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 مقدمه
گرویی  ای، پاسرخ شفا ، نظام اداری حرفه گذاریچوو سیاست ییهاتفهؤع در 2خوب رانیحکم

. (Kardos, 2012: 1167) رارد عری  پیدا حکوعت در قبال اقداعات و جاعهه عدنی قدرتماد نمود

 در بتواناد عادی طوره ب شارونداو ،آو طری  ا  ره است سا ورارهایی نیا عاد خوب رانیحکم

 باشرد،  فراگیرترر  گرذاری سیاسرت  فرایارد  انردا ه  هرر . نمایارد  عشراررت  گذاریسیاست فرایاد

 ترر النهعسروو  و اجراترر  قابرل  فرایاردی،  چارین  ا  حاصرله  اداری هایرویه و قوانین ها،سیاست

 .(Knoll  & Zloczysti, 2011: 902) بود خواهد

 عاراب،،  تشصریص  سا ورارهای بابود به باید عضو رشورهای ،1جاانی بانک تهریف عطاب 

 بپردا نرد  حکوعرت  و شارونداو بین روابط و هاعشی خط اجرای و انتشاب تدوین، فرایادهای

(World Bank Institute, 2012). برخری  توسرط  رشرورها  سرایر  رانری حکرم  شاخص ،اعرو ه 

 هرر  اعتیا هرای  اسرا   برر  و گیردعی قرار ار یابی عورد جاانی بانک همچوو اتمللیبین عجاع،

  .(Kaufmann et al., 2010) شودعی عحاسبه آناا رتبه ،رشور

ادعدتی برای بابود هر ریزی بلباید برناعه بادیباتر و ارتقای جای اه رتبه اعتیا  برای رسب

گرذاری  ثیرأریرزی بایرد ابتردا نحروه ت    هبرای برناعر  .داشت خوب رانیحکمهای یک ا  شاخص

. (Heeks & Mathisen, 2012: 534) خر آناا عششص گرردد أها بر یکدی ر و تقدم و تشاخص

 هایی را به هرر هر رشور و و خوب رانیحکمبانک جاانی برای عحاسبه اعتیا   ،ا  طر  دی ر

ها بر اسا  بسرتر  دهد. و و هر یک ا  شاخصختصاص عیا طور یکساوه بها یک ا  شاخص

برر   .(Lockwood, 2010: 556) عتفاوت باشرد تواند عیاقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر جاعهه 

ی هرا یکری تهیرین روابرط علیرت برین شراخص       ،این پژوه  با دو هد  عمرده  ،همین اسا 

انجرام شرده    هرا در ایراو و دی ری تهیین و و و ضریب هر یرک ا  شراخص   خوب رانیحکم

سرا  آعرار   بر ا خوب رانیحکمی هاشااسایی روابط بین شاخص ،اصلی پژوه له واست. عس

 باشد.در جاعهه ایراو عی خوب رانیحکمهای ایراو و تهیین و و شاخص

 

                                                                                                                                        
1. Good Governance 

2. World Bank 



 01 ـــــــــــــــــــــــــ رانی خوب در ایرانهای حکمتعیین وزن و رابطه بین شاخص

 خوب رانیحکمالف. 
گیرری عرورد توجره عحققراو     چشرم  ا عطلوب در سه دهره اخیرر بره طرور    خوب ی رانیحکم

 شرده، بیاری پی  هایسیاست اتشاذ در خوب، رانیحکمهای عشتلف قرار گرفته است. حو ه

 شفا ؛ رورراسیوب ؛(است دوتت هایفهاتیت شفافیت دهادهنشاو ره) دوتت صریح و آشکار

 اعرور  در عرردم  فهرال  عشراررت  خرود؛  هرای فهاتیت قبال در اجرایی هایدست اه گوییپاسخ

 ا  خروب  رانیحکمیابد. عی تبلور قانوو، برابر در افراد همه برابری نیز و سیاسی و اجتماعی

 اسرت  شرده  تشرکیل  خصوصری  و بشر   عردنی  جاعهه شاعل دوتت، اصلی نااد یا جزء سه

(Kardos, 2012: 1168).  

رره   دارنرد  خرود بره   عشصروص  ترر جزئری  ناادهای خوب رانیحکم ا  سه بش  یک هر

 قرانوو،  حارمیرت  برقرراری  شراعل  دوتت وهایفبرخی ا   .وهایف عششصی را بر عاده دارند

 برقرراری  فیزیکی، و اجتماعی های یرساخت توسهه اجتماعی، و اقتصادی استانداردهای تاظیم

 و دهیسا عاو در برگیرنده عدنی جاعهه وهایف شود.عی اجتماعی حمایت تور تأعین و عداتت

 تسرایل  اقتصرادی،  و اجتمراعی   ندگی در عشاررت برای هاگروه بسیج عحلی، جواع، آعو ش

باشد. عی نظارتی راررردهای و بش وحدت اقداعات ا  پشتیبانی اجتماعی،  و سیاسی تهاعالت

 عاراب،  توسرهه  تجرارت،  و توتیرد  درآعرد،  و اشتغال ایجاد عوهف به خصوصی بش  ،همچاین

باشرد  شرررتی عری   هاجارهرای  و اسرتانداردها  دائمری  ارتقرای  و تهیین خدعات، ارائه و انسانی

(Knoll & Zloczysti, 2011: 903). 

در  .باشرد عی هانظر اغلب رشورها و حکوعت عد ،خوب به دتیل اهمیت رانیحکمعقوته 

هرر سراته همره رشرورها را برر اسرا         ،اتمللری به عاواو نااد بین جاانی بانک ،همین راستا

 دو به را خوب رانیحکم عقوته راد. بانک جاانیبادی عیرتبه خوب رانیحکمی هاشاخص

. (World Bank Institute, 2012) اسرت  رررده  تقسریم  فراگیرری  و گرویی پاسرخ  عمده دسته

 ار یرابی  را حکوعرت  اطالعرات  بره  شرارونداو  دسترسی عیزاوو  عموعی بش  ،گوییپاسخ

 عهیرار . دارد ن ره  گرو پاسرخ  را عاصرباو صراحب  و رهبرراو  طری  این ا  خواهدعی و رادعی

 انرد شده انتشاب ره عدیرانی به نسبت اعتراض( هرفیت) اعکاو و شفافیت به نیا  گوییپاسخ
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 وجود و اعتراض اعکاو ،باابراین .دارد آناا توسط شدهارائه خدعات و هاسیاست ،همچاین و

 در را حرارم  قرانونی  قدرت فراگیری،در طر  دی ر . ادهست گوییپاسخ اتزاعات ا  شفافیت،

 گیریرشوه و فساد راترل و عقررات ریفیت ساالری،دیواو رارایی عاتکیت، حقوق ا  حمایت

 به رس هر با ره است عهای این به و رادعی تأرید برابری اندیشه بر فراگیری .رادعی ار یابی

 داشرته  عشراررت  دوترت  در عسراوی  صورت به داتوانعیهمه  و شود رفتار عساوی صورت

 را آو و آورده فراهم عاتکیت حقوق ا  حمایت و تهریف برای را اریورسا  فراگیری،. داباش

 برای را برابر هایفرصت اسا ، این بر و رادعی حمایت و تضمین قانوو حارمیت طری  ا 

 عقاید فراگیری، شاخص ،همچاین .آوردعی فراهم دوتت توسط شدهارائه خدعات به دستیابی

 دهدعی قرار گذاریسیاست فرایاد رانوو در را ایحاشیه و فقیر اجتماعی هایگروه تنظرا و

(Rudra & Sanyal, 2011: 3).  

ی عتهرددی  هرا خوب فهاتیرت  رانیحکمدر حو ه  ،اتمللیسا عاو علل نیز به عاواو نااد بین

 برر  عمروعی  اعرور  عردیریت  در را خوب رانیحکم علل، سا عاو عمراو برناعهانجام داده است. 

