکم» یمشترک تئور یبه همان مبان

چهارچوب،  نی. در اگرددیبازم «تیمسئول یمثابه

 ه،یاقتدار عال کی صرفاً نه هادولت یمل تیحاکم

. باشدیدولت در برابر شهروندان م تیبلکه، مسئول

مطلوب ارتباط  یحکمران یالگو گر،ید یاز سو

و عناصر « قانون تیحاکم» یبا تئور یکینزد اریبس

به عدالت،  یدسترس ت،یمهم آن از جمله شفاف

بودن نظام  ینبیشیقابل پ ،یحقوق تیجزم

موارد به عنوان  نی... دارد. تمام او ییقضا-یحقوق

. شوندیمبارزه با فساد محسوب م یاصل یرهایمتغ

 یراموضع ب نترییاصل زین هیاقتصاد و سرما یفضا

است  لیدل نیبه هم شود؛یفساد محسوب م جادیا

از جمله گروه  المللینیب یاقتصاد هایکه سازمان

 یحکمران یبر الگو ایژهیتمرکز و یبانک جهان

 مرتبط با آن دارند. یهایمطلوب و تئور

 

 

 

 

 خوب یحکمران ی. شش شاخص الگو5-4

مورد قبول پژوهشگران در  یکنون هایشاخص

است  یخوب، شش شاخص یحکمران یالگو یبررس

گونه . همانشودیارائه م یبانک مرکز یکه از سو

 یادیتالش ز یگفته شد بانک مرکز ترشیکه پ

شاخص انجام داده است.  نیتوجه کشورها به ا یبرا

اساس شش خوب را بر یحکمران ،یبانک جهان

 تیها وضعآن هیو بر پا ودهنم فیشاخص تعر

هر دو سال  2002تا  1996را در دوره  یحکمران

به بعد به صورت ساالنه در  2002و از سال  کباری

 قرار داده است.  یابیمختلف مورد ارز یکشورها

که در  یخوب براساس سند یبحث حکمران در

و  یتوسط کافمن، کر یبانک جهان 2006سال 

خوب شش  یانتشار داده، حکمران یماستراز

 یرییها نسبت به قبل تغشاخص دارد و  شاخص

ها و اسناد است که درگزارش ییهانکرده و همان

 افتنی تیمطرح بوده است. هرچند با اهم زین یقبل

 داریپا ةد توسعخوب در رون یاناصول حکمر تیرعا

 میمفاه یسازیکم یبرا یمختلف یهادهیکشورها، ا

خوب مطرح شد و نهادها و  یشده در حکمرانارائه

 یرا برا یمتفاوت یهاگوناگون مؤلفه یهاسازمان

 یمعرف یحکمران تیفیو ک تیسنجش وضع

 یمانند تمامها )بهشاخص نینمودند. هرچند ا

 ییهایکاست ی( دارایهانج یبیترک یهاشاخص

معطوف به  یشناختروش یبوده و عالوه بر نقدها

 یاسیبه اهداف س زین ییشمول، نقدها

 نیا یبررس کنیها وارد است، لدهندگان آنتوسعه

ها از خالل آن رانیا تیها و توجه به وضعشاخص

شناخت وضع موجود  یدر راستا یگام تواندیم
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شده،  یمعرف یهاانواع شاخص انیباشد. از م

که توسط بانک  یجهان یحکمران یهاشاخص

 تیاز مقبول شود،یو محاسبه م یمعرف یجهان

 نیا دارند. با یشتریبرخوردار بوده و رواج ب یشتریب

و  یبه معرف زین یگرید یالمللنیب ینهادها حال

و  یمحمداری)عرب  اندمحاسبه شاخص پرداخته

 .(1399خوشمردان،  یلیاسماع

 یزندگ طیشرا یابیبا ارز زین یجهاناکنون بانک هم

به موضوع  یفیدر درون کشورها از جنبه ک

که از بانک  ینگرد، در گزارشیخوب م یحکمران

کشورها در فاصله  یحکمران تیدرباره وضع یجهان

به دست آمده است، شش  2006تا  1996 یهاسال

قرار گرفته که عبارتند از:  یابیشاخص مورد ارز

مقررات،  تیفیک ،ییپاسخگونظر و حق اظهار»

قانون و  تیحاکم ،یاسیثبات س ،یدولت یاثربخش

بد با  یحکمران یاز نظر بانک جهان« کنترل فساد.

