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 تحلیل نقش حکمرانی خوب در کاربست دموکراسی
  

 )مسئول مکاتبات( 1فاطمه السادات ابوالمعالی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

Aboalmaali6@gmail.com 

 

 2فردکرم اله دانش 
 ،ایرانت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانهیأعضو 

 

 

 :چکیده

ساس   خوب حکمرانی و  از منظر جان دیویی دموکراستی . ودبتحلیل نقش حکمرانی خوب در کاربست  دموکراستی    مقالههدف از این  بر ا

مدیریتی و سیاسی اس  که اهمی  آن     علوم  از جمله مهم ترین مباحث هزاره سوم در حوزه مطالعات  دموکراسی  .بررسی شد   کافمنمدل 

شرایط کنو  سعه یافتگی نهادها و        در  شاخص های تو س  چراکه میزان دموکراتیک بودن به عنوان یکی از  شین ا شتر از دوره های پی نی بی

شور      س  های ک شخص کن  سیا س .   ده کیفی  نو م شورها صیفی بوده، زیرا واقعی  را همانگونه که     حکمرانی در بین ک ضر تو پژوهش حا

صیف می کند. برای گردآوری اطالعات از    س  تو شد. ی   مطالعه موردیروش ه ستفاده  ستفاده   ا ضر با ا ه از تحلیل ثانویافته های تحقیق حا

س  و د         کهاز این مطلب بود داده ها حاکی  سی ا شترک حکمرانی خوب و دموکرا صل م صل تفکیک قوا ف سی نمایندگی که پیش  ا موکرا

نتایج حاصل از تحلیل سایر پژوهش ها نشان داد    شرط دموکراسی بود در حکمرانی خوب به سم  دموکراسی مشارکتی حرک  کرده ایم.      

شترک های           که صل م سی ف سیاری از ابعاد و مولفه های حکمرانی خوب و دموکرا س  و بین ب سی نهفته ا در قلب حکمرانی خوب، دموکرا

بدون وجود دموکراسی در کشوری مثل کره شمالی پیاده سازی حکمرانی خوب موضوعی  نداشته و مشارک  حداکثری وجود دارد.  زیادی

که البته آنچه شایان ذکر اس  با    اس  که نوعی مشروعی  بخشیدن به دموکراسی    ، حرک  به سم  ثبات سیاسی، حاکمی  قانون    مردم

 توجه به نوع نظام حاکم ) پارلمانی، ریاستی، تک حزبی، مونارشیسم( ثبات سیاسی در تغیر اس .

 

 دموکراسی، حکمرانی خوب، تفکیک قوا، دموکراسی مشارکتی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران 1
 ایران . تهران.واحد علوم و تحقیقات  دانشگاه آزاد اسالمیاستاد .  2
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 قدمه:م

. لذا در اینکه اکثر نظام "تواند به حیات خود ادامه دهدانحصارگرایی نمیهیچ فرهنگی با  "داندی، رهبر آزادی بخش هند می گویمهماتا گ

 به معنی مردم و کراسیا 2واژه یونانی و از ریشه به دموس 1دموکراسینیس .  یتردید خوانند، میهای سیاسی به انحایی خود را دموکراتیک 
 انقالب مشروطه دموکراسی در کشور ما ریشه درگذار  .کشورها مدعی دموکراسی هستند اکثربه معنای حکوم  اخذ شده اس .  4یا کراتو 3

-37خواهی ایرانیان با استقرار حکوم  مشروطه در نهض  ملی . ولی، دموکراسیند، داردکوچک بود جامعه متوسط واقشار  که 12۸۵ سال

اوج بیشتری با شروع کار دول  خاتمی  137۶در دوم خرداد بیشتر شده و سپس  13۵7و انقالب اسالمی  با استقرار دول  مصدق 1232

اکثر کشورها در همه اند.  اکثر کشورهای کنونی داعیۀ دموکراسی را مفروض حکوم  خود گرفته (.243- 1۹۵  ،13۸1 ،) جاللی پور گرف 

را نوع مطلوب حکوم  می دانند. اما به زعم لیپسِ  این نگره بیشتر عاطفی به نظر طبقات اجتماعی و اقتصادی و ادیان مختلف دموکراسی 

مفهوم و پارادایمی که تاریخی باشد، قابل تعریف نیس . در مورد دموکراسی هم  "به زعم نیچه، هر (.13۹0می آید تا عقالیی )حاجی زاده ، 

ن مردم و ه بیسازه سیاسی اس  که بر رابط این نحله ی فکریمشخصۀ اصلی توانند مصداق داشته باشد. با این تفاسیر، این جمله نیز می

ته حی نهادهای سیاسی نیز وابسدموکراسی سیاسی نه تنها بر شرایط اقتصادی و اجتماعی وابسته اس  بلکه بر طرا حکوم  تاکید دارد. 

م ه صورت غیرمستقیبیا یا به صورت مستقیم و  اجتماعخط مشی های سیاسی برای کل عضای جامعه در تعیین ا( 2011، ۵اس  ) هیل، هوپ

ظریه نتسکیو به عنوان بنیانگذار، موناصل تفکیک قوا اس  که  نشاخص های بنیادی دیگر ازدر نظام های دموکراسی یکی  مشارک  دارند.

