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Abstract 

Nowadays, good governance is considered as a dominant theory and pattern in 

governing modern societies and set on the agenda of development thinkers and 

institutions as well world states and societies. In this regard, the institutional 

structuring and orientating process of society for development characterize its 

governance system and the principles, structures and mechanisms for organizing 

and exercising public power and authority as the focal point of governance is 

included and reflected in its upstream documents. Accordingly, having applied a 

descriptive-analytic as well as comparative-documentary method, the present 

study reads and represents the characteristics of good governance in the premier 

legal reference document of the I.R. Iran. The findings indicate that good 

governance principles-accountability, transparency, participation, rule of law, and 

efficiency- have been considered and emphasized in the I.R. Iran Constitution and, 

therefore, Iran enjoys the legitimate potential capacity for acceptance and 

implementation of good governance theory and pattern. However, the use of this 

actual opportunity and full realization of this dominant managerial-political 

paradigm requires strengthening of civil society and establishing a balance 

between government and civil society as the two basic pillars of good governance. 
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 چکیده
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 راهبری جوامع مدرن مطرح و در دسههروررار اندینههمندان و ناادهای هوسههمه و هم ن  

دهی دهی و جاتراسههرا، فرایند سهها تاسههتد درای و جوامع جاانی قرارگرفره هادولت

ستمب   نظام حکمرانی آن جاممه  ،ناادی یک جاممه برای هوسمه سا را ا ر و ره اصول، 
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سری آن جوامع درج  سناد باالد ضر با دد برای شومنمکس میده و شا ساس، پژوهش حا ا

های ز وانی و بازنمایی مولدهاسههنادی به با- قیهحل لی و هطب-اسههرداده از روت هوصهه دی

پردازدد هری  سههند و مرجع حقوقی جماوری اسههامی ایران میحکمرانی مطلوب در عالی
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ای  فرصهههت  برداری ازوجود، بارهد باای اسهههتنظریه و الگوی حکمرانی مطلوب بر وردار 
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 مقدمه

شکل سالگیری تمدناز زمان  ستین و در طول  سانهای نخ ها در های متمادی، ان
اند تا در کمال امنیت و رفاه تعامل با یکدیگر همواره در جستتتت وی تعابو بوده

وجود و براستتا  د. بااینشتونمند رهزندگو کنند و از منافع توستع  و ییرترفت ب 
ترین شیوه ت ارب متنوع برری، این آرمان عمومو جز در سای  دستیابو ب  مطلوب

روی، د. ازاینشتتتوده و محقق نمورتتتاداره و راهبری جوامع انستتتانو میستتتر ن
ترین شیوه اداره و راهبری جوامع برری همواره مسئل  اصلو ترین و مقبولمرروع

سو سا ر  و دغدغ  ا ستو بوده  و در تفکرات ها و نظری اندی سیا های مدیریتو و 
 است.دهشیردازان ب  شکلو متبادر و متبلور هریک از اندیرمندان و نظری 

عنوان نظری  و ابگویو های اخیر، حکمرانو مطلوب ب راستتتا و در ستتالدراین
کاربرد ف ت  و از  ج  قرارگرف ندهنوین در اداره و راهبری جوامع موردتو ای در زای

سناد بین سع  و همچنین ا ست. اگرچ  دیرزمانو دهشابمللو برخوردار ادبیات تو ا
ستتتیاستتتتو -عنوان یک یارادایم جدید مدیریتوگذرد ک  حکمرانو مطلوب ب نمو

مطرح شده است، تاکنون مباحث متعددی را ییرامون خود برانگیخت  و اندیرمندان 
عابیت در این عرصتتت  واداشتتتت  و ب  یکو از و ن ادهای متنوعو را ب  تحقیق و ف

ویژه متدیریتت دوبتو  اجتمتتاعو و بتتترین مفتتاهیم در علو ترین و جتذابم م
 است.شدهمبدل

محوری ن فت  استتت ک   اهمیت و جذابیت حکمرانو مطلوب در این مستتئل 
تاثیر قرار تن ا نستتتل معاصتتتر را تحتهای حکمرانو ن موفقیتها یا عد موفقیت

ابرعاع قرار های آینده را نیز تحتدهد، بلک  با حرکت مواج در گذر زمان، نسلمو
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نده مو یا محدودیت آزادی، رفاه و انتخاب آن ا در آی ع    ب  توستتت دهد و من ر 
روی، مطلوبیت حکمرانو متضمن حفظ و ارتقای سطح رفاه، آزادی، د. ازاینشومو

های اصر و آینده و همچنین ظرفیتهای معنسلانتخاب، ب روزی و زندگو مطلوب 
رری تداو  سطح جوامع ب سانو در  ساز حیات ان ستبخش و یایدار این، برافزون .ا

نیازهای استتتاستتتو دستتتتیابو ب  توستتتع  یایدار حکمرانو مطلوب یکو از ییش
رود و بدون حکمرانو مطلوب، تالش برای توستتتع  یک هدا واهو شتتتمارموب 

 .(Hope, 2009, p. 728 & 737) است
اهمیت و حتو محوریت حکمرانو مطلوب در »با فراگیری و مقبوبیت فزاینده 

ع  ف «توستتت ع  متنوعو از موب کانون م مو ب   ها و ، مف و  حکمرانو مطلوب 
صدد تحقق شد های مطلوب مبدلویژگو سر ج ان در سرتا سازی ک  جوامع  یذیر
رآمدند. حکمرانو مطلوب از رهیافت یژوهرتتگران ب  شتتیوه هدایت توج ات آن ا ب

سو  سیا سائل حسا   شیوه یردازش م سع ، از رهگذر فعاالن ب   ب  ابعاد ن ادی تو
دهنده لمانند فستتاد و از دیدگاه حامیان ب  شتتیوه افزایش توج ات ب  عوامل شتتک

ن ایو و آرمانو  عنوان نقط با تور  مف ومو ب  تتتتتتمبدل شتتتد. حکمرانو مطلوب
سع  رکالت موجود تبدیل  تتتتتو سائل و م شداروی م د. حکمرانو شعمال ب  نو

تری نیز های اخیر، با توستتع  ییوستتت  مف ومو از اهمیت فزایندهمطلوب، در ستتال
 (Grindle, 2017, pp. 17-18) ده استشبرخوردار 

سع ، با افزایش اهمیت و  ررفت و تو ضرورت حکمرانو مطلوب در روند یی
اسا ، براینمورد طرح، اجرا و مقبوبیت قرار گرفت.  ارزیابو کیفیت حکمرانو ایده

ضعیت حکمرانو های حکمرانو خوب امروزه ب موبف  سن ش و ستگاه  مثاب  یک د
 ،های معینرود و کرتتتورها براستتتا  موبف کارمودر کرتتتورهای مختلن دنیا ب 

ند گیرند. ن ادهای متنوع ج انو و بینبندی قرار موردارزیابو و رتب مو ابمللو مان
ضعیت و کیفیت حکمرانو در جوامع مختلن یرداخت  و  سو و بانک ج انو ب  برر

دهند. نتایج آن را در قابب گزارش رسمو مورد انترار و دسترسو عمومو قرار مو
حا هاشاین گزار تاب م مو در م باز ثار و  خارجو از آ فل و م امع داخلو و 

گیرند ها مورد ارجاع قرار موده و در بسیاری از تصمیمات و قضاوتشبرخوردار 
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 شوند.و در آینده و سرنوشت کرورها موثر واقع مو

ضوع حکمرانو مطلوب موردتوج  دراین ست ک  مو ستا، بیش از یک ده  ا را
های اخیر طول ستتال محافل علمو و م امع اجرایو کرتتور قرار گرفت  استتت و در

های یژوهرتتگران ملو نیز ب  مطابع  وضتتعیت و ستتن ش موبف برخو  ن ادها و 
و  هارغم ستتترمای وجود و علوباایناند. حکمرانو خوب در جامع  ایران یرداخت 

ای بایست  برخورداری از کیفیت و رتب ها بر عد ها، نتایج مطابعات و ارزیابوقابلیت
رضاییان,  &)رزمو, صدیقو,  ؛(1389روشن,  &)ساعو  دارد در این عرص  دالبت

سفو )حاجو ؛(1394شاکری,  &)امامو  ؛(1394 سردارنیا,  ؛(1395طاببو,  &یو (
یور, آرش &)محمودی  ؛(1396طاببو,  &یوستتفو, زاده, حاجو)حرتتمت ؛(1396
کاظمو,  &خانو, )آهنو, موستتتو ؛(1396 فاجو,  ؛(1397افرتتتار  &رن بر, )و

 &)فتاحو, قاستتتمو, فکری, ؛ (1397توحیدفا ,  &)رضتتتایو  ؛(1397حیدریور, 
 ؛(1398افرتتتارکاظمو,  &بیگو, خانو, ن ن)آهنو  . , موستتتو؛ (1397جلیلو, 

 . (1399خرمردان, اسماعیلو &یارمحمدی )عرب ؛(1398قنبری,  &)ابوابفتحو 
ها عالوه بر وظاین و کارکردهای ن ادی، از کارویژه براین، تمامو دوبتافزون

ب بود و ارتقای کیفیت حکمرانو خود درراستتتتای همگامو با تحوالت و ابزامات 
سع  ستای برخوردار تو سته سالموجم وری ،ند. بدی و ا ایران نیز از این قاعده ا

با ب رهمستتتتثنو نبوده و مو ند  گذر توا ی  حکمرانو خوب و از ره گیری از نظر
ستو خود مبادرت ورزد. -های موجود ب  ب بود و ارتقای نظا  مدیریتوظرفیت سیا

