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 چکیده

یهواازمحووریکیخوببهیوحکمرانیاجتماعهیمفهومسرماریدودههاخدر
یحکمرانو یویتبمقالوهایو شدهاسوت ددددوهلیتبدیاسیدرعلومسقیتحقیاصل

رامقالوه پرسوشاستیاجتماعهینازمنظرسرمارایآندرایروشیخوبوموانعپ
یوحکمرانویاجتمواعهیسرما یبیمتقابلکرد:چهرابطهانیتوانبیصورتم یبها

رانیوخووبدرایاسوتکوهتحقوقحکمرانو یاهیوجوددارد؟فرضرانیخوبدرا
ویادیوبهلحاظهود،،بننوشتار یدارد ایاجتماعهیقوتسرماایبهضعفیبستگ
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تحققعدم یبیدهدکهرابطهمتقابلینشانمهاافتهیاست رانیدراخوبیحکمران
 یواعونوهبوه داردوجوودکوننسطحدریاجتماعهیسرماافولوخوبیحکمران
درطوولوبیومعکلیسکیبهشکلحکمرانیخوبدهدکهموانعینشانمنوشتار
 یبزرگتورخوودوبیومعکلیس یاواندکردهدیبازتولراگریکدی،یمتمادیهاسال
 استبودهرانیادرخوبیحکمرانیروشیپمانع
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 بیان مسئله

ازقوانی ،هنجارهاواعتمادتعبیهشدهدرروابو اجتمواعی، ایمجموعه»8سرمایهاجتماعی

سازدتوابوهاهودا،هایاجتماعیوترتیباتنهادیدرجامعهاستکهاعضاراقادرمیساختار

سوورمایهاجتموواعیبووه( (Seputiene& Jankauskas, 2007: 131«متقابوولومشترکشووانبرسووند

شود درسطحکننکهتمرکزمقالوهحاضوربوررویآنسطوحخرد،میانهوکننتقسیممی

وساختارونهادهایرسمیحکومت،سیسوتمسیاسوی،قووانی حواکم،است،بهبررسیرواب 

:8911شود)دفوریوجعفوری،هایمدنیپرداختهمیقواعدحقوقی،سیستمقضاییوآزادی

شناختی)ذهنی(وعینوى)سواختاری(قابولتقسویم دسته بهدو اجتماعى ( بهعنوهسرمایة989

هوایاجتمواعیهواوپنداشوتها،باورها،نگرشرارزشذهنىِیاشناختی،ناظرب بُعد-8است 

تاکیود میوانى و خورد سطوح دردو هاسازمان یا و هاشبکه ها،گروه افراد، بی  اعتماد استوبر

 و نهادهوا بوه واقتصواد  اجتمواعى سیاسوى، اعتماد وجود به توانمی کنننیز سطح در و دارد

ینییواسواختاری،سورمایهاجتمواعیبواسواختارهاودربعدع-9کرد  اشاره کنن ساختارها 

گوییمسئوالندولتیدرقبوالعملکردشواناشوارهدارد درایو بعودبورفرایندها،مانند:پاسخ

 مورد تواندمى کنن و خرد شودودردوسطحمشارکتتاکیدمی و همکار  چون ها مؤلفه

قراربگیرد  مطالعه

 گوویی،سواحتنظوریوعملوی،بورمفواهیمیچوونپاسوخخوبنیزدردو اماحکمرانی

 مشوارکت جلب حقوقیوقضایی، نظام اجتماعی،کارآمدی،اصنح عدالت برابری، شفافیت،

گورمدنیتاکیددارد سیستمحکمرانیخوبتوداعی نهادهای مشارکت بازار، عمومی،توسعه

منصفانهموردبهورهبورداریبهشکلی خدماتی و طبیعی انسانی، منابع حکومتیاستکهدرآن

شود وبهشکلیعادالنهدرراستایتوسعهوتعالیجامعهتوزیعمی

پیشفرضمورداجماعای استکهبی رشدیاافولسورمایهاجتمواعیبوارشودیواافوول

مقالهای اسوتکوهپرسشهایحکمرانیخوبدرایرانرابطهمتقابلیوجوددارد حالمولفه

تقابلیبی سرمایهاجتماعیوحکمرانیخوبدرایرانوجوددارد؟فرضیههمسوباچهرابطهم

ای استکوهتحقوقحکمرانویخووبدرایورانبسوتگیبوهضوعفیواقووتسورمایهپرسش

اجتماعیدارد امادربابضرورتای مقالهچندنکتهالزمبهذکراسوت اوالال؛ جامعوهمحوور
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ریوحکمرانویخووبساالروزافزونآندربنیادنهادنمردمبودنسرمایهاجتماعیواهمیت

افزاییبی سرمایهاجتمواعیومفهوومحکمرانویخووبو وجودرابطههمدرایران دومآنکه

درنهایوتاراهوهحکمرانویخووبوگیور فرارویشوکلموانعوعواملهد،سوم بررسى

یخوبدرایراناست برا تقویتسرمایهاجتماعیوحکمرانراهکارهایى

 

 چارچوب مفهومی
بوارمفهوومحکمرانویخووبتعاریفمختلفیشدهاستبراینخستی 8ازحکمرانیخوب

بوهکشوورهایدرحوال«وام»شور عمودهیعنویدارندرچارچوبیکپویش ،8221دردهه

 (Prasidenten & Projekte, 2004: 3توسعه،ازسویبانکجهانیدردستورکارقرارگرفوت)

هوایویژگوی شوامل شدکوه افزوده آن به وام(،بعدسیاسینیز)اقتصادی بعد بر بهمرورعنوه

دولتوی وشایسوتگی قوانون حاکمیوت طریق از بشر حقوق تحقق پاسخگویی، مشروعیت، چون

حکمرانوویخوووبرادرمعنووی9«برنامووهعموورانسووازمانملوول( »8911:9بووود)دبووانونفووری،

شترکوبراساساصوولیچوونحاکمیوتقوانون،دسوتگاهقضواییعادالنوهومدیریتامورم

UNDP, 2010).) مشووارکتگسووتردهمووردمدررونوودهایحکمرانوویتعریووفکووردهاسووت

کوورد در«حکومووت»راجووایگزی مفهوووم«حکمرانووی»مفهوووم«هرسووت»اندیشوومندیبووهنووام

ماای نقوشومسوئولیتدراست،ا«دولت»حکومتبازیگراصلیبرایاراههخدماتعمومی

 حکمرانوویخوووببووی دولووت،مووردموبخووشخصوصوویبووهاشووتراکگ اشووتهشوودهاسووت

(Waheduzzaman, 2010: 24شووشعنصوورتشووکل )دهنوودهحکمرانوویخوووبعبارتنووداز:

(Projekte, 2004: 5-6&Präsidenten ).8-هایجامعوهمودنیبورایتقویتوتشویقهمهگروه

عادالنهوموثقبودنانتخاباتحکومتووجوودشوهروندانآگواهو-9 ورودبهنظامسیاسی

بینوی،وشفافیت،پیش-4گ اریواجرایی هاینهادیعمومیوقانونتقویتبخش-9 فعال

مودیریتبخوشدولتویبواشورای اقتصوادکونن-9هایدولت گیریگوییدرتصمیمپاسخ

پایبندیبهحاکمیتقانونبهمنظوور-6ینهازمنابععمومی پایدار،بسیجمنابعمؤثرواستفادهبه

هایشخصیومدنیوبرابریجنسیتی،عدالتوتضمی امنیتعمومی حفاظتازآزادی
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درایو سورمایهاجتمواعیاسوت سطحکنندربحثسرمایهاجتماعیتمرکزای مقالهبر

)دولت،حکومتسیاسیواجتماعیرواب قراردادیورواب ساختارینهادهایکنن،سطح

وکموکیفهرکودامازآنهوادرممانعوتیواتسوهیلحکمرانویهایحقوقیوقضایی(نظام

روابو وسواختارهایرسومیماننودتواندموردمنحظهقراربگیرد بهعبارتدیگرخوبمی

وهوایحقووقیوحکوموتسیاسوی،سوطحمشوارکت،تمرکوزقوانی ومقرراتوچوارچوب

مطرحهستند،میتواننودمواراسطحکننسرمایهاجتماعیکهدرگیریسیاسی،فرآیندشکل

زمدیریتجامعهاسوتوا ی نویروایتحکمرانیخوبدرفهمحکمرانیخوبرهنمودکنند 

عودالتوبرابوری،ت،شفافیت،مشارکپاسخگویی،بشر، حقوق دموکراسی، برمفاهیمیچون

تردیوداستواراست مفواهیممو کوربویپ یریولیتئکومتقانونومسح،کاراییواثربخشی

کنند بنابرای نبایودازنظوردورداشوتکوهرابطوهدربستریازوفورسرمایهاجتماعیرشدمی

متقابلیبی حکمرانیخوبوسرمایهاجتماعیوجوددارد افوولیواصوعودهرکودامدریوک

یامنفیخواهدگ اشت ازاثوراتوفوورسورمایهاجتمواعیپروسهزمانیبردیگریتاثیرمثبت

درسطحکنندردوبعدذهنیوعینیدموکراتیزهشدندولتوجامعهدرایوراناسوتوهور

هایسیاسویبیشوترنظیوراعتموادسیاسوی،چهجامعهدموکراتیکشودزمینهبرایتولیدسرمایه

اریدرحوزهجامعهمدنیو   فوراهمخواهودایپایدارازپیوندهایهنجانسجامسیاسی،شبکه

شد بنابرای مقالهدرصددبررسیرابطهبی سرمایهاجتماعیدردوبعدذهنیوعینیدرسطح

 درایراناست 8کننوارتبا آنباحکمرانیخوب



 شناسی روش
ایوهوایکتابخانوهتحلیلیاستودرایو مسویرازداده–روشمقالهبهصورتتوصیفی

ایوم درهایکمیوهمچنی ازنتایجمطالعاتپیمایشیکمیانجامشدهپیشی بهرهبردهروش

ایوموتونششودهاسوتازایاکتفوا نکوردههوایکتابخانوهواقعمادرای مقالوهتنهوابوهداده

هایتبیینیاسوتفادهشوود بنوابرای ابتودابوههایکمیوکیفیبرایمستدلکردنتحلیلروش

پوردازیموهایحمکرانیخوبوسرمایهاجتماعیورابطهای دوالگوباهممیتبیی شاخصه

هایهردوالگوورادرارتبوا بوانظوامسیاسویایورانمووردسپسدرصددخواهمبودشاخصه
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 بررسی،تطبیقوتبیی قراردهیم 