تمام آزادی ها از بین خواهد رف  ) جونز،  نگردد انحصاری گردد و تقسیمسه قوه قدرت هر که اگر  بیان می داردتفکیک قوا شناخته شده و 

اراده مردم اس  و هرگونه انحراف از قانون اساسی و اجحاف در حق مردم قوه  سم عینی اراده مردم و حکوم ، مجری(. پارلمان تج13۸0

، درت در دس  گروهی خاص، در حقیق  برای پرهیز از استبداد و جلوگیری از تجمیع قرت داشته باشدبر تمامی امور نظاقضاییه بایستی 

در حقیق ، دموکراسی ارتباط ویژه ای با نوع حکوم  دارد.  .توازن قدرت اس به تفکیک قوا اقدام می کنند. منظور از تفکیک قوا، ایجاد 

مور عمومی و نیز بر ارتباط بین اداره ا موشر (.13۹4) پورعزت، علی اصغر،  دموکراسی در سیستم اجتماعی، بر حاکمی  قانون دالل  دارد

 .(1۹۸2، ۶دموکراسی تاکید داش  ) موشه

رای ب لذا با توجه به نقش نوع حکوم  بر برقراری دموکراسی واقعی نه آنچه در ذهن اذهان عمومی نوعی پوپولیسم را به ذهن متبادر سازد

برقراری دموکراسی سیستم موزانه و مراقبه در حکمرانی که خود مستلزم حکمرانی شبکه ای و حرک  از ساختار سلسله مراتبی به سم  

 ساختار شبکه ای و منعطف اس  نوع دیگری از حکمرانی را مطالبه می نماید.

شد و سپس عالوه بر مطرح اقتصادی به عنوان کلید معمای توسعه ابتدا در ادبیات توسعه  1۹۹0که از اواخر دهه از اینرو، حکمرانی خوب 

برخی جنبه های متنوع  حکمرانی خوب، از منظر توسعه سیاسی. (13۸۸، جواد، جاسبی، نیز به آن افزوده شد )7بعد اقتصادی، بعد سیاسی

 ری، عدم تمرکز سیاسی، آزادی های مدنی،دموکراسی مانند انتخابات، سیستم نمایندگی، کثرت گرایی، مشارک  شهروندان در تصمیم گی

برگرفته از نظریه نهاد گرایی و محصول مشارک  نهاد دول  بخش ل ، ارتقاء سطح جامعه مدنی را دربر دارد. حکمرانی خوب ی  دومشروع

حکمرانی خوب در مع الذلک، جامعه مدنی و مشارک  آن با دول  یکی از ویژگیهای اهم دموکراسی اس .  اس .خصوصی و جامعه مدنی 

ی مالء و برتری جویی جای خود را به مشارک  مستقیم یو روحیه است رابطه ای شبکه ای و نه سلسله مراتبی میان بازیگران تحقق می یابد

دارد. ولی اینکه وجوه مشترک و افتراق آنها تا چه اندازه اس ؟ این دو مفهوم مطالعۀ سیر تطور حکومتها حاکی از ارتباط  حالیه آنکهدهد. 

ه به دنبال مطالع این نهایتاً،آیا تمرکز سیاسی و اهمی  به نوع حاکمی  بیانگر دموکراسی اس ؟ به لحاظ سیاسی چقدر وجه مشترک دارند؟ 

و دموکراسی آیا یکی از راهکارهای مشارک  مردم ؟ اس  که چه رابطه ای بین دموکراسی و حکوم  وجود دارد تپاسخ گویی به این سواال

 چیس ؟ نقش حکمرانی خوب در کاربس  دموکراسیمی تواند حکمرانی خوب باشد؟ 

 ادبیات پژوهش:

 دموکراسی:

                                                           
1  democracy 
2  demos 
3  cratia 
4  krato 
5  Michel .Hill. Peter. Hupe 
6  Mosher  
7  Political Dimension 
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آبراهام  "دس  کم در غربدموکراسی را به مثابه نوعی شیوه حکومتی معرفی کرده اند. 3، بیتهام 2، کوهن1بسیاری از متفکران نظیر جفرسون

بر مردم و برای مردم اس  ) هودسن،  به زعم وی، دموکراسی حکوم  مردم شهره اس . "دموکراسی "به ارائه بهترین تعریف از  "لینکن

مکتوم اس . ریشه واژه  ،که یکی از ویژگیهای حکمرانی خوب اس مردم در فحوای این تعریف آزادی و مشارک  عموم (. ۹۸، ص1۹۶۵

 –ولی دول   .باز می گردد ،یونان باستان و حدود دوهزار و پانصد سال پیش با معنای قدرت مشروع همگانی بکار می رفتهدموکراسی به 

 ادارۀ امور عمومی شرک  می کردند و شهر آتن به عنوان گهوارۀ دموکراسی، کلیه شهروندان، آزادانه و مستقیم در تصمیم گیری ها برای

در شهرهای یونان این مهم،  .اداره جوامع یا سازمانهای آنهاس شامل مشارک  مستقیم شهروندان در  ساده ترین ایده های دموکراسی

پس از بزرگ تر شدن جوامع، امکان مشارک  عامه مردم کمتر  هرچند،شد. می بکار گرفته  باستان و تا حدی در برخی از شهرهای انگلستان

ت قدرداد و اصل تفکیک قوا مطرح گردید چراکه اگر مردم  تمامخود را به مشارک  جای  "دموکراسی نمایندگی "شده و در اکثر کشورها 

ک  عامه انتخابات به عنوان پاسخی دیگر برای مشار (.13۸0تمام آزادی ها از بین خواهد رف  ) جونز،  ،قرار گیرد فرد سه قوه در اختیار یک

 انتخابات ریاس  جمهوری ایاالت متحده آمریکا "، بِسانیی که داعیۀ دموکراسی سر می دهند، حتی در کشورهامردم و افزایش جمعی  بود. 