خنثو استتتت ک  معطوا ب   اینظری  حکمرانو خوب، نظری  ،الز  ب  ذکر استتتت
ضو با ارزش ست و تعار سو ا سیا ستم  سی سازی  سالمو ندارد. ب  توانمند های ا

بارت دقیق ی  حکمرانو خوب، تضتتتاد و ع ندرج در نظر فاهیم و اجزای م تر، م
توان از آن برای ای اد استتتالمو ندارد و موهای نظا  جم وریتعارضتتتو با ارزش

. (126-125, ص. 1396)مرشتتتدی زاد,  فتتر ب ره گرنظامو کارآمدتر و ستتتابم
های دینو و ملو زمین  روی، هماهنگو فراوان اصول حکمرانو خوب با ارزشازاین

ضایو  کندسازی این ابگو در ایران فراهم مورا برای ییاده , 1397توحیدفا ,  &)ر
 .(35ص. 
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سیاسو و -ترین سند و مرجع حقوقوعنوان عابوراستا، قانون اساسو ب دراین
دهو و منرتتتور وحدت و میثال ملو، ضتتتمن ستتتاختارستتتازی، ج ت منزب ب 

بخرتتتو، اصتتتول و قواعد اعمال قدرت عمومو را مورد ترستتتیم و فرایند و انتظا 
ر   را مورد تعیین قرااداره ستیاستت عمومو و مدیریت امور عمومو جامع یشتیوه

ها تواند ظرفیتمو ،روی، بررسو قانون اساسو در حوزه نظر و عملدهد. ازاینمو
سایو و ب رهو فرصت ستای حکمرانو مطلوب را موردشنا برداری های موجود دررا
ضر تالش براینقرار دهد.  سا ، در موردیژوهو حا ست تا ظرفیت دهشا بابقوه  ا

المو درج ت یذیرش و اعمال ابگوی حکمرانو مطلوب استتقانونو نظا  جم وری
تحلیلو و -گیری از روش توصتتتیفومنظور، با ب رهبررستتتو قرارگیرد. بدین مورد

ف -تطبیقو بازخوانو موب ب   نادی  قانوناستتت استتتاستتتو  های حکمرانو خوب در 
برداری از شتتتود و درن ایت مکانیستتتم ب رهایران یرداخت  مواستتتالموجم وری
-های موجود درراستتتتای تحقق کامل این ابگوی مدیریتوفرصتتتت ها وظرفیت

 گیرد.سیاستو مورد نگاشت و ارائ  قرار مو

 . چارچوب نظری پژوهش1

ی   حاضتتتر مبتنو بر نظر مورد « حکمرانو خوب»چارچوب نظری موردیژوهو 
توستت   ،1980 در اواخر ده « حکمرانو مطلوب»استتت. ایده ریزی قرارگرفت طرح

 عنوان نقط د و با افزایش چرتتمگیر عمومیت و مقبوبیت ب شتت بانک ج انو مطرح
ن ایو و آرمانو توسع  موردتوج  ویژه یژوهرگران و ن ادهای توسع  قرارگرفت و 

های مرتب  با آن در علو  اجتماعو و حوزه« چارچوب تحلیل»طور فراگیری ب  ب 
دنبال بانک  ای ج انو تبدیل شتتد. بدر جوامع و ن اده« کارستتیاستتتوردستتتو»و 

ابمللو یول، صتتندول بین :ابمللو مانندج انو، بستتیاری دیگر از ن ادهای م م بین
سع  سع  برنام  تو سازمان همکاری و تو صادی و اتحادی  ارویا و  سازمان ملل،  اقت

ابمللو ب  اتخاذ و توستتع  مف و  حکمرانو دیگر ن ادها و یژوهرتتگران ملو و بین
د ک  این امر از شتتلوب یرداختند. درآغاز، حکمرانو مطلوب بر اقتصتتاد متمرکز مط

ستورکا سع  ب شد. بااینر بانک ج انو منبعث مود واره طرح»عنوان یک وجود، تو
صادی ب ای جامعمقوب « عمومو روی، رود. ازاینشمارموتر از عقالنیت محض اقت
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عنوان ابگوی متعابو ب  رفت رفت  وحکمرانو مطلوب از بحاظ مف ومو توسع  یافت 
صاد کارآمد  رر و اقت اداره و راهبری جوامع و کاببد ت لو حاکمیت قانون، حقول ب

ب  فت.  ید قرارگر تاک بارتومورد طرح و  گاه ع ب  ت لی دیگر، حکمرانو مطلوب 
 د.ش م موع  اصول هن اری و ارکان ن ادی یک نظا  و جامع  مطلوب مبدل

دهد بگویو از مدیریت جمعو زندگو عمومو را ارائ  موحکمرانو مطلوب، ا
ک  توستتت  کارگزاران و شتتت روندان و رابط  جدید میان حکومت و جامع  مدنو 

شکل ارتباط این دو رکن  ،گیرد. در ماهیت جدیدسازی قرار موگیری و ییادهمورد 
ن ادی و بنیادی حکمرانو مطلوب، اقتدار ستتیاستتو حکومت در خدمت ب روزی و 

عنوان ناظر، گیرد و جامع  مدنو ب اضتتتر و آینده قرار موحنافع عمومو نستتتل م
د کنارزیاب و منبع حقیقو مرجعیت، قدرت حکومت را کنترل، تعدیل و متوازن مو

دهو و هدایت قرار جانب  جامع  مورد ج تو درراستتتای توستتع  و ییرتترفت هم 
. (229, ص. 1398یور, نظتتامو &عیوضتتتو, بزرگم ری,  )کمی تتانو, دهتتدمو

یروراند، انصتتتاا و مرتتتارکت و نمایندگو را مو ترتیب،اینحکمرانو مطلوب، ب 
صیص اثربخش و کارآمد منابع را محقق موبرابری را ارتقا مو سازد، حل دهد، تخ
کند را فراهم، تع دات معطوا ب  آینده را عملو مو آمیز تعارضاتو فصل مسابمت

 .(Tonn, 2012, p. 771) استمدار و آینده
حکمرانو خوب، ب  تعبیری دیگر، بیانو نو از مفاهیمو همچون حقول برتتتر، 

سئوبیت سو، م رارکت و قانوندموکرا سخگویو، م ست. ب  مف ویذیری، یا   مندی ا
سع  حقدیگر، حکمرانو خوب بیان سانکننده تو ست. درعینبنیاد و ان حال، محور ا

ها یک ا جمع شوند ساختاری را ب  وجود آورده است ک  هم  این اهداا و ارزش
 &)امامو  شتتتده، ب  وجود آورندو بستتتترهای الز  برای تحقق اهداا مرتتتخص

اسا ، مف و  حکمرانو خوب در ذات خود تعامل . براین(46, ص. 1396شاکری, 
و همکاری بین جامع  مدنو و نظا  ستتیاستتو یا تعامل بین دوبت و شتت روندان را 
نابراین، حکمرانو خوب ناظر بر ستتتیاستتتت مبتنو بر مرتتتارکت، دوبت  دارد. ب

 &)ستتتاعو  دموکراتیک، کارآمدی حکومت و مدیریت باکیفیت در جامع  استتتت
حکمرانو خوب درواقع یک گفتمان نوین در اعمال . (169, ص. 1389روشتتتن, 
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ف حکمرانو ب  حستتتاب مو با تلفیق موب یدهآید ک   آل را های خاص، حکمرانو ا
عنوان ابگوی نوینو توان ب کند. تبیین اندیرتت  حکمرانو خوب را موتوصتتین مو

گیری گفتمان و مدل جدیدی اداره کرور ب  حساب آورد ک  خود باعث شکلبرای 
 .(30, ص. 1394شاکری,  &)امامو  شودداری موبرای مملکت
ضر در چارچوب دراین ستا، مبانو نظری موردیژوهو حا منظوم  حکمرانو »را

گیرد. د طراحو و اجرا قرار مومور «(180, ص. 1398)کمی تتانو ع. ,  مطلوب
عاد براین حاظ نظری و عملو از اب ب  ب ی  و ابگوی حکمرانو خوب  استتتا ، نظر

ستهن اری برخوردار  سخگویو،  ا صل یا ستلزامات ماهوی آن ییرامون ینج ا ک  ا
ستلزامات ن ا رارکت، حاکمیت قانون و کارآمدی و ا دی آن ییرامون دو شفافیت، م

با شتتتوافزایو برخوردار مورکن حکومت و جامع  مدنو از همگرایو و هم ند و 
ب  ند تحولکانونیت عدابت  برندگو ییش آفرینو وعنوان جوهره حکمرانو در فرای

 د.شوخود ب  توسع  یایدار انسانو و اجتماعو رهنمون مو

 . قانون اساسی 2

ترکیل و استمرار جوامع انسانو مستلز  برخورداری از یک چارچوب مرجع است 
عنوان منرور و میثال گیرد و ب ک  با ابتناء بر اراده عمومو و حاکمیت ملو شکل مو

سو د. این چارچوب مرجع ک  در کنحقوقو میان جامع  و حکومت عمل مو-سیا
آفرینو دهو و انتظا ی، ج تد، ضمن ساختارسازشوقابب قانون اساسو متبلور مو

ش روندی مو ضمین حقول  یردازد. در یرتوی ب  توزیع و تنظیم قدرت عمومو و ت
ده شاین منرور ملو، قدرت عمومو حاکمیت در مسیر توسع  و ییررفت هدایت 