نمودن قدرت، فقدان حقوق بشر،  یشخص نیعناو

و و ـپاسخگرـیغ یها، دولتدهش هـنیفساد نهاد

خوب  یحکمران عتایمنتخب مترادف است و طبریغ

ذکر شده خواهد بود. برنامه توسعه  اردعکس موبر

گونه نیخوب را ا یسازمان ملل متحد، حکمران

است  یخوب کوشش یحکمران»نموده است:  فیتعر

 ت،ـیون، شفافـقان تـیمـت حاکـدر جه

 ،ییکارا ،یمشارکت، برابر ،یریپذتیولـمسئ

در  کیاستراتژ دگاهیو د ییگوپاسخ ،یاثربخش

و  )دباغ «یدارو ا یاقتصاد ،یاسیس اعمال اقتدار

آنکه مفهوم و ابعاد  یبرا .(3-5، 1388، نفری

خوب بهتر روشن شود، مناسب است  یحکمران

ها شاخص نی. البته امیآن را مرور کن یهاشاخص

در متون مختلف، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ 

 میکوشیم نجایا متفاوت ذکر شده است. ما در نام،

 :میاشاره کنها آن جهیبه حاصل نت
 

 نظرو حق اظهار ییگوپاسخ .5-4-1

و  انیب یها به آزادشاخص نیتراز مهم یکی

شاخص  نیگردد. مقصود از ایبرم یاسیمشارکت س

در  توانندیاست که شهروندان م یمشارکت زانیم

 نیداشته باشند. ا یاسیانتخاب دولت و نظام س

احزاب و  یآزاد ان،یب یآزاد زانیم انگریشاخص ب

 یجمع یهارسانه یها و اجتماعات، و آزادتشکل

در  یشتریجامعه نقش ب کی. هر چه مردم در تاس

حاکمه داشته باشند،  ئتیزمامداران و ه نییتع

 ریها و نظاها و انجمنحضور و نقش احزاب و تشکل

و  یجمع یهاباشد، و رسانه شتریها در جامعه بآن

و نظرات خود  تیفعالافراد مختلف نتوانند آزادانه 

از  یبهتر تیده وضعدهنکنند، نشان انیرا ب

و حق  ییخوب در شاخص پاسخگو یحکمران

 .(75، 1390 ،ی)نادر اظهارنظر است
 

 قانون تی. حاکم5-4-2

قانون به اصول  تیملل از حاکمسازمان فیتعر

 یاشاره دارد که در آن همه افراد و نهادها تیحاکم

پاسخگو هستند.  نیدر برابر قوان یو دولت یخصوص

اند، به طور منتشر شده یکه به طور عموم ینیقوان

ور مستقل حکم ـه طـد، بـشونیرا مـاج یمساو

 یللالمنیسازگار با حقوق بشر ب شوند و ضمناًیم

 تیحاکم یبانک جهان فیاساس تعرهستند. بر

قانون به دنبال محدود کردن قدرت دولت و 
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استفاده روندان در مقابل سوءشهت از حقوق محافظ