 

 های پژوهش یافته
رمایهاجتماعیدرسطحکننوتحققیااشارهشدکهرابطهمستقیمیبی ضعفیاقوتس

دهودکوهدرهایمقالهنشوانمویایوجوددارد یافتهعدمتحققحکمرانیخوبدرهرجامعه

هوایحکمرانویخووبدرقوانونطولسالیانمتمادی،باوصوفایو کوهبسویاریازشاخصوه

هعملکوردمنفویاساسیج ا ایرانبهشکلمدونوجوددارد،امواعوامولسواختاریوازجملو

گیوریهاباعثافولسرمایهاجتماعیشدهاستوباافولسرمایهاجتماعیشواهدفاصولهدولت

هوایمقالوهدردوبخوشایوم بوهطوورکلوییافتوههایحکمرانیخوبدرایرانشدهازآرمان

شناساییموانعواراههراهکارهایتحققحکمرانیخوبقابلبحثاست 


 شناسایی موانع   -

دولتوویچوونرواجپوپولیسووم،اقتصووادرانتووی،-دهنودموانووعسوواختاریهووانشووانموویافتوهی

تمرکزگرایی،بوروکراتیزهشدنجامعه،ضعفدراجرایقوانونوعودالتازسوویمقاموات،

سوازبوی موردموامولتضوعیفسورمایهاجتمواعیاعتمادگسترشفسادسیاسیومهمتوری عو

ستند حکومتبرایتحققحکمرانیخوبه


 راهکارها -

دهندبرایرسیدنبهحکمرانویخووبدولوتبایوداقوداماتعملویچوونهانشانمییافته

مبارزهجدیبافساد،اجماعفکریوعملینخبگاندرزمینهاصولحکمرانیخووب،تقویوت

سازیشوهروندان،تمرکززدایویازبعدنظارتیواجراییقانون،تحکیمعدالتقضایی،توانمند

ریتجامعه،تقویتوتوسعهمشارکتهمگانیدرحوزهعمومیبوهصوورتخودجووش،مدی

گروهی،ارتقاعشعاعاعتمادبی مردمودولتوتقویتاستقنلتشویقوتقویتسرمایهبرون

 رسانهملیومطبوعاترادردستورکارقراردهد 

 

 رابطه سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب 

المللینظیربانکجهانی،برنامهتوسعهسازمانملولوبانوکتوسوعههایتوسعهبی آژانس
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پاسوخگویی -8هایحکمرانیخوببرچهارموردتاکیددارنود:،درمیانهمهشاخصه8آسیا

هواهمسوباای مولفوه.(Waheduzzaman, 2010 :11 شفافیت)-4بینی پیش-9مشارکت -9

سیاسی،عملکردنهادها،شفافیت،مسوئلهفسواد مشارکتسرمایهاجتماعینیزبهبررسیاهمیت

( اساسوا؛Šeputienė & Jankauskas, 2007: 131 ) پوردازدومفیودبوودنخودماتعموومیموی

هوواوهووایموودنیبوورتصوومیمگیووریسوورمایهاجتموواعیدرچووارچوبنظووارتانجموو تقویووت

شود لمیعملکردهایدولت،بهابزارمهمیبرایبهبودحکمرانیخوبتبدی

بورایدولتوینهادهوایودولوتظرفیتتابعیازایهرجامعهدراجتماعیسرمایهوضعیت

مناسببرایکردنفراهموشهرونداناعتمادجلب مودنیجامعوهنهادهایآزادانهفعالیتفضا

اسوت ایو بودی معنویاسوتکوهسورمایهجامعوهعموومیمنوافعراسوتایدرمؤثرعملکردو

هایچونانسجاماجتماعی،همکاریومشارکتباحکمرانیخوبارتبا حوزهاجتماعیدر

توانگفوتوجوودسورمایةاجتمواعیمطلووببوهحکمرانویخووبنزدیکیدارد بنابرای می

بخشد متقابن؛سورمایهانجامدوازسویدیگر،حکمرانیخوبسرمایهاجتماعیراارتقامیمی

دهدکهبااصولکارجمعیوخردجمعیودرنتیجوهاییرامیاجتماعیبهشهروندانای توان

فرهنگسیاسیمدنیآشناشوندوای مسئلهخووددردرازمودتموجوبتحکویمحکمرانوی

دهد شود مدلزیرای رابطهرابهخوبینشانمیخوبمی
 




 

 های حکمرانی خوب در چارچوب سرمایه اجتماعی شاخصه
 خوب یحکمران و یمدن یها نجمنا ؛یاجتماع هیسرما -

وخودجووشارادی،یافتوه،سوازماناجتمواعیزنودگیمدنی،حوزهجامعه«دیاموند»دیداز

،پویشازدیگورانبورنقوش«الکسیدوتوکویول»( 8921:81سردارنیا،)استدولتازمستقل
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ان،هوامودنیوبالنوودگیدموکراسویانگشوتگ اشوتهبووود اموروزهپیورواناودرجهووانجمو 

داننودهایمدنیرانیرویحیاتیوخونالزمبرایدموکراسیوحکمرانویخووبمویانجم 

 اجتماعیسرمایهومدنیجامعهبی رابطهتوصیفدر«کیلیپاتریک( »8921:849)سردارنیا،

می دهودموینموایشراحکوموتبرابوردردیردولتوینهادهوایچیودمانمودنیجامعه»گوید:

سورمایهابعوادازیکویعنووانبهتوانمیرامدنینهادهایدرعضویت( 8912:891موسوی،)

وسرمایهاجتماعیدریوکرابطوهمتقابولموجوبتقویوتحکمرانویخووبدانستاجتماعی

عنووانبوهمودنیشودوهرچهحکمرانویخووبرشودکنودمتقوابن؛موجوبرشودجامعوهمی

مشوارکتهوایشوددرضم شوبکهمیدولتازمسقلوحامیخودزا،خودیار،هاییسازمان

تورمتراکمجامعهدرهاشبکهای چههرواستاجتماعیسرمایهضروریاشکالازیکیمدنی

درهورحوالهورگونوه شوودمیبیشترمتقابلمنافعجهتدرشهروندانهمکاریاحتمالباشد

خوشرانداشوتهباشودوکاراییمشوروعیتبشودتادولت،تضعیفسرمایهاجتماعیباعثمی

نیافتگیشود جامعهگرفتارتوسعه



 (093: 0931منبع:)سردارنیا، 


 خوب یحکمران و تیمشروع ؛یاجتماع هیسرما -

معنواداریرابطهسیاسیمشروعیتمختلفابعادازبرخیواجتماعیسرمایههایمؤلفهبی 
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سونتیبُعدازسیاسیمشروعیتیابدافزایشاجتماعیسرمایهچههرکهای معنابهدارد وجود

بودی معنواکوهاگور(8929:886دیگوران،وحسوینیآقوا)رودمویپویشعقننیوتسومتبه

مشروعیتیکنظامسیاسیازسرمایهاجتماعیبیشتریسویرابباشودامکوانسوو اسوتفادهاز

بورایو شود همانطورکهاشارهشدسرمایهاجتماعیاموریجمعویاسوتوقدرتکمترمی

اساسمشروعیتسیاسییکنظامسیاسیآنهنگامپایداراستکوهجامعوهمسولحبوهسونح

سرمایهاجتماعیوازجملهاعتمادسیاسیباشودوتنهوادرایو حالوتاسوتکوهشواهدگو ار

آمیزازمشروعیتدیرقانونی،سنتیوکاریزماتیکبهمشروعیتقانونیبهعنوانیکویموفقیت

مهمحکمرانیخوبخواهیمبود هایازشاخصه

 

 خوب یحکمران و مشارکت ؛یاجتماع هیسرما -

هایتوسعهخواهنودفرایندیاستکهبهوسیلهآنمردمتأثیروکنترلخودرابرطرح مشارکت

ایبودونمشوارکتشوهروندان)بوهگوییونههوی برناموهگ اشت بدیهیاستنهتوسعه،نهپاسخ

 & Shahvandi, Norazizanشووود)یسوورمایهاجتموواعیمحقووقنموویهوواعنوووانیکوویازمولفووه