 فرایارد  در عرردم  گسرترده  عشراررت  و عادالنه و رارآعد قضایی دست اه قانوو، حارمیت اسا 

 و رارآعردتر  قضرایی  دسرت اه  قانوو، حارمیت قدر هر ،دی ر عبارت به. داندعی عداریحکوعت

 فساد فقداو اصوالً .بود خواهد باتر رانیحکم باشد، بیشتر رشور در عشاررت عیزاو و ترعادالنه

  .(UNDP, 2010) دارند دوطرفه تا اتاگ ارتباط ،خوب رانیحکم و

ثیر آو بر ریفیت  ندگی و رفاه افراد أت ،خوب رانیحکمیکی ا  دالیل اهمیت پرداختن به 

 ره شرایطی در حتی ،عدنی یهاآ ادی قبیل رانی ا حکم هایعؤتفه ا  هر یک بابود. باشدعی

 ارتقرا  را رشرور  عرردم   ندگی عستقیماً ریفیت بماناد، ثابت اقتصادی –اجتماعی عواعل سایر

عسرتقیم   یهانااده ا  یکی تواوعی را رانیحکم رو، این ا . (Kardos, 2012: 1169) دهدعی

رابطره آو برا برخری     ،خوب رانیحکمدتیل دی ر اهمیت  .آورد شمار به عردم بازیستی برای

 نرخ رشد راه  باعث تواندعی بد رانیحکم ،عثال عاواو به .جاعهه است رالو یهاشاخص

 اعرر  این .دهد افزای  را طبیهی عااب، رسیدو پایاو به سرعت و شود انسانی سرعایه و درآعد

 یهادوتت در عالوه، به. است نشب او و عداراوسیاست نفوذذی هایگروه حضور غاتباً نتیجه



 03 ـــــــــــــــــــــــــ رانی خوب در ایرانهای حکمتعیین وزن و رابطه بین شاخص

 رره  هسرتیم  نارادی  و اقتصرادی  هرای سیاست ا   اییاختالل عجموعة بد، شاهد رانیحکم با

 رارآعد دوتت باابراین،. راادعی راد را فقر رایریشه و رشد اقتصادی توتید، عواعل وریباره

 و اجررا  بررای  عامری  عاعرل  عسرتقیم،  غیر و پیچیدة عستقیم سا ورارهای طری  ا  پاریزه، و

 اسرت  فقرر  راری ریشه و انسانی توسهه سرعایه ناادی، و اقتصادی ساتم هایسیاست پایداری

(Daines et al., 2010: 440). 

 

 خوب رانیحکمهای شاخصب. 
خروب در   رانری حکرم های عتهرددی بررای   صشاخ ،گراو عشتلفناادهای گوناگوو و پژوه 

ه رررد  تقسیم عؤتفه ش  به را رانیی حکمهاشاخص بانک جاانیاند. سطح جاعهه عاواو ررده

 :(World Bank Institute, 2012) است

 

 2گوییپاسخ و نظر اهاار ح  .2

 و سرؤال  عرورد  ،گرذارد ترأثیر عری   عردم بر آنچه برابر در را دوتت بتواناد عردم ره عفاوم بدین 

 عانارد  هرایی عفاروم  بیان ر شاخص این. (World Bank Institute, 2012) دهد قرار با خواست

 نمایاردگی  عیرزاو  عطبوعات، آ ادی اجتماعی، و سیاسی تجمهات بیاو و آ ادی سیاسی، حقوق

)ر عی  عاناد آنااست و انتشابات برگزاری در فرایادهای سیاسی اجتماعی، هایطبقه ا  حارماو

 .(2932 ،و صدیقی

 

 1خشونت عقابله با و سیاسی ثبات .1

 و دوتت عؤثر حیات احتمال تداوم درجه آو، رهبراو و حارم رژیم ثبات عیزاو به شاخص این 

 پرردا د عی عرداو فهلی دوتت و رهبراو تغییر یا وعیرعرگ صورت در جاری یهاسیاست تداوم

(World Bank Institute, 2012). 

 

                                                                                                                                        
1. Voice & Accountability 

2. Political Stability and Absence of Violence 
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 2دوتت اثربششی .9

 ریفیرت  ذهای همچروو  عقوالت شاعل رهاست  عحوته وهایف انجام در دوتت رارآعدی بیان ر

و  ررارگزاراو  شایسرت ی  و صرالحیت  اداری، نظرام  ریفیرت  یرا  عموعی خدعات تدارك و تایه

 (.World Bank institute, 2012) باشدعی سیاسی فشارهای ا  هم انی خدعات استقالل

 

   1عقررات ریفیت .4

 هرایی سیاست (.World Bank institute, 2012) دارد تمررز با ار با ناسا گار هایسیاست روی بر

 بررای  قروانین  وضر،  هزیاه ،همچاین و بانکی سیستم بر رافی نظارت عدم ها،راترل قیمت قبیل ا 

 .(Kaufmann et al., 2010) خارجی تجارتاندا ه  ا  بی  عحدودیت

 

 9عداریقانوو .5

 هرد   برا  ره قائل هستاد ناادهایی برای رشور شارونداو و عرداودوتت ره عملی احترام عیزاو

 (.World Bank institute, 2012) نداشده ایجاد اختال  حل و قانوو اجرای  و وض،

 

 4فساد راترل .2

 باشرد عری  ششصری  عااف، جات در عموعی اعکانات و قدرت ا  استفادها  به عفاوم جلوگیری 

(World Bank Institute, 2012.) رسرمی،  عقاعات عیاو در فساد هایی عانادعفاوم شاخص این 

 رشروه  یا اضافی خارجی، پرداخت یهاسرعایه جذب بر آو تأثیر فساد، ضد تدبیرهای اثربششی

 .(Lockwood, 2010; 757) رادعی گیری اندا ه را عاناد آناا و اقتصادی عجو های گرفتن برای

 نظرر  بره  احتررام  فسراد،  شردو رمیاه راادهتضمین خوب رانیحکمعهتقد است سا عاو علل 

 آیارده  و رارونی  نیا هرای  قبرال  درو  اسرت  گیریتصمیم انجام در پذیرآسیب اقشار و هااقلیت

 :(UNDP, 2010) عبارتاد ا  راد رهشاخص را عهرفی عی 1 ،بر این اسا  .است ولوعس جاعهه

                                                                                                                                        
1. Government Effectiveness  
2. Regulatory Quality 

3. Rule of Law 

4. Control of Corruption 
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 2عشاررت .2

 عسرتقیم  صرورت  به تواندعی عردم عشاررت. است خوب رانیحکم اصلی باای ساگ عشاررت

 ,UNDP) باشرد  عاتشبشراو  نمایاردگاو  یا آناا و دوتت عیاو واسط عشروع ناادهای طری  ا  یا

 و توقهرات  سراختن دخیرل  عهارای  بره  اتزاعراً  دعورراسری  ایجراد  ره نکته عام این است. (2010

 باشد شدهسا عاندهی باید عشاررت بلکه ،نیست هاسیاست اتشاذ در پذیرآسیب اقشار انتظارات

 .(Daines et al., 2010: 441) گردد عحق  شدهتهریف ابزارهای طری  ا  و

 

 قانوو حارمیت .1

 .شروند  اجرا عغرضانه غیر ره ستا ایطرفانهبی قانونی هایچارچوب نیا عاد خوب رانیحکم 

 وجود با تااا قانوو طرفانهبی اجرای. گردد حفظ هااقلیت حقوق آو رأ  در و بشر حقوق باید

 .(UNDP, 2010) است پذیرانجام ساتم نظارتی نیروی و عستقل قضایی سیستم

 

 1شفافیت .9

 ,UNDP) اسرت  عقرررات  و قروانین  عطراب   آناا اجرای و تصمیمات اتشاذ عهاای به شفافیت 

 آنارا   نردگی  برر  توانرد عی ره است اطالعاتی به عردم آ اد دسترسی عهاای به شفافیت. (2010

 اختیرار  در فارم  قابرل  صورت به و گردد تایه رافی اطالعات باید راستا این در. باشد تأثیرگذار

 .(Elahi, 2009: 1169) شود داده قرار عموم

 

 پذیریوتیتوعس .4

 وهرایف  قبرال  در و باشراد  نفهراو ذی خردعت  در باید ناادها و هاسا عاو ،خوب رانیحکم در

 توسرط  بایسرت عی جاعهه سطح در بحراو یا عشکل هر. (UNDP, 2010) باشاد ولعسو عحوته

 در را خرود  رسری  ره باشد نداشته وجود عهضلی هیچ و شود عدیریت عربوطه بش  و سا عاو

                                                                                                                                        
1. Participation 

2. Transparency 
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 ا  فررار  برای همواره ره هستاد عواردی جمله ا  توطوه توهم و فرافکای. نداند ولوعس آو قبال

 .(Gradestin, 2008; 510) اندشده گرفته رار به پذیریتیتووعس

 

 2عحوریاجماع .5

 بایستعی خوب رانیحکم. دارند حضور عشتلف نظرات با  یادی گراورا  ،جاعهه سطح در 

. (UNDP, 2010) نماید فراهم گسترده اجماع به دستیابی با را گوناگوو هایگروه عتفاوت عااف،

 تراب،  اطالعرات  راتررل  و ششصی قدرت آو در ره است فرایادی اجماع بر عبتای گیریتصمیم

 دورنمرای  ا  درست درك نیا عاد عحوریاجماع. است عوضوعات پیراعوو صادقانه و با  بحث

 (.UN-HABITAT, 2006) است آو در اهدا  به رسیدو شیوه و پایدار انسانی توسهه

 

 1عداتت .2

 جریراو  در راارد  احسرا   آو اعضای تمام ره آیدعی وجوده ب  عانی جاعهه در سالعت و رفاه

 عداتت تااا. (UNDP, 2010) پادارند تأثیرگذار عضو را خود نوعی به و دارند قرار آو تحوالت

 شرود نمی عیسر خود آسای  و رفاه وضهیت بابود برای پذیرآسیب اقشار برای فرصت ایجاد با

(Gradestin, 2008: 509). 