 ی)طالب فاده خودسرانه دولت از قدرتش استبا است

 .(14، 1396و همکاران، 

اند و تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی اینکه

ها اطمینان داشت با این توان به اجرای آنمی

ویژه شود. در این شاخص بهشاخص ارزیابی می

های رمـوع جـاحتمال وقاجرای قراردادها، 

آمیز، اثربخشی و قابلیت شونتآمیز و غیرخخشونت

بینی عملکرد محاکم قضایی، در یک جامعه پیش

 (.19 ،2002است )کافمن و همکاران،  ظرمدن

 یحکمران یهالفهؤقانون عالوه برآنکه از م تیحاکم

اصول برجسته  از ،شودیخوب محسوب م

 گردد.یمحسوب م زیکشور ن کیدر  یدموکراس

خصوص به کشور و کی نیقوان تیاهم نیهمچن

است که مالک  ییکشور تا جا کی یاساس قانون

 کی نیقوان سنجش کشورها از جهات مختلف،

 ینماتمام نهییآ عنوانبه  یکشور است. قانون اساس

احترام به  ،یبشر،عدالت حقوق یبرابر تیرعا

 یو برابر هایآزاد نیمأت تاًیو نها یانسان هایارزش

 یباشد. از سویم ژهیو تیاهم یشهروندان دارا

 چیاست و ه ینسب یقانون مفهوم تیحاکم گرید

کامل قانون باشد.  یاجرا یتواند مدعینم یکشور

و  اندیجامعه واقع کیدر  نیقوان زانیتا چه م نکهیا

 نیداشت با ا نانیآنها اطم یبه اجرا توانیم

 .شودیم یابیشاخص ارز
 

 و مقررات نیقوان تیفی. ک5-4-3

بر بازار و  نیقوان ریثأبر ت ژهیبه طور و شاخص نیا

ناسازگار با بازار دقت و تمرکز دارد.  یهااستیبر س

ها، عدم نظارت متیکنترل ق لیاز قب ییهااستیس

وضع  نهیهز ن،یو همچن یبانک ستمیبر س یکاف

اندازه بر تبادالت ازشیب تیمحدود یبرا نیقوان

و مقررات  نینقوا تیکمو  تیفیک. یتجارت خارج

 مؤثر است یفساد ادار ریو تکث دیدر تول یتا حد

 .(157، 1396و همکاران،  ی)مراد

 یو مقررات بسترساز رشد اقتصاد نیقوان تیفیک

و  نیقوان تیفیک یدارا یکشور رایخواهد بود ز

و  یمحوربه روح علم یمقررات باالتر است که متک

 یجهت رفع موانع در تمام اتیمنطبق بر واقع

 ریخواهد بود، عادالنه و فراگ یاقتصاد هایتیفعال

 است یکنندگمیتنظ تیفیک انگرینما نیبودن قوان

وب محسوب ـخ یرانـحکم یول اساسـکه از اص

عوامل اختالل را در  میشاخص با تنظ نیشود ایم

و  نیقوان تیفیهرچه کبازار در ارتباط است، 

ور ـر باشد، آن کشـور باالتـکش کیررات در ـمق

 ه باشدـداشت یرـبرت یتواند توسعه اقتصادیم

 .(12، 1395 ،یابیتلیو مهر یآباد)شاه
 

 یدولت یاثربخش ییکارا .5-4-4

کارآمد  یدولت، وجود دستگاه ادار یبخشاثر الزمه

از قدرت و مهارت  دیکارآمد با یدستگاه ادار است.

اداره امور کشور برخوردار باشد از بروز  یالزم برا

کند، از  یریشگیها پاستیدر س ریچشمگ راتییتغ

 یهاسمیو مکان ردینپذ ریثأت یاسیس یفشارها

 یباشد. برا تهداش دیجد یهارویجذب ن یشفاف برا

نقش خود را با  دیداشتن دولت کارامد، دولت با

 متناسب و هماهنگ کند. شیهایتوانمند
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دهنده نشان دیدهد بایدولت انجام م چه را کهآن

ها دولتباشد.  یو خصوص یبخش دولت یهاییتوانا

 یهای، توانمندشانیدر نهادها دیخون جد قیبا تزر

 ازمندیتنها نامر نه نیا بخشند.یخود را بهبود م

است، بلکه مستلزم  افتنی ییاجرا تیظرف جادیا

است که به  ییهاو هنجار نیساختن قوان نهینهاد

 یدهد تا طبق منافع جمعیم زهیانگ یمقامات دولت

سرانه خود تیحال فساد و فعال نیعمل کند و در ع

 سازد. یرا محدود م

به نفع کسب و کار،  یگذاراستیشاخص س نیا

، کارکنان دولت تیفیک ،یدولت ینهادها ییکارا

 یاز فشارها یو خدمات کشوراستقالل استخدام 

 ،ی)بانک جهان ردیگیمرا دربر رهیو غ یاسیس

2012.) 