جوامع جامعۀ مدنی و مشارک  عامه مردم که از دستآوردهای مدنی که در رأی گیری شرک  نکردند، وجود دارد.  ی، اکثری  خاموش"

ب(  در کشورهای اروپای غربی و آمریکای دو دهه قبل "راس  جدید "در سه دسته الف( به قدرت رسیدن حکوم  های پیشرفته اس  

قابل تقسیم  (13۹1، حریری اکبری، محمدظهور جنبش های اجتماعی جدید ) فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ) سوسیالیس  سابق( ج( 

، معتقد اس  که دموکراسی بسی گسترده تر از شکل سیاسی و یک روش حکومتی اس  که کار قانونگذاری 4حتی جان دیویی. بندی اس 

به زعم وی دموکراسی در کشورهایی که صرفاً نگاه سیاسی داشتند و ادارۀ جامعه را از راه گزینش همگانی و انتخاب نمایندگان انجام دهد. 

نقش جان دیویی به عنوان یک  ،به زعم گویین الک(. 1۹1۶دیویی،) هستندبه نابودی  محکومو از زندگی روزمرۀ  مردم فاصله گرفتند 

هرچند پرگماتیسم به عنوان همتای دموکراسی همه جا حاضر اس . (. 2007اس  ) ماکسی،  "ویلیام جیمز"پراگماتیسم فیلسوف در بسط 

ورهایی که در کش البتهپراگماتیسم را به حاشیه راندند.  داشتند فلسفهیکردی پوزیویتیستی ، که رو۸، آیر7، رایل۶، همپل۵افرادی مثل کارناپ

تجربۀ سکوالریسم دارند قضیه قدری متفاوت اس . برخی سکوالریسم را الزمۀ دموکراسی می پندارند و برخی مدعی جدایی دین از حکوم  

از جمله چنین کشورهایی با رأی و انتخاب مردم بر سر کار می آیند و مشروعی  کسب می کنند.  کامحُدر حکوم  دموکراتیک هستند. 

دارد، دانس  و ایران هم اینچنین تجربه ای پس از انقالب  17۸۹انقالب اکتبر  می توان به دموکراسی سکوالر فرانسه که یقیناً ریشه در

ین دموکراسی به عنوان نهادی جه  وصول تصمیم گیریهای سیاسی اس  که ریشه تمرکز اصلی این مطالعه بر ارتباط ب داشته اس . 13۵7

که توسط موسسه دالیل رجحان دموکراسی  به در ادامه(. 200۹دارد ) بیتهام،  "یوزف شومپیتر  "رن بیستم معروف ترین تعاریف قدر 

( نتایج یافته های سایر پژوهشگران 1و در جدول شماره ) نام برده شدهشاخص های اهم آن  بررسی شده اس  و   civitas  فرهنگی

 پرداخته شده اس .

 دالیل رجحان سیاسی:

ی توانایجامعه دموکراتیک زمینۀ مناسب را برای استفاده از خرد جمعی فرآهم می آورد. به عبارتی، مردم بنا بر این ادله که : ۹.خرد جمعی1

الزم جه  حکوم  بر خود را دارند از خرد جمعی بهره می گیرند. از اینرو، مردم یک جامعه دموکراتیک نسب  به یک نفر نخبه یا عده ای 

 از متخصصان توانمندیهای بیشتری دارند.  

ش داده می شوند، ظرفی  های بالقوه در جامعه ای که امکان رشد و ترقی مهیاس  و افراد برای تصمیم گیری پرور :10. خودشکوفایی فرد2

 بیشتری به بالفعل تبدیل خواهد شد.

                                                           
1  Thomas Jefferson 
2  Carl Cohen 
3  David Bettham 
4  John Dewey 
5  Carnap  
6  Hemplel  
7  Ryle  
8  Ayer  
9  Collective Wisdom 
10 Self – determination of people 
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مشترک شان هستند و همچنین مردم افراد جه  عالئق  توانا تریندر دموکراسی مردم  :1. صالحی  عموم مردم و قابل اعتماد بودن آنان3

 با اعتماد ترین جایگاه قدرت برای حمای  از عالئق شان هستند.

هیچ حق فطری یا ذاتی برای تح  سلطه درآوردن افراد آزاد در هر انسانی آزاد آفریده می شود و پا به عرصه هستی می گذارد.  :2. برابری4

ن حق تأمیبرابر دیگران وجود ندارد. لذا هر فردی حق مشارک  و تصمیم گیری بر سرنوش  خود را دارد. در جوامع دموکراتیک تا حدی این 

 می گردد. 

دموکراسی ضامن آزادی های اولیه اس . ولی را تحمل می نمایند.  حقشاندر جوامع دموکراتیک مردم کمتر تخطی به این  :3آزادی. ۵

 بایستی پشتوانه صیان  از حق آزادی بیان، آزادی تشکل احزاب و آزادی مهاجرت باشد.

در یک نظام مبتنی بر دموکراسی نمایندگی تمام قدرت از مردمی که نمایندگان را انتخاب می کنند، ناشی می شود. لذا این  :4: پاسخگویی۶

  منتخبین بایستی پاسخگوی مردم باشند. 