Mohammadi & 2011: 211-216 ) ،حکمرانیخوبنیزیعنیمشارکتجووییهموهموردانوزنوان

هاچهبوهطوورمسوتقیمویواازطریوقنهادهوایواسوطیکوهمنوافعآنهواراگیریکهبایددرتصمیم

کنند دررابطهباتعوامنتمودنیبوهعنووانشاخصوه(مشارکتUNDP: 1997) کنندنمایندگیمی

کسوینخسوتی «پاتنام»سرمایهاجتماعیومشارکتبهعنوانمولفهمهمحکمرانیخوببایدگفت

پرداخوت اودرسیاسویمشوارکتومودنیتعوامنتبارابطهدراجتماعیسرمایهبررسیبهکهبود

مشوارکتشارکتشهروندانبهمتغیرهوایچوونمیوزانخوددررابطهباسرمایهاجتماعیوممطالعه

هوایهااشارهکرد اساسوا؛سونتعضویتافراددرانجم جمعی،داوطلبانههایفعالیتانتخابات،در

شووندوهورانودازهاجتمواعیمحسووبمویبرایوجوودسورمایهمدنیشاخصیمشارکتقدرتمند

نجربهتولیودمشوروعیتبوراینظوامسیاسویومشارکتسیاسیواجتماعیشهروندانبیشترباشد م

شود گیریحکمرانیخوبمیایبرایاندازهسنجه
 

 خوب یحکمران و ییگو پاسخ ؛یاجتماع هیسرما -

گووییهواییبورایپاسوخشوودکوهضومانتحکمرانیخوبزمانیدریکجامعهبرپامی



 11 ... تحقق حکمرانی خوب در ایران بررسی موانع و راهکارهای
 

تبوهپیورویازقوانونمقاماتدولتی،توسعهشفافیتدرعملکرددولتومتعهدکوردنمقاموا

وجودداشتهباشد بهدلیلوجودمکانیزمپاسخگویی،مردممیتوانندبرقدرتمقاماتدولتی

اصووال؛دربحوثحکمرانویخووبنهادهواو.(,Waheduzzaman:22010)کنترلداشتهباشند

دهاسوتبایودنفعانباشندودربرابروظایفیکهبهآنهاسپردهشوهابایددرخدمتذیسازمان

همبستگیوبهعبارتیسرمایهاجتماعی همکاریو باشند درای راستاهرچهاعتماد، پاسخگو

نسبتبهنظامسیاسیبیشترباشدنشانازپاسخگوبودندولتورشدحکمرانویخووباسوت 

هوایبخوشگیرنودگاندرحکوموت،سوازمانبنابرای درچارچوبحکمرانیخووبتصومیم

معهمدنیبایددربرابرمردمپاسخگوباشند خصوصیوجا


 خوب یحکمران و یاسیس اعتماد ؛یاجتماع هیسرما -

اعتمادمتقابولبوی موردموحکوموتازنشوانگانفرهنگویسیاسویوازابعوادشوناختیسورمایه

هایحکمرانویخووبراشود اگریکیازشاخصهاجتماعیپایداراستکهبهدموکراسیمنجرمی

بوهمقاموات«چسوباعتمواد»شودمگربامردمدرنظامسیاسیبدانیمای هد،محققنمیمشارکت

وهواییاسوتکوهبوربنیوادتعهوداتاخنقویمحورکوهواسیاسی اساسا؛اعتمادسیاسیآنانگیوزه

مدارانبناگ اشتهشدهاست درواقعاعتمادشاخصهاصولیشخصیتیشهرونداننسبتبهحکومت

گیوریوتولیودسورمایهاجتمواعیهسوتیم درایو راسوتااستکهدرآنشواهدشوکلهراجتماعی

پایوداروموداومفراینودگیردکوهشوهرونداندریوکاعتمادسیاسیزمانیدریکجامعهشکلمی

تدبیریتصومیمسوازانخودرادرتصمیماتسیاسیصاحبنقشهستند نبایدفراموشکردکهبی

توورمافوزایشوبوانکینظوامورشکسوتگیفقر،بیکاری،گسترشهمچونسیاسیدرابعادمختلف

اعتموادبوهعنوواناسواس یابودسیاسیکواهشهاینظامبهشهروندانسیاسیشوداعتمادمیموجب

هوااسوتکوهمنجوربوهدواموبقوایهاوشبکهها،سازمانگیریگروهسرمایهاجتماعیالفبایشکل

پ یرهستند جو،آگاهومسئولیتردارازاعتماد،جوامعیمشارکتخوشود جوامعبرجامعهمی

 و حکمرانی خوب شفافیتسرمایه اجتماعی؛  -

2010)سازیواجرایآنتصومیماتمنطبوقبوامقورراتاسوتبهمعنایتصمیم8«شفافیت»

UNDP,شفافیتبهعنوانیکمولفهاساسیحکمرانیخوب،بورجریوانآزاداطنعواتبنوا )
                                                                                                                                             
1.Transparence 
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هشدهاست شفافیتبدی معنااستکهفرایندها،نهادهاواطنعاتبورایآنهواییکوهبوهنهاد

( درایو چوارچوبUNDP, 1997)طورمستقیمباآنهادرارتبا هستندقابلدسترسویباشوند

هوایدموکراتیوکباعوثرشودسورمایهاجتمواعیورونودمحافظوهسازیدرحکومتشفافیت

شوود ایو هموانرابطوهوکراتیک،موجبکاهشسرمایهاجتماعیمویهایدیردمکارانهنظام

متقابلیاستکهمادرای مقالهآنراپیشفرضگرفتیم بنابرای شفافیتبهمعنوایدسترسوی

درجوهاز-رسومینهادهوای-دولتویمقورراتوقووانی کهآزادبهاطنعاتاستوتاموقعی

جامعوهدراعتموادیبوینباشوند،برخوورداربواالییاجرایویضمانتوشمولیتدامنهشفافیت،

یوواسوواختارهاونهادهوواایوو بووهدولووتپایبنوودیعودمترتیووب،همووی بووه کنوودموویپیووداشویوع

جامعهودرنهایتعودمتحقوقحکمرانویدرعمومیاعتمادیبیبهآنهابهنسبتانگاریسهل

 زندمیدام خوب


 نی خوبمداری و حکمرا قانونسرمایه اجتماعی؛ -

طرفانوهوهوایقوانونیوبوییکیازپیشنیازهایتحققحکمرانیخوبوجودچارچوب

طرفانهقوانونوجووددسوتگاهقضواییسوالمواجرایمنصفانهقانوناست البتهالزمهاجرایبی

حکوومتی،مقامواتتوسو قوانونشدنحرمت( بیUNDP , 2010)نیروینظارتیسالماست

مقامووات،فسووادرسوومی،هووایرویووهوقواعوودمووداومتغییووراتاقتصووادی،وسیاسوویثبوواتیبووی

موجوبهموه   ومسوئوالنصوداقتیبیدارد،میرواشهروندانمیانحکومتکههاییتبعیض

شوود حکومتودرنهایتتضعیفسرمایهاجتماعیدرسطحکوننمویوجامعهبی شکا،

مقاماتحکوومتیاگرمثن؛شود میآدازخبگاننازاجتماعی،سرمایهتخریبوتقویتاصوال؛

تبلیو کننودورفتوارایگونوهبهحکومتازخارجنخبگانیاوپابگ ارندزیررااساسیقانون

زیربناهوایازیکویحالوتدوهوردراسوت،دیرعادالنوهیوامحتووابویاساسیقانونگوییکه

ود شمیسستاجتماعیبرایبرپاییحکمرانیخوبمناسبات

 

 سرمایه اجتماعی و رابطه آن با حکمرانی خوب در ایران
درموردسرمایهاجتماعیو)حکمرانویخووب(رخن،کشورهایتوسعهیافتهمطالعاتب

ایرانبهروشونیانجوامنگرفتوهوهنووزجوایمطالعواتدردرکشورهایجهانسوموبهویژه
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توری برخویازمهومکوهاشوارهشود( هموانطوور8918:9)سعادت،شوداحساسمییبیشتر

هوووایحکمرانووویخووووبعبارتنوووداز مشوووارکت،شوووفافیت،حکوموووتقوووانون،شاخصوووه

همچنی مطابقبانظر ( Abdellatif,:52003) گوییپ یری،برابری،اثربخشیوپاسخمسئولیت

  (Putnam, 1995: 45)استاعتمادوهنجارهاها،شبکهازایمجموعهاجتماعیسرمایهپوتنام

حالدرچارچوبای دوتعریفازحکمرانیخوبوسرمایهاجتمواعیوقبولازبررسوی

کارهوایتحقوقحکمرانویخووبدرایوران،ذکورآمواریازموانععودمتحقوقوبررسویراه

هایسرمایهاجتمواعیوحکمرانویخووبدرایورانخوالیازفایودهنخواهودبوود درشاخصه

درکلکشورانجامگرفتازلحاظمیزاناعتمادبهنهادهوایمتووالی8914تحقیقکهدرسال

اجرا ونظارتبرقوانی کشور،میزاناعتمادبهای نهادهابهترتیبدرصدعبارتنوداز:اعتمواد

(،9/86(،موودیراندسووتگاهایدولتووی)4/99ا)هوو(،قضوواتدادگوواه8/44بووهنیوورویانتظووامی)

)فیروزجاهیوانوعلویبابواهی،(بوود6/98دهوایرسومینواظر)(ونها1/99نمایندگانمجلس)

کونن شواخ  در اجتمواعی سورمایه زیرشواخ  بوا مورتب  هایسنجه اساس ( بر8929:899

،9188توا9119هوایسوال بوی  شوود،موی محاسبه «لگاتوم مؤسسه» توس  ساله هر که کامیابی

ایقورارگرفتوهاسوتکشورهایمنطقهجهانورتبهیازدهم898دررتبه-91/9ایرانباکسب

( 8929:89)پاکسرشت،

ایوم درصودیاعتمواداجتمواعیراداشوته89کاهش8919تا8999هایدرفاصلهبی سال

اعتماداجتماعیبهویژهدربی مردمومسوئولی واطمینوانآنهواازرعایوتحقووقوتکوالیف

فوردرخصووااعتمواد( دانوایی8911:998)دفووریوجعفوری،شهروندیپایی بودهاست

گووییگووییرادرشوشنووع،پاسوخگوییپرداختوهاسوتوپاسوخعمومیورابطهآنپاسخ

قانونی،اخنقی،مالی،عملکردی،دموکراتیکوسیاسیموردبررسیقوراردادهاسوت نتوایج

نیورویانتظوامی،شوهروندتهرانویدرچهوارسازمان)شوهرداری،8498مطالعاتپیمایشیاواز

گووییرادرصودازشوهروندان،میوزانشاخصوهپاسوخ24دهدکهبیمارستانوپست(نشانمی

هوابوهدهودکوهمتوسو پاسوخداننود همچنوی بررسویاطنعواتنشوانمویکمترمطلوبمی

(است ای نتایجبیانگرای اسوت9-8)نسبت26/8هایمربو بهاعتمادعمومیحدودمولفه

)الووانیوعلیوزادهدهندگاناعتمادکمینسبتبهسوازماندولتویدارنودرمجموع،پاسخکهد

( 89-8916:89ثانی،
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کوهاسوتگرفتوهرا4/91یدرصدرتبه9181سالدررانیاقانون،تیازنظرشاخ حاکم