 

 یاسی. ثبات س5-4-5

سیاسی و فقدان خشونت بیانگر احتمال  ثبات

طرق سرنگونی یک حکومت و نظام سیاسی از 

آمیز است. عمده غیرقانونی یا ابزارهای خشونت

ربوط به تروریسم و خشونت بحث این شاخص م

اساس این شاخص، هرچه احتمال نبودن است. بر

دهنده اشد نشانسیاسی در یک کشور بیشتر ب ثبات

و هرچه کشوری از ثبات  ستحکمرانی ضعیف ا

بیشتری برخوردار باشد، در زمینه سیاسی 

کند حکمرانی خوب امتیاز باالتری را کسب می

 یشاخص به بررس نی(. ا2007و هارت،  تری)د

 یبه چگونگ یاسیس از جمله ثبات ییهالفهؤم

مبارزه با  ت،یگردش قدرت در کشور، کنترل امن

ه مخالفان یو عدم استفاده از خشونت عل سمیترور

 پردازد.یم یاسیس

 

 . کنترل فساد5-4-6

است  نیا ردیگیشاخص مدنظر قرار م نیدر ا آنچه

ورد ـه حد مـتا چ یو دولت یومـدرت عمـکه ق

شاخص، هم  نیا و در گرفته است استفاده قرارسوء

بزرگ و  یو کوچک و هم فسادها یجزئ یفسادها

شاخص هرچه  نی. براساس اشودیکالن را شامل م

نخبگان و در  ریو دولت در تسخ یاسینظام س

 یباشد، نشان حکمران یصوصخدمت منافع خ

 حیرا تشر یقو یحکمران انگریو عکس آن ب فیضع

 کند.یم

از استفاده از  یریفساد به مفهوم جلوگ کنترل

 یدر جهت منافع شخص یقدرت و امکانات عموم

 انیمانند فساد در م ییهاشاخص مفهوم نیاست. ا

 ریضد فساد، تأث یرهایتدب یاثربخش ،یمقامات رسم

 ای یپرداخت اضاف ،یخارج یهاهیماآن بر جذب سر

 هاو مانند آن یاقتصاد یگرفتن مجوزها یرشوه برا

، 1396و همکاران،  ی)مراد کندیم یریگرا اندازه

158). 
 

 انیآقا هایدر دولت« خوب یحکمران. »5-5

 ینژاد و روحانیاحمد

خوب چه در دولت نهم و دهم و چه در  یحکمران

خط  ریز یو دوازدهم، همواره نمرات ازدهمیدولت 

 یهارات شاخصـصفر را تجربه کرده است. نم

 یبانک جهان یخوب از سو یگانه حکمرانشش

به  یاز عال 2.5 یو منف 2.5مثبت  فیدو ط انیم



   1400                                                 1401نامه جستارهای نوین فقه و حقوق، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه /32

 

ه ـب است کـده است. جالـص شـمشخ فیضع

-1385مقاله ) نیدر ا فتهپژوهش قرار گر یهاسال

از شش  یشاخص چی( در ه1396 -1393و  1388

نظر و )حق اظهار خوب یشخاص سنجش حکمران

ثبات  ،یدولت یمقررات، اثربخش تیفیک ،ییپاسخگو

 هیقانون و کنترل فساد.( در حط تیحاکم ،یاسیس

که  یااند. مسئلهصفر را کسب نکرده یمثبت و باال

ناک و ـاسف ار رانـیدر ا یرانـحکم تیـوضع

 دهد.یکننده نشان مرانـنگ

 یدولت یاثربخش ییلفه کاراؤدو م یادامه به بررس در

 یآقا یهاومقررات در دوران دولت نیقوان تیفیو ک

 یروحان ی( و آقا1392-1385)د انژیاحمد

 (ی)آمار در دسترس بانک جهان (1398 -1393)

 :میاپرداخته

 