 

 9نظر ح  اهاار .7

. رودعری  شرمار  به در سطح جاعهه خوب رانیحکم برای رلیدی نیا  ح  اهاار نظر شارونداو

 بایرد  نیرز  دوتتی غیر و انتفاعی غیر هایسا عاو و خصوصی بش  بلکه دوتتی، ناادهای تااا نه

حر  اهارار   . (UNDP, 2010)بدهارد   راو نظراتشاو  هااجا ه بیاو درخواست خود نفهاوذی به

ی دارای قدرت و عجریاو نیز بایرد  هاعقام ،شدهدر عقابل نظرات بیاونظر به عهاای آو است ره 

 نروع  حسرب  برر  ،اسرت  فرردی  چره  بره  و رسی چه طر  ا  گوییپاسخ ایاکهگو باشاد. پاسخ

                                                                                                                                        
1. Consensus 

2. Justice 
3. Voice 
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 وسیله به ره رسانی قبال در سا عانی هر .است عتغیر افراد و هاسا عاو هایفهاتیت و تصمیمات

  .(Elahi, 2009: 1170) گوستپاسخ پذیرند،عی تأثیر سا عاو توسط شدهانجام رارهای

 

 2واثربششی رارآیی .1

 باتررین  و رااد عمل جاعهه نیا  راستای در ناادها و فرایادها ره ستا آو عهاای به خوب رانیحکم 

 گیرنرده  برر  در خروب  رانیحکم  عیاه در رارآیی عفاوم. (UNDP, 2010) بامایاد عااب، ا  را استفاده

 فقرط  و هسرت  نیز  یست عحیط ا  حفاهت و پایدار توسهه جات در طبیهی عااب، ا  صحیح استفاده

 (.UN-HABITAT, 2006) نیست رارآیی فای عهاای به

 دنر پوشانی دارحدودی هم تا ،شده توسط بانک جاانی و سا عاو عللی ارائههاشاخص

در هرر دو عرورد    ،نظر، حارمیت قانوو و اثربششی دوتت یی عاناد ح  اهاارهاو شاخص

 . وجود دارد

رره   چه داخلی و چه خرارجی  ،در ده سال گذشتهشده عطاتهات انجام ،در این پژوه 

فرت. در  عورد بررسری قررار گر   ،شده بوداستفاده  خوب رانیحکمی هاا  شاخص اادر آن

اصرلی در  بانک جاانی و سا عاو علل به عاواو دو عرج، های ها ا  شاخصاغلب پژوه 

هرای  اعرا سرا عاو   ،استفاده شده برود در جااو  رانیحکمهای بادی شاخصعحاسبه و رتبه

هرای  و شراخص  رانری حکرم هرای  اطالعات عربوط به شاخصدی ری نیز در سطح جااو 

ه تهدادی ا  آناا اشاره شرد به  ،2رااد. در جدول ه عیآوری و عحاسبآناا را جم، رتبط باع

 است.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
1. Efficiency & Effectiveness 
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  خوب رانیحکمهای مرتبط با کننده شاخصسسات محاسبهطالعات مؤ. ا1جدول

 مرجع اطالعات
کشورتحت 

 پوشش
 ی مورد مطالعههاشاخص

www.freedomhouse.org 239 حقوق سیاسی و آ ادی عدنی 

www.humanrightsdata.com 222 
به توسهه  هاتوجه دوتت

 انسانی

www.transparency.org 211 
حو ه  21شاخص فساد در 

 عشتلف

www.weforum.org 292 شاخص رقابتی رشد 

www.humanrights.dk 251 
شاخص حقوق بشر و عبار ه 

 با خشونت

www.heritage.org 222 آ ادی اقتصادی 

-http://www

management.wharton.upenn.edu/henisz/ 
194 

عحدودیت سیاسی برای تغییر 

 وض، عوجود

www.cidcm.umd.edu/inscr/ 221 ی سیاسیهاهای رژیمویژگی 

http://www.rsf.org/article 223 هاآ ادی عطبوعات و رسانه 

(Maurseth, 2011) 

 

 .شااسایی شرد  خوب رانیحکمشاخص برای  19تهداد  ،های پیشینبهد ا  عطاتهه پژوه 

بیشرترین اسرتااد در   ص دارای شراخ  3 ی عششص گردیدبا استفاده ا  روش تحلیل عحتوای رمّ

هرای  عقاتره اطالعرات  . عالوه بر شاخص بیشرترین اسرتااد، ا    ه استبود عورد عطاتهههای عقاته

به عاواو دو عرج، رسمی خارجی و داخلری   ISCو   ISI باالیی در ثیرأاستفاده شد ره ضریب ت

واو عتغیرهای پژوه  انتشاب شدند. در ه شاخص به عااین نُ ،به همین تحاظ برخوردار بودند.

   نشاو داده شده است. شده به آنااا  عااب، استااد داده و برخی عتغیرهای پژوه  ،1جدول 

 

http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.humanrightsdata.com/
http://www.humanrightsdata.com/
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/
http://www.humanrights.dk/
http://www.humanrights.dk/
http://www.heritage.org/
http://www.heritage.org/
http://www-management.wharton.upenn.edu/henisz
http://www-management.wharton.upenn.edu/henisz
http://www.cidcm.umd.edu/inscr
http://www.cidcm.umd.edu/inscr
http://www.rsf.org/article
http://www.rsf.org/article
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 . متغیرهای پژوهش2جدول

 شدهمنابع استناد داده پارامتر هاشاخص

 1C (Elahi, 2009( )Gradestin, 2008( )Un-Habitat, 2006) شفافیت

 2C گوییپاسخ

)رمیجررانی و  (2911 ،( )عارررآرا و اسرردیاو2931 ،)بشرریری و شررقاقی شرراری

 (2931 ،)سرراعتی و دی ررراو  (2931 ،)سررحابی و دی ررراو  (2913 ،سررالطین

(Singh & Karn, 2012( )Rudra & Sanyal, 2011) (Knoll & 

Zloczysti, 2011) (2932 ،فرد و دی راو)دانایی 

 3C کنترل فساد

(Elahi, 2009) (Singh & Karn, 2012( )Kaufmann et al., 2010) 

 ،( )عاررآرا و اسردیاو  2931 ،( )ساعتی و دی راو2931 ،)بشیری و شقاقی شاری

2911) (Knoll & Zloczysti, 2011) (2932 ،فرد و دی راو)دانایی 

اثربخشی 

 4C دولت

(Singh & Karn, 2012( )Rudra & Sanyal, 2011( )Kaufmann et 

al., 2010)   ( 2931 ،( )سراعتی و دی رراو  2931 ،)بشیری و شرقاقی شراری

 & Knoll) (2911 ،( )عارررآرا و اسرردیاو 2931 ،)سررحابی و دی ررراو 

Zloczysti, 2011) (2932 ،فرد و دی راو)دانایی 

 5C کیفیت قوانین

(Gradestin, 2008) (Rudra & Sanyal, 2011( )Kaufmann et al. 

( )سحابی 2931 ،( )ساعتی و دی راو2931 ،)بشیری و شقاقی شاری (2010

 (Knoll & Zloczysti, 2011) (2911 ،( )عارآرا و اسدیاو2931 ،و دی راو

 (2932 ،)دانایی فرد و دی راو

 6C ثبات سیاسی

(Un-Habitat, 2006( )Singh & Karn, 2012( )Kaufmann et al., 

( )سحابی 2931 ،( )ساعتی و دی راو2931 ،)بشیری و شقاقی شاری (2010

( 2932 ،فررد و دی رراو  )دانایی (2911 ،( )عارآرا و اسدیاو2931 ،و دی راو

 (2913 ،)سردارنیا و دی راو

 7C مداریقانون

(Elahi, 2009( )Singh & Karn, 2012( )Kaufmann et al., 2010) 

( )سرحابی و  2931 ،( )سراعتی و دی رراو  2931 ،)بشیری و شرقاقی شراری  

 (2932 ،فرد و دی راو)دانایی (2911 ،( )عارآرا و اسدیاو2931 ،دی راو

 8C (Un-Habitat, 2006( )Elahi, 2009( )Rudra & Sanyal, 2011) حق اظهار نظر

عدالت 

 9C اجتماعی
(Elahi, 2009( )Gradestin, 2008) (Un-Habitat, 2006)   سرردارنیا و(

 (2913 ،دی راو
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هرای  فرضریه  ،هرا یت برین ایرن شراخص   راوی رابطه علدر راستای اهدا  پژوه  و ژر 

فرضریه تردوین    71تهداد  ،ار یابی رابطه دوطرفه علی و عهلوتی . به دتیلپژوه  تدوین شدند

گرویی  عربوط به شاخص پاسخی علفرضیه  1 ،به طور نمونه ،دتیل جلوگیری ا  تکراره شد ره ب

 در قسمت تحلیل عورد آ عوو قرار گرفتاد. هاارائه شده و بقیه فرضیه

 شود.عی خوب رانیحکمدر گویی شفافیت باعث ایجاد پاسخفرضیه اول: 