بووده8/91کوه9114سوالبوهنسوبتیولوبوودهبهتور1/82یدرصدرتبهبا9112سالبهنسبت

درزمینوة( 8928:89،یقیصودویرزموجوواد)اسوتداشوتهرتبوهنوزولشواخ  یادرست،ا

هوایپوژوهشهایقوامبخشحکمرانویخووب،سیاسیحقیقیبهعنوانیکیازمولفهمشارکت

جملوه،ازنیسوت مطلووبچندانسیاسیمیزانمشارکتکهدهندمینشاناخیرهایسالتجربی

کهدهدمینشان8982سالدرایرانیانهاینگرشوهاارزشپیمایشملیبهمربو ارقاموآمار

اهمیوتایرانیوانبورایسیاسوتکوار،ومو هبخوانواده،همچوونیانهادهواییاموربامقایسهدر

( درموردمیزانآگاهیمودنیشوهروندانایرانویبوهعنووان8912:96)باباییفرد،کمتریدارد

8919و8982هوایسوالدرملویپیمایشدوهایکمرانیخوبدادهپیششر گامنهادندرح

اطنعواتواخبوارحودودیتواوکوممیزانبهگویانپاسخازدرصد81حدودکهدهندمینشان

درموردشاخصهشفا،سوازیبوهعنووانیکوی( 8912:99فرد،بابایی)کنندمیدنبالراسیاسی

سوازمان»بوراسواسگوزارش8911دگفتدراوایلدهوههایحکمرانیخوببایدیگرازمولفه

را81کشوورمقوام899ایرانازنظرسنمتبدنهدولتازفسوادورشووهبوی «المللشفافیتبی 

)در8/9برابور9116کسبکردهبود شاخ فساد)بهعنوانمعیوارحکمرانویخووب(درسوال

،9119ودرسوال2/9هاقبولازآن سال(بودهاست درحالیکهای شاخ81مقیاسصفرتا

دهودکوهنشوانمویی)جدولزیر(بررسیگزارشبانکجهان( 8924:824خواه،بود)فراست9

بندیقراردارد همةامتیازهوایاختصوااهوایپایینیردهها،دردهکایراندراکثرای شاخ 

امتیازهوایبواالترومثبوت،بوهردارنود قورا9/9توا-9/9بی یافتهبهنماگرهایحکمرانیخوب،

( 8929:646ت)مقیمیودیگران،نظراسمعنایموفقیتبیشترآنکشوور،درزمینوةنمواگرمد
 (5102اي حكمراني خوب در سال هدر شاخصه ایران وضعیت)


 (.646: 0932منبع: )مقیمي  و دیگران، 
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اعیوبهتبعیتازآنبرپواییحکمرانویحالسوالای استکهبهچهدالیلیسرمایهاجتم

بوهاجتماعی،سرمایةایرانتوانگفتدرخوبدرایرانوضعیتمطلوبیندارد؟درجوابمی

است دلیلعمودهایو بودهضعیفدالبا؛ملت)سطحکنن(،ودولتبی رابطةحوزةدرویژه

ایدرحوالسویدهوجامعوهقضیهای استکهجامعهماهنوزبوهسوامانسیاسویواجتمواعینر

اجتمواعیتعلوقاحسواسایجوادعوامولودردورانگو اربسوترهاشوویم گ ارمحسووبموی

اجتماعی(، کهشوند،میتغییردچار)سرمایه هنجارهوادورکویم،نظربهبناگ اردوراندرچرا

رهوایعنویرونودوافوولهنجابهعنوانیکمولفهاصلیدرسرمایهاجتماعیروبهفرسایشمی

رواجبیقانونیوعدمتعهدومسئولیتگریزیدربوی موردمودولوت بوهعبوارتدیگوردر

نووی هنووزقوواممودنینهادهوایسونتی،نظامموازاتفروپاشیایران،بهگ ارحالدرجامعه

هوافاصولهداریوم همچنوی ازوای یعنیاینکهبرایرسیدنبهحکمرانیخووبسوالاندنیافته

نهادهواینموادی وکمویبعدکنونی،ایراندرکهگفتبایدانتقادیوشناسیآسیبدگاهدی

آنهادلبهدارد کیفیبعدبرمدنیبعنوانمولفهحکمرانیخوب،

رابطوةفقودانراایوراننیوافتگیتوسوعهعوامولتوری مهومازیکویکاتوزیوانعلویمحمد

سورمایهاجتمواعیدرخلوقگامنخسوتنتیجهدانددرمیایرانملتودولتبی دموکراتیک

بورایاجوراوفراهمسازیبسوترمناسوبومطلووبملتودولتدرایراناعتمادسازفیمابی 

توزیوعتوسعهروندهایدموکراتیزاسیوناستای بدی معنیاستکهدولتبایدپوشقوراول

هایاجتماعیبقاتیوشکا،وپرکردنفاصلهطبافقروتبعیضجدیعادالنهثروتومبارزه

بورمبنوایاصولصوداقتوراهبردهایدولتبرایایجادحکمرانیخوبریزیاگرپایهباشد 

 ،میتواندمنجربهتولیدوتقویتسرمایهاجتماعیشود درمقابلحکمرانیخوبتعهدباشد

 بشور، قحقوو فقودان قودرت، شخصینموودن هاییچونمولفه با بدوجودداردکه حکمرانی

مشخ شدهاست  دیرمنتخب و پاسخگو دیر هایدولت نهادینه، فساد
 

 موانع پیش روی حکمرانی خوب در ایران از منظر سرمایه اجتماعی

 یمل بخش انسجام یهنجارها در ضعف -

نظوام در موجوود هنجارهوای از:مجموعوه است عبارت «فوکویاما»نگاه از اجتماعی سرمایه

 هزینوه سوطح پوایی آمودن و جامعوه اعضوای همکواری سوطح رفوت بواال موجب که اجتماعی
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 اجتمواعی، انسوجام و همبستگی بعد ( در8912:882گردد)موسوی، می وارتباطات تبادالت

 خووب مو هبی و قوومی مودارای و اجتماعی پ یرش میزان ازلحاظ ایران در اجتماعی سرمایه

( جامعوهایورانجامعوه8929:84مسویبی،است)خرمیو پایی  قومی بی  انسجام زمینه در ولی

استودرحالحاضرمدیریتسیاسیجامعهدردستطبقهخاصویبنوامطبقوه«ایکثیرالمله»

روحانیتاستوسایرطبقاتوگروهایقومیوم هبیتاحدودزیادیازرسیدنبهمناصوب

موجبفرسوایشاعتموادمدیریتیباالدستیخارجهستند ای مسئلهدربلندمدتوهمکنون

بی گروهایقومیوم هبینسبتبهسیستمسیاسیمیشود ای درحالیاستکهاساسوا؛در

ملتنیازمندحستعلقملویووجوود–چارچوبسرمایهاجتماعیعضویتدرسازماندولت

دولوتدرایورانحولنشوود–هنجارهایانسجامبخشملیاستوتازمانیکهبحورانملوت

یدمنتظربرپاییحکمرانیخوبباشیم زمانیمیتوانبهبرپاییحکمرانویخووبدرایوراننبا

ملیبربنیادمودلدموکراسویاجمواعیمووردنظورهابرمواس–خوشبی بودکهساختدولت

باشد 


 ییپاسخگو و قانون یاجرا در ضعف -

یوتقوانوندر،ایورانازنظورحاکم9189براساسگزارشبرنامهعودالتجهوانیدرسوال

( درای راستانتایجدوپیمایش8924:29قراردارد)طبرسا،قوچانیوبادی دهش،11جایگاه

 حاکی هاپاسخ نیز قانون حاکمیت به اعتماد مورد نشانمیدهدکهدر8919و8982هایسال

 البتوه ،دارنود باور امر ای  به درصد( 91 از )کمتر شهروندان از کوچکی کهدرصد است آن از

( 8918:96اسوت)صوالحیامیوری، یافتوه کاهش درصد 81 حدود به 8919سال در ای میزان

درصوددرسوال9/6همچنی رتبهدرصدیایرانبرایشاخ حقاظهوارنظوروپاسوخگویی

کشوور(،989بودهاست،بهای معنیکهدرای سالدرمیانکشورهایمووردمطالعوه)9181

شووندکوهدرمووقعیتیبودترازایورانقورارداشوتند)جووادرزمویوتمویکشووریافو89تنها

هوای( ای درحوالیاسوتکوهحاکمیوتقوانونوپاسوخگوییازشاخصوه8928:89صدیقی،

شوندوپایی بودنجایگاهایرانرامیتوانمرتب بهافولاصلیحکمرانیخوبمحسوبمی

ندانست سرمایهسیاسیواجتماعیدرمیانشهروندا
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 جامعه تیریمد در نخبگان نظر اجماع فقدان -

 مردماتخواذ درازمدت منافع به توجه با باید حکومت تصمیمات اینکه یعنی محوری اجماع

 اجمواعی بوردتوا بهره سازی تصمیم در مخالف و موافق نظرات تمام از باید اینکه ضم  شود،