 یدولت یاثربخش یی. کارا5-5-1

 یدولت یخشـربـاث ییص کاراـه شاخـب خستـن

خدمات  تیفیشاخص، ک نی. در امپردازییم

استقالل آنها از  زانیو م یخدمات شهروند ،یعموم

 تیفیک نیمدنظر است. همچن یاسیس یفشارها

و  یو دولت یعموم یهایمشخط یو اجرا نیتدو

ها استیس نیکه دولت در برابر ا یتعهد زانیم

. ردیگیقرار م یابیکانون ارز رشاخص د نیدارد، در ا

و  یخدمات عموم تیفیچه کهر جهیدر نت

به دور  یعموم یهایمشبهتر باشد و خط یشهروند

وضع و اجرا  یاسیس یهاربطوها و خطاز جنجال

 شتریها بدر قبال آن یاسیشوند و تعهد نظام س

 بهتر است. یحکمران تیباشد، وضع

 یبرا یبانک جهان یهالفه و شاخصؤم یبررس

 یروحان یقاآدولت  دهدیدولت نشان م ییکارا

نژاد کسب یاحمد یقاآنسبت به دولت  ینمره بهتر

توانسته در  همدازیدولت  نیکرده است. همچن

شاخص را تا  نیا یخود نمره منف ییابتدا یهاسال

 یکه از منف یاگونه. بهبهبود ببخشد یادیحد ز

و بهبود  شیدهم افزاکی یتا رنچ منف مدهچهار

از با ( ب1398) یانیپا یهااست. هرچند سال افتهی

 یاما در دوران آقاافول شاخص همراه شده است. 

نزول و  یبا کم یمحسوس ریینژاد بدون تغیاحمد

  یچ منفـدر رن یدولت یشـخباثر ییکاهش کارا

 دهم ثابت نگه داشته است.شش یدهم و منفپنج

دولت  ییدهد در سال ابتداینشان م نمارات

در محدوده  یدولت یینژاد نمره شاخص کارایاحمد

و  1386 یهادهم قرار داشته اما در سالپنج یمنف

 دهیدهم رسشش یبا افول به محدوده منف 1387

 یشاخص کم 1390تا  1388 یهااست. اما در سال

 انیحفظ نشده و در پا شرفتیپ نیاما ا افتهیبهبود 

 یدوده منفـسابقه محیدولت به عدد ب لیتحو

 شده است. کیدهم نزدهفت

 نینژاد در ایاحمد یهد در دورهینشان م آمار

 ریاز مس یانجام شده که نظام ادار یبخش اقدامات

 یخود منحرف کرده است. هرچند ناکارآمد یاصل

 نیدارد؛ اما از اول یخیتار شهیر رانیا ینظام ادار

 تیرینژاد انحالل سازمان مد یاقدامات دولت احمد

سازمان دو  نیکشور که از ساختار ا یزیرو برنامه

و معاونت  یو نظارت راهبرد یمعاونت هماهنگ

جمهور سیرئ یانسان یهیو سرما تیریمد یسعهتو

دو معاونت  نیدر ا یو مال یو تمام امور ادار لیتشک
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منظر  ه ازـک رـگیدامات دـگنجانده شد. از اق

امور انجام شد،  عیهدف تسر جمهور وقت باسیرئ

، 1395، یاز شوراها است )شورج یاریحذف بس

170). 

 یهادر سال یروحان یدولت آقا یگرید یاما از سو

 یدولت یاثربخش ییروند بهبود شاخص کارا یابتدا

که  یابرده است. به گونه شیخوب پ یرا با سرعت

دهم، در سال چها یدر محدوده منف 93در سال 

و  95 یهادهم و در سالدو یدر محدوده منف 94

 است. دهیدهم رسکی یبه محدوده منف 96

نتوانسته در  نیشیدولت هم مانند دولت پ نیا اما

روند خود را حفظ کند و شاهد  یانیپا یهاسال

 میدهم هستپنج یشاخص به محدوده منف سقوط

 (.1)جدول 

 