 شود.عی خوب رانیحکمدر گویی فرضیه دوم: راترل فساد باعث ایجاد پاسخ

 شود.عی خوب رانیحکمدر گویی فرضیه سوم: اثربششی دوتت باعث ایجاد پاسخ

 شود.عی خوب رانیحکمدر گویی قوانین باعث ایجاد پاسخ فرضیه چاارم: ریفیت

 شود.عی خوب رانیحکمدر گویی فرضیه پاجم: ثبات سیاسی باعث ایجاد پاسخ

 شود.عی خوب رانیحکمدر گویی عداری باعث ایجاد پاسخفرضیه ششم: قانوو

 شود.عی خوب رانیحکمدر گویی نظر باعث ایجاد پاسخ فرضیه هفتم: ح  اهاار

 شود.عی خوب رانیحکمدر گویی فرضیه هشتم: عداتت اجتماعی باعث ایجاد پاسخ

 

 پیشینه پژوهشج. 
یافرت   ،بی رررده باشرد  را ار یرا  خوب رانیحکمهای ایراو پژوهشی ره ارتباط بین شاخصدر 

ی ره عرتبط برا ایرن   یهااعا برخی ا  پژوه  ،  نوآوری داردحاظ عوضوع پژوهنشد و ا  این ت

 در اداعه به آناا اشاره عی شود: ،عوضوع هستاد

بر توسرهه عراتی    خوب رانیحکماثر اندا ه دوتت و  ،(2931)پژوه  سحابی و دی راو در 

 -2334یافته بررای دوره  عرانی   رشور در حال توسهه و توسهه 72ی آعاری هابا استفاده ا  داده

نشراو   پرژوه   نتایجباشد. توصیفی عی -این پژوه  ا  نوع تحلیلیبررسی شده است.  1122

 .در رشرورهای در حرال توسرهه دارد    ثیر را بر توسهه بش  عراتی أدهد نرخ تورم بیشترین تعی

ثیر عثبرت برر توسرهه بشر  عراتی      أتر  خروب  رانری حکرم عافری و   رثیأاندا ه دوتت ت ،همچاین

نتایج این پژوه  در سطح رالو قابل  .(2931 ،)سحابی و دی راوهای عورد عطاتهه دارد رشور

 .  ستا اعا رویکرد علی در این پژوه  نادیده گرفته شده ،باشداتکا عی
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 ترأثیر  و خروب  رانیحکم هایشاخص با هد  بررسی ،(2931)پژوه  عقیمی و اردرانی 

انجرام شرده اسرت.     دوتتری  یهاسا عاو در رانیحکم هایشاخص بر دوتت اتکترونیک استقرار

 عدیراو تصادفی بین به طور ناعهپرس  111 پژوه ، این درباشد. عی یا  نوع پیمایش پژوه 

 اسرتقرار  دهرد عری  نشاو پژوه  . نتایجشد تو ی، یزد استاو دوتتی سا عاو هفت رارشااساو و

 سررا ی،هرفیرت  وهرایف،  و هرا نقرر  اثربششری  گرویی، ارتقررای پاسرخ  بره  اتکترونیرک  دوترت 

 عاجرر  خروب  رانری حکرم  هرای شراخص  عاواو به هاار ش ارتقای و گرایینتیجه سا ی،شفا 

در  عیارره بررسرری  ،ن ررارشایررن پررژوه  در  عرراو  .(2931 ،)عقیمرری و اردرررانی شررودعرری

اعرا تاارا ا  اطالعرات افرراد یرک عاطقره        ،بوده روپی خوب در ایراو  رانیحکمهای شاخص

 باشد.قابل بحث عی آو پذیری نتایجتهمیم ا  این رو، .استفاده ررده است

 نظریره  پایره  برر  خوب رانیحکم ات وی با هد  طراحی ،(2911)پژوه  جاسبی و نفری 

 برا  پیشرااادی  با  انجام شده است. پژوه  ا  نوع پیمایشی توصیفی است. ات روی  یهاسیستم

 فرایاردی  هرای ویژگری  ا  عتشرکل  سیسرتمی  را خوب رانیحکم غایتمادانه، –فرایادی رهیافتی

 عهرفری  اجتماعی و سیاسی اقتصادی، اداری، هایحو ه تمام در (ار شی) غایتمادانه و (ابزاری)

 نقر   آو ایجراد  در رشور هر عوقهیت بر باا سیاسی نظام انواع ناادهای بایست عی ره نمایدعی

این پژوه  ا  تحاظ نظری و توصیفی نتایج قابل توجای  .(2911 ،)جاسبی و نفری نمایاد ایفا

 ارائه داده است.

طریر    ا  خروب  رانیحکمبه بررسی چ ون ی دستیابی به  (1121)پژوه  سیا ه و رارو 

تواو به ایجراد حر    ارتباطات پرداخته است. ا  جمله نتایج این پژوه  عیو فااوری اطالعات 

 خروب  رانری حکرم بابرود شراخص    ،اطالعات و در ناایتدسترسی اطالعات ا  طری  فااوری 

رو  و ه نتایج این پرژوه  بره صرورت نظرری نکرات بر       .(Singh & Karn, 2012) اشاره ررد

 های دی ر باشد.عی تواند عباای بسیاری ا  پژوه  جدیدی را ارائه داده ره

ا  ابهراد عشتلرف    خروب  رانری حکرم هرای  به تشرریح شراخص   (1122)یستی زنال و  تور

بره عارواو   را  خروب  رانیحکمو بهد عشاررتی در  خوب رانیحکمپرداختاد. دو عفاوم ریفیت 

بر اسا  هرر   خوب رانیحکمهای عهتقدند تهبیر و درك شاخصرااد و ابهاد جدید عطرح عی

 .(Knoll &Zloczysti, 2011) باشدعاطقه عجزا عی
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خروب توسرط بانرک     رانری حکمی هاعحاسبه شاخص( به چ ون ی 1121رافمن و دی راو )

نظرر   گانره عرد  های شر  های عربوط به حو هدر این پژوه   یرشاخصآناا اند. جاانی پرداخته

را  رانری حکرم بادی عربوط به رتبهاطالعات  اد ره بانک جاانیرابیاو عی بانک جاانی را عهرفی و

رااد. ایرن پرژوه    آوری عیجم، ی هر رشورهاا  سه حو ه بش  عموعی، خصوصی و انجمن

رارد و ضررایب ثرابتی    اتمللی عهرفی عیی عورد استفاده بانک جاانی را به عاواو نااد بینهافرعول

 (.kaufmann et al., 2010دهد )نظر قرار عی برای هر شاخص عد

خروب   رانری حکرم در پژوه  خود به بررسی چ ون ی عحاسربه شراخص    (1113)توعا  

دتیرل رویکررد سیاسری رره     ه بدهد این پژوه  نشاو عی ،. ا  جملهپردا دتوسط بانک جاانی عی

و دارنرد و  های عشتلف تهابیر گوناگونی ا  آرژیم ،خوب وجود دارد رانیحکمییات نسبت به جز

اعا در عرورد رلیرت    ،یید داردأنیا  به ت هاصحت شاخص ،های گوناگووبر اسا  جواع، و فرهاگ

. این نتیجه پژوه  رره جواعر، عشتلرف نیرا  بره      (Thomas, 2009)عفاوم آو اجماع وجود دارد 

 باشد.نکته عامی عی ،خوب دارند رانیحکمی هاای در عورد شاخصبررسی عاطقه

هرای  فرضبر اسا  پی  خوب رانیحکمهای و و شاخص ،های عورد عطاتههدر پژوه 

شرده اسرت. در   عحاسربه   اسا  عاطقه و جاعهره عشرشص   برنه بانک جاانی یا سا عاو علل و 

برر اسرا  نظرر خبرگراو جاعهره ایرراو        خروب  رانیحکمهای و و شاخص ،روه  پی  پژو

عورد ار یابی قرار خواهد گرفرت  در جاعهه عذرور ها شود و رابطه بین این شاخصابی عیار ی

 انجام نشده است. ،یکردی علبا روی پژوهشی چاین ،راوو ره تا

 

 شناسی پژوهشروشد. 
حاسرربه ضرررایب و و و هررر یررک ا  پررژوه  ا  نرروع توصرریفی پیمایشرری اسررت و بررا هررد  ع 

انجام شده اسرت. در   هادر ایراو و شااسایی روابط بین این شاخص خوب رانیحکمهای شاخص

عرورد بررسری قررار گرفرت و      خروب  رانری حکرم گرفتره در حرو ه   هرای صرورت  پژوه  ،ابتدا

شراخص رره بیشرترین     3 ،در این برین  .شااسایی شد خوب رانیحکمی عتهددی برای هاشاخص

 یرمّر  2با استفاده ا  روش تحلیل عحتوای اندرا داشته عهتبر علمیی هااستفاده و استااد در پژوه 
                                                                                                                                        
1. Content Analysis 
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 عحتروای  بررسری  روش تحلیل عحتوا برای و به عاواو عتغیرهای پژوه  عهرفی شدند.عششص 

شرود.  رار گرفته عیه صورت ریفی یا رمّی به شود ره بعتن استفاده عی در عوجود هایپیام آشکار

 تحلیرل  واحرد  هر در رد هر تهداد یهاى هافراوانى شمارش باید گذارىرد ا  پس ،در روش رمّی

 صرورت  بره  هرا داده عراتریس  جردول  صورت به شدهعحاسبه ىهافراوانى و شود آغا  عتن رل یا

 رده هرر  ىهرا فراوانرى  تهرداد  آوردو دسرت  بره  با .آیدعیدر نمای  به آو نظایر و درصد فراوانى،

 ا  اسرتفاده  و آو شردت  و عیرزاو  ،هارده بین همبست ى تهیین عثل آعارى عملیات سایر ا  تواوعى

ضریب اهمیت هر  ،بر اسا  عیزاو فراوانی ،جست. در این پژوه  باره ااآن عاناد و راى عجذور

 شاخص عششص گردید.