ترتیب، حاکمیت قانون اساسو اینگیرد. ب و در خدمت امنیت و رفاه جامع  قرار مو
 د.شوانو و توسع  جوامع برری واقع موالزم  یایداری حکمر

بر تصتتریح ادبیات، قانون استتاستتو ب  م موع  قواعد و  استتا  و بنابراین
ستگاهروی  ساختار و کارکرد د شاره دارد ک   های حکومت مرکزی و محلو هایو ا

 ,Martin, 2003) دکندر یک دوبت را تعیین و رابط  میان فرد و دوبت را تنظیم مو

p. 108) . اکثریت قوانین اساسو معاصر ب  توصین اصول اساسو دوبت، ساختارها
یردازند. تعیین و تعرین و فرایندهای حکومت و حقول استتاستتو شتت روندان مو
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ستتیاستتو، حقول و وظاین شتت روندان، هویت و قلمرو، ماهیت و قدرت جامع 
، تاستتیو و تنظیم ن ادهای ستتیاستتو جامع ، های ملو و هویت دینو جامع ارزش

های مختلن حکومت و جوامع محلو، تکلین تقستتیم و تستت یم قدرت میان الی 
ساسو ای از کارکردهای قانوندوبت ب  اهداا معین اجتماعو، اقتصادی یا توسع  ا

شمار مو سا ، قانونود. براینرب   سو ب ا سا سو و ا سیا سند حقوقو،  عنوان یک 
 گیردر فصتتل مرتتترا نظا  حقوقو، نظا  ستتیاستتو و جامع  قرار مواجتماعو د

(Blumer, 2017, pp. 5-8). 
استتاستتو، ب  عبارتو دیگر، ضتتمن تعرین اصتتول استتاستتو، ستتاختار،  قانون
سل  ضمین حقول مراتب، جایگاه و حدود قدرت سل سو دوبت، ب  تعیین و ت سیا

. (25, ص. 1394شتتاکری,  &)امامو  یردازدنظیم رواب  قدرت موشتت روندان و ت
رود ک  در معنای ترین منبع حقول اساسو ب  شمار مواساسو، بنابراین، م م قانون

درت، انتقال یا قواعد و مقرراتو ک  مربوط ب  ق« قواعد اساسو»عا  عبارت است از 
روی، موازین و اصتول حاکم بر رواب  ستیاستو افراد در و اجرای آن استت. ازاین

ارتباط با دوبت و ن ادهای ستتیاستتو کرتتور و از ستتویو نوع تنظیم آن ا و همچنین 
شدن قدرت درمیان فرمانروایان و فرمانبران ازجمل  قواعد اساسو ب  نحوه سرشکن

ای خاص، یک سلسل  اصول و قواعد مدوّن و رود. قانون اساسو در معنشمار مو
مرتبو استتتت ک  زیر بوای یک متن رستتتمو و ترتتتریفاتو، ب  دستتتت مقامات 

دار ب  تصویب رسیده و بر افراد و ترکیالت سیاسو و متصدیان امور و صالحیت
اردکانو, افضلوملک) راندحکم مو -ب  عنوان قانون برتر -همچنین بر قوانین عادی

 .(38, ص. 1391
استتا ، اهمیت و برتری قانون استتاستتو ناشتتو از محتویات آن استتت: براین

ساختار  ساختن قدرت، نحوه حکمرانو،  صول کلو زمامداری، محدود شتن ا دربردا
های حکومتو، مبانو ارزشو و فرهنگو، حقول کلو دوبت، حدود اختیارات دستگاه

مرد  و تکابین دوبت دربرابر مرد . اببت  این برتری دبیل های استتتاستتتو و آزادی
نیز دارد و آن جایگاه مردمو داشتتتن آن استتت. امروزه اصتتوالا هر قانونو  یدیگر

شناخت  موزمانو الز  ر   شود ک  دراالجرا و مقبول  ست و اراده عمومو ری خوا
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بودن قانون ردموداشت  باشد. قانون اساسو نیز از این قاعده بیرون نیست. ویژگو م
استتاستتو، آن را ب  میثاقو ملو و مردمو بدل ستتاخت  ک  بر ارکان کرتتور و رواب  

تواند مخابفت با اصول کو نموگون  ک  هیچکند؛ آنزمامداران با مرد  حکومت مو
ی و اراده أنکردن ب  قانون استتاستتو، تقابل با رآن را برتابد. ب  ستتخنو دیگر، عمل

, 1391اردکانو, افضتتتلو)ملک رابر ملت و میثال آنان استتتتبندی دربمرد  و جب  
 .(15ص. 

ترین و فراگیرترین ستتند و مرجع حقوقو یک بنابراین، قانون استتاستتو عابو
 گیردو اسا  تنظیم و نگاشت سایر قوانین قرار مو رود ک  میزانکرور ب  شمار مو

و افزون بر تنظیم رواب ، تثبیت مناستتبات و تضتتمین حقول تمامو عناصتتر جامع ، 
شتتیوه ستتازماندهو و اعمال اقتدار و قدرت عمومو در قلمروی یک ستترزمین را 

سو ب تعیین مو سا رور وحدت ملو و بنیاد کند. ب  تعبیری دیگر، قانون ا عنوان من
حاظ قرار مو ثال عمومو مورد ب چارچوب رمی ظاین گیرد و  واب  و حقول و و

آور صتتتورت عینو و ابزا شتتتوندگان را ب کنندگان و حکومتمتقابل میان حکومت
ضمن ابتناء بر واقعیتد. افزونکنتعیین مو سو  سا های تاریخو یک براین، قانون ا

ده و چارچوب گذار ب  نقط  کراندازی تاریخو از آن جامع  را ترسیم جامع ، چرم
 د.کنتعیین و ارائ  مو آرمانو توسع  را نیز

استتاستتو جم وری استتالمو ایران مبیّن ن ادهای فرهنگو،  راستتتا، قانوندراین
اجتماعو، سیاسو و اقتصادی جامع  ایران براسا  اصول و ضواب  اسالمو است 

سالمو مو ست قلبو امت ا ضمینک  انعکا  خوا سو ت سا شد. قانون ا گر نفو با
ستبداد فکری و اجتماعو و و در خ  گسستن از  استانحصار اقتصادی  هرگون  ا

شان تالش مو ست خود شت مرد  ب  د سرنو سپردن  ستبدادی و  ستم ا کند. در سی
ست رکیل جامع  ا سو ک  خود یای  ت سیا سا  تلقو  ،ای اد ن ادها و بنیادهای  برا

گذاری ک  ند و قانونشتتتودار حکومت و اداره مملکت مومکتبو، صتتتابحان، ع ده
یابد. ر قرآن و ستتنت، جریان موبر مدا ،ی مدیریت اجتماعو استتتهامبیّن ضتتابط 

را برای هم  افراد اجتماع اسا ، قانون اساسو زمین  مرارکت فعال و گسترده براین
صمیم شتگیریدر تما  مراحل ت سرنو سو و  سیا سازد تا در فراهم مو  زساهای 
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سان هر فردی خود دست سیر تکامل ان شد  م سئول ر و ارتقا و رهبری اندرکار و م
 ) مقدم  قانون اساسو(. دشو

این  رسابت اسا ، ترکیل جامع  نمون  )اسوه( براسا  موازین اسالمو،براین
شمار مو سو ب   سا سو و قابباینرود. درقانون ا سا ستا، بازخوانو قانون ا بندی را

موضتتتوعو و گفتمانو آن ییرامون محورهای توستتتع  من ر ب  ترستتتیم و تبیین 
عنوان ستتیمای جامع  در قانون د ک  تحتشتتواز تاریخو جامع  ایران مواندچرتتم

 گیرد.مورد بازنمایو و انعکا  قرار مو 1اساسو جم وری اسالمو ایران در جدول 
 

 . سیمای جامعه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1جدول 

 مضامین هامقوله محورها ردیف

1 
توسعه 
 انسانی

نوع  شکوفایی
 بشر

های ها در آن رشد کنند، استعدادها شکوفا شوند و خالقی ای که انسانبنانهادن جامعه
  متفاوت انسانی در آن بروت کنند.

 فضایل اخالقی
ای که در آن محیط مساعدی برای رشد فضایل اخالقی براساس ایمان بنانهادن جامعه

  و تقوی فراهم شده باشد.

 حقوق انسانی
پوشاك،  ای که در آن نیاتهای ضروری انسان )مسکن، خوراك،جامعهبنانهادن 

و تامین اجتماعی(  بدنی، تشکیل خانوادهتربی و پرورش،  بهداش ، درمان، آموتش
 درجه  استمرار حرک  تکاملی انسان تامین شده باشد.

2 
توسعه 
 اجتماعی

 های برابرفرص 
و متناسب و کار برای همه تامین شده ای که در آن امکانات مساوی بنانهادن جامعه

 باشد. 