 و مقررات نیقوان تیفی. ک5-5-2

 میدهیقرار م یشاخص که مورد بررس نیدوم

و مقررات  است که بسترساز رشد  نیقوان تیفیک

 تیفیک یدارا یکشور رایخواهد بود. ز یاقتصاد

به روح علم  یو مقررات باالتر است که متک نیقوان

جهت رفع موانع در  اتیو منطبق بر واقع یمحور

خواهد بود، عادالنه و  یاقتصاد یهاتیفعال یتمام

 یکنندگمیتنظ تیفیک انگرینما نیبودن قوانریفراگ

خوب محسوب  یحکمران یاست که از اصول اساس

عوامل اختالل را در  میشاخص با تنظ نیشود ایم

و  نیقوان تیفیبازار در ارتباط است، هرچه ک

د، آن کشور ـر باشـکشور باالت کـیررات در ـمق

 ه باشدـداشت یرـبرت یتواند توسعه اقتصادیم

 .(12، 1395 ،یابیتلیو مهر یآباد)شاه

را  ریچون نکات ز یو مقررات موارد نیقوان تیفیک

زا در بازار مانند اختالل نی: تنظیم قوانردیگیمبردر

و  یاصولرـیموانع غ جادـیها، اتـمیرل قـکنت

 یهاتیو واردات، محدوددر صادرات  ریپاگودست

 کی سیتأس یهاتیدر بازار سهام، محدود دیزا

 یبرا ریاگمقررات دست و پ د،یجد یبنگاه اقتصاد

و همکاران،  ی)سامت ارز و موارد مشابه لیتبد

 یهااستیه در سـک یواردـ( م195، 1390

از  یشود و بخشیم دهید اریبس رانیا یگذارونـقان

 یدولتریغ یهاثر از نهادها و سازمانأآن هم مت

 است. 

 گریو مقررات هم مانند د نیقوان تیفیک شاخص

چندان  تیخوب، وضع یحکمران یهاشاخص

د و انژیاحمد انینخست آقا یهادر دولت یمساعد

شده تجربه نکرده است. براساس آمار ارائه یروحان

شاخص در دوران دولت نهم هر سال بدتر شده،  نیا

هرچند  افته،یبهبود  یکم ازدهمیاما در دولت 

 دارد. یتا نمره قابل قبول یادیفاصله ز

و  یروحان انیقاآ یهاص دولتـشاخ نیا در

اند. کسب کرده ینییپا ارینژاد نمرات بسیاحمد

 1.4 ید در محدوده منفانژیاحمد یدولت آقا

دور اول به محدوده  انیو پا 88شروع و در سال 

شاخص  یرساند. هرچند در دور دوم کم 1.7

 یکیاما به نزد افتیو مقررات بهبود  نیقوان تیفیک

آمار بانک  .افتیارتقا ن شتریب 1.5 ینفمحدوده م

 یساله آقا 8دهد در دوران ینشان م یجهان

چندان  تیوضع نیقوان تیفیشاخص ک نژاد یاحمد

 نداشته است.  یخوب



   1400                                                 1401نامه جستارهای نوین فقه و حقوق، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه /34

 