انس ش کسب مشروعی  وسیاسی مردم مشارک  و همفکری داشته باشند، برای چنین نظامی  فرآیندهایزمانی که در اکثر  :۵. مشروعی 7

  کسب مقبولی  بسی سهل تر اس .

 اخص های دموکراسی:ش

های مهم دموکراسی اس  در واقع : انتخابات: برگزاری انتخابات آزاد که هر فرد یا گروهی امکان رسیدن به قدرت را داشته باشد از شاخص1

انتخابات برگزار کنند یک نظام دموکراتیک خوانده نمی شود چرا که رای دهندگان  کهاما هر نظامی  جزء الینفک دموکراسی انتخابات اس .

گیری آزاد بوده و تحقیقات حکومتی نیز در امان باشند در دموکراسی انتخاب نمایندگان از سوی مردم آگاه و به عنوان بایستی در تصمیم

برای تمامی شهروندان بالغ، احزاب و گروه ها به دور از هرگونه  یک تکلیف صورت می گیرد . شرک  در انتخابات یک حکوم  دموکراتیک

 تهدیدی امکان پذیر اس .

های سیاسی به عنوان یکی از شاخه های اصلی حکوم  و پل ارتباطی مل  با حکوم  زاب و گروهاح آزادی احزاب و گروه های سیاسی: 2 

مستمر و فعالی  احزاب می تواند دوام بیاورد . تفکیک قوا در نظام های  های مدرن محسوب می شوند بدون تردید دموکراسی تنها با حضور

دموکراسی بر اصل تفکیک قوا و نظارت بر دیگری تاکید گردیده اس  و یکی از مهمترین شاخص های الزم برای شکل گیری ساختار 

دارد که اگر سه قوه در اختیار یک شهر و یا ر میتسکیو به عنوان بنیانگذار نظریه تفکیک قوا شناخته شده و اظها. موندموکراتیک اس  

(. پارلمان تجسم عینی اراده مردم و حکوم  مجریه اراده مردم اس  و 13۸0یکدیگر قرار گیرد تمام آزادی ها از بین خواهد رف  ) جونز، 

 اشته باشد .هرگونه انحراف از قانون اساسی و اجحاف در حق مردم قوه قضاییه بایستی بر تمامی امور نظارت د

وجود آزادی بیان آزادی رسانه های گروهی آزادی های مدنی و آزادی عقیده برابری زن و مرد و وجود فرصتهای  : : آزادی های اساسی3

 های مهم توسعه دموکراسی اس  .برابر در مسائل سیاسی از شاخص

: برابری سیاسی و اجتماعی: برابری زن و مرد بود که فرص  های فراوری در مسائل سیاسی و اجتماعی برای همه شهروندان یکی از 4 

 های مهم اندازه گیری و گسترش دموکراسی محسوب می شود.شاخص

استقالل دستگاه های اداری برای حسن اجرای مسائل اجتماعی ضروری مسائل اجتماعی بسیار  امروز، : استقالل دستگاه های اداری:۵

اولین و تخصصی شدن کادر اداری ضرورت تخصصی شدن همراه با تنوع ساختاری نظام اداری صورتی در این دستگاه  اس .  پیچیده شده

که ماکس وبر سیر عقالیی نظام اداری را  رکن اصلی توسعه سیاسی و را از وابستگی های اجتماعی قومی و طبقاتی را می سازند به طوری 

 (.13۸۹)ساجدی، امیر،  اجتماعی تلقی کنند
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 یافته های پژوهش مربوط به دموکراسی (: 1جدول ) 

 خالصه ای یافته های پژوهش مربوط به دموکراسی

 خالصه نظریات و یافته ها سال صاحب نظر ردیف

1 Butkiewicz 

L.JamesYanikkaya 
 حاکمی  قانون و دموکراسی 200۶

2 Barro, R, J. 1۹۹۶ 
شکل  U حاکمی  قانون ، دموکراسی و ثبات سیاسی. اثر دموکراسی غیر خطی و 

 رابطه مثب  و با بی ثباتی سیاسی رابطه منفی دارد.معکوس و با حاکمی  قانون 

3 Lipst 1۹۵۹  شده اس دموکراسی سیاسی بر پایه کارآیی اقتصادی بنا 

 1۹۹1 پرزورسکی 4

بایستی برای ارتقای پذیرش و مشارک  همگانی، دموکراسی بایستی پیامدهای واقعی 

دموکراسی به بازیگران سیاسی اجازه می دهد تا استراتژی های قابل داشته باشد. 

جایگزین سازگار شوند و ائتالف های جدید را برای دس  یابی به منفعشان به دس  

 بیاورند. 

5 Sorensen 1۹۹1  .دموکراسی سیاسی حرک  انتقالی قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی را تسهیل می کند 

 

 حکمرانی خوب:

همانطوریکه اصطالح دموکراسی با رویکردهای سوسیالیستی، لیبرالیستی و فرآیندی مورد  اگر نیم نگاهی به تعاریف خود حکمرانی بیاندازیم،

حکمرانی خوب یکی از مفاهیم چالش برانگیز در پاسخ به  .بوده اس  اینچنیندر محافل علمی تحلیل قرار گرفته اس ، حکمرانی خوب هم 

شبکه روابط اجتماعی خالصه که به زعم رادکلیف بروان، ساخ  در درون مبتنی بر رویکرد ساختارگرایی  نیازهای متنوع و متعدد جهانی

حکمرانی (، 2000) 1از نظر برنامه عمران سازمان ملل متحد پارادایم حکمرانی ریشه در دموکراسی مشارکتی دارد.  مطرح شد. می شود، 

