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 ی اجتماعیسرمایه ؛الگوی حکمرانی خوب

  جانبههمه یو توسعه 
 (11/71/59 تاریخ تصویب:ـ   52/11/52 )تاریخ دریافت:

 1روح اهلل صفریان

 5سید جواد امام جمعه زاده

 چکیده

ی جهانی نگرش به توسعه و پیشرفت را در سطح تحوالت اجتماعی در عرصه
همه  یجوامع دستخوش تغییر و تحول کرده است. امروزه برای رسیدن به توسعه

ای که تمام گونه سازماندهی ساختار اجتماعی متفاوتی الزم است. به ،جانبه
بینی شود. الگوی حکمرانی خوب با نیروهای اجتماعی در این ساختار پیش
جهت با این شرایط جدید است. بر این چارچوب اجتماعی و سیاسی متفاوت هم

حاضر این است که الگوی حکمرانی خوب بر  یل اصلی مقالهااساس سو
در این پژوهش این است گذار است؟ فرض ما ثیرأهمه جانبه چگونه ت یتوسعه

 ،گانهاجتماعی در ساختار سه یکه در الگوی حکمرانی خوب با ایجاد سرمایه
خود موجب توسعه در سطوح مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

سان در این رویکرد دولت با ماهیت و شخصیت متمایز و شود. بدینمی
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های گر در شراکت و همکاری بخشای منطقی و تسهیلسازماندهی آن  بر پایه
دولتی و بخش ی مدنی و نهادهای عمومی غیراجتماعی دیگر مانند جامعه

ترین ویژگی عصر جدید و پردازد و اصلیخصوصی به ایفای نقش در توسعه می
شود. لذا بینی میدر این ساختار پیشاست شدن که همان تمرکززدایی جهانی

تحلیلی و با استفاده از منابع ـ وصیفی این پژوهش تالش دارد با روش ت
ای و اسنادی نشان دهد رویکرد  الگوی حکمرانی خوب به عنوان یک کتابخانه

 سازمانیـ  های نهادیرویکرد جدید در مطالعات توسعه بر دولت با جنبه
سیاسی و حقوقی( و در کنار آن بر نیروهای گوناگون ) )مدیریتی( و ماهیتی

کید أای تانداز و ساختار افقی و شبکهچشماجتماعی همکار و هماهنگ با یک 
 دارد. 

 ی اجتماعی، دولت.الگوی حکمرانی خوب، توسعه، سرمایه :هاکلیدواژه
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 مقدمه

توسعه به عنوان  1597 یجنگ جهانی دوم و بخصوص از دهه پس از تقریباً
در جهت  بدین ترتیب شود.اصلی برای کشورهای غیر غربی مطرح می هدف

گذاری توسعه دو رویکرد کلی مد نظر قرار گرفت؛ رویکردی که در سیاست
کشورهای پیشرفته به وقوع پیوسته و نقش جامعه یا به عبارتی طبقات و 

طور داند و رویکرد دیگر که بههای اجتماعی را در مسیر توسعه اولی می گروه
که سطح ویژه برای کشورهای جهان سوم کاراتر است و بر اساس آن، از آنجایی

اجتماعی و سیاسی در این جوامع به بلوغ نرسیده، نقش دولت برای راهبری و 
 (.29: 1955، )سریع القلم مدیریت توسعه دارای اولویت است

رهای پیشرفته و در انگلستان و فرانسه توان در کشوی رویکرد اول را مینمونه
دید و رویکرد دوم در عصر جدید در کشورهای آسیای جنوب شرقی آسیا به 

المللی با رویکرد های نهادهای بینی ظهور رسید. اما در این قالب توصیهمنصه
توانست راهگشا باشد. نمی های آزادسازی و کاهش تعرفهنئوکالسیک در زمینه

ی غربی اجازهمحیطی و اجتماعی در کشورهای غیر شرایطاز آن جهت که 
های و مدل دولت (117: 1955موثقی، ) دادشدن این رویکرد را نمیاجرایی
توانست خیلی نمی 1551های مالی ی آسیای جنوب شرقی با بحرانگراتوسعه

کارساز باشد، بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی این موضوع را به شرایط و 
که ایوانز معتقد است علت دهند. چنانالت جدید اجتماعی ارتباط میتحو

ها در کشورهای جنوب شرق آسیا بخاطر عدم سازماندهی مناسب دولت بحران
. لذا این دوگانه انگاری (53: 1935)ایوانز،  در برابر شرایط نوظهور جهانی است

کننده باشد و رویکردی قابل طرح است تعیینتوانست در راهبری توسعه نمی
 که هم دولت و هم جامعه را در مسیر توسعه در کنار هم ببیند. 

سان در عصر جدید و پیچیدگی شرایط اجتماعی برای مدیریت امور بدین
گذاری ِتوسعه، تنها دولت با کارگزاری حکومت مطرح عمومی و سیاست
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نیروهای اجتماعی در سطح  یگرحکمرانی با مشارکت د ینیست، بلکه از مقوله
از  (.UN- HABITAT,2002,6-7) آیدالمللی صحبت به میان میداخلی و بین

جهت سازماندهی و ارتباط منطقی و هماهنگ هر دو بخش دولت و جامعه  این
 بسیار مهمی است. یدر مسیر توسعه مقوله

که در  الگوی حکمرانی خوب مطرح شد 1557یبا توجه به این شرایط از دهه 
ی مدنی و بخش خصوصی در ساختاری افقی و در کنار آن دولت، جامعه

شوند. در این الگو  ساختار و فرآیندها صورت متوازی سازماندهی میهمدیگر به
ای و همچنین ماهیت دولت که دارای ابعادی حقوقی و سیاسی است، به گونه

گری  امور و لگیرد که برآیند کلی آن مبتنی بر راهبری و تسهیشکل می
-طورکلی حرکت در مسیر اصلی میکارآمدی در رفع نیازها و رفاه عمومی و به

-شبکه قالب تفکردر  باشد. نیروهای اجتماعی در ارتباط با دولت و با یکدیگر

هستند. با برقراری الگوی حکمرانی هماهنگ و منسجم دارای ارتباطی  ای،
مودی وسلسه مراتبی جایگاه خود خوب و ساختار آن در روابط اجتماعی تفکر ع

طور هوشمندانه در قالب شبکه و در منطق آن و با دهد و اجزاء  بهرا از دست می
  (.(Holohan,2010,85 ابزارهای نوین ارتباطی با هم در تعامل هستند

بنابراین در الگوی حکمرانی خوب نظام سیاسی با ماهیت کیفی و راهبردی در 
کند. دولت نقش مزاحم و انحصاری خود را به پیدا میی اجتماعی حضور عرصه

دهد. دولت سطوح گوناگون اداره و کننده مینقشی راهبردی و تسهیل
دهی، بنیان گذاری و کنندگی و تسهیلی تسریعسازماندهی خود را بر پایه

-های اجتماعی با تعامل و تقابل اصولی شکلکند. نیروها و گروههدایت می

ساز و هماهنگ  برای حرکت در جهت توسعه هستند. ای همی جامعهدهنده
یافته، در تمام سان اعتماد و همکاری و ساختار شبکه ای بر مبنایی سازمانبدین

کند و ی اجتماعی فراهم میگیری و گسترش سرمایهزمینه را برای شکل سطوح
لذا در این  کند.تر طی میاجتماعی مسیر توسعه را آسان یجامعه با این سرمایه

ای و های کتابخانهپژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از داده
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ی اسنادی در پی پاسخ به این سوال است که الگوی حکمرانی خوب بر توسعه
جانبه چگونه تاثیرگذار است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح همه
اجتماعی در ساختار  یشود که الگوی حکمرانی خوب با ایجاد سرمایه می
ها در سطوح مدیریتی، سیاسی، ی خود موجب توسعه و ارتقاء شاخصگانه سه

شود. بنابراین هدف کلی این مقاله این است که اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می
ی اجتماعی متفاوت، ماهیت خاص نشان دهد الگوی حکمرانی خوب با زمینه

اداری موجب همکاری و اعتماد بین های اصولی در نظام نظام سیاسی و جنبه
-ی مدیریت عمومی و راهبری توسعه مینیروهای اجتماعی و دولت در عرصه

   کند.ی تحول و اثربخشی در امور گوناگون را فراهم میشود و زمینه

 چارچوب نظری

که از علوم طبیعی استخراج شده است مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی  توسعه
. توسعه بر تکامل نظام رودمیتغییر در جوامع بشری بکار  و در مورد فرآیند

 باالتر در حد بلوغ و کمال و ترتر به اشکالی پیچیدهاجتماعی بشر از اشکال ساده
ی توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه .((Riggs,1984,126 دارد داللت

های اد و گروههای افرهماهنگ با نیازهای متنوع اساسی خواسته نظام اجتماعی،
اجتماعی داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی 
 وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق یابد

 . (192:1931)تودارو،
یندی است همه جانبه و معطوف به تمام آفر، استراتژِی و بر این اساس توسعه

تغییر در تمام ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، ابعاد زندگی مردم و موجب 
تنها از لحاظ کمی بلکه باعث ای که نهگونهبه ،شودو فرهنگی می سیاسی

، زندگی، رفاه اجتماعی یتغییرات کیفی در تمام ابعاد جامعه از جمله شیوه
این مقاله به  .(31:  1957)لهسایی زاده، دشومی غیرهو سالمت، محیط زیست

همزمان دولت و جامعه و ارتباط و تعامل بین آنها و یا به عبارتی  بررسی نقش 
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پردازد. بنابراین چارچوب نقش موازی بازیگران اجتماعی در مسیر توسعه می
  نظری این مقاله نشان دادن نقش همزمان این دوبخش در توسعه است.