گیورد)حشومتزادهو صوورت عوهجام توسوعه بوه نیول برای سیاسی هایگروه بی  در عمومی

( اماکاهشسرمایهاجتماعیاعتمادبهسیاستمدارانونظامسیاسیوتغییور8926:81دیگران،

ایقوانی بدوندرنظرگرفت خواستعمومیومنافعجامعه،تبودیلدولوتبوهابوزاریسلیقه

قوانون،بویعودالتیوبرایکسبرانتومنافعاقتصادی،تبعیضمیانافرادواجرایگزینشوی

نگرانیازبابحفظمالکیتخصوصی،تمایلبههنجارگریزیراافرایشمیدهود)احمودی،

( هنجارگریزیمنجربهافولسورمایهاجتمواعیالزمبورایتحقوق8912:99افشاریوکرمی،

نگورشنحووهرویحکمرانیخوبدرایرانمیشود اساسا؛عملکردمنفیومثبتنخبگانبر

وپیروتفاوت،بیشکلسهبهراافرادسیاسینگرشنوعتواندمیوداشتهدخالتجامعهافراد

درجوهبرایعمدهتأثیرخودنوبهبهنیزهانگرشای ازیکهرآورد درفعالکنندهمشارکت

بوهقدرتمنودهوایگوروهباشد،ضعیفاجتماعیسرمایهکههنگامی دارندنظامومردماعتماد

ایو ازجووامعیبوارزخصولتیابنودمویچیرگیدولتبردیگر،هایگروهراندنحاشیهایبه

گیوریسورمایهاجتمواعیمثبوتودرنتیجوهاستوای نزاعبورایشوکل«نهفتههاینزاع»قبیل

حکمرانیخودسمیمهلکاست 


  فساد رواج -

-سوازمانشوفافیتبوی 9119براساسگزارشسوالنظاماداریایرانازفسادرنجمیبرد،

ودر18کشووررتبوه848دربوی 9114،درسال81کشور،رتبه899الملل،ایراندربررسی

راکسوبکوورد درسووال81از2/9ونمووره11کشووورجهوان،رتبووه892دربووی 9119سوال

دربوی 9112بوودهاسوت درسوال81از9/9ونمره898،ایراندارایشاخ عددی9118

توانگفتآنچوهکوه( می8928:896رسید)افضلی،861کشورجهانرتبهایرانبهرقم811

هوایشوبکهاسوت درحوالحاضور«فسادسیستمی»فردایسیستمسیاسیایرانراتهدیدمیکند

توری بههمی دلیولاصولیدرحالرسوخاستگیریفساددرونسیستمادارییانظامتصمیم

سازیاستکهضدحکمرانیخوباست اننظامتصمیممتهمفساددرایر
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بوهتوریکوممیولمردمشودمیباعثفراگیرفسادکنندمیادعا(8222)«انوچیودالپورتا»

( در8929:86علوم،وباشوند)صویادزادهداشتهدیراخنقیموضوعیعنوانبهآنکردنمحکوم

درچنودسوالاخیورزمینوهرابورایشخصیسو استفادهازقدرتسیاسیدرجهتاهدا،ایران

آمارهوایمنتشورفسادسیاسیوقودرتهموزادیکدیگرنود،ساسا؛افراهمکردهاستفسادسیاسی

خوواریدربوی مسوئولی ناشویازهایاخیردرموردحجمزیادپولشوهیورشووهشدهدرسال

وانگفوتدرچنودسوالگ شوتهتسو استفادهمقاماتازمناصبدولتیبودهاست درنتیجهمی

شاخصهحکمرانیخوبیعنیسنمتوشفافیتدرایورانکمتورشودهودرعووضفسوادبیشوتر

شدهاست اصوال؛بوی رواجفسواددربوی مقامواتسیاسویورواجفسواددربدنوهجامعوهرابطوه

دهد نشانمیاعتمادیمتقابلیوجودداردکهدرنهایتخودرابهشکلسیکلیازبازتولیدبی












 جامعه شدن زهیبوروکرات -

هواینشوانه از را اداری هوایناموهنگواری حجوم بوودن باال و حجیم بوروکراسی ،«زونیس»

قابول هواحوزههمه به عمومی اعتمادیبی ای  است معتقد و داندمی ایران جامعه در اعتمادیبی

 نه نیز ایران در دیوانساالری  محور( 84-8921:89)حسی پناهیواشر،ایمنی، است تسری

باشودموی وروزمرگوی رکوودفکوری نووعی و ابهوام بلکوه شایسوتگی و انسوجام تخصو ،

در فسواداقتصوادی و رانوت که بوده کور نقا  و تاریک هایحفره دارای همواره دیوانساالری

شودن8زه( ازدیگورنتوایجبووروکرتی8929:86شود)خورمومسویبی،می تشویق آن چارچوب

هایارتباطیدیررسمی)سرمایهاجتماعیمنفی(ومبتنیبررابطهجامعهمجالبرایرشدشبکه

دیور روابو  هوایشوود شوبکهاستکهباعثتضعیفسرمایهاجتماعیوحکمرانیخوبمی

 نخبگوان از ایپیوسوته بهوم تبانی،شبکه زنند می فعالیت به دست تبانی طریق از معموال؛ رسمی

                                                                                                                                             
1.Bureaucratization 
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 بودون و انودشوده ترکیوب یکدیگر دیرمعمولیبا بطور آوردکهمی بوجود اقتصادی و یاسیس

عمومیمیزنند  اموال چپاول به دستعمومی نیازهای به توجه



 شدن جامعه یرانت -

بوهایو نتیجوه8221توا8281کشوورطویدورهزموانی29بابررسیروی«لیتوویدم »

ایجادمیکندکهبوهایجواد8هاییرابرایرانتجویی،فرصتاندکهوفورمنابعطبیعیرسیده

:8929شود)بهبودیودیگوران،فساداداری،افزایشجرموکاهشسرمایهاجتماعیمنجرمی

( درای راستایکیازدالیولافوولسورمایهاجتمواعیدرایوران،نامناسوببوودنسواخت884

هاوطبقاتمسوتقلازجامعهمدنیمتکیبرگروهگیریاقتصادی)رانتی(استکهاجازهشمول

دهد بنابرای ،درای چارچوبدولتبهصورتیکنهادفراقانونیتجلویپیودادولترانمی

گیریجامعهمدنیورواب مبتنیکندوحقوقمالکیتبهعنوانیکیازارکاناصلیشکلمی

کاتوزیاندرچوارچوب«واستبدادنفتیدولترانتی»گیرد مفهومونظریهبراعتمادشکلنمی

( تنوعاقتصادیازطریوقآزادسوازیبوازار،یوک8919:861ای فرضیهقراردارد)ترکمانی،

استراتژیادلبتجویزیبرایدلبهبراثراتمنفیمربو بهوابستگیبهصوادراتنفوتاسوت 

ایبرتحولاقتصوادیواجتنوابازوابسوتگیبوهاقتصواددرایراننیز،سیاستمدارانتأکیدویژه

هوایگسوترششوبکهعموومی،رفواهبهطورکلیکواهش( Shabafrouz, 2016: 1)نفتیدارند

مودنیتنهواتضعیفجامعوهنئوپاتریمونیالیسم،سیاسی،بازتولیدفرهنگ9پیرو-حامیمافیاییو

ناست بنابرای شوایدادوراقنباشودکوهبگوویمچندنمونهازاثراتمنفیاقتصادرانتیدرایرا

،«طلبویفرصوت»،«زرنگوی»دهود نفوتخلوقوخوویخلقیاتمعاصرماایرانیانبوینفتمی

رادربی نخبگانسیاسیوتودهمردمایجادکردهاست «اعتمادیبی»


 ییتمرکزگرا -

در اعتموادبعدوشودترمیبیشفسادابتدااست،9متمرکزقدرتکهسیاسینظامآناساسا؛

ماننودآنچوهمویکاهش داشوترواجشورقیاروپوایکشوورهایدر8212سوالازقبولیابود 
                                                                                                                                             
1.Rentier 
2.Patron – client 
3.Centralization 
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 بوه حکوموت اصولی قووای واگو اری قوابوهمعنوی ( تفکیک8929:884)صیادزادهوعلمی،

 دموکراسوی، ارکوان از یکوی عنووان بوه آن اصولی هود، و اسوت متعودد و متفواوت نهادهای

:8914اسوت)بشویریه، آزادی بوه نیول دیگور عبارت به و قدرت انحصار استبداد، از جلوگیری

 اقتدار اعمال برای مهم ابزارهای از دولت، دستگاه در منابع توانگفتهموارهتمرکزمی ( 42

قانوناساسی،قوایحاکمدرج ا ایرانمستقلازهمهستند،98بودهاست دراصل ایران در

ایورانزموی ، درگ شوته شووند  قوازیورنظوروالیوتمطلقوهفقیوهادارهمویولیدرنهایتای

شود امواتعریوفموی زمی و آب کنترلبر اعمالقدرتکردندرچارچوب قدرتمندبودنو

درواطنعواتازمنوابعاصولیقودرتدرایوراناسوت  کنتورلبورنفوت،بوروکراسوی امروزه

قودرتاسوتوصوورتتمرکزگوراختارسیاسیبوهساچونایرانکهتاحدودزیادیجوامعی

روزبوههوایدولتویدسوتگاهمیزانمراجعهموردمبوههاریشهدوانیدهاستدولتدرهمهبخش

افزایشیافتهوهمی افزایشتقاضاازطر،مردموکمبوودمنوابعوامکانواتازسوویدولوت

فراهمخواهدکرد تمرکزبیشترقدرتوبهتبعآنافزایشفساددولتیرازمینه


 یستیپوپول هیروح رواج -

درایشوبکهتعوامنتفاقودکوهافورادیتعودادانودازهدرچارچوبسرمایهاجتماعیهور

جامعوهویابودمویافوزایشسورعتبوهافورادشدن«اتمیزه»هایزمینهشود،زیادترباشندجامعه

درشوودمویرانیخوباست()پوپولیسمدرتضادباحکم8پوپولیستیحکومتپ یرشمستعد

شوهروندانازتفوردهمکواریجمعوی،حوسایجوادبواتوانودمویاجتمواعیسورمایهکوهحالی

ایورانکشووردرپوپولیسومبوهگرایش( 991-8911:982جعفری،ودفوری)کندجلوگیری

تووانازنقوشمحیطی،تاریخیواقتصادسیاسیکشووراسوت بورایمثوالنمویشرای معلول

پوپولیسمکهدرتضادبواحکمرانویخووباسوت،دافولرسیدنقدرتبهالرهانفتیدرپترود

هوادرایوراندررشدپوپولیستفرصتوکنونزمینهاهایمتمادیوهمبود متاسفانهبرایسال

شدهاست بعنوهفقدانطبقهمتوسطهقویهممزیدبورعلوتشودهفراهممیاننخبگانسیاسی

گو اروتاثیرپو یردررواجپوپولیسومورابطوهآنبواسورمایهزیرعواملتاثیراست درنمودار

اجتماعیوحکمرانیخوبترسیمشدهاست 
                                                                                                                                             
1.Populism 
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 یاسیس فرهنگ -

نظامیازاعتقاداتتجربوی،نمادهوایمعنوادارو8معتقداستفرهنگسیاسی«سیدنیوربا»