از نگاه رودز (. 13۹3اس  ) دانش فرد، کرم اله،  یری  امور کشور در کلیه سطوحنوعی اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مد

اصطالح حکمرانی به  مدعی اس  ک گریکورم .(1۵، ص 1۹۹7اشاره دارد ) "شبکه های درون سازمانی و خود سازمانده"حکمرانی به 

( 1۹۹۹)2. کوئیمن(1۸2، 1۹۹3متعهد گردند )قدرت و اختیار به نحوی اس  که بازیگران سیاسی مرتبط برای تصمیمات مدیریتی  بکارگیری

یک تقسیم بندی از شیوه های مختلفی که تاکنون در آنها اصطالح حکمرانی استفاده شده اس  ارائه می دهد. او چند دسته بندی به لیس  

انی به مثابه حکمر.1 ( که قبالً ایجاد کرده بود اضافه کرد. کوئیمن ده معنی متفاوت از این اصطالح را به رسمی  شناخته اس .1۹۹7رودز )

حکمرانی یه عنوان حکوم  اجتماعی .  ۵ب حکمرانی خو. 4 حکمرانی به مثابه مدیری  دولتی نوین. 3 حکمراتی شرکتی. 2 دول  حداقلی

 حکمرانی یه عنوان نظم بین المللی. ۸ حکمرانی یه معنای هدای  کردن. 7 حکمرانی یه عنوان شبکه های خودسازمانده. ۶سایبرنتیک  –

 برای حکمرانی تعریف خودشیک کوئیمن . ولی از بین این تعاریف حکمرانی و حکوم  .10 حکوم  اقتصاد با بخش های اقتصادی و مالی .۹

برای رابطه  (1۹۸۵) 3پیج  (.۶۹، ص 1۹۹۹حل مشکالت و ایجاد فرص  ها و شرایط ساختاری و فرآیند ی برای انجام آن )": دهدارائه می

روکراسی نمایندگی وقتی پیش زمینه ودر دیدگاه ب. 1بر موارد زیر تاکید دارد: بوروکراسی به عنوان ابزار اداره برای اجرا و دموکراسی  بین

(. این 1۶3اجتماعی و قومی مقامات دولتی شبیه افراد مل  به عنوان یک کل می باشد یک سیستم دموکراتیک تر اس  )ص  –اقتصادی 

 1۹۸1 ،و همکاران ۵؛ آبرباچ 1۹44، 4ر مطالعات موثر ترکیب بندی اجتماعی خدمات دولتی بررسی شده اس  )کینگزلیدیدگاهی اس  که د

چانه "ر د نخبگان بایستی. "داردفقدان قدرت سیاسی مرکزی  وتصمیم گیری عمومی  ریشه دردموکراسی "با  "رویکرد کثرت گرایی". 2 (.

(. این دیدگاهی محوری برای نظریه کثرت 1۶4، ص1۹۸۵)پیج، را لحاظ کنند  و مذاکره، توافقات دوجانبه حزبی با طیفی از گروه ها "زنی
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دموکراتیک تا حدی اس  که نهادهای  "کنترل "دیدگاه نهادی که در آن و  3 (.1۹۶7، 3؛ بنتلی1۹۶1، 2؛ داهل1۹۵۸، 1ترومن )گرایی اس . 

(. این دیدگاه توجهش را بر مکانیزم هایی متمرکز می کند که 1۶4، ص 1۹۸۵یندگی در خط مشی گذاری مشارک  می کنند )پیج، نما

سیاستمداران را با مجریان پیوند می دهند. به عنوان یک دغدغه محوری از طیف متنوعی از مطالعات امریکایی که در پی تاثیرات ریاس  

این موارد حاکی از رشد توأمان دموکراسی و  (.1۹۸3، ۶؛ ناتان1۹۸0، ۵؛ کرونین1۹۶4، 4)کاتر گرددجمهوری و کنگره هستند، تلقی 

ولی آلمانی ها برغم دول  بزرگ توانستند به بوروکراسی دارد. هرچند بین اندازه سازمانهای دولتی و دموکراسی اختالفاتی بوده اس . 

ه دغدغه درحالیک یق نماید،تزر یکه چطور کنترل دموکراتیک را به مدیری  دولت ی این بودآلمانیک مشغله ذهنی دموکراسی دس  یابند. 

لیدی به عنوان ک حکمرانی خوب مفهومی با این تفاسیر،  .که چطور با وجود دموکراسی اثر بخشی دول  را افزایش دهند آمریکایی ها این بود

 این مفهوم برگرفته از نظریه نهاد گرایی و محصول مشارک   گردید.ادبیات توسعه مطرح  از 1۹۹0اس  برای حل معمای توسعه در اواخر دهه 

 کارآیی،  ۸سیاسی ثبات و 7پاسخگویی اظهارنظر شاخصه اساس بر را آن در جهانی بانک اس .بخش خصوصی و جامعه مدنی  ، نهاد دول سه 

یکی از عوامل تاثیر گذار بر رشد و حکمرانی خوب . نمایندتعریف می 10 فساد کنترل و قانون حاکمی  مقررات و قوانین کیفی ،  ۹دول 

در اقتصاد  نباید دول  که بود آن در عمومی اعتقاد ها کالسیک زمان در .اس  اقتصاد درتوسعه اقتصادی دخال  دول  در نقش مهم آن 

ی ها نقشه رو به گسترشدول  1۹ قرن اواخر اساس این بر اجتماعی می دانستند. امنی  به حفظ منحصر دول  دخال  داشته باشد. وظیفه

یکی از عوامل مهم استقبال از ، 1۹30بحران بزرگ دهه قرن توسعه دول  مدار دانس .  را می توان رن بیستماما قدر اقتصاد نداشتند. 