غیر  یحوزه ؛شوددولت و غیر دولت تقسیم می یکل نظام اجتماعی به دو حوزه
یافته سازمانیافته و غیرهای اجتماعی سازمانهمه گروه یگیرندهردولت در ب

بر مدنی و بخش خصوصی نیز از آن یاد می شود.  یکه تحت عنوان جامعهاست 
دولت و  یشناسی به ترسیم رابطهها و نظریات جامعههریک از گفتماناین مبنا 
شناسی در جامعه ،لت و جامعهدو یطورکلی در رابطهمی پردازند. بهجامعه 

ـ 5.دولت محدود ـ فعال یجامعه ـ1دارد:  گفتمان اصلی وجود سیاسی چهار
 یجامعه ـ4 .دولت فعالـ منفعل  یجامعه ـ9. دولت فعال ـفعال  یجامعه
از این چهار  (.93-151:1955بشیریه،؛ 45: 35 یزدان فام،) دولت محدود ـ فعال

دو رویکرد کلی در مورد نقش دولت و جامعه در توسعه استنتاج  نظریه تقریباً
الگویی از توسعه مبتنی بر عاملیّت نسبتا خود مختار طبقات و  ـ1می شود: 

ی نیروهای اجتماعی که با حمایت دولت نیز همراه است، انگلستان نمونه
از ای وجود دارد که حاکی در مقابل تجربه ـ5باشد.ی آن میتاریخی برجسته

اولویت و محوریت تقریبا قاطع دولت در آغاز و هدایت فرآیند توسعه است. 
های تنظیمی و ایجابی یک ای از سیاستدر این تجربه دولت با اتخاذ مجموعه

)سریع ( و Fritz and rocha menocal,2010,553) رساندکشور را به توسعه می

 . (25؛1955، القلم
، و قابلیت سراسری جامعه یهوشمندکفایت، ربدر رهیافت جامعه محور 

 شودکید میدر توسعه تأی مدنی فرد، خانواده، طبقات، بازارو جامعه مشخصاً
ی این عناصر به دو جزء بخش خصوصی و جامعه (.251-249، 1959)عطار، 

بیشتر در کشورهای  در توسعهدولت نقش و ارجحیت . شودمدنی تقسیم می
اند. از لفتویچ به طور مفصل به آن پرداخته شرق آسیا تجربه شد که کاستلز و

گرا اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک های دولت توسعهنظر لفتویچ ویژگی
 گرا، استقالل نسبی دولت، وجوددولت توسط نخبگان توسعه یعبارتند از: اداره
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 ،مدنی و تحکیم اقتدار دولت یبورکراسی قدرتمند و کارآمد، ضعف جامعه
های عالوه بر ویژگی جی.های داخلی و خارفزایش اهمیت سرمایهپیش از ا

هم  گرای دموکراتیک از دو ویژگی دیگرهای توسعهدولت ،شدهیاد یگانه جپن
برخورداری از  ـ5 حاکمیت طوالنی مدت یک حزب در کشورـ 1 برخوردارند:

  .(92: 1932)لفتویچ،  های سیاسیکراسیوهای دمویژگی
ی ، رشد فزایندهشدنجهانی یو به اصطالح دورهتحوالت عصر جدید 

 حاکمیت مطلقها های ارتباطی وگسترش نقش شهروندی در تمام حوزه فناوری
-ویژه ماهیت درونی و ذاتی دولت دستبه دولت در ابعاد مختلف و و انحصاری

دیگر کنترل مطلق را بر سرزمین خود در  ،دولتخوش دگرگونی شده است. 
. (195: 1951 ؛ حافظ نیا،  Manbach, 2001,102) نداردهای مختلف عرصه

است که  جهانیملی و  یترین بازیگر در عرصهدولت همچنان اصلیهرچند 
را با شرایط عصر جدید  و مدیریت امور خودگذاری سیاست ی، نحوهساختار

به  ی راهبردیبا ویژگی و کارکرد دولت  Wong, 2004, 14).)دهدتطبیق می
گری کننده و تنظیمنقش هماهنگدر ساختار اجتماعی  ترین بازیگرعنوان مهم

. از طرف دیگر با توجه ی استکند. دولت دارای ماهیتی کیفی و راهبرایفا می
کنش ذهنی و رفتاری تکنولوژی،  گسترش به فضای اجتماعی، فرهنگی و

خاص  یشهروندان در قالب سرزمین با مرزهای مشخص در یک گستره
در کنار  .(39-57: 1957،)کواسمی گنجدمحدود و محصور نمی جغرافیاییِ

و کنش نیروهای اجتماعی در هویت ملی  ،های اجتماعی متنوع و جهانیهویت
 (.Smith,2007,3)است  چنان قدرتمندهمی سرزمینی مشخص، محدوده

بنابراین در این فضا دولت واحدی از ساختار اجتماعی است که توسط نیروهای 
شکل داده می شود و قدرت اجتماعی را  در خود متراکم و متمرکز اجتماعی 

گر کنش اجتماعی و دارد. هیرست و تامپسون هم معتقدند دولت تنظیم
کردن بین ادعاهای شهروندان با قضاوت و داوری مند،ی نظم قانونایجادکننده

از شده به یک قدرت مستقل نیاست. لذا یک سیستم پلورالیستی و جوامع متکثر
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-تادارد تا با اقتدار و مشروعیت خود بین شهروندان آزاد داوری کرده و منازع
 (.Hist&Thompson, 2005, 275- 278)شان را مهار کند

سو برای گوید که ازیکعجم اوغلو هم از ضرورت وجود نهادهایی سخن می
هایی چون ایجاد ثبات و امنیت، تأمین حقوق مالکیت و رفع موانع ایفای نقش

ی کافی قدرتمند باشند و از سوی دیگر همین نهادها فعالیت اقتصادی به اندازه
باید خصلت فراگیر داشته باشند. به این معنا که به جای تأمین منافع گروه 

ی محدودی از بازیگران اقتصادی و اجتماعی، بستر فعالیت خالقانه را برای همه
)عجم اوغلو و  کندهای اجتماعی بدون تبعیض و محدودیت ایجاد طیف

ای ی گسترده. بنابراین در عصر جدید هم عرصه(159 -155: 1955رابینسون،
ی اجتماعی و سیاسی وجود برای دولت هرچند با شکل و ماهیتی جدید در صحنه

ی پهناوری برای کنش و نقش آفرینی نیروهای اجتماعی در دارد و هم حیطه
 گیرد. المللی شکل میسطح ملی و بین

ی مدیریتِ امور عمومی و مدیریتِ توسعه به جای حکومت با در عرصه لذا
حکمرانی سرو کار داریم که در واقع ساختاری با بازیگران متنوع و متعدد است. 

 ـ5ساختار و ماهیت دولت ـ 1شود: کلّیت اجتماعی به دوبخش تقسیم می لذا
نژاد و گودرزی، سلطانی ) ثیرگذار نیروهای اجتماعیأعرصه و حضور متوازن و ت

  (.34همان:  ، 1959
امروزه دیگر برتری دولت بر جامعه یا بالعکس در مسیر توسعه مطرح نیست، 

ی این دو بخش، منجر به توسعه در بلکه ارتباط متقابل، همراه با اعتماد دو سویه
شود الگوی شود. یکی از رویکردهایی که مطرح میهای مختلف میبخش

ی رکت تمام بازیگران اجتماعی توسعه و سرمایهحکمرانی خوب  با مشا
 .گیرداجتماعی آنان است که هم در سطح دولت و هم در سطح جامعه شکل می

 های آنو شاخص الگوی حکمرانی خوب
ی مدیریت امور عمومی همراه با تحوالت سیاسی و طورکه گفته شد نحوههمان

ی مدیریت امور در حوزه گونهاجتماعی دچار تغییر و تحول شده است. بدین
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مدیریت  ـ5مدیریت دولتی سنتی  ـ1دایم هستیم: اعمومی ما شاهد چهار پار
)ساالرزهی و ابراهیم حکمرانی خوب  ـ4 نوین دولتی خدمات ـ9دولتی نوین 

 پردازد:این مقاله به الگوی حکمرانی خوب می (.49-95: 1951پور،

 حکمرانی خوب (1

تالقی  ینقطه ،بخش عمومی یایم جدید در ادارهداحکمرانی خوب به عنوان پار
علوم  های مختلف علوم انسانی مانند مدیریت، اقتصاد، و تعامل بین رشته

الملل را گذاری عمومی و روابط بینسیاسی، جامعه شناسی، حقوق، سیاست
 ایجادکرده است.