گیریباشد فرهنگسیاسیجهتیافتند،مهاوحالتیکهدرآنکُنشسیاسیاتفاقمیارزش

درتبیی ای مولفهبایدگفت( Mibagheri, 2003: 35 سازد)ذهنیمردمبهسیاسترامیسرمی

درمبحثفرهنگسیاسیمابابعدشناختیسرمایهاجتماعیسروکارداریمبعدشناختیاصوال؛

هاییکوهزمینوهرات پنداشتهایاجتماعیاسهاوپنداشتها،باورها،نگرشمربو بهارزش

 برایفرهنگسیاسیاعتمادسازبی ملتودولتوتقویتسرمایهاجتماعیفراهممیکنند 

یکیازعواملافولسرمایهاجتماعیدرایراننامناسوببوودنسواختفرهنگوی)سیاسوی(

بهیکدیگرجامعهاستکهاجازههمیاریوهمکاریگروهی،اعتماد)مولفهسرمایهاجتماعی(

بافوت»طباطبواییویوا«امتنواعاندیشوه»دهد مفهومونظریوهوبرخوردعقننیبامساهلرانمی

( 861 :8919رضاقلیدرچارچوبای فرضویهقوراردارد)ترکموانی،«قبیلگیفرهنگایرانی

 زگری فرهنگ از ایهعمد است بخش گریزیقانون شاخصه از برخوردار ایران سیاسی فرهنگ

 مشوروعیت عدم و ایران تاریخ در استبدادی هایحکومت سلطه از آن،ناشی با ستیز و قانون از

القلوم سوریعنظوراز( اینکوه8926:84زادهودیگوران،بودهاست)حشومت نظرمردم از آنها

اخوتن،وبودبینیتنش،سمتبهسرعتبهودارندمشکلیکدیگربامعاشرتنظرازایرانیان

بنوابرای اگورخواهوان اجتمواعیاسوتسورمایهفرسوایشگویایخوبیبهخودیابندیمسوق

طور،بوهتابعیوتوانقیوادیسیاسویتحققحکمرانیخوبدرایرانهستیمبایودازفرهنوگ

سیاسویدرایورانبوهعنووانمشارکتمشارکتیومدنیشیفتپیداکنیم اساسا؛میزانفرهنگ

کندوسرمایهاجتمواعیخوودوفورسرمایهاجتماعیرشدمیشاخصهحکمرانیخوبدربستر

شود درچارچوبفرهنگسیاسیمشارکتیرشدوتقویتمی
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 یمدن مشارکت  -

هوایمودنیبهمعنیمشوارکتموردمدرفعالیوت8مطابقبانظرپتناممفهوممشارکتمدنی

مایهاجتمواعیواست ازسویدیگرجامعهمدنیقوویمنجوربوهتولیودمشوارکتمودنی،سور

( Norazizan & Mohamma & Shahvandi, 2011: 216شوود)ارتبا شهروندانباحکومتمی

 رود موی شمار به خوب حکمرانی هایپایه تری کلیدی از جامعهیکی امور در مردم مشارکت

گیورد صوورت قوانونی( نهادهای طریق )از دیرمستقیم یا و مستقیم صورت تواندبه م مشارکت

 یوک سووی از مودنی مشوارکت تنهوا نه ایران، جامعه ( در8926:89زادهودیگران،حشمت)

مشوارکت فرهنوگ عموومی، نیواز احسواس عودم دلیول به بلکه شودحمایتنمی سیاسی فلسفه

ای درحالیاستکهمشارکتمدنیوخودجوشموردمبوهعنووان. نشدهاست نهادینه مدنی،

هواییسورمایهاجتمواعینظیورشحاویصفاتوویژگیشاخصهحکمرانیخوبدردلخود

هایمتقابلاستوهرچهایو سورمایهاجتمواعیآگاهی،اعتمادوپ یرشهنجارهایوارزش

بیشترباشدقدرمسلمزمینهبرایحکمرانیخوبفوراهمخواهودشود عودمتحقوقحکمرانوی

یعنویافوولاعتموادوخوبمنجربهافولمشوارکتسیاسویموردموافوولمشوارکتسیاسوی

هوایضودمشروعیتنسبتبهدولتاست باافولمشروعیتشاهدتوداومسواختارهاوکونش

سرمایهاجتماعیدرجامعههستیمکهدریکسیکلبازتولیدی)مطابقبانمودارزیر(منتهیبوه

شود تضعیفبنیادهایحکمرانیخوبمی




 

 در ایرانپیشنهادهای عملی برای تحقق حکمرانی خوب 

 و کم کردن حجم دولت فساد با مبارزه -

 جامعوه، تأمی نیازهوای آن حاصل که است نهادهایی و فرآیندها مستلزم خوب حکمرانی

 درحکمرانوی مرحلوه اولوی  حقیقوت در باشود یمو دسوترس در منابع از استفاده بهتری  با توأم

                                                                                                                                             
1. Political Participation 



 21 ... تحقق حکمرانی خوب در ایران بررسی موانع و راهکارهای
 

( 8929:96زادهودیگوران،عهتوانمنداست)امامجم و شایسته بورکراسی و اداری نظام خوب

 گوروهاز ای  کهدر است ای  ایران مانند کشورهایی در اداری بهطورکلیاهمالیتبحثفساد

 بوه هوافعالیتدولت دامنه و دارند عهده بر ایگسترده وظایف و هامسئولیت هادولت کشورها،

اسوت از زیواد بسویار دولت حجم دیگر عبارت به است صنعتی کشورهای از ترگسترده مراتب

هواوایرابی گروهای روبایدحجمدولتکمترشودودولتبیشترنقشمیانجیگروواسطه

اقشارومنافعمتضاددرجامعهایفاکندتاازای طریقهزینهحکومتداریکمترومجاریفسواد

توانبامصادیقیمثلیهایدولتیرامفساددردستگاهوسو استفادهازقدرتهمکمترشود 

عدالتی،باجخواهی،ایجادنارضایتیاربوابرجووعشوناختوحتویآنرابوهپارتیبازی،بی

تماماشکالگوناگوناعمالقدرتشخصیواستفادهنامشروعازمقاموموقعیتشغلیتسری

نظاماداری سیاستزداهیاز-8 اماراهکاربرایبرونرفتازای مشکلعبارتاستازداد

حلمشکلهتعوارض-4کارامدکردنقوانی حقوقی -9هایمردمینهاد تقویتسازمان-9

ملوزمکوردن-6هواییبوراینظوارتبوراجورایدرسوتقووانی  تأسیسکمسیون-9قوانی  

هواوهاواداراتدولتیدرتهیهواراههگوزارشسوالیانهازمیوزاندخولوخورجهزینوهسازمان

اههگزارشیشفا،ازعملکردها ار

 
  یاسیس نخبگان یعمل و یفکر اجماع -

سوند اساسوی، قوانون ماننود مختلوف هوایظرفیوت ج ا ایوران نبایدازنظردورداشتکهدر

 سومت بوه سیاسوتگ اری نظام هدایت برای هایتوسعهبرنامه حتی توسعهو ساله 91 اندازچشم

 ( همچنی ،8929:94زادهودیگران،)امامجمعهوجوددارد خوب حکمرانی الگوی برقراری

ارتقوای و حفوظ منظوور بوه اسوت: موظوفشوده دولت توسعه، چهارم برنامه قانون 21 ماده در

دهد  انجام اقداماتیرا مدنی نهادهای گسترش و عمومی رضایتمندی ارتقای اجتماعی، سرمایه

جوداجماعنظرفکوریوعملویدرمیوانهاقبلازهرچیزواماالزمهاجراییشدنای ظرفیت

ایرانبرایتحقوقحکمرانویتوسعهیافتگیدرموتورمحرکهباشد وسیاستگ ارنمی8نخبگان

 درون در تونش بروزنکشوراست نخبگایوفکریعملاجماعنتیجهخوبقبلازهرچیزی

 گیور،تصومیم و زسواتصمیم اصلی تقابلنیروهای و قدرتوبی نخبگانقدرت رسمی ساخت
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سوربوروفواقشود اموااگورمی منجر سرمایهاجتماعی افت به باشد که ایاندازه و سطح هر در

وشوودفوراهمنخبگوانبوی فرهنگوىگفتگوو وتعامولبستردرتوسعهوپیشرفتها آرمان

ىملواجتمواعىسورمایهگواهآنباشود،داشتهفعالمشارکتگفتگوهاای جریاندرنیزجامعه

شود وجودتعوامنتوپیونودهاوهمکواریحکمرانیخوبفراهممیها آرمانتحققبرا 

بی نخبگاننشانازوفوراعتمادسیاسیوبهعبارتیسرمایهاجتماعیاستکهانباشوتفوراوان

آندرطووییوووکدورهطووووالنیبوورایایجوووادحکمرانووویخوووبدرایووورانازواجبوووات

داریاست مملکت


 یقضائ قوه عملکرد بر ینظارت سازوکارهای هتوسع -

 و نخبگوانسیاسوی  عملکورد نظارتی، هاینهاد کیفیت و نقش کردن برجسته طریق از هادولت

گ ارنود)پواکتوأثیرموی اجتمواعی سورمایه رشود امکان بر دارند شهروندان از که انتظاراتی ماهیت

دهدکهموردم،نشانمی8919و8982سالهاایرانیاندر( پیمایشملیونگرش8929:18سرشت،

 هوایشواخه در گیوری( تصومیم8918:69ارزیابیخوبیازعملکردقضاییندارند)صالحامیوری،

فسوادزااسوت پرده، پشت عنیق به باتوجه دیرشفا، فضای یک در قضایی و اجرایی قانونگ اری،