حاکم این بود تفکر های اقتصادی احساس شد و فعالی  کننده هدای  عنوان به دول  دخال  دوره ینکینز بود. اهای دول  گرایی اندیشه

گرایش ها به سم  کارشناس دول   مجددا 1۹۸0با شروع دهه  ممکن نیس .دستیابی به توسعه اقتصادی بدون حضور و دخال  دول   که

 ،دولتی های شرک  ناکارآمدی شدنشکار آ و از یک سو  1۹۶0انتخاب عمومی از اواخر دهه  مکتب های پیروانبه وجود گسترش اندیشه

 و جهانی بانک بازار فساد طرفداران دیدگاه از مجدد طرح موجبات دیگر سوی از آنها شکستگی و پایین پذیری انعطاف بازدهی، فقدان

سیاس  های تعدیل در مطرح کردند. های تعدیل ساختاری سیاس  عنوان به را جریان این رهبری 1۹۸0 دهه در پول، المللی بین صندوق

معتقد اس  تعامل  11استیگلیتز .قرار گرف  رأس آنها جوزف استیگلیتزمورد انتقاد گسترده اقتصاددانان نهادگرا و در  1۹۹0اواسط دهه 

دو نهاد مکمل هستند نه رقیب. بر اساس دول  و بازار  .راهگشای موفقی  فرآیند اصالحات اقتصادی باشدتواند می  بازار – سازنده دول 

  .خوب محصول مشارک  سه نهاد دول  جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند حکمرانی

 مبانی نظری حکمرانی خوب
خارج ساختن محور موجب پارادایم توسعه بازار  رف  می میالدی انتظار ۸0و  70های تعدیل ساختاری در دهه های سیاس  با کاربس 

ر درشد اقتصادی پایدار در کشورهای جهان و به خصوص در جوامع تحقق تخصیص بهینه منابع و  ،فعالی  های اقتصادی از صحنهدول  

رده خصوصی سازی و گرایش گست ،آزادسازی تجارت ، بلکهیاف نعملکرد اقتصادی کشورها بهبود  نه تنها تصور، برغماما  گردد. حال توسعه

های مالی بروز بحران ،مهمترین آنها عبارت بودند از گسترش نابرابریکه  را در این کشورها بر جای گذاش  مطلوبیناتبعات ، اقتصاد بازار  به

جوزف  رأس آنها  در و نهادگرا اقتصاد گسترده انتقاد مورد اقتصادی تعدیل های سیاس  1۹۹0 دهه اواسط  .و پولی کاهش رشد اقتصادی

ساخ . وی معتقد مطرح  1۹۹۵در سال واشینگتونی های اجماع پساانتقادی خود را در قالب سیاس  وی نظرهای .قرار گرف  12استیگلیتز

 در این میان آنچهباشد.  تواند راهگشای موفقی  فرآیند اصالحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بازار می -تعامل سازنده دول   بود

 ،ابراهیمی )میرزااصالحات گسترده در حوزه دول  اس   اعمال ،بر توانمندسازی بخش خصوصی اساسی برخوردار اس  عالوهاهمی   از

ه ک اجتماعی هستند نهادیهر نه دو نهاد رقیب. در این دوره بازار و دول  هستند  مکملدول  و بازار  واشینگتونی، پسادر اجماع (. 13۸۵
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های پیشین مسئله ابعاد دول  در دورهنقایص نهاد بازار و دول  اس .  رفع گرو می برند و توسعه در رنجکاستی های مختلف  از نقایص و 

وان عندر واقع دول  به  ی داده اس .دولت بخش  کیفی دوب  جای خود را بهیعنی بزرگی و کوچکی آن بود اما در این دوره مسئله کمی

ای افراد جامعه به گونهروابط اقتصادی تنظیم مناسبی را برای ، محیط بایستی با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند  ،نهاد اجتماعی نهاد ساز

 .دموجبات رشد اقتصادی را فراهم سازو از این رهگذر به عنوان دس  یاری دهنده بازار  سازد اتالف وق  مهیاکم هزینه ساده و به دور از 

هادها معنی ندارد و دول  می بایستی برای اجرای خط مشی ها از دیگر اجرا باال به پایین و نگاه عقالیی با توجه به پیچیدگی جوامع و ن

رویکردهای پایین به باال و شبکه ای استفاده نماید و این نگاه مستلزم مشارک  بیشتر عموم مردم آگاه و دسترسی آنان به اطالعات درس  

ارنِگی کرد و استفاده از الگوهای دیگری مثل الگوی کبرای تصمیم گیری در این سطح دیگر نمی توان به رویکرد پوزیویتیستی بسنده اس . 