یافت. های چستر بارناد توان در اندیشهدیدگاه حکمرانی خوب را می سرمنشاء
ای از حل بسیاری از مسائل اجتماعی را در همکاری و مشارکت شبکهبارناد راه

این  داند.های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی میبازیگران سازمان
المللی و در پاسخ به اوضاع به بعد توسط نهادهای بین 1537 یاز دهه رویکرد 

ه سوی توسعه ارائه شد. از نظر ها بنامطلوب جوامع در حال توسعه و حرکت آن
 یکیفیت رابطه و حکمرانی یمدل حکمرانی خوب نحوه (5775)دی فرانتی 

دخالت منطقی دولت و  بردهد. این نظریه بین شهروندان و حکومت را نشان می
 کید دارد. أکنندگی آن تگری و هماهنگنقش تسهیل

حکومت است و اینکه دایم نقش اتغییر پار یحکمرانی خوب نشانهاصطالح 
های گوناگون بر مبنای نیازها و خواست سطوح و اجزاء گوناگون یک اولویت

 5-3) سازی برای توسعه استو به نوعی زمینه کندجامعه تحقق پیدا می

(Abdellatif, 2003: .ی حکمرانی خوب نشانگر تغییر پاردایم نقش مقوله
گیری اجتماعی در تصمیمدولت، حکومت و همچنین شراکت دولت و نیروهای 

شود و منابع هایی گرفته میکه تصمیمی مردم هنگامیبه نوعی صدای همه ؛است
 (.111: 1957)مقیمی و اعالیی اردکانی، رسد شوند به گوش میتقسیم می

ی اجتماعی ی اجتماعی و سیاسی است. در زمینهحکمرانی خوب دارای دو زمینه
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گذاری ی سیاستاجتماعی در عرصه هدف اصلی، حضور هماهنگ نیروهای
ی سیاسی که خود بر دو عمومی و برقراری عدالت اجتماعی است. در زمینه

با  آفرین دولت و قالب مدیریتیحقوقی با خصوصیات و شخصیت توسعه قالب
 کندکه در جهت تحکیم دموکراسی عمل می آفرینی راهبردی و کیفی استنقش

(Azeez,2012,6). 

 الگوی حکمرانی خوباجتماعی و ماهیت دولت در ساختار 

های ای درحوزههای ویژهاجتماعی به ظرفیت مختلف هایشدن عرصهبا جهانی
گذاری و مدیریتی نیاز است که الگوی حکمرانی خوب با شراکت سیاست

در  ود.شدر این جهت مطرح میهای خارج از آن حکومتی و بخش ینهادها
بخش اول ساختار در . خش سازماندهی شده استب الگوی حکمرانی خوب دو

در بخش دوم ماهیت دولت و  اجتماعی ترسیم شده است. شکلی وکلی نیروهای
 شود.نظام سیاسی در حکمرانی خوب ارائه می

 )بخش اول( الف( ساختار اجتماعی در الگوی حکمرانی خوب

اجتماعی الگوی  یاست. بخش اول زمینه حکمرانی خوب دارای دو بخش
و  شراکتدهد. این بخش در حقیقت بر مبنای حکمرانی خوب را نمایش می

مدنی و بخش  یدولت، جامعهیعنی بین سه رکن اصلی در جامعه  سازیهم
ی شده زمینهصحیح و تعاملی سه بخش یاد. ارتباط گیردشکل میخصوصی 

حاکمیت، نماد بخش  ،سازد. نماد دولتفراهم می راحکمرانی خوب  اجتماعی
-سازمان ،مدنی یایجاد مازاد، کار آفرینی و سوددهی و نماد جامعه ،خصوصی

در این ساختار  (.91: 1957)شیروانی و حاجیه رجبی، های غیر دولتی است 
همدیگر  دارای ارتباط متقابل با ءاجزا تراز است.ء افقی و همروابط بین اجزا

افزایی و اتحاد میان بازیگران در ترسیم ست که هما ایبه گونههستند و ارتباط 
و  ی اجتماعی. ساختار در عرصهشودهای کالن و اصلی برقرار میاستراتژی



 655... ی هیخوب؛ سرما يحکمران یالگو

 

دیگر الگوی  . به تعبیری(9: 1933)الوانی، سلسله مراتبی نیست  عمومی
حکمرانی خوب هنر سازوکار و تعامل میان نیروهای اجتماعی یعنی بازار، 

روی  . در این ساختار برElsnhans, 2001,35)) مدنی است یجامعه دولت و
کلی ضمن گوناگونی و تضارب نظرات یک  یهاتصمیمات و اجرای سیاست

و تعامالت بر مبنای نیازها و سازوکار اصلی  توافق کلی و کالن وجود دارد
 .Borzil,2008:5)) جامعه برقرار است

 (UNDP,1997)  بالگوی حکمرانی خواجتماعی  ساختار

 
 

 

 )بخش دوم( ب( ماهیت دولت در الگوی حکمرانی خوب

ی سیاسی در الگوی حکمرانی خوب است که دارای ابعادی زمینه بخش دوم
 رنظام سیاسی ببرای یک  های حکمرانی خوبشاخص حقوقی و مدیریتی است.

که در حقیقت کیفیت و ماهیت دولت  .شودجه سلبی و ایجابی تعریف میو دو
کنندگی دولت است در این بخش دهی و تسریعدر واقع همان خاصیت تسهیل

ترازی و توازن در ها همباید گفت به نوعی با این ویژگی  .شودمی مالحظه
 شود.  اهبردی میگیری رگیرد و دولت دارای جهتشکل می بخش اول

 های سلبی عبارتند از:شاخصالف: 

از  دچار اختالل و نظام سیاسی واجتماعی را روند امور را های سلبیشاخص 
زمینه برای حرکت جامعه به و  دنکنبرقراری الگوی حکمرانی خوب دور می

 گیرد:سمت توسعه شکل نمی

 دولت بخش  خصوصی
 ه مدنیجامع

 قوه مقننه قوه مجریه قوه قضاییه
 قوای نظامی

نهادهای 
عمومی غیر 

 دولتی



 يفصلنامه دولت پژوه   651

 

ناسازگار با بازار تمرکز دارد.  قوانینبر روی  :1کیفیت قوانین و مقررات ـ1 
ها، عدم نظارت کافی برسیستم بانکی و هایی از قبیل:کنترل قیمتسیاست

 تجارت خارجی. ییش از اندازهبوضع قوانین برای محدودیت  یهمچنین هزینه
محور، مبتنی بر مبنای علمی، مورد قبول اکثریت و متکی بر اخالق قوانین باید

مدنظر قراردهد و  ماند تا سودمندی رویه و پیامد را توأقانون اساسی کشور باش
ی شهروندان امکان کاربرد توسط دولتمردان را بر سهولت درک به وسیلهعالوه

. قوانین دارای ساختار سلسله مراتبی است که (21: 1951)دانایی فر،  داشته باشد
نون اساسی ای که قاهای رسمی باید این ساختار حفظ شود به گونهدر ابالغیه

ی مصوب باالترین جایگاه را در میان قوانین دارد که تمامی قوانین موضوعه
های دولتی ها و بخشنامهنامهگونه آئینمجلس باید از آن پیروی کند. به همین

 (.31: 1951)کاتوزیان،  کنندنیز از قوانین موضوعه پیروی می
حاکم و رهبران آن، به میزان ثبات رژیم  :5ثبات سیاسی و عدم خشونت ـ2

های جاری در صورت مرگ احتمال تدوام حیات موثر دولت و سیاست یدرجه
های سیاسی ثباتیوجود بی پردازد.مردان فعلی میرهبران و دولت ومیر یا تغییر

شود و در کارایی و کنش مؤثر موجب تزلزل در سیمای اجتماعی کشور می
)دانایی فر،  گذاردرجی تأثیر میهای خاگذاریدولت و همچنین جذب سرمایه

1933 :127.)  
رفتارهای آن دسته از کارکنان  یفساد اداری به مجموعه :9کنترل فسادـ 3

شود که درجهت تأمین منافع شخصی، قواعد و مقررات بخش عمومی اطالق می
-فساد به تحمیل هزینه (.57: 1932)هانتیگتون ، گیرندپذیرفته شده را نادیده می

های مولد و های اقتصادی و دور شدن از فعالیتناعادالنه و تخریب پایههای 
دهد. مبارزه با فساد به بهبود شود و رفاه عامه را تقلیل میکارا منجر می

                                                                                                             
1. Quality Rules and Regulations. 
2. Poitical Instablity and Violince.   
3. Control of corruption 
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 گذاری خارجی بیشتر، رشدهای اجتماعی و اقتصادی نظیر سرمایهشاخص
حقوق مالکیت ومیر کمتر کودکان، سواد باالتر، مد باالتر، مرگ، درآاقتصادی

وکار شود و زمینه برای بهبود کیفیت زندگی فراهم تر و افزایش رشد کسبقوی
 شود.می

 از:تند رعبا ایجابی هایشاخص ب:

. کشور کارساز است یهای ایجابی در روند ترقی و توسعهبهبود شاخص
گیری ها زمینه برای کارآمدی نظام سیاسی و شکلبرقراری این شاخص

 کند.را فراهم میحکمرانی خوب 
چه که مردم بتوانند دولت را در برابر آن: 1گوییپاسخ و اظهارنظر حق ـ1
افراد قادر باشند  گذارد مورد سوال و بازخواست  قرار دهند.ثیر میأت آنهابر

 آزادانه نظرات خود را بیان کنند. اهداف خود را انتخاب و پیگیری نمایند و
این مشارکت عاملی برای رهبری و  شود ویآزادی بیان سبب مشارکت افراد م

ها و نهادها و رضایت بیشتر افراد و بهبود کیفیت مشروعیت بخشیدن به سازمان
 .Wallace,2009,255)) استزندگی 

مردان و شهروندان یک میزان احترام عملی که دولت :2حاکمیت قانونـ 2
قانون و حل کشور برای نهادهایی قائل هستند که با هدف وضع و اجرای 

افراد در برابر قانون یکسان بوده و حقوق اکثریت و  اختالف ایجاد شده است.
گیرد. حاکمیت قانون  امنیت و احساس خوشبختی و اقلیت مورد توجه قرار می

ی مستقل یک ی قضائیهرضایت از زندگی را فراهم کند. در این زمینه قوه
    (.171: 1959)قلی پور، نیاز استپیش

کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که  :3ارایی و اثربخشی دولتکـ 3

                                                                                                             
1. Voice and Accountability. 
2. Rule of law.   
3. Govermment Effectivenes. 
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شامل مقوالت ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت 
نظام اداری، صالحیت و شایستگی کارگزاران و استقالل خدمات همگانی از 

بخشی کارایی و اثر. 1.(11، 5773)آرنت و عمان،  استفشارهای سیاسی 
بار بیاورد که نیازهای جامعه را برآورده سازد و تواند نتایجی را بهمیدولت 

دولت از منابع محدود تحت اختیار خود بیشترین استفاده را ببرد و به بهبودی 
کسب وکار و آزادی اقتصادی و در نتیجه رفاه بیشتر منجر شود. در واقع 

ها برای دولتها، حجم کاری زیاد و توان ناکافی عملکرد نامناسب دولت
ی ذهنی ی سلب اعتماد شهروندان و در نتیجه افزایش دغدغهرسانی زمینهخدمت

 (.(Simion,2008:28 آوردآنان را فراهم می

 (())ماهیت دولت در الگوی حکمرانی خوب 

ماهوی)ایجابی( حکمرانی خوب،  هایاجتماعی و شاخص ساختار برقراریبا 
ها شود و بر حقوق و مطالبات آنعمومی برجسته می یادارهنقش شهروندان در 

پذیری شود. مسئولیتای میکید فزایندهأدر قبال حکومت و نظام سیاسی ت
به برقراری مقررات و   .شودمیتر بیشتردولت در قبال شهروندان نمایان

بین شهروندان با یکدیگر و دولت در درون و  یمناسباتی در خصوص رابطه

                                                                                                             
1. Christiane Arndt and Charles Oman. 

 حق اظهار نظر و پاسخگویی  

 حا کمیت قانون

 کیفیت و اثر بخشی دولت

 ثبات سیاسی و عدم خشونت

 کیفیت قوانین ومقررات

 فساد
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 فرهنگ نوین رژیم حقوق بشر منجر به ایجاداز مرزهای خود آنها و  بیرون
های ماهوی این ساختار متوازن و ویژگی. (11: 1951)کریمی مله، شود می

سازی در جهت اعتماد منجربه تشکل پیدا کردن نیروهای اجتماعی و زمینه
 شود. نهادینه شده در سطوح مختلف اجتماعی می

 ابعاد آناجتماعی و  ی( سرمایه2

ی اجتماعی مقوالتی همانند همبستگی و انسجام اجتماعی موجب در عرصه
ی اجتماعی شده است. شناخت و ارزیابی این مطرح شدن مفهومی بنام سرمایه

-شود و در مسیر توسعه تأثیر میمفهوم به پویایی اجتماعی بیشتری منجر می

 گذارد.

 ی اجتماعی: سرمایه 1ـ2

ی و ابتکار سرمایه گردد. اما ابداعاجتماعی به هنی فن باز میی ی سرمایهنظریه
ی مشارکت مدنی و عملکرد نهادی به رابرت پونتام نسبت اجتماعی را در حوزه

هایی از سازمان اجتماعی مانند ی اجتماعی از نظر پونتام جنبهدهند. سرمایهمی
و هماهنگی در های اجتماعی، هنجارها و اعتماد که با تسهیل همکاری شبکه

سازد تا اهداف مشترکشان را به ها را قادر میمیان اعضای جامعه،آن
. این تعریف دو جزء برای Putnam,1993:36-42))طورکارآمدی دنبال کنند

این پیوند  -5پیوند عینی میان افراد. -1کند:ی اجتماعی تعریف میسرمایه
. با  Paxton,1999:93))دوجانبه، مورد اعتماد و مستلزم احساس مثبت است

ی اجتماعی در سطح جامعه احساس مثبت و اعتماد در سه سطح افزایش سرمایه
. از دید ولکاک (Bourdiue,1985:284)شودفردی،گروهی وکالن فراهم می

ی اطالعات، اعتماد و هنجارهای متقابل که در ی اجتماعی دربردارندهسرمایه
 کند یدن به اهداف را تسهیل میهای اجتماعی یک فرد وجود دارد و رسشبکه

((Woolcock,1998,153ی اجتماعی باالست؛ ای که  میزان سرمایه. در جامعه
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گیرد حس اعتماد عمومی و همکاری دو سویه به ویژه در امور پسندیده شکل می
ی باشد. روحیهو پایبندی به قراردادها و تمایل به حفظ و قول قرارها باال می

اعضای جامعه اندک است و این موجب تسهیل و طلبی در میان فرصت
هایی برای دستیابی به کارآمدی مناسبات میان اعضای آن جامعه شده و ظرفیت

 (.52: 1932؛ پیران وهمکاران، 92: 1932)خضری، آوردهای خاص پدید میهدف
یابد. اجتماعی ارتباطات اجتماعی در تمام سطوح گسترش می یبا ایجاد سرمایه

گذاری شده داری پایهارتباطات کامال شفاف و براساس صداقت و امانتاین 
 شودگیری محیط سالم اجتماعی فراهم میاست. بدین ترتیب زمینه برای شکل

(Murayama,2012, 180.)  

 ابعاد سرمایه اجتماعی: ـ2ـ2

را بدست توان تاحدودی ابعاد آنی اجتماعی میاز تعاریف مندرج در سرمایه
 آورد:

های متنوع اجتماعی یا به گیری تعهدات و انتظارات در درون شبکهشکل ـ1
 .Murphy,2016, 28))عبارتی مشارکت گروهی و جمعی 

را یکی از اجزاء که پوتنام آنهای مهم چناناعتماد به عنوان یکی از مقوله ـ2
 .Putnam, 2001,43)) شماردی اجتماعی بر میاصلی و برونی سرمایه

 شودموجب همکاری و هماهنگی بین اعضای یک جامعه می اعتماد ـ3
(RuttenR&Boekema, 2007, 18.) 

صورت کم هزینه و راحت برای تقویت تبادل اطالعات به ـ4
 (. (Chunchao,2015,204همکاری
ها توجه دارد و قرارگرفتن این ی اجتماعی به این شاخصین سرمایهیتب پانتام در

داند، ولی در این میان ی اجتماعی میی سرمایهدهندهوجوه درکنار هم را تشکیل
شود. ساختار اجتماعی و بر سه عنصر مشارکت، اعتماد و شبکه توجه بیشتری می

ی اجتماعی که بر وجه ماهیتی حکمرانی خوب، با تقویت ابعاد و عناصر سرمایه
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ی شفافیت و محیط مساعد کسب دهندهحاکمیت قوانین پیشرو و ارتقاءاساس 
وکار استوار است و نظام اداری پویا و چابک که در این جهت سازماندهی 

شود و همچنین بازیگران گوناگون اجتماعی که نقش خود را در چنین  می
ی اقتصادی و اجتماعی همراه با بهبود محیط کنند؛ توسعهفضایی ایفا می

های مدنی  و در مجموع اقتصادی، کارآمدی دولت و برقراری کیفی سنت
 Swin,2012,197-198). ) شودافزایش کارایی نهادهای سیاسی محقق می

 الگوی حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی: (3

های الگوی در این قسمت به تبیین تأثیر برقراری ساختار شکلی و شاخص
شود. در ی اجتماعی در سطح جامعه پرداخته میحکمرانی خوب بر سرمایه

در  ـ1 شود:اجتماعی درسه سطح ایجاد میی الگوی حکمرانی خوب سرمایه
ی های اجتماعی در جامعهها و شبکهگروه ـ5های آن سطح دولت و سازمان

 در سطح فرد. ـ9مدنی 

 اجتماعی در سطح دولت(: ی)تولید سرمایه الگوی حکمرانی خوب ـ1ـ3

ی تقویت سرمایه در الگوی حکمرانی خوب دولت از طریق سه گام به ایجاد و
 ـ9گذاری فرایندهای سیاست ـ5مالی  اداری و ـ1 کند:اجتماعی اقدام می

گیری مرحله قبل  به تحقق ماهیت دولت و شکل کارکرد دو خروجی  و
 شود:ی اجتماعی منجر میسرمایه

مبنای مدیریت و تحول بهینه چه در سطح خرد  اصوالً )گام اول(: اداری و مالی
الگوی  سازمانی و چه در سطح کالن به امور اداری و مالی بستگی دارد.