 علم و پژوهش
های علمی، فنی، ای که در آن روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام تمینهبنانهادن جامعه

   .فرهنگی و اسالمی تقوی  شده باشد

 بنیاد خانواده
مربوطه درجه   هایریزیای که در آن همه قوانین و مقررات و برنامهبنانهادن جامعه

تسهیل تشکیل خانواده، پاسداری ات قداس  آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق 
 .و اخالق اسالمی باشد

 محیط تیس 
د و شوتیس  وظیفه عمومی تلقی ای که در آن حفاظ  محیط بنانهادن جامعه
 های آالینده و مخرب محیط تیس  در آن ممنوع باشد.فعالی 

 اجتماعیحقوق 
ای که در آن حق تامین اجتماعی، مسکن مناسب، آتادی محل اقام ، بنانهادن جامعه

جانبه ات تعرض و حریم خصوصی برای تشکیل خانواده، تابعی  ایرانی، مصونی  همه
 ده و مورد احترام قرار گیرد.ششهروندان فراهم 

3 
توسعه 
 اقتصادی

 نظام اقتصادی
بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی نظام اقتصادی ای که در آن بنانهادن جامعه

 د.شوریزی منظم، صحیح و عادالنه استوار با برنامه

 برنامه اقتصادی
درجه  ای اد رفاه و رفع فقر و اقتصادی  برنامهای که در آن بنانهادن جامعه

، هر فرد عالوه بر تالش شغلی وتنظیم شده باشد ساختن هر نوع محرومی  برطرف
 فرص  و توانایی کافی برای خودساتی معنوی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد.

 توتیع منابع

برداری ات منابع طبیعی و استفاده ات درآمدهای ملی در سطح ای که بهرهبنانهادن جامعه
 ها و مناطق مختلف کشور طوریهای اقتصادی میان استانها و توتیع فعالی استان

منطقه فراخور نیاتها و استعدادهای رشد خود، سرمایه و امکانات التم ان ام شود که هر 
 را دردسترس داشته باشد.
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 خودکفایی
ای که در علوم و فنون، صنع ، کشاورتی، امور نظامی و ... خودکفا باشد بنانهادن جامعه

، کشور را ات وابستگی و با افزایش تولیدات کشاورتی، دامی و صنعتی موردنیات عمومی
 برهاند. 

 حقوق اقتصادی
ای که در آن حق اشتغال و آتادی انتخاب شغل و نیز مالکی  حاصل ات بنانهادن جامعه

 کسب و کار مشروع برای شهروندان مورد تامین و احترام قرار گیرد.

4 
توسعه 
 سیاسی

 استقالل
تبدادی که در آن سرنوش  ای مستقل به مفهوم گسس  ات سیستم اسبنانهادن جامعه

 مردم به دس  خودشان سپرده شود.  

 آتادی
م با أآتادی توای که در آن هرگونه استبداد فکری نفی شده باشد و بنانهادن جامعه

 مسئولی  در آن برقرار شده باشد.

 مشارک 
فعال و گسترده در روند  مشارک  ،ای که در آن تمامی عناصر اجتماعبنانهادن جامعه

  تحول جامعه داشته باشند. 

 حقوق سیاسی
ای که در آن حق آتادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، آتادی بنانهادن جامعه
ها مورد تامین و احترام قرار پیماییها و آتادی تشکیل اجتماعات و راهاحزاب و تشکل

 گیرد.

5 
 توسعه

قضایی و 
 حقوقی

 مداریقانون
ای که در آن حاکمی  قانون مستقر باشد و ات حقوق مردم پاسداری شود بنانهادن جامعه

  و اعم ات مرد و تن و ات هر قوم، قبیله، رنگ، نژاد و تبان دربرابر قانون مساوی باشند.

 حقوق قضایی

که در آن اصل و حق برائ ، ممنوعی  شکن ه و اجبار به شهادت و  ایبنانهادن جامعه
اقرار و سوگند، ممنوعی  هتک حرم  و حیثی  متهمان و محکومان، دادخواهی در  

بودن  یتوقیف خودسرانه اشخاص، برخورداری ات وکیل مدافع، علندادگاه صالح، عدم
سبق نشدن قوانین و نیز محاکمات، اصل قانونی بودن جرم و م اتات، اصل عطف به ما

 جبران خسارت و اعاده حیثی  مورد تامین و احترام قرار گیرد.

6 
 توسعه
اداری و 
 مدیریتی

 کارآمدی
غیرضرور  حذف ت تشکیال ،طرد ای که در آن نظام بوروکراسی ناکارآمدبنانهادن جامعه
 ده باشد و امور با کارایی و اثربخشی مورد اجرا قرار گیرند.ش

 گریادارهحقوق 
دار امور باشند و شرایط مساوی عهده ،ای که در آن افراد کاردان و صالحبنانهادن جامعه

 مورد تامین و احترام قرار گیرد. ،برای احرات مشاغل و مناصب

 

ترین دستتتاوردهای عنوان یکو از م مقانون استتاستتو جم وری استتالمو ایران ب 
یکصد و هفتاد و ینج اصل مورد تنظیم انقالب اسالمو در دوازده فصل مرتمل بر 

ب  تصتتویب ن ایو م لو شتتورای استتالمو  24/08/1358قرار گرفت و در تاریخ 
ب  چ ارده  1368یرستتو در ستتال رستتید. این قانون یو از بازنگری و فرمان هم 

 فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل افزایش یافت  است. 

 . اصول حکمرانی مطلوب در قانون اساسی3

صول حکمرانو مطلوب بر موبف برا صر سا  منظوم  حکمرانو مطلوب، ا ها و عنا
یت و اداره عمومو اشتتتاره دارد و مرتتتمول  مدیر عابو  هن اری این ابگوی مت

رارکت، حاک شفافیت، م سخگویو،  ستا، شود. دراینمیت قانون و کارآمدی مویا را
سخگویو ساب بر یا سئوالن  و متع دان  جوابگویو و ح کارگزاران مقامات و دهو م
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وضوح، صراحت و عمومیت  بر شفافیتاشاره دارد.  درقبال کارکردها و عملکردها
حضور  ب  مرارکتشود. اطالل مو گیری و جریان آزاد اطالعاتیندهای تصمیمافر

 جامع  مدیریت ستتتیاستتتو و عمومو ها وگیریآفرینو مرد  در تصتتتمیمو نقش
  و ابتزا  شتتت روندان و کارگزاران ب  قوانین و احترا بر حاکمیت قانونیردازد. مو

قانونو ع  بر ضتتتواب   جام نای نظم و اداره عمومو  یت،  ابت بت دارد و درن ا دال
نابع محدود انستتتانو و مابوب ره ب  ظرفیت کارآمدی ن  م  برداری و کاربرد مدبرا

 اشارت دارد.

 پاسخگویی. 1-3

یاستتتخب  ماهوی حکمرانو مطلوب،  نای عنوان نخستتتتین اصتتتل  ب  مع گویو 
ها و ب  وظاین مرتب  با جایگاه استها سازی افراد در قبال رفتارها و کنشمسئول

ستلزا  افراد و ن ادهای  سخگویو ب  ا شاره دارد. یا و ن ادها و تع دات متناظر آن ا ا
سئوبیت حاکمیتو ب  ایفای کارکردها و تع دات حرف  شاره دارد. برخوردار از م ای ا

کردها یا وظاین یا ان ا  آن ا ب  شکل نامناسب از مصادیق قصور در ان ا  کارعد 
استتا ، یاستتخگویو از ارتباط رود. براینوظیف  و فقدان یاستتخگویو ب  شتتمار مو

یت با مف و  مستتتئوب گاتنگو  بارتو دیگر، استتتتتیذیری برخوردار تن ب  ع  .
سئوبیت ست و ب  معنای جوابم سخگویو ا س  مف ومو یا و دهیذیری محصول ب

و  استتتب نگا  و مستتئوالن  مقامات و ن ادهای حاکمیتو ب  مطاببات شتت روندان 
خیر و بدون علت و همچنین رهاستتازی حل و فصتتل مستتائل را أدهو با تجواب
دستتتان  ب  دریافت تابد. مستتئوبین و ن ادها در صتتورت ضتترورت باید ییشبرنمو
و یاسخگویو منظم ب  مطاببات ش روندان  هاهای ش روندان، تبیین سیاستتوصی 

 . (218, ص. 1398یور, نظامو &)کمی انو, عیوضو, بزرگم ری,  مبادرت ورزند
ها نسبت سازی محسو  افراد و سازمانبر مسئول ؛اسا ، یاسخگویوبراین

ک  این اشکال از  استده ب  عملکرد اشاره دارد. یاسخگویو دارای چ ار شکل عم
سخگویو مابو: تع د افراد ییوند و یکپارچگو فزاینده ستند: ابن( یا ای برخوردار ه

ئ  اداره کننده منابع، واحدهای عمومو یا هر یستتتت دیگر مستتتئوبیتو مبنو بر ارا
ریزی شده و واقعو منابع یا واحد مسئوبیتو معین. ب( گزارش درباره کاربرد برنام 
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د ک  شتتوهای م م کنتربو در داخل حاکمیت مویریتو: شتتامل نظا یاستتخگویو مد
ها و ترازهای مورد استتتفاده توستت  حکومت مرتتروع و کارکرد مناستتب کنترل
کند. ج( یاستتخگویو اجتماعو: گر را تضتتمین و تکمیل موشتت روندان مرتتارکت

محور و مبتنو بر مرتتارکت مدنو استتت و مطابب  شتت روندان و رویکردی مطابب 
تر نسبت ب  اقدامات و نتایج عمومو های عمومو درج ت یاسخگویو فزایندههگرو

شامل مو صابو ازطریق  .دشورا  سو: مقامات انتخابو یا انت سیا سخگویو  و د( یا
های نظارتو نستتبت ب  اقدامات زمان مستتئوبیت خود انتخابات ادواری و مکانیستتم

  .(Welch & Nuru, 2006, p. 174) شوندیاسخگو مو

سالمو ایران، رئیودراین سو جم وری ا سا سا  قانون ا ستا و برا جم ور را
سو یا سا قوانین عادی ب  ع ده  درحدود اختیارات و وظایفو ک  ب  موجب قانون ا