ی آعراری تردوین   هرا فرضریه  ،خروب  رانری حکرم ی هابرای ار یابی رابطه بین شاخص ،در اداعه

در ایراو توسرط بانرک    خوب رانیحکمشاخص  نه 1121-1111ا  سال  . آعار ده سال گذشتهشدند

 ،EViews 8افرزار  با اسرتفاده ا  نررم  تشکیل گردید.  هاجاانی و سا عاو علل استشراج شد و پال داده

ی پژوه  با استفاده ا  تسرت  هافرضیه ،2با استفاده ا  آ عوو دیکی فوتر هاپس ا  تست ایستایی داده

در یک دوره شروك یکسراته عرورد آ عروو قررار       9و آ عوو خودرگرسیوو برداری 1علیت گرانجری

ی سرری  هرا بر اسا  تحلیل ،بر شاخص دی ر خوب رانیحکمبرای بررسی اثر هر شاخص گرفتاد. 

ی  عرانی عربوطره ایسرتا    های رگرسیوو عتداول استفاده ررد ره سریهاتواو ا  روش عانی، وقتی عی

ی تهیرین  هاترین آ عووترین و سادها  رایج ،شدهفوتر تکمیل –و دیکیفوتر  -اد. دو آ عوو دیکیباش

 (.  2912)گجراتی،  ناپایا هستادی هاگرایی سریدرجه هم

یرت گرانجرری   ا  تسرت عل  ،گذاری آناا برر یکردی ر  ی رابطه بین عتغیرها و عیزاو اثربرای بررس

باشرد. ا   آ عروو واریرانس عری   یت در ابتدا نیا  به دادو تست علشود. همچاین برای انجاماستفاده عی

شدو تسرت  و نیز برای انجام هااثر شوكتواو برای بررسی آ عوو خودرگرسیوو برداری واریانس عی

ات وی خودرگرسیوو برداری ره برر عبارای    .(Price & Roman, 2011) علیت گرانجری استفاده ررد

ی  عرانی هسرتاد و   هابیای روند عتغیرهای اقتصادی سریابزار خوبی برای پی  ،غیر تووریک باا شده

اتهمل ضربه پاسخ و تجزیه واریانس در تجزیه و تحلیل روابط برین عتغیرهرا و   ابزارهای تواب، عکس
                                                                                                                                        
1. Dickey–Fuller test 

2. Granger cause test 

3. Vector Auto Regression (VAR) 
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برای تشمین واریرانس ابتردا بایسرتی تهرداد وقفره       در عین حال،ی وارد رارایی باالیی دارند. هاتکانه

نیرا  بره تفسریر     عششص گرردد. پرس ا  تشمرین آ عروو واریرانس      2زتبایاه با استفاده ا  عهیار شوار

طروری رره اگرر    ه ب ،باشدخودرگرسیوو با استفاده ا  تواب، وارا  آنی و تجزیه واریانس عیضرایب 

دارنبودو اثر شوك باشد. برای بررسری  دهاده عهاینشاو ،در بر گرفته شود هاخط صفر توسط عاحای

 ،آخرر  تواو آ عوو تجزیه واریانس را انجرام داد. در عی هااثر شوك وارد بر هر عتغیر روی سایر عتغیر

ی شرود ترا رابطره علر    تست علیت گرانجری انجام عری  ،بهد ا  تشمین عدل خودرگرسیونی واریانس

   .(2912بررسی گردد )گجراتی،  هاعتغیر

شااسرایی شردند و تهرداد     خوب رانیحکمخبرگاو حو ه  ،گلوته برفی ایکبا استفاده ا  تک

نفرر   3نفر اعضای گروه خبرگاو پژوه  را تشکیل دادند. گرروه خبرگراو پرژوه  شراعل      29

 رانری حکرم و  خروب  رانری حکرم تیف برا عوضروع   أی عطررح رشرور دارای تر   هااستاد دانش اه

ای برر  ناعره اد. پرسر  هسرت ی عدیریت عاتی دوتتری  هانفر ا  افراد دارای پست 4و  نیکاتکترو

ه شاخص تدوین و برین گرروه   نمودو و و هر یک ا  نُعششص به عاظور  عقادیر فا ی و اسا

 ایرک آوری شرد و برا اسرتفاده ا  تک   جم، هاناعهده رو  پرس چاارخبرگاو تو ی، شد و هر  

 و و و ضریب هر شاخص عحاسبه گردید. ،1عراتبی فا یتحلیل سلسله

 هرا اوتویرت و عیرزاو اهمیرت شراخص     ررردو برای عششص ،عراتبی فا یدر تحلیل سلسله

دقیر   دتیرل عقرادیر غیرر    ه ب ،در این روش ا  اعداد فا ی استفاده شده است. ،نسبت به یکدی ر

عقدار رمری عتاراهر برا هرر گزیاره  برانی       ، 9تر است. در جدول فا ی نتایج به واقهیت نزدیک

 .  (2912 ،عارگاو )اربری و نمای  داده شده است
 

 نمایش مقادیر فازی .3جدول

 ترعام راعالً ترخیلی عام عامتر ترعام نسبتاً عدم ترجیح برابر دقیقاً عیزاو اهمیت

 (5/2,3,7/2) (2,5/2,3) (3/2,2,5/2) (1,3/2,2) (1/2,1,3/2) (1,1,1) اعداد فا ی

                                                                                                                                        
1. Schwartz 

2. Fuzzy AHP 
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پس ا  تشکیل عاتریس عقایسات  وجی رره عااصرر آو را اعرداد فرا ی تشرکیل       ،در اداعه

ی عاتشرب وابسرت ی   هادر صورتی ره بین شاخص گردد.عحاسبه عی هاشاخص و و ،دهادعی

برای هرر شراخص عراتریس عقایسره      ،عستقل ا  یکدی ر نباشاد هاوجود داشته باشد و شاخص

 (.2919 ،اصغرپور) شودتشکیل عی ها وجی بر اسا  تحلیل رابطه بین شاخص

 

 ی پژوهشهایافتههـ. 
در  خروب  رانری حکرم ی پژوه  با استفاده ا  اطالعات ده سرال گذشرته   هاآ عوو فرضیهبرای 

گانه ا  آعار ی نههااطالعات عربوط به شاخصآوری برای جم، تشکیل شدند. هاپال داده ،واایر

ی سری  عانی، عبتاری برر   هارارگیری دادهها  آنجا ره ب بانک جاانی و سا عاو علل استفاده شد.

آ عوو ، فرض ایستایی است، ابتدا تست ایستایی با روش آ عوو دیکی فوتر انجام گردید. سپس

گانره حر  اهارار نظرر، شرفافیت، عرداتت       نه)خودرگرسیوو برداری( برای عتغیرهای  واریانس

 گوییپاسخ ریفیت قوانین و عداری، ثبات سیاسی، اثربششی دوتت،راترل فساد، قانوو اجتماعی،

گانره  ی نره هرا شراخص عاهره شروك، در رابطره برین      21انجام شد. با در نظر گرفتن یک دوره 

تا دوره چارارم   گوییپاسخ وعداری قانوو ،در رل دوره و همچاین با یکدی ر خوب رانیحکم

عداری ترا دوره سروم عهارادار    و اثربششی دوتت و قانوو ح  اهاار نظرو نیز راترل فساد نیز با 

 و اثربششی دوتت تا دوره چاارم عهاادار شد. عداتت اجتماعیگویی با پاسخ ،شد و همچاین

در  عتغیرهرا  سرایر  روی را عتغیرر  هرر  بر وارد شوك اثر تواوعیواریانس  استفاده ا  تجزیه با

 گرویی پاسخسام عتغیر  ،شودعشاهده عی 4 طور ره در جدول هماو ررد. گیریطول  عاو اندا ه

 اثربششری دوترت  عتغیرر   ، 21/21عتغیر راترل فسراد   ،14/11در دوره یکساته  شفافیتبه عتغیر 

و  19/23ح  اهاار نظر  ،11/21 عداریقانوو ،29/1 ثبات سیاسی ، 12/1 ریفیت قوانین ، 19/3