گزاره معیارهایی مبتنی بر اعتماد بین دولت و  حکمرانی خوب هم در این دو
جامعه، مشارکت نیروهای اجتماعی و  پویایی با واکنش سریع به شرایط تعبیه 

 کند:می
به  نظام سیاسی و نظام دیوانی قدمتی ی میانی رابطهمطالعه اداری: ـ الف
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بار ماکس وبر میان نظام سیاسی و نوع ی حیات دیوان ساالری دارد. اولیناندازه
مند رابطه برقرار کرد. بعدها ریگز، هپتر، فین ساد به شکلی سامان ساالریدیوان

نظام اداری در  (.519: 1931محمدی و قلیچی، )ملک به این موضوع پرداختند
دچار تحول  ای و رفتاری ساختاری، زمینه یالگوی حکمرانی خوب در سه حوزه

هایی مانند شایستگی، توسعه همراه با بهره ی شاخصشود. نظام اداری بر پایهمی
بندی  کاری، الیهی انسانی، عدم تمرکز، توازن وظایف وعدم موازیوری سرمایه

ختیارات حکومت بر مبنای امور ملی و حاکمیتی، فرهنگ ها و ا وظایف، فعالیت
های های سازمانی  هر بخش و استفاده از فناوریسازمانی مبتنی بر کار و ارزش

 (. 9-51: 1931؛ میرزایی اهرنجانی، 55: 1959)عربی،  شودنوین سازماندهی می
 ریزی تحت حاکمیت قانوندر الگوی حکمرانی خوب سیستم بودجه مالی: ـ ب

شفاف و پاسخگو است که در  رسی منسجم وکند و دارای یک حسابکار می
فرآیند  .(Osisoma, 2013,5) کندراستای منابع کالن و ملی حرکت می

و به کند ریزی و مدیریت ارتباط مؤثری پیدا میریزی در ارتباط با برنامهبودجه
-افیت، پاسخی عمومی بر اساس شفشود. بودجهبهبود عملیات دولت منجر می

 کارمشارکت و با رویکردی استراتژیک برای رسیدن به اهداف ملی به  گویی،
ریزی یکی از معیارهای اعتماد بین الگوی حکمرانی خوب بودجه . دررودمی

الگوی حکمرانی  نظام مالیاتیدر  .(OECD, 2014,2) دولت و شهروندان است
تمایل ، استوار است خوب از آنجا که دولت بر اساس مشروعیت وکارآمدی

. به ((Ajaz and Ahmad,2010,413  مردم هم برای پرداخت مالیات زیاد است
کنندگان مالیاتی ی بیشتر پرداختعبارتی محیط نهادی، در راستای ایجاد انگیزه

مندی دولت و بنابراین نظام مالیاتی پویا درجهت توان گرفته است.شکل
 گیرد.خواهی مردم شکل میمشارکت و پاسخ

سازی در مهندسی فرآیندها یا شبکه گام دوم(:) گذاری در فرآیندهاسیاست 
 شود.      دولت به عنوان موضوع اصلی دنبال می یگذاری از سوی مجموعهسیاست
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طور که در گام اول همان  :1دولت توسعه گرا -فرآیند اول( دولت ظرفیت ساز
های نهادی و برای تقویت ظرفیتگفته شد در نخستین فرآیند دولت زمینه را 

سازمانی و همچنین سازو کارهای تقویت استقالل قوا و نهادها، احتراز از انسداد 
رسانی بندد. یک دستگاه خدماتسیاسی را برای نظارت و کنترل به کار می

پذیر عمومی کارا و مؤثر، یک نظام قضایی مستقل، دستگاه اداری محاسبه
رسی عمومی مستقل و یک ی یا دولتی، یک حسابذخایر و وجوه مالی عموم

 -9، 1931)موثقی،  گیردساختار نهادی تکثرگرا و مطبوعات آزاد شکل می
155.) 

های استخراجی در این مرحله به تقویت ظرفیت :5گرادولت انطباقفرآیند دوم( 
شود تا از طریق نظام ملی، خود را با شرایط گویی دولت پرداخته میو پاسخ

گویی به نیازهای برآمده از مراحل قبل سازگار سازد. ی و خارجی و پاسخداخل
های پیشرفته، تقویت آزادی عمل نهادها و ی دولتی در بخشتقویت جنبه

بازیگران اقتصادی و علمی داخلی با محیط بیرونی از موضوعات مهمی تلقی 
گیزشی در تواند ساختار انداگالس معتقد است محیط نهادی مناسب می شود.می

 .(North,1994,356) جامعه شکل بدهد
های توزیعی در این مرحله به تقویت ظرفیت :9محورفرآیند سوم( دولت عدالت

شود. دولت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پرداخته میو منابع فرصت
ی اقدماتی مانند افزایش منابع عمومی، برقراری توازن و تعادل در سطح توسعه

مختلف، گسترش نظام جامع تأمین اجتماعی و فرآیند دموکراتیک سازی مناطق 
 دهد.از طریق پذیرش پلورالیسم سیاسی و توزیع قدرت سیاسی انجام می

شود که از ها در امور شنیده میآن دادنِاین نظرات افراد ذینفع با مشارکتبنابر
در مسیر صحیح  شوند و روند امورطور اصولی گرفته میها بهاین طریق تصمیم

                                                                                                             
1. Capability Building State. 
2. Adaptablestate. 
3. Justice state 
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 (.157: 1957)فانی و دانایی فر، رودکه به نفع همگان است پیش می
های نمادین و در این مرحله تقویت ظرفیت :1فرآیند چهارم ( دولت شهروندمدار
شود. نقش عوامل غیردولتی و غیرسیاسی در فرهنگی توسط دولت پیگیری می

یابد و از نقش دولت افزایش میی  عمومی برقراری نظم، امنیت، ثبات و اداره
شود. دولت در این مرحله به تقویت نهادهای کاسته می های دیگردر بخش

مدنی، مشارکت داوطلبانه و فعال شهروندان، حکومت های محلی و افزایش 
: 1959)جعفری وذوالفقاری، پردازدتعامل میان نهادها و بازیگران مختلف می

35- 31.)  
شدن دو فرآیند قبل، عملیاتیبا  ماعی )گام سوم(:ی اجتدولت و سرمایه

های گیرد که به تولید شاخصماهیت دولت در حکمرانی خوب شکل می
حاکمیت قانون و  ـ1پردازد : ی خود میی اجتماعی در ارتباط با جامعهسرمایه

ی کارکنان برای خدمت به منافع عامه هنجارهایی که موجب افزایش انگیزه
ها و مرکززدایی و افزایش سطح مشارکت عمومی در اجرای طرحت ـ5 شوند.می

استخدام و افزایش حقوق کارمندان بر  ـ9سازی( هنجارها و شبکه)ها برنامه
ساالری و استفاده از نیروهای انسانی کاردان و شایسته اساس منطق شایسته

امکان ای که ها به گونهترازسازی آنتفکیک قوا و هم ـ4)تبادل اطالعات(. 
تالش برای نیل به اجماع در فراگرد  ـ2موازنه و مراقبه میان آنها فراهم آید. 

گذاری عمومی و توجه به منتقدان و افکار عمومی )همکاری و خط مشی
ی مستقلی که موجب ایجاد ظرفیت ی قضائیهوجود قوه ـ9سازی( مشارکت

عملکرد و نتایج توجه به  ـ1قضایی مناسب برای نظارت بر اجرای قانون شود 
های دولتی و مناقصه در معامله استفاده از مزایده ـ3 در هنگام انعقاد قراردادها.