(. 122دربرابر ملت و رهبر و م لو شتورای استالمو مستئول استت)اصتل  ،دارد
(. 89)اصتتل استتترابر م لو شتتورای استتالمو یاستتخگو هیات وزیران نیز درب

این، م لو، قوه م ری  و قوه قضایی  دربرابر ش روندان مسئول و یاسخگو برافزون
ستند صل ه ست و حق 90)ا سئول ا (. فراتر از این، هر نماینده دربرابر تما  ملت م

رور اظ ارنظر  سائل داخلو و خارجو ک صل کندارد در هم  م ، ( و درن ایت84د)ا
زیستتت وظیف  و مستتئوبیتو همگانو در جم وری استتالمو ایران، حفاظت از محی 

ست صل ا یا وشکایتو از طرز کار م لو یا قوه م ری   براین، هرکو(. عالوه50)ا
شد، مو شت  با ضایی  دا سالمو قوه ق شورای ا شکایت خود را کتباا ب  م لو  تواند 

کند و یاسخ کافو دهد  عرض  کند. م لو موظن است ب  این شکایات رسیدگو
رستتیدگو و  ،و در مواردی ک  شتتکایت ب  قوه م ری  یا قوه قضتتایی  مربوط استتت

سب نتی   را اعال   سخ کافو از آن ا بخواهد و در مدت منا د و در موردی ک  کنیا
 (.90ب  اطالع عام  برساند)اصل  ،مربوط ب  عمو  باشد

سخگویو ب براین صل یا سا ، ا های حکمرانو مطلوب ف عنوان یکو از موبا
ست و تحقق  سمیت قرار گرفت  ا سالمو ایران مورد ر سو جم وری ا سا در قانون ا

صل ازطریق مکانیز  ستیضاح، تحقیق و تفحص، ارائ  گزارش  این ا سوال و ا طرح 
ست و تمامو مقامات و  صریح قرار گرفت  ا سیدگو مورد ت ضیح و مطابب  و ر و تو
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میتو نستتتبت ب  کارکرد و عملکرد خود مکلّن ب  کارگزاران، ن ادها و قوای حاک
 .هستندیاسخگویو 

 شفافیت .2-3

س یل ب  شفافیت ب  تمامو ابزارهای ت صل  صل حکمرانو مطلوب، ا عنوان دومین ا
شاره های تصمیمدسترسو ش روندان ب  اطالعات و آگاهو آن ا از مکانیسم گیری ا

واضتتح استتتانداردها و دستتترستتو ب   و دالبت دارد. شتتفافیت عمومو با کاربستتت
شفافیت  تر، ب  تعبیری دقیق. (Welch & Nuru, 2006, p. 182) شوداطالعات آغاز مو

سو ب   ستر ش روندان از حق د شاره دارد. تمامو  سو ا سیا ب  عمومیت اطالعات 
های   فعابیتهای حکومت ازجملاطالعات موردنیاز درخصتتتوص ستتتیاستتتت

ها، بودج  گذاری، قراردادهای حقوقو، اجرای ستتیاستتتگذاری، ستتیاستتتقانون
های عمومو و دیگر اطالعات ستتتیاستتتو مرتب  برخوردار عملیاتو، هزین -اداری
شفافیتهستند سیاسو مذکور در زمان مناسب و  ،.  ست ک  اطالعات  ستلز  آن ا م

رار گیرد تا بتوانند ب  شکلو اثربخش های متنوع دراختیار ش روندان قازطریق رسان 
عمومو را موردنظارت  یند مدیریتراده و فکرگذاری عمومو مرارکت در سیاست
 .(218, ص. 1398یور, نظامو &)کمی انو, عیوضو, بزرگم ری,  قرار دهند
و براسا  قانون اساسو جم وری اسالمو ایران، مذاکرات م لو  راستادراین

شورای اسالمو باید علنو باشد و گزارش کامل آن ازطریق رادیو و روزنام  رسمو 
صل  شود)ا رر  ضما  69برای اطالع عمو  منت سال ب  ان (. گزارش تفریغ بودج  هر 

سبات درخصوص هزین  سلینظرات دیوان محا م م لو کرد بودج  کل کرور ک  ت
(. 55عمو  گذاشتتت  شتتود)اصتتل  د نیز باید دردستتتر شتتوشتتورای استتالمو مو

شود و حضور افراد بالمانع است، مگر آنک  براین، محاکمات، علنو ان ا  موافزون
یا در و ب  ترخیص دادگاه، علنو بودن آن منافو عفت عمومو یا نظم عمومو باشد 

ضا کنند ک  مح صو، طرفین دعوا تقا صو صلدعاوی خ شد)ا  .(165اکم  علنو نبا
ضور هیات  ست و با ح سو و مطبوعاتو علنو ا سیا سیدگو ب  جرایم  همچنین، ر

صورت مو ستری  صف  در محاکم دادگ صل من رریات و 168گیرد)ا (. درن ایت، ن
مطبوعات در بیان مطابب آزادند، مگر آنک  مخل ب  مبانو استتال  یا حقول عمومو 
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 (.24باشد)اصل 
های حکمرانو مطلوب عنوان یکو دیگر از موبف شفافیت ب  اسا ، اصلبراین

ست و تحقق  سمیت قرار گرفت  ا سالمو ایران مورد ر سو جم وری ا سا در قانون ا
سان  صمیماین امر ازطریق آزادی ر گیری و محاکم ها و مطبوعات، علنیت م امع ت

سو عمومو گزارش ستر رار و د سو، انت سو هادادر سیا صادی،  و  و اطالعات اقت
 اجتماعو مورد تصریح قرار گرفت  است.

 مشارکت .3-3

عنوان ستتومین اصتتل ماهوی حکمرانو مطلوب، مرتتارکت ب  معنو حضتتور و ب 
های مختلن معطوا ب  مدیریت گیریآفرینو عمو  شتتت روندان در تصتتتمیمنقش

یا و صتتورت مستتتقیم یا ازطریق نمایندگان ستتیاستتت عمومو جامع  استتت ک  ب 
س  م رارکت در متن وجود آزادی براینیابد. رروع تحقق مون ادهای وا سا ، م ا

ع  در حوزه جام مامو افراد  یت فردی ت یان، حق اظ ارنظر و امن های مختلن ب
سم ستر ها و ابزارهای متعدد صورت موسیاست عمومو و ازطریق مکانی یذیرد و ب

اهبری عمومو آفرینو آگاهان  و فعاالن  تمامو شتتت روندان در فرایند اداره و رنقش
, ص. 1398یور, نظامو &)کمی انو, عیوضو, بزرگم ری,  دکنجامع  را فراهم مو

ستا، حکمرانو مطلوب. دراین(219 سوی  ،را رارکت از سطح باالیو از م ستلز   م
باید  ت. این مرتتتارکاستتتتها، بومیان، زنان و دیگران جوامع، جامع  مدنو، اقلیت

دار صتتورت یذیرفت  و هدا ارتباطات رستتمو یا مراستتمو با فعال، آزاد و معنو
ستکافو ن ،نفعانذی سائل ی سو». این رویکرد بر م ستر سو ب  « د ستر ازجمل  د
سمافر سع ، ن ادها، اطالعات و مکانی سارت یندهای تو های دادخواهو و جبران خ

 .(Welch & Nuru, 2006, p. 180) ای داردتوج  ویژه
راستا و براسا  قانون اساسو جم وری اسالمو ایران، دوبت جم وری دراین

اسالمو ایران موظن است ... هم  امکانات خود را برای ... مرارکت عام  مرد  در 
(. 3کاربرد)اصل تعیین سرنوشت سیاسو، اقتصادی، اجتماعو و فرهنگو خویش ب 

سالمو ایرانمبدین رور باید با اتکای آرای عمومو از  ،نظور، در جم وری ا امور ک
جم ور، نمایندگان م لو شتتورای استتالمو، اعضتتای راه انتخابات )انتخاب رئیو
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صل ها(  یا از راه هم شوراها و نظایر این شود)ا سو ... اداره  (. ب  این ترتیب، 6یر
ش  ستان،  شورای ا سالمو،  شورای ا ش ر، محل، بخش، شوراها)م لو  ستان،  ر

 (.7)اصل هستندگیری و اداره امور کرور ها(... از ارکان تصمیمروستا و نظایر این
رارکت ب  صل م های حکمرانو مطلوب عنوان یکو دیگر از موبف درم موع، ا

در قانون استتاستتو جم وری استتالمو ایران ب  رستتمیت شتتناخت  شتتده استتت و 
ش روندان در اداره امنقش رور ازطریق آفرینو  صادی ک سو و اقت سیا ور اجتماعو، 

 یرسو مورد تاکید و تصریح قرار گرفت  است.مکانیز  انتخابات، نظارت و هم 

 حاکمیت قانون .4-3

ترین اصتتل در عنوان م محاکمیت قانون ب  این مضتتمون اشتتاره دارد ک  قانون ب 
شمار مو ست عمومو ب   سیا ش روندان رود و تمامو مقامات حاکمیتو مدیریت  و 

ملز  ب  رعایت آن هستتند و باید درمقابل آن برابر باشتند. تنظیم رفتار شت روندان، 
عنوان هدا مدیریت امور اجتماعو و حفظ یک نظم طبیعو در زندگو اجتماعو ب 

ش روندان مانند آزادی و  سو بنیادین  سیا صیانت از حقول  اوبی  حاکمیت قانون و 
ترتیب، حاکمیت رود. بدینشتتتمارموکمیت قانون ب مثاب  هدا ن ایو حابرابری ب 