لدربحثنظارتداشتهباشند فعاوجد مشارکتتوانندمىمستقلها ازای رورسانه

عدالتقضاییبیانکنندهای استکهمردمتاچهحودبوهسیسوتمحقووقکشووراطمینوان

داشتهومعتقدنددرصورتهرگونهتعرضینسبتبهحقوقخود،بامراجعهبهدستگاهقضایی

بوروهقضواهیهمنفویقوتوانندبهاحقاقحقوقخودامیدوارباشند نکتهمهماینکوهعملکوردمی

بورقووهایو بوهعبوارتیدیگورعملکوردتاثیرزیوادیدارد سیاسىنظامرویکاهشاعتمادبه

دارد بنابرای برایگامنهادنبهعرصهحکمرانیخووب،نظوارتمستقیمتأثیرنظاممشروعیت

رشگوزاوقوانونعادالنوهوسوریعدرسوت،اجورا بورآنالزاموقضاهیهقوهعملکردبردقیق

مردم،الزماسوتودرایو راسوتانهادهوایمودنیبوهعنووانسورمایهعمومبهعملکردشفا،

 توانندبخشیازوظایفنظارتیرابرعهدهبگیرند سیاسیواجتماعینظاممی



 توانمندسازی شهروندان -

ناپوو یر،یکدنوودگیواصوووال؛افوورادیکووهدریووکبسووترفرهنگوویپارانوهیوودی،انعطووا،
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یابندای پتانسیلراخواهندداشوتکوهدراموورمربوو بوهاجتمواعوپروررشدمیخصومت

( بههمی خواطرنبایودازایو افورادانتظوارتولیودSills, 1968: 255)سیاستمنفعلعملکنند

سرمایهاجتماعیراداشتهباشیم بلکوهبورایبرپواییحکمرانویخووبموانیازمنودرواجتفکور

رایتولیدشوهروندتوانمنودهسوتیمکوهدرایو زمینوهدولوتبایودازطریوقفردگراهیمثبتب

ایسوعیکنوددانشوگاهیورسوانه-سازوکارهایآموزشیوعملیوازطریوقمراکوزعلموی

امروزهبهعنوانیکیازپیامدهابرآیندحجموافرتوانمندشهروندشهروندتوانمندتولیدکنند 

«ابوزار»همبهعنوان«نانسا»محور،بهدردیدگاهتوسعهانسان دشوسرمایهاجتماعیشناختهمی

بپو یریمکوه«آمارتیاسو »اگورماننود شوودفرآیندتوسعهنگریستهموی«هد،»وهمبهعنوان

،آنوقوتبایودبپو یریمکوهزموانینیست«هاافزایشدامنهانتخابانسان» چیزیجز«توسعه»

وجمعویهوایفوردیقابلیوتشودکوهدرآنشواهدرشودحکمرانیخوبدرایرانمحققمی

شهروندانباشیم 

نبایدازنظوردورداشوتکوهبخشویازمبحوثتوانمندسوازیشوهروندانمربوو بوهرشود

هایسیاسیواجتماعیزناناستکهدرایراندرچندسوالاخیوررونودروبوهرشودیقابلیت

تعدادداوطلبانزندرنمایندگیمجلس8919تا8986هایداشتهاست برایمثالدربی سال

دولوتدر( بنابرای درایران8916:89نفررسیدهاست)الوانیوعلیزادهثانی،914به998از

چارچوبحکمرانیخوببایدسعیکندبرایمقابلهبوااتمیوزهشودنافورادجامعوهاسوتراتژی

ردهودودرایو راسوتابایودبوهتقویوتتوانمندسازیشوهروندانرادردسوتورکوارخوودقورا

هایداوطلبانهواس میانفردوحکومتاقدامکند پیوندهایمدنیوانجم 


 گروهی تشویق سرمایه برون -

افزایشمشوروعیتسیاسوینیازمنودتقویوتوافوزایشهورچوهبیشوترسورمایهاجتمواعی

( 8929:18ابووالفتحیونووری،یعنیاعتمادووفاداریمردمبوهدولوتاسوت)8گروهیبرون

-شوند،ظرفیوت عضو اجتماعی هایگروه در شهروندان اگر که است باور ای  بر نیز «هندوس»

 آنهوا بهتوانایی شهروندان مشارکت و ساالری مردم و یافت خواهد افزایش مصالحه برای شان

،«کویولدوتوالکسوی( »8929:91اسوت)عبواسسورمدی، وابسوته سوازش و مصوالحه بورای
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گروهویرابورایهایاجتمواعیبورونوجودپیوندهاوشبکه«پتنام»و«سیدنیوربا»و«مکنزی»

موورددرپوژوهشیکشمارندباای وجودنتایجمشارکتسیاسیمردمامریضروریبرمی

گروهوویوبووی پیونوودهایمیووزانبووودنپووایی ازحوواکیایووراندراجتموواعیسوورمایهسوونجش

ای بر تاسگروهیبرون درآنهواعضوویتومودنینهادهوایبواافرادهمکارینتایج،اساس

مربیوان،واولیاانجم درافرادبایدعضویتاساس،دولتای پایی است برشدهیادنهادهای

سیاسوی،هوایگوروهقومی،هایگروهخیریه،هایگروهورزشی،هایگروهم هبی،هایگروه

فرصوتراگروهویبوی فقدانسرمایةاصوال؛ببخشد علمیراارتقاهایگروهوشوراهابسیج،

کنودوایو خوودازموانوعتحقوقگروهیمهیوامویدرونسرمایةوایعشیرهبرایرشداعتماد

شود وبمیحکمرانیخوبمحس


 از ساختار قدرت ییتمرکززدا -

 بخوش مودنی، جامعوه حکوموت، تعامول بلکه نیست، مسئول دولت تنها خوب، حکمرانی

دارد)جووادرزمویو ضرورت خوب حکمرانی تحقق برای یکدیگر با وشهروندان خصوصی

هایحمکرانیخوبمسئلهتوزیعقدرت)تفکیک( بنابرای یکیازمولفه8928:81صدیقی،

قوووا(اسووتکووهبووهمعنوویحفاظووتازاسووتقنلقوووهقضووایهوقوووهمقننووهکارآمووداسووت

(Präsidente&Projekte, 2004: 8یکیازتبعاتتمرکزگراییدرایرانپیدایش )حوامیرابطوه

مودنیوجامعوهمردماست ای مسئلهخووددرنهایوتموجوبتضوعفودولتبی پیروی–

هوایفعالیوتواگو اریوگوریتصودیازاجتماعیخواهدشد بنابرای پرهیوزکاهشسرمایه

هاسیاسیواجتمواعیضورورتفعالیتدرآنهاجلبمشارکتبرایمردمینهادهایبهمربو 

بورایمثوالدراصولانکارناپ یربرایقدمگ اشت درمسیرحکمرانیمطلوبدرایراناست 

ازعرصهاقتصاددولتیفراهمشودهاسوتوهود،8قانوناساسیشرای برایتمرکززداهی44

قانوناساسویدرموورد811ازای اصل،توسعهبخشخصواوتعاونیاست همچنی اصل

باشود گورتمرکززداهویازقودرتسیاسویمویبرگزاریشورایاسنمیشهروروستا،تداعی

آنتمرکوزونقوشحوداکثریخوودبورعرصوهبایودقالبحکمرانیخوبدولتبنابرای در

موجووببهبوووددرتمرکززدایوویواصوونحنظوواماداریبووهطووورکلووی کوومکنوودرااجتموواعی
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ریوزی،ها،بهبوودنظوامبودجوهسازمانوکارآمدیبهبودگیریملیومحلی،یمروندهایتصم

شود میمدیریتمالیاثربخش،نظاممالیاتیکارآمدواقداماتیازای قبیل



 یهمگان مشارکت توسعه -

ایبورایگسوترش،حکمرانیخوبراپایوه(JICA 1995المللیژاپ )آژانسهمکاریبی 

گو ارتوانندبهطورمؤثرمشارکتکنندوتاثیرداندکهدرآنمردممییمشارکتومحیطیم

گوییمقاماتاجرایویباشند مشارکتمؤثرمردمموجبارتقاشفافیتدرامورتوسعهوپاسخ

 :Waheduzzaman, 2010). شوندشودکهاینهاخودمنجربهبرپاییحکمرانیخوبنیزمیمی

بوالعکس،یاشودمشارکتمیافزایشباعثاجتماعیسرمایهآیاکهبهای سوالپاسخدر(41

مسوتقلازگیرینهادهایمودنیفعوالوهایمدنیدرقالبشکلآزادیفعالیتتوانگفتمی

 ومحرکمشارکتعمومیاستدولتمقومدولتوحجیمنبودن

انتخابواتوهوا،احوزاب،گوروهیعنویمهممشوارکتسیاسویسازوکارچهار ا ایراندرج 

ایوران ا درجدرقانوناساسیتعبیهشدهاست همچنی دراصلششمقوانوناساسویهارسانه

عموومیادارهشوود،ازراهانتخابوات:انتخوابرهویسجمهوور،یامورکشوربایدبوهاتکواآرا

متوانتظارای استکهحکونمایندگانمجلسشورایاسنمی،اعضایشوراهاونظایراینها

درراستایمشارکتکیفیهرچهبیشتر،منافعوعنیقفردرابهامورعمومیمتصلکنودواز

سیاسویپیونوددهود ازهایفعالیتوعمومیامورباداوطلبانهآنهاراهایطریقتشویقانجم 

هوااقلیوت و زنوان جملوه از هایحاشیهمانودهازقودرترووظیفهدولتای استکهگروهای 

هوایتسوهیلومیوم هبیراتشویقبهمشارکتدرادارهامورمحلیوملیبکندومکانیسومق

هوایاجتمواعیایو اسوتکوهازکنندهای مشارکترافراهمکند درای راستافوایدانجم 

وهمسووبواآنهنجارهوا،یابدمیافزایشفرداطنعاتسیاسیواجتماعیوای طریق،دانش

گیوریفرهنوگسیاسویمشوارکتیودرنهایوتبورایشوکلپیونودهاواعتموادالزمها،ارزش

شود حکمرانیخوبفراهممی


 نمسئوال و مردم نیب اعتماد شعاع یارتقا -

دانسوتایرانسیاسیرهبرانواجراییمدیرانروحیاتاصلینشانهعنوانبهبایدرابدبینی
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وبوودهاعتموادبویاجتمواعیهوایگروهوامعهجبههموارهحکومتکهاستدلیلهمی بهو