مبارزه  ـ5 المقدور منافع ملی  را در هر معامله بیشینه سازد.که حتی ایبه گونه
ای که ها به گونهفعالیت سپاریِپیمانبه ـ17با فساد و رفتارهای خودسرانه

                                                                                                             
1. ICivil state. 
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 و افزایش کیفیت انجام کارها شود )اعتمادسازی( هاکاهش هزینه موجب
  (.517: 1959)پورعزت،

گذاری و مدیریت دولتی در ابعاد دموکراتیک، با این معیارها وجوه سیاست
و  کندمحوری و اثر بخش بودن بروز میگویی، عدالتمشارکتی، پاسخ

 شود.میایجاد  اجتماعی در سطح دولت  ی سرمایه

اجتماعی در سطح گروها و  یالگوی حکمرانی خوب )تولید سرمایه ـ2ـ3
 (: ی مدنیشبکه های اجتماعی()جامعه

حکمرانی خوب  گانه در ساختاری مدنی به عنوان یکی از اجزای سهجامعه
ی طوالنی است، ولی تکوین نهایی آن مربوط به عصر هرچند دارای سابقه

که گفته شد ابتدا دولت و طورانداری و دولت ملی مدرن است. همسرمایه
ی مدنی را فراهم های جامعههای الزم برای بروز قابلیتماهیت آن زمینه و سازه

 .کندمی
ها، ها،تشکلای از نهادها، مؤسسات، اتحادیهی مدنی در حقیقت مجموعهجامعه

گیرد که به کنش برمیهای خصوصی و مدنی را درها و گروهاحزاب، انجمن
هم اشاره کرد  های غیردولتیها باید به سازمانپردازند. درکنار اینمیاجتماعی 

های آسیب  های بشر دوستانه،که در ابعاد مختلفی چون امور خیریه، کمک
های بهبود و اجتماعی، دفاع از حقوق بشر و محیط زیست و همینطور فعالیت

تحول و  ی فرآیندهایکنندهکند و تسهیلتوسعه در کنار دولت حرکت می
ی پایدار از طریق پیشرفت در سطوح فردی وگروهی جهت رسیدن به توسعه

الری  (.Bank,2012,22) اتفاق و گسترش مشارکت هستند  افزایی، اتحاد،هم
ی زندگی اجتماعی سازمان یافته، خودآفریننده، ی مدنی را حوزهدایموند جامعه

خودمختار و پایبند به داند که گر و مستقل از دولت میبه شدت خود یاری
ها، ای از قوانین مشترک که شهروندان به بیان خواستهنظمی حقوقی یا مجموعه

 ؛955:1954بشیریه ،پردازند )ها و تبادل اطالعات میمنافع، اندیشه
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(Bratton,1994,10. ی مدنی افکار عمومی الری دایموند هم معتقد است جامعه
پانتام هم تفاوت در  پردازند.ها میستهخوادهد و مردم به بیان را شکل می

داند. از آن جهت های مدنی مرتبط میموفقیت حکومت را به میزان مشارکت
تواند خطاهای آن را شود و میعنوان ناظر دولت مطرح میی مدنی بهجامعه

 گوشزد کند.
های متعدد باهم تعامل دارند و ی مدنی در قالب شبکهبازیگران و عناصر جامعه

مراتبی خارج و به ساختاری افقی سلسله یساختار اجتماعی و سیاسی از جنبه
ثر ضمن حفظ استقالل خود از یکدیگر اثر ؤاجزا و نهادهای مشود. تبدیل می

ها افزایی آنند که این امر خود منجربه همهست پذیرفته و بر یکدیگر اثرگذار
لی است که از حاصل جمع افزایی مورد اشاره ناشی از تعامل عوامهم .شودمی

ی مدنی ی جامعهها در حوزهشبکه تعدد و تنوعشود. این مینیروهای آنان بیشتر 
ی با کارکرد خودسازمانی و انتخاب دسته جمعی آگاهانه بر تقویت سرمایه

 .(Calvin,1991 ؛ 975: 1937پانتام،) اجتماعی تأثیرگذار است
ی رفاقت و عنوان بخش میانی عرصهی مدنی به بر این اساس ماهیت جامعه 

-ها به هم شکل میهای اجتماعی است که از طریق ایجاد و اتصال شبکهرقابت

شود و هم ها ارجح دانسته میی مدنی هم تفاوتای که در جامعهگیرد. به گونه
با  .(1933:195)عطار، شودتوافق برای حرکت در مسیر اجتماعی فراهم می

کنش اجتماعی و سیاسی شکل ساختاری  به خود ی مدنی زیست و جامعه
آید و شکوفایی و نمایش در میی تعامالت اجتماعی بهگیرد و صحنه می

ی اجتماعی و سیاسی به ثبات رسد و عرصهی ظهور میفرینی فرد به منصهآ نقش
ی رسد. هانتیگتون هم نهادمندی مشارکت سیاسی، در کنار توسعهو تعادل می

 داندهای سامان و ثبات سیاسی میادی را از جنبهاجتماعی و اقتص
ی همکاری و تعامالت اجتماعی در سان پایهبدین (.577: 1912)هانتیگتون،

ی ی جامعههای غیردولتی با گسترش عرصهها و سازماندرون گروه و بین گروه
گیرد. حکومت یا نظام سیاسی هم با نظارت دقیق نیروهای مدنی شکل می
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کند و مسیر درست در چارچوب ماهیت حکمرانی خوب را طی میاجتماعی 
 (.Rice:2001 , (15 شودمیزان اعتماد، کارآمدی و پاسخگویی آن بیشتر می

های مدنی، ی مدنی و تقویت مشارکتی جامعهمندانهبا حضور فعال و قدرت
گیری گروهی و شکلهای بینپذیری در تعامالت اجتماعی و همکاریانعطاف

کند و ی اجتماعی گسترش پیدا میای و مذاکرات تعاملی سرمایهبط شبکهروا
 شودی اجتماعی توسعه فراهم میتر و زمینهحل مشکالت اجتماعی آسان

برمبنای این ترتیبات  (.17-19: 1959و خواجه نائینی، 151: 1934)مولودی، 
اجتماعی  های ی عمومی بحران مشارکت در جامعه حل و هویتمدنی در حوزه

 سازد.را متنوع و تقویت می

 الگوی حکمرانی خوب )تولید سرمایه اجتماعی در سطح فردی(:  ـ3ـ3

ی خصوصی هم پایه و مبانی تفکر در عصر جدید بر فردگرایی نهفته است. حوزه
این بخش  های شخصی شکل گرفت. برای تحکیم فردگرایی و هم برای بهره

که از  درآمد، تولید، تجارت وکسب وکار استدار ایجاد اشتغال، عهدههمچنین 
در واقع رشد بخش خصوصی این اهداف را در سطح  خارج است. دولتکنترل 

افزایش  ـ5ی فعالیت مستقیم دولت کاهش حوزه ـ1کند : اجتماعی دنبال می
ی بازارهای توسعه ـ9های اقتصادی کارآفرینی و سطح کارایی بنگاه ظرفیت
 ی فناوری و منابع مالی خارجییابی به سرمایهی داخلی و دستسرمایه

 ای های بودجهکسب درآمد برای دولت به منظور پوشش دادن هزینه ـ4
گیری و توزیع مناسب افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم  ـ2

رشد خالقیت و کارآفرینی  ـ9درآمدها از راه گسترش سهام در بین عموم مردم 
کاهش  ـ1های ارتقاء توان تولیدی اقتصاد کشور برای فراهم نمودن زمینه

ها و همچنین کاهش ای دولت در رابطه با پرداخت یارانههای بودجههزینه
 .(35: 1957، )آل عمران ای برای واحدهای تحت پوششهای سرمایههزینه

های ی مدنی و تقویت جنبهگیری جامعهتحکیم این حوزه زمینه را برای شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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 کند.کارکردی دولت فراهم می
کنند و نظام اجتماعی استقرار حکمرانی خوب افراد، بیشتر احساس امنیت می با

بینند و شاهد میزان کمتری از فساد هستند. اصوال و سیاسی را بدون تبعیض می
-زرگ و دولتی که عرصه را برای بخش خصوصی و فردی تنگ میدر دولت ب

-کند امکان رشد فردی و همکاری و اعتماد بین افراد شکل نمی

بدین ترتیب ماهیت و ساختار حکمرانی خوب به   (.111: 1915)فوکویاما،گیرد
و پیامد اصالح دولت توانمندسازی  رودمیبازسازی و اصالح حاکمیت سمت 

بخش خصوصی است که در این صورت از تعامل دولت و بخش خصوصی، 
  .گیردمدار توسعه شکل می

های اجتماعی در های غیردولتی و گروهاز طرف دیگر با تعدد و تنوع سازمان 
ساختار الگوی حکمرانی خوب تعامالت و معاشرت بین افراد گسترش پیدا 

های اطالعاتی، اقتصادی و مالی، عاطفی، دوستی، مشورتی و ایتکند. حم می
گذارد و شعاع ها از فرد بر روی سالمت روان او تأثیر میها و شبکهعملی گروه

دهد. در چنین فضای مبتنی بر اعتماد بین فردی؛ اعتماد فردی را افزایش می
ی گردد. همچنین در عرصهعزت نفس، مشارکت و رضایت فردی حاصل می

یابد پذیری رفتار اجتماعی امکان بیشتری میبینیعمومی، امنیت اجتماعی، پیش
کنند و روابط ی انتظارات متقابل و تعهدات به یکدیگر عمل میو افراد بر پایه

شود. در شود در نتیجه سالمت اجتماعی هم تضمین میاجتماعی گسترده می
کنند که به ای کار میبه گونهنهادها  الگوی حکمرانی خوب فرآیندها و ترتیب

کنند و حقوق قانونی و ها شهروندان و افراد، منافع خود را دنبال میی آنواسطه
 (. UNESCAP,2002)شودتعهداتشان برآورده می