شاخص باالخص  نیا یروحان یبا شروع دولت اقا اما

 یاثربخش ییدر چهارسال نخست مانند شاخص کارا

که  یاداشته است به گونه یبل توجهادولت بهبود ق

 افتهیبهبود  1.9 یبه محدوده منف 1396در سال 

و  1397 یهاهم در سال نیاست. هرچند هم

 (.2)جدول  گرفته است یدوباره روند نزول 1398
  

 یاثربخش ییدو شاخصه کارا ریثأ. ت5-6

و مقررات بر رشد  نیقوان تیفیو ک  یدولت

 یاقتصاد

 یریگمیتصم ک،یاستاندارد نئوکالس یتئور

در مورد آغاز  یبخش خصوص رانیو مد نانیکارآفر

احاله  یارزش فعل اریرا به مع دیکسب و کار جد کی

 یایدن دمان،ید نیدهند. حال آنکه برخالف ایم

 تیفیو ک ستین یبدون اصطکاک یایواقع دن

بر منافع و  یسزائبه ریحاکم بر جامعه تأث ینهادها

و  نیدارد. قوان یاقتصاد تیفعال کی یهانهیزه

کسب و  کی یاندازراه ریمقررات اختالل را در مس

 یهانامهچون مجوزها و موافقت یکار به اشکال

و مقررات ناظر بر  نیقوان ر،یپاگودست یدولت

چون قانون کار،  یخصوص یهابنگاه تیفعال

 نهیباال و... هز یاتیبار مال ،یتجار یهاتیمحدود

دهد که یم شیرا افزا یگذارهیسرما یهاپروژه هیاول

بزرگ باشد،  یها به اندازه کافنهیهز نیاگر ا

 یگذارهیممکن است از سرما یعقالئ نانیکارآفر

 (.12 ،1996دست بکشند )بارو، 

 رانیدر ا نیقوان تیفیک ریثأدرخصوص ت نیچنهم

 ز،یگرسکیو ر یعقالئ نانیواضح است که کارآفر

 یو فاسد ینیبشیپقابلریغ یچنانچه با بوروکراس

بلندمدت در کارخانه  یگذارهیمواجه شوند، از سرما

اجتناب خواهند کرد و نامح نقل است  زاتیو تجه

 یبخش عموم یلیتکم یهایگذارهیکه به سرما

 یرسد که آگاهیبه نظر م اقیس نیبپردازند. به هم

قابل  یبه منزله جزئ یدولت یمشترک از بوروکراس

کوچک شده و متعهد به رشد بلندمدت  ،ینیبشیپ

 تر سازد.مخاطرهرا کم یگذارهیسرما

 نانیبه کارآفر توانندیم ستهیشا یهایبوروکراس

که  یمنفرد کمک کنند تا از پس مشکالت هماهنگ

 یهاتیفعال ختنیدر برانگ ژهیوممکن است به

ها یبوروکراس نی. اندیآباشد بر یاتیح دیجد

را درون  یمنابع اطالعات توانندیم نیهمچن

بگردانند که احتمال  یقیطربه  یعموم یکاالها

)برادران  دهند شیرا افزا یگذارهیسرما ودنبمؤثر

 .(60، 1386 ،یالساداتشرکا و ملک

 تیفیو ک یدولت یاثربخش ییدو شاخص کارا ریثأت

 رانیا یو مقررات بر روند رشد شاخص اقصاد نیقوان

 است. قیقابل تحق یبراساس گزارش بانک جهان

در  رانیا یصادـد رشد اقتـرون ریودار زـنم دو

را مشاهده  ینژاد و روحانیاحمد انیآقا یهادولت

 (.1)نمودار  دیکنیم

 

 جهی. نت6

 1388 یهاشد، سال یتر بررسشیگونه که پهمان

در  یهاسال نی( بدتر2010و  2009) 1389و 

 یو مقررات در دولت آقا نیقوان تیفیشاخص ک

د بوده است. در نمودار باال افت رشد انژیاحمد

است. اما با ها کامال مشخص سال نیدر ا یاقتصاد

ه ـب یدولت یربخشـاث ییشاخص کارا دنیرس
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( و 2013) 1392ود در سال ـخ حد نیترنییپا

و  نیقوان تیفیآن با افت دوباره شاخص ک یزمانهم

، شاهد سقوط آزاد رشد 1.5 یمقررات به دامنه منف

ده  یبه حدود منف دنیو رس رانیدر ا یاقتصاد

 .میدرصد هست

شاهد قله نمودار  (96) 2017سال  گرید یاز سو اما

نژاد و یاحمد یهادولت یط رانیا یرشد اقتصاد

 یهابه نمرات شاخص ی. با نگاهمیهست یروحان

 یدولت یاثربخش ییو مقررات و کارا نیقوان تیفیک

ها هر دو شاخص در سال نیکه در ا میابییمدر

. دها قرار دارنسال نیا یخود ط تیوضع نیرتبه

 1.1 یو مقررات به منف نیقوان تیفیشاخص ک

( و شاخص 98تا  85 یسال ها یمقدار ط نیکمتر)

صدم نوزده یبه نمره منف یدولت یاثربخش ییکارا

عملکرد را  نیبهتر 85که در کنار سال  دهیرس

 یهااند. اما هر دو شاخص با افول در سالداشته

 د(، نمودار رش98و  97) یروحان یدولت آقا یانیپا

 کند.یافول را آغاز م ریهم مس یاقتصاد
 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیبه صورت برابر در ته سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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 2جدول شماره 
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 (GDP( )trading economics)رشد اقتصادی  :1 شماره نمودار
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 منابع

جامعه مدنی و دموکراسی در ، اسپوزیتو، جان -

، جاوید، ه، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهرانخاورمیان

1390. 