گویی و ح  اهاار نظر بیشرترین  عتغیر پاسخباشد. ساته عیدر دوره یک37/21 ،عداتت اجتماعی

شرود رره دو عتغیرر    عشراهده عری   ،گرویی در ارتباط با عتغیر پاسخ اند.عتغیر شفافیت داشته را بر

گرویی و ریفیرت   اند. دو عتغیر پاسخرا بر آو داشته سامبیشترین  ،عداری و ح  اهاار نظرقانوو

 را برر  سرام اند. عتغیر شرفافیت بیشرترین   را بر راترل فساد در ایراو داشته سامقوانین بیشترین 

را برر   سرام بیشرترین   ،اثربششی دوتت ایراو داشته است. دو عتغیر عداتت اجتماعی و شفافیت
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گویی شاخصی است ره بیشترین سام را بر ثبات سیاسی دارد. ریفیت قوانین ایراو دارند. پاسخ

عداری در ایراو دارند. ریفیت اسی نیز سام  یادی بر شاخص قانووعداتت اجتماعی و ثبات سی

نیز گویی و ح  اهاار نظر . دو شاخص پاسخداردبر ح  اهاار نظر را یز بیشترین سام قوانین ن

 بر عداتت اجتماعی جاعهه ایرانی دارا هستاد.را بیشترین سام 
 

 در دوره یکساله خوب رانیحکمهای نه شاخص . تجزیه واریانس متغیر6جدول

دوره 

 یکساله
 گوییپاسخ شفافیت

کنترل 

 فساد

اثربخشی 

 دولت

کیفیت 

 قوانین

ثبات 

 سیاسی
 مداریقانون

حق 

 اظهار نظر

عدالت 

 اجتماعی

 37/21 19/23 11/21 29/1 12/1 19/3 21/21 14/11  شفافیت

 23/7 29/14 13/11 11/22 71/21 11/3 11/7  45/3 گوییپاسخ

کنترل 

 فساد
72/21 29/11  25/1 29/21 14/3 11/25 22/2 52/21 

اثربخشی 

 دولت
21/22 19/14 72/2  11/21 35/25 19/7 22/1 29/22 

کیفیت 

 قوانین
21/24 27/22 11/21 13/24  29/29 93/21 24/22 14/25 

ثبات 

 سیاسی
21/21 19/23 29/1 14/11 12/1  19/3 11/21 37/21 

قانون 

 مداری
25/3 42/21 57/1 15/21 37/27 24/25  17/22 24/25 

حق اظهار 

 نظر
35/22 72/24 24/3 11/3 74/21 32/21 71/21  41/22 

عدالت 

 اجتماعی
51/21 49/12 44/1 13/22 21/3 11/21 94/1 24/23  
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نشاو داده شده اسرت.   5بر روی یکدی ر در جدول هانتایج رابطه علّیت و اثرگذاری عتغیر

فرضیه صرفر )عردم رابطره     ،باشد %5برای هر یک ا  عتغیرها ره سطح احتمال آو رمتر ا  

ی پژوه  عورد هارابطه در قاتب فرضیه 71 ،ا  ترریب این عواردشود. عی( رد  0Hعلیّت :

 95تهرداد   ،%35ت گرانجرری در سرطح اطمیاراو     یابی قرار گرفت. بر اسا  تست علیار

ییدنشده با عقرادیر رن ری در   أی تهایید قرار گرفت. اعداد عربوط به فرضیهأفرضیه عورد ت

دو شراخص اثربششری دوترت و شرفافیت بره      رابطره برین    نشاو داده شده است. 2جدول 

برر ایرن   گذارند. یهای هر دو بر یکدی ر اثر عی ،دست آعده صورت رابطه علیت دوطرفه ب

سا ی در سطح جاعهه و اعکراو بررسری واضرح رلیره عملکردهرای دوترت،       شفا  اسا ،

ارتقای اثربششی دوتت در جات دستیابی بره   ،دنبال دارد و برعکسه اثربششی دوتت را ب

عانارد ثبرات سیاسری و ریفیرت      هرا بین برخی ا  شاخص. بودسا ی خواهد اهدا  شفا 

برر عتغیرری    بسریاری  عواعرل رره  تهبیرر رررد    چاین تواو. عیای عشاهده نشدقوانین رابطه

شرتری ایفرا   ثیرگذار هستاد ره در عقایسه با ریفیت قوانین نقر  بی أهمچوو ثبات سیاسی ت

عانارد عرداتت    ییهرا یی همچوو عواعل رالو عحیط بیرونری یرا شراخص   هارااد. عتغیرعی

نرد. سرایر   داربیشتری بر شاخص ثبات سیاسری   تأثیربه عراتب  ،نظر اجتماعی و ح  اهاار

 دست آعد.ه طرفه بارتباطات به صورت یک
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 تست علیت گرانجریاحتماالت نتایج . 6جدول

عتغیر 

 وابسته
 گوییپاسخ شفافیت

کنترل 

 فساد

اثربخشی 

 دولت

کیفیت 

 قوانین

ثبات 

 سیاسی

قانون 

 مداری

 حق 

 اظهار نظر

عدالت 

 اجتماعی

 22/1 11/1 19/1 95/1 19/1 12/1 42/1 11/1  شفافیت

 29/1 19/1 12/1 12/1 19/1 41/1 24/1  92/1 گوییپاسخ

 12/1 12/1 14/1 52/1 11/1 25/1  12/1 19/1 کنترل فساد

اثربخشی 

 دولت
11/1 14/1 11/1  19/1 24/1 11/1 19/1 24/1 

کیفیت 

 قوانین
22/1 19/1 25/1 94/1  22/1 95/1 41/1 11/1 

ثبات 

 سیاسی
19/1 11/1 12/1 19/1 22/1  11/1 14/1 12/1 

 23/1 27/1  23/1 11/1 24/1 11/1 92/1 13/1 مداریقانون

 حق 

 اظهار نظر
21/1 27/1 11/1 52/1 12/1 25/1 15/1  99/1 

عدالت 

 اجتماعی
19/1 11/1 14/1 12/1 19/1 24/1 11/1 19/1  
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رااده عششص ،ی عدلهاجات فل  .رشدگانه را به تصویر عیهارتباط بین عتغیرهای نُ 2شکل 

 باشد.عهلوتی بین دو عتغیر عیر ی رابطه عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوب رانیحکمی ها. مدل علیت شاخص1شکل

 

 

 تدوین شد. 2عاتریس عقایسات  وجی هر یک ا  خبرگاو پژوه  عطاب  جدول 

 

 عدالت اجتماعی

 حق اظهار نظر

 قانون مداری

 شفافیت

 گوییپاسخ

 فساد کنترل

  اثربخشی

 دولت

  کیفیت

 قوانین

 سیاسی ثبات



 . ماتریس مقایسات زوجی یکی از خبرگان0جدول

9C 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C  

(1/2,2/3,1) (1/2,1,3/2) (2,5/2,3) (3/2,2,5/2) (2,5/2,3) (1,3/2,2) (3/2,2,5/2) (1/2,2/3,1) (1,1,1) 1C 
(2,5/2,3) (3/2,2,5/2) (3/2,2,5/2) (3/2,2,5/2) (2,5/2,3) (1,3/2,2) (3/2,2,5/2) (1,1,1) (1,3/2,2) 2C 
(2,5/2,3) (1,3/2,2) (2,5/2,3) (1,3/2,2) (1/2,1,3/2) (1/2,2/3,1) (1,1,1) (2/5,1/2,2/3) (2/5,1/2,2/3) 3C 

(1/2,1,3/2) (1/2,2/3,1) (2,5/2,3) (1/2,2/3,1) (3/2,2,5/2) (1,1,1) (1,3/2,2) (1/2,2/3,1) (1/2,2/3,1) 4C 
(3/2,2,5/2) (1/2,2/3,1) (3/2,2,5/2) (1/2,2/3,1) (1,1,1) (2/5,1/2,2/3) (2/3,1,2) (1/3,2/5,1/2) (1/3,2/5,1/2) 5C 
(1,3/2,2) (1/2,1,3/2) (2,5/2,3) (1,1,1) (1,3/2,2) (1,3/2,2) (1/2,2/3,1) (2/5,1/2,2/3) (2/5,1/2,2/3) 6C 

(1/2,2/3,1) (3/2,2,5/2) (1,1,1) (1/3,2/5,1/2) (2/5,1/2,2/3) (1/3,2/5,1/2) (1/3,2/5,1/2) (2/5,1/2,2/3) (1/3,2/5,1/2) 7C 

(1/2,2/3,1) (1,1,1) (2/5,1/2,2/3) (2/3,1,2) (1,3/2,2) (1,3/2,2) (1/2,2/3,1) (2/5,1/2,2/3) (2/3,1,2) 8C 

(1,1,1) (1,3/2,2) (1,3/2,2) (1/2,2/3,1) (2/5,1/2,2/3) (2/3,1,2) (1/3,2/5,1/2) (1/3,2/5,1/2) (1,3/2,2) 9C 

 W= (0/09,0/23,0/07,0/07,0/01,0/21,0/05,0/11,0/13). نشاو داده شده است 1شکل  در گانهی نههاشاخص شده او اوعقدار نرعال