 :همه جانبه یاجتماعی و توسعه یحکمرانی خوب؛ سرمایه (4

ماهوی دولت و های نهادی و طور که گفته شد حکمرانی خوب با  قابلیتهمان 
های ها در بخشای و افقی جامعه و همکاری و اعتماد بین آنمشارکت شبکه
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ین مقاله عبارتند های مختلف توسعه در امختلف توسعه تأثیرگذار است. بخش
        فرهنگی. ـ2اجتماعی  ـ4 اقتصادی ـ9سیاسی  ـ 5مدیریتی  ـ1از :

 :و اداری مدیریتی

سیاسی و اداری در کنار هم اهمیت دارند و  در کشورهای جهان سوم نوسازی
ای تواند جدا از بافت فرهنگیبه قول رال بری بانتی نظام اداری یک کشور نمی

طور که همان (.35: 1954)موثقی ، باشد که جامعه در متن آن قرار گرفته است
در سطح دولت  حکمرانی خوب الگویدرهای اصلی گفته شد یکی از پایه

مند است. نظام اداری و و توان پویابورکراسی  و طراحینظام اداری سازماندهی 
شود دولت موجب میدر الگوی حکمرانی خوب منطقی آن  و سازماندهی تناسب

و اعتماد اجتماعی راکسب  اثربخشی خود را افزایش دهد گویی وقدرت پاسخ
و رشد  به طور مداوم بر شدتو ناکارآمد حجیم  ،های بزرگساالری. دیوانکند

تواند در جهت کارآمدی افزوده و نمیاداری و مالی  های دولتی و فسادهزینه
  (.57-59: 1933)کمالی ، واهداف نظام سیاسی عمل کند
ای است که همکاری بنیادین در سطح به گونه بنابراین راهبری نظام اداری

ا گویی به تقاضاهای اجتماعی رشود و پاسخی مدیریتی ایجاد میمجموعه
تر و همچنین اعتمادسازی در سطح بیرونی بین دولت و جامعه و حتی در تسهیل

ی تشکیالت کالن دولت به گیرد و در نهایت الیهدرون جامعه هم شکل می
یابد که دولت به جای تصدی امور روزانه به سمت وظایف ای سازمان میگونه

 اصلی و کالن پیش رود.

 :سیاسی 

زندگی اجتماعی در قالب عضویت در شبکه و  حکمرانی خوب با سوق دادن
های گوناگون شرایط را برای و فعالیت رسانه های اجتماعی متنوعگروه
ر کند و هم بهای ذهنی و عینی دموکراسی سیاسی فراهم میگیری جنبه شکل
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  (.543: 1932بشیریه، ) و هم محیط و رفتار سیاسی تأثیرگذار است ساختار

سیاسی را برقرار  تساهل و تعادل خوب افقی در حکمرانیای و شبکه ساختار
در شبکه با هم ارتباطی هم ارز و هم سطح دارند و یکی را  ءجزاا یکند. همهمی

تنوع در دانایی هست اما اولویت در دانایی پذیرفته  بر دیگری برتری نیست.
که شب یشده نیست. زندگی در شبکه نفی سلطه است و بازیگرانی که در حلقه

-کنند. مفاهیم با یکدیگر را میکنند تعامل و تعادل را پیشه میباهم زندگی می

های دیگران کنار بیایند. ها و تنوعگیرند که چگونه با تفاوتآموزند و یاد می
ها و که همه را همانند خود کنند نیستند و با ناهمانندیاین یها در اندیشهآن

ها و در بستر احزاب، اتحادیه (.1: 1933،)الوانی گیرندخو می هاناهمسانی
 و متخصصان مدنی وهای رسمی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی سازمان

توانند سازان احساس امنیت کرده و میاندیشمندان و در واقع توسعه
اصلی پیشرفت یعنی آزادی،  یلفهؤسه م (.95: 1937)رفیعی، بروزخالقیت کنند

 خوب حکمرانیبنابراین  شود.آگاهی و برابری خصوصا بین زن و مرد مطرح می

 است سیاسی یجامعه یک اصلی های مؤلفه بین سازنده ی تعامل وکارکردنتیجه

 هایبخش نسبی رضایت با و گردد جامعه یک ها عایدستانده ترینمطلوب تا

   .(Poluha,& Rosendahl (2002,51 شود همراه جامعه یک مختلف
 گویینظام سیاسی در این الگو حاکمیت قانون و پاسخ ات ذاتیخصوصی از 

تحقق عملی پیدا  هاحکومتی است که با ایجاد تفکیک قوا و توازن بین آن
مردم در مقابل قانون و وجود  ی. رفتار برابر و بدون تبعیض با همهکند می

ناپذیر حمایت از مد و عادالنه شرط ذاتی و جداییکارآ ،ثرؤنهادهای قضایی م
مقامات حکومتی از  ی حقوق شهروندان در مقابل سوءاستفاده خودسرانه

و  باشدها و افراد میهای خود و اعمال غیر قانونی سازماناختیارات و صالحیت
. با این گو بداندبه آنان مسئول و پاسخ نسبت را شود حکومت خودباعث می

شود و سالمت سیاسی تضمین و اعتماد بین مردم و دولت برقرار میشرایط 
  (. 197: 1939)زارعی، شودهای گوناگون در جامعه مرتفع میبحران
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 نظام سیاسی مبتنی بر الگوی حکمرانی خوب ثبات و تعادل سیاسی، مشارکت
و  سیاسی و اجتماعی، برابری، تفکیک ساختاری، حاکمیت قانون یدر عرصه

های اصلی در اعتماد مؤلفهحکومتی  هم گویی هم در سطح سازمانی وپاسخ
 . سازی هستند

  اقتصادی:

اجتماعی از ی ی سرمایهفوکویاما یکی از افرادی است که به نقش با واسطه
ی اقتصادی  اشاره طریق مشارکت اجتماعی و مدنی و دولت کارآمد بر توسعه

 (.Fukuyama, 2002, 23-26) دارد
در الگوی حکمرانی خوب نقش  های سیاسی و اجتماعیمبنا شاخص بر این
و انتشار آزاد  های قانونیآزادیدارند.  اقتصادی یای در توسعهکنندهتسریع

های عمومی و شفافیت اقتصادی و اجتماعی اطالعات موجب تقویت آگاهی
 ها،های صنفی، اتحادیهانجمن مدنی مثل یوجود نهادهای جامعه شوند.می

ها بخشد تا دولتمی و انتخابات آزاد و سالم به مردم یک جامعه قدرت احزاب
های آزاد با پیگیری مطالبات  و برکنار کنند. نهادها و رسانه را انتخاب، کنترل

توانند هیوالی دولت را رام  های دولت می های مختلف مردم و رصد فعالیت گروه
حمایتی دولت و بخش  هایزمینهگویی مناسب، کنند. بدون سازوکارهای پاسخ

خصوصی که البته برای توسعه ضروری است، حاصلی جز رانت و فساد ندارد 
    (.15: 1952)خالقی، 

فساد است.  مبارزه با حکمرانی خوبالگوی دیگر در قالب  هاییکی از شاخص 
در شرایطی که فساد در جامعه شایع شود افراد جامعه خصوصاً نیروهای انسانی 

کنند از رهگذر ستعداد به جای استفاده از ابتکار و نوآوری خود سعی میا با
پرداخت رشوه و تبانی با مقامات دولتی، اقدام به کسب یک رانت قانونی یا 

را از لحاظ وجود  جامعه مالی توانند ظرفیتمجوز دولتی نمایند. این افراد می
ها را در اجرای ولتکاهش داده و از این طریق د هادرآمدهای مالیاتی دولت
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خدمات زیربنایی و کاالهای عمومی مؤثردر  یوظایف خود که همانا ارائه
تدوین و اجرای  با گذاریقانون و قانون یحوزهدر ناتوان سازد.  ،یند تولیدآفر

 حفظ و قابلیت فردی هستند ارتقایحقوق افرادی که به دنبال  ،مناسب قانون
 (.121: 1955)شاه آبادی و همکاران،  شودیم در آنان موجب انگیزه و فعالیت

در الگوی  استقالل خدمات همگانیو  کارگزاران شایستگی و صالحیت
وری عوامل موجب افزایش توان رقابتی اقتصاد و بهبود بهره حکمرانی خوب

 شوداقتصادی می یها در عرصهها و مدیریتگذاریتولید و سیاست

(Baroo,1991,106 .) 
و سازوکارهای شفاف  با منطق قانونی، سازمانی و نهادی حکمرانی خوبالگوی 

گوناگون اقتصادی مانند تولید ناخالص  یهابرای بهبود شاخصرا الزم  یزمینه
وری نیروی و بهره گذاریسرمایه ،داخلی، اشتغال، محیط مساعد کسب وکار

 کند.فراهم میانسانی و رشد اقتصادی 

    اجتماعی: 

برقراری  زمینه را برای ترازی نیروهای اجتماعیبا هم رانی خوبالگوی حکم
 گذاری،الگوی سیاست. در این کندایجاد میعدالت در سطح روابط اجتماعی 

و همین ساختار و  شودسنی وغیره دیده نمی گونه تفاوت جنسیتی، نژادی،هیچ
 ی اجتماعیبهبود متغییرها برای ی مهمیی آن زمینهمحورانهسازماندهی عدالت