ضمن تنظیم  ست و  قانون از مف ومو متمایز و مخابن با حاکمیت فرد برخوردار ا
وجود، حاکمیت قانون کند. بااینرفتار شتت روندان، رفتار حکومت را نیز محدود مو

یکو از اصول حکمرانو مطلوب بدون یک نظا  حقوقو عادالن ، احترا  ب   عنوانب 
)کمی انو, عیوضتتتو,  یستتتتیذیر نقوانین یا نظم اجتماعو مبتنو بر قانون امکان

استتتا ، تمامو افراد، ن ادها و . براین(219, ص. 1398یور, نظامو &بزرگم ری, 
وبتو یا خصوصو ازجمل  خود دوبت نسبت ب  قوانینو ک  از استقالل های ددستگاه

وضع، اعال  رسمو و اعمال یکسان برخوردار و با هن ارها و استانداردهای حقول 
همچنین  ،. این اصتتلهستتتندابمللو منطبق هستتتند، یاستتخگو و جوابگو برتتر بین

ری قانون، برابری منظور تضتتتمین یایبندی ب  اصتتتول برتنیازمند اتخاذ اقداماتو ب 
صاا در اعمال قانون، تفکیک قوا،  سبت ب  قانون، ان سخگویو ن درمقابل قانون، یا

گیری، قطعیت قانونو، اجتناب از خودستترانگو و شتتفافیت مرتتارکت در تصتتمیم
 (Welch & Nuru, 2006, p. 181 & 182) استای و حقوقو روی 
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راستا و براسا  قانون اساسو جم وری اسالمو ایران، مرد  ایران از هر دراین
قو  و قبیل  ک  باشند از حقول مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ا 

صل  منظور، هم  افراد ملت، اعم از زن و مرد، (. بدین19سبب امتیاز نخواهد بود)ا
سان در حمایت قانون قرار دارن صادی، یک سو، اقت سیا سانو،  د و از هم  حقول ان

صل  سال  برخوردارند)ا (. ب  این ترتیب، 20اجتماعو و فرهنگو با رعایت موازین ا
دربرابر قوانین با ستتایر افراد کرتتور  [ترین مقا  رستتمو کرتتورعنوان عابوب  ]رهبر

این، دادخواهو حق مسلم هر فرد است و هرکو برافزون(. 107مساوی است)اصل 
ب مو ند  گاهتوا ب  داد نهای صتتتتابح رجوع منظور دادخواهو  (. 34د)اصتتتتل ک

صتتورت، حکم ب  م ازات و اجرای آن باید تن ا ازطریق دادگاه صتتابح و ب  دراین
ها باید مستدل و مستند ب  مواد قانون ( و احکا  دادگاه36موجب قانون باشد )اصل 

 (.166ل و اصوبو باشد ک  براسا  آن حکم صادر شده است)اص
استتا ، قانون استتاستتو جم وری استتالمو ایران با تاکید و تصتتریح بر براین

تستتاوی و برابری تمامو افراد ملت درمقابل قانون، نفو و محو هرگون  استتتبداد و 
کارگزاران و  یارات  ظاین و اخت حدود و کامگو و انحصتتتتارطلبو، تعیین  خود

و احترا  ب  مابکیت  استتتتوارستتتازی تمامو امور و تصتتتمیمات بر مقررات قانونو
های حکمرانو مطلوب را عنوان یکو دیگر از موبف مرروع، اصل حاکمیت قانون ب 

 آورد.ابخطاب ب  شمار موب  رسمیت شناخت  و فصل

 کارآمدی .5-3

عنوان ین مین اصتتتل ماهوی حکمرانو مطلوب، کارآمدی ب  ظرفیت درن ایت و ب 
شاره دارد.  سیت و تحقق اهداا فردی یا ن ادی ا سا ستلز  توانش، ح کارآمدی م

گذاری تفاهم نستتبت ب  مستتائل معین انستتانو و توانایو اظ ار این مستتائل، هدا
ج ت یردازش مستائل و اجرای راهبردها ج ت تحقق این اهداا استت. بنابراین، 
کارآمدی ب  موفقیت فرایندها و ن ادهای موجود در توبید نتایج معطوا ب  تامین 

شاره داردنیازها با توسل  ب  . (Welch & Nuru, 2006, p. 176) ب  کاربرد ب ین  منابع ا
تر، فرایندها و ن ادها از قابلیت کاربرد ب ین  منابع درراستتتتای تامین عبارت دقیق

استتاا ب  کارایو مدیریتو و کارآمدی استت. (UNDP, 1997) هستتتندنیازها برخوردار 
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: ابن( ساختارها، استشود و از دو مف و  ضروری برخوردار عملکردی اطالل مو
عابیتروی  ن ها و ف های مدیریتو و عملکردی های مرتتتروع و مقبول و ب( هزی

 اثربخش یا ناکارآمد با حکمرانو مطلوب هماهنگو ندارندهای غیرمعقول. فعابیت
 .(220, ص. 1398یور, نظامو &)کمی انو, عیوضو, بزرگم ری, 

راستا و براسا  قانون اساسو جم وری اسالمو ایران، دوبت جم وری دراین
ست ... هم  امکانات خود را برای رفع تبعی سالمو ایران موظن ا ناروا و  هایضا

ن  ما  زمی نات عادالن  برای هم  در ت ظا  ای اد امکا های مادی و معنوی، ای اد ن
اداری صتتحیح و حذا ترتتکیالت غیرضتترور، تقویت کامل بنی  دفاع ملو ازطریق 
آموزش نظامو عمومو برای حفظ استقالل و تمامیت ارضو و نظا  اسالمو کرور، 

سالمو ج ت ای اد رفاه و رفع یو ضواب  ا صحیح و عادالن  بر طبق  صاد  ریزی اقت
های تغذی  و مستتتکن و کار و نوع محرومیت در زمین  ستتتاختن هرفقر و برطرا

شت و تعمیم بیم ، تامین خودکفایو در علو  و فنون و صنعت و کراورزی و  ب دا
جانب  افراد از زن و مرد و ای اد امنیت ها، تامین حقول هم امور نظامو و مانند این

ساوی عمو  دربرابر قانون و ... ب   ضایو عادالن  برای هم  و ت صل ق (. 3کار برد)ا
سا ، در ب رهبراین سطح ا ستفاده از درآمدهای ملو در  برداری از منابع طبیعو و ا
ستان ستانها و توزیع فعابیتا صادی میان ا رور باید های اقت ها و مناطق مختلن ک

ک  هر منطق  ب  فراخور نیازها و استعداد رشد خود، تبعیض در کار نباشد، ب  طوری
این، دوبت برافزون(. 48ت الز  دردستتتر  داشتتت  باشتتد)اصتتل ستترمای  و امکانا

امکان  ،موظن استتتت با رعایت نیاز جامع  ب  مرتتتاغل گوناگون برای هم  افراد
 (.28د)اصل کناشتغال ب  کار و شرای  مساوی را برای احراز مراغل ای اد 

ب  این ترتیب، قانون استتاستتو جم وری استتالمو ایران با تصتتریح بر تامین 
م غال، ب رهاجت کار و اشتتتت فال و ثروتاعو، حق  های عمومو، توزیع برداری از ان

های نامرروع، اقتصاد کار و خانواده و ...، ها، استرداد ثروتعادالن  منابع و فرصت
شتتناستتد و استتتقرار نظامات مدیریتو و اجرایو اصتتل کارآمدی را ب  رستتمیت مو

 دهد.اثربخش را موردتاکید قرار مو

 حکمرانی مطلوب در قانون اساسی. ارکان 4
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براسا  منظوم  حکمرانو مطلوب، ارکان حکمرانو مطلوب بر ن ادها و ترکیالت 
شامل دو رکن  ساماندهو و اعمال قدرت عمومو دالبت دارد و  این رویکرد نوین 

عنوان کانون راستتتتا، حکومت ب د. دراینشتتتوبنیادین حکومت و جامع  مدنو مو
برداری از منابع جاری  و کنترل و اعمال نیروی ق ری  ب  ب رهاقتدار و قدرت سیاسو 

بادرت مو یان در قلمروی ستتترزمینو معین م باط م مدنو نیز ارت ع   جام ورزد. 
د و قدرت کنشتتت روندان و عرصتتت  اداره و مدیریت عمومو جامع  را برقرار مو

مت را مورد ک یل قرار موحکو عد هد. افزوننترل و ت یک از دو برد رکن این، هر
ستتتیاستتتتو تفکیک و تعامل کارکردی در قابب -بنیادین با اعمال اصتتتل مدیریتو

ساماندهو قرار مو ستقل اما متعامل مورد  گیرند و در موازن  قوه مقنن ، واحدهایو م
عنوان قوای حکومت و احزاب ستیاستو، بخش خصتوصتو و م ری  و قضتایی  ب 

 ند.شوامع  مدنو متبلور موهای جعنوان بخشها( ب ن اد)سمنهای مرد سازمان

 جامعه مدنی .1-4

ترین رکن ن ادی حکمرانو مطلوب، جامع  مدنو ب  عرصتت  عنوان نخستتتین و م مب 
مرتتتترا اشتتتاره دارد.  هایاقدا  جمعو غیراجباری ییرامون منافع، اهداا و ارزش

جامع  مدنو عموماا م موع  متنوعو از محافل، بازیگران و اشتتکال ن ادی را شتتامل 
ستند. جوامع مدنو مو ستقالل و قدرت متفاوت ه سمیت، ا سطح ر شود ک  از نظر 