اغلب تح  عنوان  نهادهاتدارک موفقی  آمیز این (. 13۹4) دانش فرد، کرم اله،  که واکنشی به مدل عقالیی بود، ضروری به نظر می رسد

  (.13۹2دقیقی اصل، ) شودمی مطرح "خوب حکمرانی "

 روش شناسی پژوهش:
بررسی داده ها در این پژوهش بهره گیری از روش زان( پژوهش که چرا و چگونه بودند ) نه تا چه اندازه و چه میبا توجه به سوال های 

 محقق کنترل اندکی بر وقایع داشته ومطالعه موردی به مثابه نوعی بررسی تفصیلی داده ها ترجیح داده شد. استراتژی پژوهش کیفی و 

ر همه جانبه آنها بر زندگی مردم، مقاالت و یاداره امور توسط سازمانها و تاثو  حکمرانیمی  نقش تمرکز بر پدیدهای واقعی با توجه به اه

برای روایی داده ها استناد و مرور مقاالت زیاد با توجه به اینکه در این مطالعه از پرسش نامه و  اسناد موجود در این زمینه بررسی شد.

ر تطور سیحکمرانی خوب، مدیری  دولتی نوین، ، دموکراسیمصاحبه ) روش کمی ( استفاده نشد الزم به نظر می رسید. مقاالت در زمینه 

انتقادی ابعاد و مولفه های  –د. برای بهره گیری از روش مطالعه موردی واقع گرایانه ساله بررسی ش ۸مکاتب مدیریتی در یک بازه زمانی 

اصلی شناسایی و سپس ارتباط بین آنها با یکدیگر طی این سالها بررسی شد. این پژوهش از نظر هدف توصیفی بود چراکه واقعی  را 

محققین صورت پذیرفته بود،  سایرپیمایش هایی که توسط ر داد. همانگونه که بود بدون دستکاری متغیرها مورد مطالعه و مقایسه قرا

، ادبیات و مبانی نظری دموکراسی و حکمرانی خوب گرف . برای آزمون رابطه متغیرها قرار بررسیوجوه افتراق و اشتراک آنها مورد  مجدداً

مورد بررسی قرار گرف  و همچنین برای ادبیات تحقیق مطالعات اسنادی، اینترنتی و منابع التین و فارسی جه  بررسی مولفه ها و رابطه 

 استفاده شد.  آنهابین 

 مبانی نظری حکمرانی خوب: (2 )دولج

 حکمرانی خوب خالصه ای یافته های پژوهش مربوط به 

 خالصه نظریات و یافته ها سال صاحب نظر ردیف

 1۹۹3 آزبورن و گیلبرت 1
نظارت به جای اجرا، رقاب  به جاب انحصار، توجه به ستاده ها بجای داده، پیشگیری 

 بجای حل مشکل

 بانک جهانی 2
Kaufman 

200۶ 
 

 مقررات مالیپاسخ گویی. اثربخشی دول . ثبات سیاسی. حاکمی  قانون. فساد. 

3 Murphy 2003 
رعای  حقوق افراد و اصل آزادی، تبعی  و بکارگیری قوانین، رعای  عدل و انصاف در 

 مورد آحاد مردم

4 ODA 1۹۹3 مشروعی  دولتی، پاسخ گویی دولتی، شایستگی دولتی، رعای  قانون 

 

 بحث و نتیجه گیری:

سی وجوه مشترک و افتراق  سواالت بود که  پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این    س ؟ به لحاظ   حکمرانی خوب و دموکرا تا چه اندازه ا

سیاسی چقدر وجه مشترک دارند؟ آیا تمرکز سیاسی و اهمی  به نوع حاکمی  بیانگر دموکراسی اس ؟ نهایتًا، این مطالعه به دنبال پاسخ          

شارک  مردم و دمو      سی و حکوم  وجود دارد؟ آیا یکی از راهکارهای م س  که چه رابطه ای بین دموکرا سواالت ا سی می  گویی به این  کرا

در پاسخ به تمامی سواالت مطرح شده اندیشه و تحلیل      چیس ؟  نقش حکمرانی خوب در کاربس  دموکراسی  تواند حکمرانی خوب باشد؟  

سفی   سی    -فل ساس حاکمی  مردم   ی که نوع حکمرانیحکومت"جان الک  سیا طبیعی مردم را زیر پا بگذارد بنا نماید و حقوق خود را بر ا
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چراکه میزان اهمی  حکمرانی و مشتتتارک  عامه مردم و میزان      درخور توجه بود.   ،ت خود را به مخاطره انداخته استتت     ادامه حیا  در واقع 

 ایراناسنادی با توجه به بررسی مقاالت و مطالعات  اهمی  دموکراسی را نشان می دهد و بر اهمی  پژوهش در این راستا صحه می گذارد. 

شن    شنهاد کار صادی به دنبال دول ِ   پس از جنگ تحمیلی به پی سان اقت سعه اول و دوم   ا سالمی ایران  حداقلی در برنامه های تو جمهوری ا

لبته ا نرسید. به منصه ظهور   تقریباً در اجرا ،هرچند جای گرف .برنامه های توسعه سوم و چهارم نیز کم و بیش    این الگو درولی عمالً بود. 

شورها   سابق     برخی ک شوروی  سان  شتری دس  و پنجه نرم کردن     الگو سازی این  در پیادهیِ صادی بی شکالت اقت و دول  حداقلی برای  دبا م

ممانع  از بروز چنین مشکالتی برنامه توسعه سازمان ملل متحد با هدف توسعه اقتصادی و سیاسی     آنها مفید به فایده نبود. از اینرو، جه ِ

حکمرانی بایستی سیاس  مداران و کارکنان نقش مربی در    در  از آن بود که  سایر پژوهش ها حاکی نتایج  .را مطرح کردندحکمرانی خوب 

اسی  نشان دهنده دموکر صرفاً مشارک  شهروندان در رأی گیری و انتخابات نمی تواند     حین اینکه شهروندان پیشدار هستند، داشته باشند.     