   (.  Addink,Antony, Buyse and Flinterman, 2010,12) کندفراهم می
ها و گذاریسیاستهای اجتماعی، ، هنجارها و گسترش شبکهحاکمیت قانون 

زیست انسانی، بهداشت و دیگر معضالت  موضوعاتی ماننددر  را ماتااقد
بندی جمعی و ملی جمععالیق قابل اعتماد و اتکائی از   یاجتماعی در محدوده

افراد جامعه و ایجاد  یانتخاب همه یگسترش دایرهاز طرف دیگر  کند.می
های آینده را حفاظت از منابع طبیعی برای نسل ،های برابر زندگیفرصت

 ،، ارتقای همکاریفردی مندسازیتوانبا کند. حکمرانی خوب تر می آسان
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 موجب، برابری و عدالت مندیمشارکت و احساس تعلق و افزایش رضایت
کریمی ) شودمیشدن جامعه فرآیند قطبی زوال احساس محرومیت و وکاهش 

های ها و جوامع غیردولتی در عرصهها، سازمان، اتحادیههاتشکل(. 14همان :، مله
این نهادهای  کند.آموزش و یادگیری برای شهروندان فراهم می یزمینه ،مختلف

ی توانند زمینهالمللی میفعالیت خود در ابعاد بین غیردولتی حتی  با گسترش
و  های زیست محیطیپایدار و حل مسائل و آلودگی یتوسعه همکاری در جهت

  ی اجتماعی فراهم کنند.شرایط مساعدی برای توسعه
گذاری اصولی در الگوی ی روابط اجتماعی و سیاستبنابراین تنظیم بهینه 

های منفی و تبعیضهمانند جتماعی و فردی، معضالت ابرخی حکمرانی خوب، 
، ناتوانی در اعمال اقتدار در یاقوام یا مناطق جغرافیای ،هارانی برخی گروهبرون
روابط ناشی از رقابت  اعتیاد، طالق، بیکاری گسترده و مزمن، ،خدمات یارائه

افراد دار کردن تهمت و لکه و ناسالم برای دستیابی به منابع در اثر موج مهاجرت
 دهدرا کاهش میجامعه و  در زندگی روزانه و در گفتارهای عمومی

 Markus and kirpitchencho, 2007, 29-30)) . 
در الگوی حکمرانی نظام اداری  گفت کارکرد صحیح اخالقی باید یدر زمینه 

 اخالقی هایو انواع فساد کندرا مستحکم می های اخالقی آن جامعه ، بنیانخوب
 . بردرا از بین میدر جامعه  اجتماعی ـ

-بنیان عدالت یر پایهبهای آن و شاخصحکمرانی خوب توان گفت می

، گوییاساس کارآمدی و پاسخنظام اداری بر  ی خود و کارکرد محورانه
 یسرمایهاز  بهینهگیری و  بهره گراییقانون، های مدنیگسترش مشارکت

تحکیم معضالت اجتماعی و  از کاستن را در ایجاد عدالت و نقش مهمی انسانی
 همبستگی اجتماعی و توسعه پایدار دارد. 

 فرهنگی: 

ی اجتماعی و همکاری در عرصهافراد  ییکایک همهو باتوجه به حضور فراگیر 
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شود و روند تقویت میانسجام ملی ات و در مناسبات اجتماعی و سیاسی تعلق
نقش فعال در . (139: 1935)پور عزت،گیرد سازی به خوبی انجام میملت

نفس فردی را باال می  به اعتمادی اجتماعی چه در سطح فردی و گروهی عرصه
و  کندهای مشخص آماده میدر قالب و حضور را برای رقابت افرادبرد و 

ی خود های مورد عالقهتوانند به سهولت و با اطمینان به بیان عقاید و فعالیت می
در مورد عقاید و نظریات گوناگون اعمال شود.  بپردازند و مدیریت بهینه

های افراطی کاهش پیدا رسد و گرایشهای قومی به حداقل میبنابراین تعصب
 یابد.های متنوع افزایش میظرفیت برای تحمل آرای مخالف و دیدگاهکند و می

در الگوی حکمرانی خوب اعتماد و  حکومتی و سازمانی شفافیت و پاسخگویی
اتحاد و بسیج ملی  بهتواند کند و میفراهم می و دولت شهروندان بین رضایت

ها و الگوها برای حل مشکالت، دقیق و سنجیده تدوین حلمنجر شود و راه
 شوند. ها و اصول اخالقی نهادینه میهای حکومتی با ارزشگردد و سیاست می

ت و قابل رفتاری وکارکردی با ثبا یشده و منسجم زمینهمشارکت سازماندهی
همکاری و ارتباط  ایدر چنین جامعهدهد. شکل می را بینی در آن جامعهپیش

و  دوشمیها نسبت به یکدیگر فراهم بین افراد با حفظ حقوق و تعیین مسئولیت
شود و های خاصی تعریف میدر قالب قواعد و رویه و مندرفتار افراد ضابطه

 .Bendix,1997):120) واهد شدایجاد خآنان مفاهمه و اعتماد بین  شرایط
مشارکتی باشد فرهنگ سیاسی تواند مروج نوعی بنابراین  حکمرانی خوب  می 
هم تاکید دارد و نرم مین امنیت فیزیکی و مادی بر امنیت أثیر در تأضمن ت و

های متفاوت و متنوع در طور که گفته شد با قراردان افراد در نقشنهما
 تأثیرگذار باشد. امینت درونی او در سازی و رضایت درونی و به نوعی شخصیت

  نتیجه گیری

ریزی و مدیریت توسعه را دچار تغییر و تحول ی برنامهتحوالت جهانی، عرصه
های اخیر این شرایط یکی ازرویکردهای مهمی که در دهه همگام باکرده است. 
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رانی خوب است. الگوی شود الگوی حکمگذاری توسعه مطرح میدر سیاست
های نیروهای گوناگون اجتماعی در عرصه رسمیت شناختنِبه حکمرانی خوب با

ی عمومی و به زمانی نقش دولت و جامعه در مسیر توسعه و ادارهمختلف به هم
 نوعی بر تمرکززدایی در بستر اجتماعی وسیاسی توسعه تأکید دارد.

افقی اجتماعی و ماهیت راهبردی تراز و الگوی حکمرانی خوب با ساختار هم
ی اجتماعی در سه سطح دولت، شرایط را برای همکاری، اعتماد و ایجاد سرمایه

کند. ای و همچنین در خود مجموعه دولت  فراهم میفردی،گروهی و شبکه
اندازی چشمبنابراین دولت با ماهیتی راهبردی، فنی و سازمانی و جامعه در 

 برند. های مختلف پیش میر توسعه را در بخشهم مسی هماهنگ و همکار با
توان بر این اساس در الگوی حکمرانی خوب تحوالت در این ابعاد را می 

ی منطقی و متناسب زمینه را برا مالحظه کرد؛ دولت با نظام اداری و سازماندهی
ی سیاسی کند. در عرصهشده فراهم میهدایت و مدیریت کشور در مسیر تعیین

های غیردولتی و همچنین با نقش فعال و اثرگذار تنوع سازمان با تعدد و
ی ظهور نیروهای اجتماعی، مشارکت سیاسی در قالبی عینی و ذهنی به منصه

گویی سازمانی و سیاسی در شکل واقعی خود با مکانیسم تفکیک رسد. پاسخمی
ی شود. در بخش اقتصادی با شفافیت و عرصهقوا وحاکمیت قانون عملیاتی می

بردن فساد و اقتصادی و از بین آزاد اطالع رسانی، شرایط برای رقابت سالم
کنند. در های رشد اقتصادی ترقی میشود و در نتیجه شاخصرانت فراهم می

ها برای سان نیروهای گوناگون اجتماعی، رویهی اجتماعی با مشارکت همحوزه
شود و همچنین با های گوناگون هموار میعدالت اجتماعی و رفع تبعیض

ی پایدار فراهم است. همبستگی اجتماعی و اشتراک مساعی زمینه برای توسعه
ی افراد در زندگی اجتماعی اعتماد در بخش فرهنگی با حضور فعال و آگاهانه

المللی افراد شود و همبستگی ملی درکنار کنش بینبه نفس فردی تقویت می
بازند وتمام افکار و و مذهبی رنگ میتعصبات گوناگون قومی  یابد.افزایش می

در چنین شرایطی کنند. عقاید در ساختار یکسان ماهیت خود را حفظ می



 يفصلنامه دولت پژوه   611

 

 شود .تر میدر سطوح گوناگون و بسیج اجتماعی سهل هماهنگی
و بنابراین ابعاد گوناگون در الگوی حکمرانی خوب با شرایط جدید فنی  

های رد و به تحول در عرصهشدن تناسب و سنخیت دااجتماعی عصر جهانی
انجامد و اعتماد و همکاری در تمام سطوح جامعه پیش زمینه این مختلف می

طور که گفته شد ساختار اجتماعی و ماهیت دولت با وجوه تحول است و همان
 .ریزی و راهبری در این جهت استمدیریتی و سیاسی مبنای اصلی برای  برنامه
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