های های غیردوبتو توسع ، گروههایو مانند موسسات خیری ، سازمانغاببا از سازمان
های های صتتنفو، اتحادی های مذهبو، ان منبانوان، ستتازمان هایاجتماعو، ستتازمان

سبهای اجتماعو، ان منهای خودیاری، جنبشت اری، گروه ها وکار، ائتالاهای ک
 .(Welch & Nuru, 2006, p. 175) شوندهای یرتیبان ترکیل موو گروه

های اقتصتتتادی و رکت مرد  در فعابیتهای جامع  مدنو ب  مرتتتاستتتازمان
ستدهند و مرد  را ب اجتماعو ج ت مو سیا های عمومو و منظور تاثیرگذاری بر 

های قدرتمند مورد ستتتازماندهو قرار دستتتترستتتو ب  منابع عمومو در قابب گروه
توانند قدرت حکومت را کنترل و متوازن های جامع  مدنو مودهند. ستتتازمانمو
ها های اجتماعو را مورد نظارت و یایش قرار دهند. این سازماندهند و سوءاستفاکن

همچنین ازطریق یایش و رصد محیطو، رسیدگو ب  محرومین، توسع  منابع انسانو 
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بازرگانو مو باطات  ند فرصتتتتو تستتت یل ارت یت توان ع  ظرف ها و ب بود توستتت
اسا ، . براین(Elahi, 2009, p. 1171) ندکناستانداردهای زندگو را برای مرد  فراهم 

سو جامع  ییوند -ش روندان را ب  حوزه مدیریت و اداره عمومو ،جامع  مدنو سیا
رود مثاب  چ ره سیاسو جامع  ب  شمار مودهد؛ ب  عبارت دیگر، جامع  مدنو ب مو

سداری  صیانت و یا ش روندان  کند. جامع  مدنو با اظ ار و مطابب  موو از حقول 
طلبو، تقویت اعتماد، سازی تعامالت اجتماعو، کاهش فرصتمنافع عمومو، ن ادین 

های ستتیاستتو و اقتصتتادی من ر ب  تقلیل تنگناهای اقدا  جمعو تستت یل فعابیت
عنوان بنیاد ب  -یافت  همچنین گردش اطالعاتهای مدنو ستتازماند. شتتبک شتتومو

را ارتقا  -یاسو، اقتصادی و اجتماعو و مرارکت عمومو اعضای جامع همکاری س
سرمای  دهند. بدینمو سازنده  صر  ترتیب، این رواب  و هن ارهای اجتماعو ب  عنا

ضو, بزرگم ری,  شونداجتماعو یک ملت تبدیل مو یور, نظامو &)کمی انو, عیو
 . (223, ص. 1398

ربرد دراین سالمو ایران، برای یی سو جم وری ا سا سا  قانون ا ستا و برا را
های اجتماعو، اقتصادی، عمرانو، ب داشتو، فرهنگو، آموزشو و سایر سریع برنام 

یات محلو، اداره امور هر  ب  مقتضتتت ج   باتو کاری مرد   فاهو ازطریق هم امور ر
ب  نا  شورای ده، بخش،  روستا، بخش، ش ر، ش رستان یا استان با نظارت شورایو

گیرد ک  اعضای آن را مرد  همان محل انتخاب ش ر، ش رستان یا استان صورت مو
صل مو ستانداران، فرماندار100کنند)ا روری ا( و ا سایر مقامات ک رداران و  ن، بخ

ملز  ب  رعایت  ،درحدود اختیارات شتتتوراها ،شتتتوندک  ازطرا دوبت تعیین مو
منظور تامین قست  استالمو و این، ب بر(. افزون103یمات آن ا هستتند)اصتل تصتم

ربرد امور در واحدهای توبیدی، همکاری در ت ی  برنام  ها و ای اد هماهنگو در یی
صتتنعتو و کرتتاورزی، شتتوراهایو مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر 

های آموزشتتتو، اداری،  حد مدیران و در وا نان و  ند اینکارک مان ماتو و  ها خد
رکیل مو ضای این واحدها ت صلشوراهایو مرکب از نمایندگان اع (. 104شود)ا

های های اسالمو یا اقلیتهای سیاسو و صنفو و ان منها، ان مناحزاب، جمعیت
شناخت  شرکت در آن ا منع کرد یا ب  کو را نموآزادند ... و هیچ شدهدینو  توان از 
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 (.26 ا م بور ساخت)اصل شرکت در یکو از آن
س  بخش  سالمو ایران بریای   صادی جم وری ا افزون بر موارد فول، نظا  اقت

ریزی منظم و صتتحیح استتتوار استتت. بخش دوبتو، تعاونو و خصتتوصتتو با برنام 
صنایع مادر ... و مانند این صنایع بزرگ،  شامل کلی   ست ک  ب دوبتو  صورت ها

ها و استتتت. بخش تعاونو شتتتامل شتتترکتمابکیت عمومو و در اختیار دوبت 
موسسات توبید و توزیع است ک  در ش ر و روستا برطبق ضواب  اسالمو ترکیل 

شود. بخش خصوصو شامل آن قسمت از کراورزی، دامداری، صنعت، ت ارت مو
های اقتصتتادی دوبتو و تعاونو استتت)اصتتل شتتود ک  مکمّل فعابیتو خدمات مو

مو، حفاظت از محی  زیستتت ک  نستتل امروز و (. همچنین، در جم وری استتال44
سل شند، وظیف  عمومو اجتماعو روب  تهای بعد باید در آن حیان شت  با شدی دا ر

ک  با آبودگو محی   ،های اقتصتتتادی و غیر آند. از این رو، فعابیتشتتتوتلقو مو
( و 50جبران آن مالزم  ییدا کند، ممنوع استتت)اصتتل زیستتت یا تخریب غیرقابل

سالمو ایران دعوت ب  خیر، امر ب  معروا و ن و از منکر  درن ایت، در جم وری ا
سبت ب  وظیف  سبت ب  یکدیگر، دوبت ن ست همگانو و متقابل برع ده مرد  ن ای ا
 (.8مرد  نسبت ب  دوبت)اصل  مرد  و

درم موع، نگاه قانون استتاستتو ایران ب  جامع  مدنو و ملزومات جامع  مدنو 
بت و مترقو  خانو, استتتالمو,  استتتتتمث یاورانو,  &)علی و  (17, ص. 1398ن

شوراها، احزاب، جمعیتشکل سو و ها، ان منگیری جامع  مدنو بریای   سیا های 
های تعاونو و خصوصو از رهگذر حق انتخاب، های اسالمو، بخشصنفو، ان من

مورد تاکید و  ،افراد جامع مرتتتارکت، نظارت و مطابب  فعال و گستتتترده تمامو 
 تصریح قرار گرفت  است.

 حکومت .2-4

های سیاسو دموکراتیک، تمامو اعضای بنا بر تصریح و تاکید قوانین اساسو و نظا 
 -شتتتوندنامیده مو« شتتت روند»و ب  طور فردی « مرد »طورجمعو ک  ب  -جامع 

روند. ب  شتتمار موعنوان مراجع حقیقو و منابع واقعو اقتدار یک کرتتور و ملت ب 
بدی و، مرد  نموبااین لل  نا بر ع های اداره امور عمومو وجود و ب کارکرد ند  توان
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شت  و ییاده کنند. ازجامع  را ب  سیاستت ایناجرا گذا ساماندهو و مدیریت  روی، 
عمومو مستلز  ای اد ن اد سیاسو است ک  متمایز و مستقل از جامع  مدنو است، 

. این ن اد سیاسو استحقوقو درقبال جامع  مدنو یاسخگو  امّا ب  بحاظ اخالقو و
  موجود در ادبیات فلستتف  ها و باورهای ستتیاستتو مدون و موجّک  برمبنای ارزش

شتتود و با تفویض اختیارات عمومو ب  کانون گذاری موستتیاستتو یک جامع  بنیان
 شودنامیده مو« حکومت»د، شواقتدار سیاسو و مرجع اعمال سریرستو تبدیل مو

 .(223, ص. 1398یور, نظامو &)کمی انو, عیوضو, بزرگم ری, 
دومین رکن بنیتتادین حکمرانو مطلوب، حکومتتت بتت   عنوانروی، بتت ازاین

م موع  ن ادهای ستتتیاستتتو اشتتتاره دارد ک  تمرکز ویژه آن ب  نمایندگو از منافع 
عمومو و در چارچوب قلمروی معین سرزمینو بر سازماندهو و مدیریت اجتماعو 

سو معطوا  سیا ستو  عنوان مرکز حکومت ب . (Welch & Nuru, 2006, p. 182) ا
عنوان مرجع یردازد و ب قرارداد اجتماعو ب  تعرین مف و  و مدبول شتت روندی مو

ب  کنترل و اعمال نیروی ق ری  مبادرت مو تدار ستتتریرستتتتو  با تامین اق ورزد و 
صت صادی و فر سو عمومو ب  اطالعات اجتماعو، اقت ستر ضمین د های برابر و ت

 .(Elahi, 2009, p. 1177) دکننمندسازی مرد  اقدا  موسیاسو نسبت ب  توا

ستادراین و براسا  قانون اساسو جم وری اسالمو ایران، حکومت ایران،  را
جم وری استتالمو استتت ک  ملت ایران، براستتا  اعتقاد دیرین  ب  حکومت حق و 