الساداتی، سید شرکا، حمیدرضا، ملک برادران -

 هایشاخص براساس خوب حکمرانی تأثیر»سعید، 

 کشورهای در اقتصادی رشد بر بانک جهانی

 .1386چهل و نهم،  شماره ، راهبرد،«منتخب

آزموده، فهیمه، حاجی یوسفی، امیرمحمد،  -

تأملی نظری پیرامون خوانش » خراسانی، رضا،

گرایش فمینیستی از حکمرانی خوب در کشورهای 

-های سیاسی و بینرهیافت، فصلنامه «اسالمی

 .1398چهارم، ، دوره ده، شماره المللی

تبیین مفهوم خوبی در »دباغ، سروش، نفری، ندا،  -

شماره ، نشریه مدیریت دولتی، «حکمرانی خوب

 .1388سوم، 

سیف اللهی، سیف اهلل، زنجانی، دوله، فاطمه،  -

گیری ها و موانع شکلمطالعه زمینه» حبیب اهلل،

، فصلنامه علمی «حکمرانی خوب در ایران معاصر

دوره پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر، 

 .1398سیزده، شماره چهل و پنجم، 

رنجبر، همایون، محسنی،  سامتی، مرتضی، -

های حکمرانی خوب حلیل تأثیر شاخصت» فضیلت،

بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای 

های رشد و توسعه ، پژوهش«جنوب شرقی آسیا

 .1390شماره چهارم، اقتصادی، 

ثیر تأ»آبادی، ابوالفضل، مهری تلیابی، فریبا، شاه -

درآمد گردشگری  میزبان بر نهاد حکمرانی کشور

-، مجله برنامه«نتخبکشورهای در حال توسعه م

دوره پنج، شماره ریزی و توسعه گردشگری، 

 .1395شانزدهم، 

 در هادولت ایتوسعه رویکرد، حافظ شورجی، -

 نامه(، پایان1376-1392) ایران اسالمی جمهوری

، طباطبایی عالمه دانشگاه سیاسی علوم دکتری

1395. 

 الگوی»صحرایی، علیرضا، محمدی، امین،  -

 اقتصاد تحلیل برای چارچوبی: خوب حکمرانی

-1368) رفسنجانی هاشمی دولت سیاسی

-، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست«(1376

هشت، شماره بیست و هشتم، دوره گذاری عمومی، 

1397. 

زاده، سیدجواد، امام جمعهصفریان، روح اهلل،  -

الگوی حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی  و توسعه »

دوره سه،  دولت پژوهی،، فصلنامه «جانبههمه

 .1396شماره دوازدهم، 

زاده، محمدباقر، حشمتطالبی، محمدعلی،  -

بررسی موانع تحقق » حاجی یوسفی، امیرمحمد،

، «حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران

جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی 

دوره هشت، شماره اول، و مطالعات فرهنگی، 

1396. 

یارمحمدی، جواد، اسماعیلی خوشمردان، عرب  -

 ارزیابی و خوبحکمرانی هایشاخص»علی، 
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، پژوهشکده امور اقتصادی وزارت «ایران وضعیت

 .1399امور اقتصادی و دارایی، 

ی، پور مقدم، فرید، فدایی، مهدی، غفارسقلی -

 خوب حکمرانی هایشاخص تأثیر بررسی»سعید، 

 گروه کشورهای در فساد شاخص بر دولت اندازه و

شماره انداز مدیریت دولتی، ، چشم«ایران و بریکس

 .1395سی و دوم، 

 جهان در توسعه و سیاست، آدریان ویچ، لفت -

 مهدی و خسروی، علیرضا: مترجم، سوم

 و مطالعات فرهنگی مؤسسه: میرمحمدی، تهران

 .1384، تهران معاصر ابرار المللیبین تحقیقات

 ، حیدریان، سمیرا،رهنما، علیمرادی، ابراهیم،  -

ساد های حکمرانی خوب بر کنترل فثیر شاخصأت»

میانه و جنوب )مطالعه موردی: کشورهای خاور

 ، مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری،«(شرق آسیا

 .1396دوره چهارده، شماره چهارم، 

ی خوب، معرفی و حکمران»نادری، محمدمهدی،  -

های مدیریتی، پژوهش ، اسالم و«نقد اجمالی

 .1390شماره اول، 

نقش حکمرانی خوب در »، سید محمدباقرنجفی،  -

تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران )در قالب مدل 

های رشد و توسعه پژوهش، «همارپیچ چهارگان

 .1398، دوره نوزده، شماره اول، پایدار

حکمرانی خوب، توسعه و حقوق »، هداوند، مهدی -

دوره سه، شماره ، نشریه حقوق اساسی، «بشر

 .1384چهارم، 
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