ستخوش  دعلوم انسانی   دیگرمفاهیم  نظیر بسیاری از  که اس  بنیادی  آن، مفهومیسیاسی    -صرفنظر از مبانی فلسفی   دموکراسی،  باشد.  

منافع  خواس  وو تحقق از حکوم  کردن ای شیوه  تعریف دموکراسیمهمترین  . ولی از دیربازو آشفتگی مفهوم شده اس  تفاسیر متفاوت 

ی و در اختیار گذاشتن اطالعات این مهم با توانمند ساز  .مل اس  أقابل ت "خویش حق حاکمی  مردم و سرنوش   "عمومی مردم در معنای 

م مهم آن که نشان دهنده مرد  ابعادوای دموکراسی یکی از  فح و اندکی تأمل دربیشتر  با تفحص  در اختیار عامه آگاه قابل دستیابی اس .   

 شتتد.دیده مشتتارک  واقعی مردم در زندگی ستتیاستتی استت  و فراز و فرودهای جالبی  حکمرانی خوب یعنیبا ستتاالری و فصتتل مشتتترک 

شارک  مردم در    پارادوکس صوص در زمان م سی اتفاق می   امور های به خ س    سیا سی نی   . افتد که حاکی از کاهش اعتماد آنها به دموکرا

سل  ناآگاهی  سی و   تهدیدیجدید خود ن س    عدم برای دموکرا شهروندی ا س   آگاهی از حقوق  سیا  حاکمی  یک نظریه دو ی. بلحاظ ثبات 

سی  افزایش سبب  که دموکراتیک سی افزون   شود  می دموکرا سیا گردد و نظریه تر میو دوم هر چقدر اقتدارگرایی افزایش یابد میزان ثبات 

 ،نظام تلفیقی دارندکه های به طور کلی ثبات دموکراتیک در نظامهاس .  هر دوی این لزوممدعی که بر ثبات سیاسی تلفیقی    مبتنیسومی  

س     شتر ا شی، تلفیقی دموکراهای پس از نظام .بی ستی در رتبه  تک حزبی،اقتدارگرایی  ،های دموکراتیک پارلمانینظام تیک، مونار های ریا

سی قرار دار    سیا سوی       چ .دنبعدی ثبات  سی و حرک  به  سیله تغییر در بوروکرا شور جلب اعتماد مردم به و ه در داخل و چه در خارج از ک

باشد. اما خوب در برخی از کشورها هم حرک  به سم  مدیری  دولتی نوین مدرن سازی مدیری  توانسته در جلب اعتماد عمومی راهگشا 

سازمان های         سب  به  س . ولی دولتها می توانند با بهبود اعتماد عمومی ن شدن اعتماد مردم به دول  بوده ا خود از جمله موارد کمرنگ 

ستای ارتقای سطح اعتماد سیاسی حرک  کنند. این مهم با همکاری دس       تگاههای اجرایی و اقدام جه  اصالح آنها محقق می  دولتی در را

شود و مواردی همچون القای اطمینان خاطر به مردم و جلب اعتماد آنان به برنامه ها و اقدامات دول  از طریق شفاف سازی، توجیه و اقناع 

د متقابل دول  به ظرفی  های آنان، افکار عمومی به وستتتیله استتتتدالل منطقی، توجه به ارزش ها، خواستتتته ها و باورهای مردم و اعتما       

صلی مردم، توجه به منافع همه افراد، گروهها و طبقات جامعه به طور عادالنه و منصفانه، التزام عملی          سایی و حل مسائل و مشکالت ا شنا

ساالری و پره         سته  شای صول  شفافی  اداری به ویژه در زمینه انجام امور جاری مردم، محور قرار دادن ا یز جدی از رابطه مداری به مبانی 

شهروندان در برابر دریاف             سب و ملموس به  سطوح مختلف، ارائه خدمات عمومی منا صاب کارگزاران و مدیران دولتی در  صا در انت صو خ

  . سا شهروندان و توجه به نظرات آنها امالیات و عوارض، کمک به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه و برقراری رابطه نزدیک و تنگاتنگ ب
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Abstract: 

 
The purpose of this article was to analyze the role of good governance in the implementation of 

democracy. Democracy from John Dewey's perspective and  good governance was evaluated based on 

the Kaufman model. Democracy is among the most important third-millennium discussions in the field 

of management and political science studies. Its importance in the current situation is greater than in 

previous periods, because the degree of democratic existence as one of the indicators of the development 

of institutions and policies of the country and determining the quality of governance among countries. 

This research is descriptive because it describes reality as it is. For data collection, a secondary analysis 

of the data and the analysis of the data base and analyzing the contents of the articles and related subject 

theses were used. The findings of the present study, using a secondary analysis of the data, indicate that 

the principle of separation of powers is a common area of good governance and democracy, and 

democracy, a prerequisite for democracy, has led to good governance towards participatory democracy. 

The results of the analysis of other studies have shown that democracy is at the heart of good 

governance, and there are many common ground between many dimensions and components of good 

governance and democracy. Without democracy in a country like North Korea, the implementation of 

good governance does not matter and the maximum participation of the people, the movement towards 

political stability, the rule of law, which is a legitimation of democracy, which, of course, is worth 

noting according to the type of ruling system (parliamentary, presidency , Single-party, monasticism) 

political stability is changing. 

Key Words: Democracy, Good Governance, Separation of Power, Participatory Democracy 
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