 
 خوب رانیحکمی ها. نمودار ضرایب شاخص2شکل
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بره ترتیرب سره شراخص      ،عراتبری فرا ی عطراب  نظرر خبرگراو     باردی سلسرله  بر اسا  نتیجه رتبه

گانه هسرتاد.  ی نههادارای بیشترین و و در بین شاخص ،گویی، ح  اهاار نظر و عداتت اجتماعیپاسخ

اعطرای قردرت بره شرارونداو جاعهره و       ،عطاب  نظر خبرگاو ایرانی گفتتواو عی ،بر اسا  این نتیجه

عسراوات و عرداتت در    یگویی عجریاو حکوعت و برقرارتین نظام و پاسخوواجا ه انتقاد ا  عملکرد عس

 .در ایراو است خوب رانیاعمال حارم عواعلترین عام ،سطح جاعهه

 

 گیرینتیجه
برا   خروب  رانیحکمی هانشست تهیین و و شاخص ؛ه استاین پژوه  با دو هد  انجام گرفت

 رانری حکرم ی هرا عهلروتی شراخص   -شااسایی ارتباط علرت  ،و دوم یاستفاده ا  نظر خبرگاو ایران

 سره  دهرد در راستای هرد  اول، نترایج نشراو عری    بر اسا  آعار ایراو در ده سال گذشته.  خوب

دارای بیشررترین و و ا  بررین  ،نظررر و عررداتت اجتمرراعی گررویی، حرر  اهاررارشرراخص پاسررخ

پررایس و روعراو    برخری نویسرادگاو همچروو    هسرتاد.  خروب  رانیحکمگانه ی نههاشاخص

برر اهمیرت ایرن     دانارد رره دال  عری  حکوعرت  گرویی خوب را عهادل پاسخ رانیحکم ،(1121)

برر   راستایی دارد.باشد ره با نظر خبرگاو ایرانی همخوب عی رانیحکمگیری شاخص در شکل

ا   ،ره توجه به حقوق شاروندی و ایجراد جاعهره عردنی   بیاو داشت تواو عی هاسا  این یافتها

ترواو بره   جاعهه قررار دارد و برا اسرتفاده ا  آو عری     رانیحکمنظر خبرگاو ایرانی در را  اعور 

ی حکروعتی و  هرا بودو ارتباط بین عاعرل دتیل این اعر دوسویه .دست پیدا ررد خوب رانیحکم

( 1129راستا برا نتیجره تحقیر  اسرتیویز و جانوفسرکی )     این نتیجه هم باشد.جاعهه عیذیافهاو 

 داناد.خوب در سطح جاعهه عی رانیحکمره برقراری عداتت اجتماعی را هد  غایی  باشدعی

اعرا جزییرات آو    ،بیای بودخوب ا  قبل قابل پی  رانیحکمی هارلیت ارتباط بین شاخص

در راسرتای هرد  دوم   فرضریه   71 بر اسا  نتایج آ عوونیا  به پژوه  در این حو ه داشت. 

تاارا برین دو شراخص اثربششری      .دست آعده ب هاطرفه بین شاخصعمدتاً رابطه یک ،پژوه 

دوترت ررارایی و    هرگراه بردین عفاروم رره     ،عشراهده گردیرد   هدوتت و شفافیت رابطه دوطرفر 

 .د و عکرس ایرن قضریه نیرز صرادق اسرت      رار عیایجاد شفافیت  ،باشدداشته اسب اثربششی عا

بره   .اثربششی دوتت را به همراه خواهرد داشرت   ،شفافیت در عملکرد دوتت و در سطح جاعهه
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ی سراتیانه و در  هرا سا ی عملکرد دوتت عاناد ارائه گزارشی شفا هاایجاد بستر ،همین تحاظ

باعرث افرزای     ،ی دوتتی و بدنه دوتت در اختیار ذیافهاوهادستر  قراردادو اطالعات سا عاو

خوداهااری و شرفافیت   ( نیز1122پژوه  نال و  تورزیستی )در اثربششی دوتت خواهد شد. 

 .عاواو شده استوتت د اثربششی یکی ا  عواعل

 هاشاخص  عششص گردید ارتباط عهااداری بین برخی ا ،بر اسا  برخی ا  نتایج پژوه 

نظرر و   ای عشاهده نشد و بین ح  اهارار طهریفیت قوانین و ثبات سیاسی راببین  .وجود ندارد

ثیر عتغیرهای رالو عتهددی است ثبات سیاسی تحت تأ دست نیاعد.ه ای بعداری نیز رابطهقانوو

و نداشته باشد و ا  عتغیرهای داخلی و بیرونی  یرادی  ر عهااداری بر آثیأیک شاخص ت ره اتزاعاً

 گیرد.  ثیر عیأت

گویی علت پاج شاخص ثبات سیاسی، اثربششری  شاخص پاسخ ،دست آعدهه بر اسا  نتایج ب

تیت عطررح  گرویی در قبرال عسروو   باشد. پاسخدوتت، راترل فساد، شفافیت و عداتت اجتماعی عی

در عفاروم   .نفهاو ا  افراد دارای اختیار اسرت گوبودو ذیپرسیدو و پاسخالؤشود و به عفاوم سعی

ی  در قبرال  هرا تیتاو قدرت حارم و عجری در قبال عسووره دوتت به عاو جاعهه نیز در صورتی

ایجراد   .شرود فرراهم عری   خوب رانیحکمبستر ایجاد  ،گو باشدنفهاو پاسخشارونداو به عاواو ذی

و در  ی دوتتری هرا بسترهای به چات  رشیدو عملکرد دوتت و ارائه انتقادات ا  نحوه رار سرا عاو 

رارد. هرچره دوترت    ه رمرک عری  در جاعه خوب رانیحکمبه ایجاد  ،گوبودو عجریاوپاسخ ،عقابل

نفهراو خرود را نراهر برر      یررا ذی  ،دنبرال دارد ه بقای دوتت و ثبات سیاسی را بر  ،تر باشدگوپاسخ

تیابی اعکاو دس ،در چاین حاتتی ،همچاین .دروندنبال تغییر عمده نمیبه بیااد و عملکرد دوتت عی

آیرد. هرچره دوترت در    وجرود عری  ه شود و اثربششی و رارایی دوتت نیز ببه اهدا  نیز فراهم عی

ی هرا دهرد و الیره  راترل فساد بیشتری در سطح جاعهه رخ عری  ،گوتر باشدعقابل اختیارات  پاسخ

 یررا   ،اسرتفاده ا  قردرت وجرود نردارد     و سوءشود و جایی برای رتماو پاااو عملکرد آشکار عی

ه دنبرال دارد و برر   گرویی شرفافیت را نیرز بر    برین ن راه عرردم هسرتاد. پاسرخ     افراد حارم  یر ذره

چوو  عانی ره دوتت علزم بره ارائره گرزارش عملکررد و      ،ثر استؤسا ی عملکرد دوتت عشفا 

گرویی در قبرال   باشد. پاسخسا ی عیطور طبیهی علزم به شفا ه ب ،پاسخ هر گونه رفتار خود باشد

سا ی افراد را در شود و یکساوم او و رلیه شارونداو به عفاوم عداتت اجتماعی نیز نزدیک عیه

 دنبال دارد.ه برابر به چات  رشیدو دوتت و توجیه رفتار آو ب
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عرداری،  نظرر، قرانوو   گرویی، حر  اهارار   علت هفت شراخص پاسرخ   ،شاخص ریفیت قوانین

سرا ی و عرداتت اجتمراعی اسرت. در صرورتی رره قروانین        راترل فساد، شفا  اثربششی دوتت،

درسرتی طراحری و وضر، شرده     ه ب ،رشور به عاواو عرج، قوانین یو قانوو اساس عصوب عجلس

برر اسرا     ،همچارین  .سرا د گویی دوتت در قبال اختیاراتشاو را عششص عری ی پاسخهاراه ،باشد

تواند شود. ریفیت قانوو عیاهم عینظر شارونداو در جاعهه عدنی فر ح  اهاار ،چارچوب قانونی

دنبرال داشرته باشرد.    ه اثربششی دوتت را نیز بر  ی ایجاد فساد را عسدود و با آو عبار ه راد وهاراه

شود ثر است و عوجب عیؤشده بر تسایم عااب، و ایجاد عداتت اجتماعی نیز عریفیت قوانین وض،

 ای تو ی، گردد.طور شایستهه بنفهاو برخورداری ا  عااب، و اعکانات جاعهه بین ذی

هرچره دوترت بتوانرد در جارت      .شرود اثربششی دوتت عوجب ایجراد ثبرات سیاسری عری     

با استفاده صرحیح ا  عاراب، رراراتر     ،و همچاین ای عمل راددسترسی به اهدا  به نحو شایسته