است داشتهمیابرازدولتبهنسبتراخوداعتمادیبینیزجامعه

 بررسیمیزاناعتمادبهمسئولی بهعنوانیکیازمهمتوری شواخ سورمایهاجتمواعیدر

زمقطوعاولابتودا)ا8969،8988،8989 ،8996دهدکهدرچهارمقطعبعدازانقنبنشانمی

:8929بهدوم(افزایشیافتهوسپسبهشدتکاهشیافتهاست)فیروزجاهیوانوعلویبابواهی،

( ای درحالیاستکهاعتمادسیاسیبدی معنیاستکهشهرونداننسبتبهرهبرانو898

هشوتمدراصل( A Hall, 2002: 50تشکینتسیاسیازمیزاناعتمادباالهیبرخوردارباشند)

کوهایاستهمگانیومتقابلدعوتبهخیر،امربهمعرو،ونهیازمنکروظیفهقانوناساسی

گ اشوتهشودهبرعهدهمردمنسبتبهیکدیگر،دولتنسبتبهمردمومردمنسوبتبوهدولوت

 8(المُومنونوالمُومناتبعضوهماولیوا بعوضیوأمرونبوالمعرو،وینهوونعو المنکوراست)

 ایجواد زموانی اجتمواعی اعتموادمادبی مردمومسئولی بایدگفوتمولفهاعت درتبیی بنابرای

 درچوارچوب کهنظامسیاسیدرساحتعمل،کارامدوموثرباشد همچنوی دولوت شودمی

وهنجارهوای هواارزش مقوررات، و هواالعمولتودوی دسوتور در بایسوتموی خووب حکمرانوی

هایحکمرانیخوبکوهدرقوانونایورانیکیدیگرازمولفهد کن نقشموثریایفا اعتمادساز

ها،ازرسیونرساندننامهب»کندکهقانوناساسیاستای قانوناشارهمی99وجوددارداصل

ضب وفاشکردنمکالماتتلفنی،افشایمخابراتتلگرافیوتلکس،سانسور،عودممخوابره

ایو اصول«تجسسممنوعاستمگوربوهحکومقوانونونرساندنآنها،استراقسمعوهرگونه

حافظحقوقخصوصیافرادجامعهاستواهمیوتآندررابطوهبواسورمایهاجتمواعیبوهایو 

گرددکههرچهشهرونداندرحوزهخصوصیخوداحسواسامنیوتداشوتهباشوندمسئلهبرمی

هاجتمواعیاعتمادسوازبوهشودورشدسورمایای مسئلهخودمنجربهتولیدسرمایهاجتماعیمی

معنیاستمراروتقویتحکمرانیخوباست 


 مطبوعات و یمل رسانه استقالل -

 افکوار، آزادانوه گوردش و ارتباطواتدرزمینوه خوب حکمرانی مهم هایشاخصه جمله از

 است درایو راسوتا افکار آزادانه وبحث تبلی  برای مختلف هایرسانه به برابر دسترسی لزوم
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 انوواع بوه برابور زمینهدسترسوی در خوب حکمرانی محورهای از یکی ایرسانه اخنق یترعا

8مستقل رسانه یک وجود ایران در ( اما8921:869باشد)دیندارفرکوش،می هارسانه مختلف
 

 فرایند و قانون نقض فساد،نبودشفافیت، موارد افشای طریق از پاسخگویی ارتقای برای زنده و

 از هوا( رسانه8928:86است)جوادرزمیوصدیقی، ضروری بسیار دولت، هایناکارآمدی و

 و بیوان دیگوربوا سوی از آورند می وجود به را فعال و کننده مشارکت آگاه شهروند سو یک

 گووشرسواندن بوه نتیجوه در و اندیشوه و بیان آزادی موجب اطنعات و اخبار آزادانه گردش

 و برایدموکراسی که امری شوند،می فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مختلف هایگروه صدای

( یکویازدالیول8921:881)دینودارفرکووش، اسوت اساسوی اهمیوت واجد خوب حکمرانی

رسوانه مسوئولی بوهنقوشوعملکورد و نهادها به سیاسیشهروندانایرانی اعتماد عمدهکاهش

سیاسیواجتماعی امور از منفی هایارشبهدلیلاراههگز گردد درایرانرسانهملیملیبرمی

سوازیدردموکراتیوک فراینودهای نقشمثبتدر ایفای جای به شودکهشهروندانموجبمی

تواننودموجبواتملیدرصورتاستقنلمیرسانهمسیرانزواوسیاستزدگیقراربگیرند اما

مختلوفدیگورفوراهمکنود هایشودوبستررابرایکنشکرانحوزهتقویتسرمایهاجتماعی

طرفانه،دولتبایدباتمهیودشورای الزم،فضوارابعنوهدرچارچوباطنعرسانیدقیقوبی

درجامعهفراهمکند گفتگوبراینقدونقادیومفاهمهو

 
 یریگجهینت

یمهمونقوشدوهورحال یاباهستندیمتفاوتمیمفاهخوبیحکمرانویاجتماعهیسرما

یراسوتادراسوتیکوششوخووبیحکمرانیالگو دارندیاسیسنظامکردنزهیکراتدمودر

 یوارو یوااز،یاثربخشویکاراه،یبرابر،ییجومشارکت،یریپ تیمسئولقانون،تیحاکم

جامعوهتیریموداعموالةویشو یدارتریوپاو یترنهیهزکم ،یتراثربخشعنوانبهامروزهالگو

یاجتمواعهیتمرکزپژوهشبرسطحکننسورمازینیاجتماعهیسرمابحثدر باشدیممطرح

فیوکرواب قراردادیورواب ساختارینهادهایکنناجتماعیوکومو،درای سطح بود

 یواپوژوهشجینتوا باشندیمرگ اریتاثخوبیحکمرانلیتسهایممانعتدرآنهاازهرکدام

رانیوادریاجتمواعهیسرماافولوخوبیحکمرانقتحقعدمیفراروموانععمدهازکهاست
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یاسویسسواختاردریویتمرکزگرابوهمربو آن یترعمدهودولتعملکردوساختارتیماه

عودمقاعوده،وقوانونتواشوخ بوراسوتیسشودنقواهمیویتمرکزگراجینتااز استکشور

قودرتازاستفاده،یاسیسدفساگسترشنهاد،مردمیهاسازمانوهارسانهاحزاب،یریگشکل

یهنجارهواافوول،ییایومافیهواگوروهازیاشوبکهرواج،یگروهویشخصمصالحجهتدر

تیونهادرومردمانیمدریاسیسانفعالویاسیسنظامبدنهبهاعتمادافول،یمل یآفروحدت

بواهموراهیمواعاجتهیسرماافولوبودخواهدیاجتماعهیسرماافولوفیتضعمهمترهمهازو

در یوا شودیمملتودولتییواگرامسببیدیبازتولکلیسکیدرخوبیحکمرانافول

جینتواازاموا استملتودولتیشکلکیویهمسوخوبیحکمرانفلسفهکهاستیحال

داریپدهمانارانیا ا جدرریرانتیاقتصادساختارومتمرکزمهینوکیدهولوژیایاسیسساختار

ازعودالتوقوانونیاجورادرضوعفجامعه،شدنزهیبوروکراتسم،یپوپولازییهادورهنشد

هیسرمافیتضعبهتینهادرخودعوامل یااسترهیدویاسیسفسادگسترشمقامات،یسو

اگور شودخواهندمنجرخوبیحکمرانتحققیبراحکومتومردم یباعتمادسازیاجتماع

وحوواکم یبوو یاعتمووادآفرتعووامنتازیامجموعووهرایاسوویسحوووزهدریاجتموواعهیسوورما

درمیکنوفورضرانیوادرمطلووبیحکمرانیسوبهیگامراآن یهمچنومیبدانشهروندان

یاجتمواعهیسرمایبازسازودیتولصر،راخودیانرژبودخواهدموظفدولتصورت یا

سواله91انودازچشوم،یماننودقوانوناساسویمختلفیهاتیظرفرانیادر بکندرانیاجامعهدر

 یوابواخووبوجوودداردیحکمرانیبهسمتبرقراریگ اراستیسنظامتیهدایبراتوسعه

سوندملویووشوودملویمنسوجمگفتمانیوکبوهتبودیلبایودخووبحکمرانیتفکروجود

واگو اریبووهبتنسووبایووددولوتتدوی گردد خوبیحکمرانتحققبرنامهراهبردیویژه

اصونحات یهمچنو نمایداقودامعدالتیاجرابرایالزمشرای تأمی وهاتصدیمسئولیت،

هایسوالمورقوابتیوحو ،ساختاریوایجادبسترهایقانونیوحقوقیمناسببرایفعالیت

مسوتلزمرانیوخووبدرایحکمرانوندهیآیصورتپ یرد بهطورکلدیباهایاقتصادیرانت

منوابعازاسوتفاده یبهترباتوامجامعه،یازهاین یتامآنحاصلکهاستیینهادهاوندهایفرآ

 بلکوه رد،یوگینم شکلخن  در ران،یادرخوب یحکمرانباشد یبهسودجامعهمدسترسدر

 در توسوعه بوه معطوو، اراده نخبگوان، اجمواع همچوونمسواعدی  یشورا و هافرصت ازمندین

وضیرفوعتبعو،یوموالیاداریویمرکززدازا،فسوادیسواالروانیودحجومکواهشحکومت،
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 کیووجوود هموه از مهمتور و ینظوارت هوایسمیمکان تیتقو،انتشارآزاداطنعات ،یعدالتیب

بوهپاسوخیراسوتادرکهم کوریها ییتبتینهادر است یمدن اخنق بر استوار یمدن جامعه

درخووبیحکمرانوویاجتمواعهیسورما یبویمتقوابلبطهچهرانکهیابریمبنپژوهش،سوال

خووبدریبوودکوهتحقوقحکمرانوپرسشباهمسوهیفرض یاکننداثباتدارد،وجودرانیا

یاجتماعهیسرماقوتایضعفبهیبستگرانیا اثبواتپوژوهشهیفرضوگوریدعبارتبهدارد 

 شد
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