شرود.  ی عشتلرف ایجراد عری   هرا شرود و ثبرات در بشر    نیا  به تغییر رمتر احسا  عری  ،باشد

ای اگر دوتت بتواند به نحو شایسته .باشدی عداتت اجتماعی عیهااثربششی دوتت یکی ا  علت

 .شرود عرداتت اجتمراعی عری   عوجرب  طور طبیهری  ه ب ،نفهاو تقسیم رادعااب، جاعهه را بین ذی

 دنبال برقراری قسط و عدل در جاعهه باشد.ه حکوعت اسالعی باید ب دوتت اثربش  در

شدو ضای، یجلو دتوانفساد عیانواع با عبار ه باشد. اتت اجتماعی عیعلت عد ،راترل فساد

عایه پیشرفت خود سام دی راو را دست ای سودجو نتوانادعدهتا  ب یرد در سطح جاعههرا  ح 

د. راتررل فسراد اثربششری    وشر همین اعر باعث ایجاد عداتت اجتماعی در جاعهه عی .قرار دهاد

ح  دی راو را ب یرنرد   تضهیف یتواناد جلونیروهای حارم ب هرچه .دنبال دارده دوتت را نیز ب

درست  رااد و رارهاعوجبات دستیابی به اهدا  و اثربششی را فراهم عی ،و با فساد عبار ه رااد

ثیر فسراد برر عرداتت در سرطح     أ( به تر 1121نتیجه پژوه  گویاو و وو جیک ) شود.انجام عی

خروب در   رانیحکمتواو به تقدند بدوو راترل فساد نمیجاعهه اشاره دارد و نویسادگاو آو عه

 جاعهه دست پیدا ررد.

و دوتت شود در صورتی ره افراد طبقه حارم گویی عیعداری عوجب ایجاد پاسخقانوو

گویی به عردم و نمایادگاو آنارا  طبیهتاً علزم به پاسخ ،ل بداناددر قبال قانوو خود را عسوو

شرود  سا ی عملکرد افراد عیچارچوب قانوو عوجب ایجاد شفا . حررت در خواهاد بود

عرداری عوجبرات راتررل فسراد را نیرز      و خط حررتی و عمل هر فرد عششص است. قانوو
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اعکاو تجاو  بره حقروق    ،در صورتی ره هر فرد علزم به رعایت قانوو باشد .رادفراهم عی

قابرل راتررل خواهرد برود.     شود و فساد تا حرد  یرادی   دی راو برای هیچ رس فراهم نمی

ی ا  عداتت اجتماعی است. پس، خود تهبیر ،عداری و برابری هم او در عقابل قانووقانوو

رود. هرچه افرراد در  شمار عیه ی عداتت اجتماعی بهاعداری به عاواو یکی ا  علتقانوو

گرردد و دوترت   عری سترسری بره اهردا  تسرایل     ، دجاعهه در چارچوب قانوو عمل راارد 

 ،در سرطح جاعهره حرارم باشرد    قرانوو   عانی ره  نماید.عی  و راراتر انجام وهیفه اثربش

همرین اعرر    .افترد خطوط اجرایی افراد عششص است و تداخل و نارضایتی رمتر اتفاق عی

عداری در سطح جاعهه استفاده ا  ایجاد قانوو برایشود. عوجب ثبات سیاسی در رشور عی

عداری بر اسا  باورها، عواعرل  ایجاد فرهاگ قانوو ،عامترسا ورارهای راترتی و ا  همه 

 گردد. ان یزشی و عصاوعات نمادین پیشاااد عی

. هرچه افرراد  استشااسایی شفافیت به عاواو عاعل راترل فساد  ،ا  دی ر نتایج این پژوه 

یاه جاعهه یابد و افراد خود را در آیاعکاو برو  فساد راه  عی ،راری رمتری باشاددارای پاااو

نارضرایتی ا    ،وجود شفافیت ،شود. ا  طر  دی ربیااد و قدرت اعمال فساد رمتر عینمایاو عی

دنبال خواهد داشت. شفافیت ایرن حر  را   ه و ثبات سیاسی را ب دهدوض، عوجود را راه  عی

رراری  پااراو  ترا دهد ره بتواناد عملکرد افراد عجری و دارای قدرت را رصد رااد به جاعهه عی

 د.شوعیایجاد عداتت در جاعهه   عاو عوجبره همصورت ن یرد 

ه عششص ساخت عداتت اجتماعی ثبات سیاسری را بر  پژوه   یهاآ عوو فرضیه همچاین،

نیرا    ،عداتت داشته باشرد  تحق دنبال خواهد داشت و هرچه جاعهه درك و احسا  باتری ا  

 شود.  به تغییر رمتری احسا  عی

گرویی قردرت حرارم    ایجاد پاسخ سبب ره ح  اهاار نظر این است ،هاو فرضیهنتیجه آ عودی ر 

رااد و ا  این براب حر  خرود را     وقتی شارونداو بتواناد رفتار فرد عجری را نقد .دوشدر جاعهه عی

بردین عفاروم    ،ثیر داردأشود. ح  اهاار نظر بر راترل فسراد تر  عی گوپاسخ اجرارااده فرد ،عطاتبه رااد

و تاری فرد عجرری را بررعال   تواناد نقاط پاااو رفعی دوتتی ره افراد با به چات  رشیدو عملکرد افراد

نظر با رضرایت شرارونداو ا  وضرهیت عوجرود برر       فساد جلوگیری رااد. ح  اهاارا   بدین وسیله

 ،نظرر  حر  اهارار   شرود. اسا  ح  ابرا  عقاید همراه است و عوجب ثبات سیاسری در جاعهره عری   

 ثر است.  ؤبر ایجاد عداتت اجتماعی در جاعهه عو شود برابری هم او را شاعل عی
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برر ایرن    .اشاره رررد  فافیت در جاعههثیر ح  اهاار نظر بر شأبه تتواو عیا  دی ر نتایج پژوه  

 عرورد  قضراوت در  ایبسرتر ال م برر   ،ل و عملکررد وی افراد با به چات  رشیدو عقام عسروو  ،اسا 

عوجرب   شود. حر  اهارار نظرر   عوجب فضای شفا  در جاعهه عی ره راادرارایی افراد را فراهم عی

را بره  شرود و اثربششری عملکررد دوترت     شود و انحرافات آو شااخته عری داوری عملکرد دوتت عی

 .  همراه دارد

 رر  دیثیر برر روی  أعداری و ح  اهاار نظرر دارای بیشرترین تر   سه شاخص ریفیت قوانین، قانوو
ترواو ابررا  داشرت رره در اوتویرت قرراردادو ایرن        خر عیأباشاد و بر اسا  تقدم و تعی هاشاخص

رارد. توجره بره عحتروای قروانین      ی دی ر را فراهم عری هاعوجبات و بستر ایجاد شاخص هاشاخص

 ی آ اداندیشری، ایحراد  هرا ی نظارتی عردعی در اعمال قانوو، ایجاد ررسیهاعصوب، استفاده ا  رمیته
 گرردد. پیشاااد عی هارارهای ایجاد  عیاه این شاخصفضای گفتماو با  واقهی یا عجا ی به عاواو راه

برر روی آو  را  ترأثیر بیشرترین   عواعرل  دی رر دستیابی به عداتت اجتماعی نیرز شاخصری اسرت رره     
   به حساب آید. خوب رانیحکمتواند به همراه ثبات سیاسی به عاواو الیه آخر عی ود گذارنعی

 (2931)نتیجه پژوه  سحابی و دی رراو  تواو بیاو داشت عی هادر عقایسه با نتایج سایر پژوه 

بر روی توسهه عاتی رشروهای عضرو اوپرک را نشراو داده      خوب رانیحکمی هاثیر عثبت شاخصأت

پرژوه    در ایرن  ،همچاین .ردوتی رویکرد علی ندا ،ن پژوه  در سطح رالو قابل اتکاستای .است

در پرژوه  عقیمری و اردررانی    ای نشرده اسرت.   اشراره خوب  رانیحکمی هابه ارتباط بین شاخص
انرد و  ی دوتتی عحدودی در ایراو ار یابی شرده هادر سا عاو خوب رانیحکمی هاشاخص ،(2913)

سرطح   این نتایج درتهمیم قابلیت  ،همچاین ن رفته است.عورد ار یابی قرار  هارابطه بین این شاخص

عرل  أا  تحراظ نظرری قابرل ت    (2911)و نفرری   جاسبی تحقی شده در . ات وی ارائهعلی وجود ندارد

عورد اسرتفاده قررار    خوب رانیحکمی هاتفهؤدر بیاو ادبیات عوضوع و شااخت ع است و عطاتب آو
دو بهرد جدیرد    ،خوب رانیحکمی هاعالوه بر شاخص ،(1122)گرفت. پژوه  نال و  تورزیستی 

 و ارتباط بین آناا عورد ار یابی قرار ن رفته بود. هااعا او او شاخص ،نیز به آو اضافه ررد
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