(. دوبت جم وری اسالمو ایران موظن 1عدل قرآن ... ب  آن رای مثبت دادند)اصل
ل اخالقو است ... هم  امکانات خود را برای ای اد محی  مساعد برای رشد فضائ

براستتتا  ایمان و تقوا و مبارزه با کلی  مظاهر فستتتاد و تباهو؛ باالبردن ستتتطح 
های ها با استتتفاده صتتحیح از مطبوعات و رستتان های عمومو در هم  زمین آگاهو

گروهو و وستائل دیگر؛ محو هرگون  استتبداد و خودکامگو و انحصتارطلبو؛ رفع 
ن تبعیضتتتات ناروا و ای اد امکانات عادالن   های مادی و برای هم  در تما  زمی

(. در جم وری استتالمو ایران امور کرتتور باید ب   3کار برد)اصتتل معنوی و ... ب 
بات خا کای آرای عمومو از راه انت خاب رئیو -ات گان م لو انت ند مای جم ور، ن

یرستتو اداره یا از راه هم  -هاشتتورای استتالمو، اعضتتای شتتوراها و نظایر این
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منظور، قوای حاکم در جم وری اسالمو ایران از س  قوه مستقل ین(. بد6شود)اصل
د ک  زیرنظر والیت مطلق  امر و امامت امت، شومقنن ، م ری  و قضایی  ترکیل مو
 (.57گردند)اصلطبق اصول قانون اساسو اعمال مو

سالمو شورای ا ست اعمال قوه مقنن  ازطریق م لو  صوبات آن ا برای  و م
ضایی  ابالغ مو اجرا ب  قوه م ری  صلشوو ق سالمو از 58د)ا شورای ا (. م لو 

ترتتتکیل  ،شتتتوندطورمستتتتقیم و با رای مخفو انتخاب مونمایندگان ملت ک  ب 
(. م لو شورای اسالمو در عمو  مسائل درحدود مقرر در قانون 62گردد)اصلمو

سو مو سا صلا ضع کند)ا ( و حق تحقیق و تفحص در تما  امور 71تواند قانون و
 (.75ور را دارد)اصلکر

اعمال قوه م ری  جز در مواردی ک  در قانون اساسو مستقیماا برع ده رهبری 
صلقرار دارد، ازطریق رییو ست)ا  ،(.یو از مقا  معظم رهبری60جم ور و وزرا ا

ترین مقا  رسمو کرور است و مسئوبیت اجرای قانون اساسو جم ور عابورئیو
 ،شتتتودری ک  مستتتتقیماا ب  رهبری مربوط موو ریاستتتت قوه م ری  را جز در امو

صل  ست هیات وزیران با رئیو(. افزون113برع ده دارد)ا ست براین، ریا جم ور ا
های ساختن تصمیمک  بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الز  ب  هماهنگ

رو دوبت یردازد و با همکاری وزیران، برنام  و خ وزیران و هیات دوبت مو را م
ند)اصتتتلتعیین و قوانین را اجرا مو با رای مستتتتقیم مرد  (. رئیو134ک جم ور 

 (.114شود)اصل انتخاب مو
سیل  دادگاه ضایی  ب  و ست ک  باید طبق موازین اعمال قوه ق ستری ا های دادگ

شود و ب  حل رکیل  سالمو ت سترش و ا صل دعاوی و حفظ حقول عمومو و گ وف
(. ب  تعبیری دیگر، قوه قضتتایی  61 و بپردازد)اصتتلاجرای عدابت و اقام  حدود اب

سئول تحقققوه رتیبان حقول فردی و اجتماعو و م ست ک  ی ستقل ا بخریدن ای م
دار وظاین رستتیدگو و صتتدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، ب  عدابت و ع ده

های مرروع؛ نظارت بر شکایات و ...؛ احیای حقول عام  و گسترش عدل و آزادی
جرای قوانین؛ کرتتتن جر  و تعقیب و م ازات و تعزیر م رمین و ... و حستتتن ا

 (.156)اصلاستاقدا  مناسب برای ییرگیری از وقوع جر  و اصالح م رمین 
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سالمو ایران، شکل ساسو جم وری ا گیری حکومت بر درم موع، در قانون ا
و  کروهای عدل و قس ، کرامت و ارزش انسانو، نفو هرگون  ستمگری، ستمیای 

یذیری و همچنین  استتتقالل ستتیاستتو، اقتصتتادی، اجتماعو و فرهنگو و ستتلط 
 همبستگو ملو مورد تصریح قرار گرفت  است.

 . عدالت: جوهره حکمرانی مطلوب5

بر استتتا  منظوم  حکمرانو مطلوب، عدابت در کانون محوری حکمرانو مطلوب 
ها توازن و استتتقرار یدیدهمندی، تعادل و قرار دارد. عدابت ب  معنای انتظا  و قاعده
نایذیر در نظا  عنوان اصلو بنیادین و تخلنو افراد در یایگاه متناسب و مترتب و ب 

اجتماعو مورد تعرین و بریایو عدل و قس  در تمامو ابعاد اجتماعو، اقتصادی و 
گیرد. ب  عنوان جوهره و کارویژه حکمرانو مطلوب مورد تصریح قرار موسیاسو ب 
بخش و استتتمرارآفرین همبستتتگو و تعامل دیگر، عدابت عامل استتتحکا عبارتو 

شمار مو سو ب   سیا ستون رود. ازاینن ادی جامع  مدنو و حکومت  روی، عدابت 
 خیم  نظا  حکمرانو و جامع  برری مطلوب است. 

بر تصتتریح ادبیات، ب  وجود یک موازن  مناستتب و واقعو اشتتاره  عدابت، بنا
و در اشتتتتتکتتال عتتدابتتت (McLean & McMillan, 2009, p. 289) دارد

گیرد. عدابت بندی قرار مواجتماعو مورد طبق  ای،توزیعو،حقوقو،کیفری ومبادب 
ستمزد  ایمبادب  صفان  قیمت و د یا قراردادی عمدتاا ب  مبادالت ت اری و تنظیم من

. عدابت استاختصاص دارد و مستلز  تبادل کاال و خدمات براسا  برابری ارزش 
یردازد و بر توزیع مستتتاوی و مناستتتب توزیعو ب  تنظیم رواب  جامع  با افراد مو

ب  خیر و صتتالح عمومو  کند. عدابت حقوقوها تصتتریح موامتیازات و مستتئوبیت
صفان  قانون  ستلزامات من ضای جامع  را ملز  ب  تبعیت از ا شاره دارد و اع جامع  ا

سب با جر  ب کنمو صالح م رمین د. عدابت کیفری ب  تعیین م ازات متنا منظور ا
های اجتماعو و اختصاص دارد و درن ایت، عدابت اجتماعو ب  رفاه اقتصادی گروه

عدابت  .(Ubioha, 2011, p. 189) یردازدها در جامع  موصتتتتتوزیع منافع و فر
ساوی فرصتاجتماعو، ب  تعبیری دقیق س  حوزه م م برابری حقول، ت ها و تر، در 

ها مورد انعکا  و تاکید قرار یکستتانو شتترای  زندگو برای تمامو افراد و خانواده
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 . (UNDESA, 2006) گیردمو
راستتتا و باتوج  ب  برخورداری عدابت از ابعاد مف ومو متعدد، عدابت ب  این در

معنای برابری در (، عدابت ب  48و اصتتتل  3از اصتتتل 12و 9معنای رفع تبعیض)بند 
( و عدابت 31و  30، 29معنای حقول متناسب)اصول (، عدابت ب  20امتیازات )اصل 

( موردتاکید 28و اصل  3از اصل  14معنای برقراری فرصت و شرای  مساوی )بند  ب 
ست. براین سالمو ایران ا سو جم وری ا سا سالمو قانون ا سا ، دوبت جم وری ا ا

ایران موظن استتت برای نیل ب  اهداا مذکور در اصتتل دو ، هم  امکانات خود را 
ن های ناروا و ای اد امکانات عادالبرای رفع تبعیض ما  زمی های ن  برای هم  در ت

ریزی اقتصتتاد صتتحیح و عادالن  برطبق ضتتواب  مادی و معنوی و همچنین برای یو
فاه و رفع فقر و برطرا یت در استتتالمو ج ت ای اد ر ستتتاختن هر نوع محروم

جانب  کاربرد و حقول هم های تغذی ، مستتکن، کار، ب داشتتت و تعمیم بیم  ب زمین 
را تامین و امنیت قضایو عادالن  برای هم  و تساوی عمو  دربرابر افراد از زن و مرد 

براین، هم  افراد ملت اعم از زن (. افزون3از اصتتل  14و  9، 3قانون را ای اد کند)بند
و مرد یکستتتان در حمایت قانون قرار دارند و از هم  حقول انستتتانو، ستتتیاستتتو، 

(. 20برخوردارند)اصتتتل اقتصتتتادی، اجتماعو و فرهنگو با رعایت موازین استتتال  
ویرورش و تحصیالت عابو رایگان و مسکن برخورداری از تامین اجتماعو، آموزش

(. درن ایت، دوبت موظن 31و  30، 29متناستتب با نیاز حقو استتت همگانو)اصتتل 
است با رعایت نیاز جامع  ب  مراغل گوناگون برای هم  افراد امکان اشتغال ب  کار و 

 (.28حراز مراغل ای اد کند)اصل شرای  مساوی را برای ا
عنوان نظامو بریای  درم موع، قانون اساسو ضمن معرفو جم وری اسالمو ب 

ها بر عدابت و تکلین تمامو عدل و قس ، با تاکید بر ابتنای تمامو امور و مکانیسم
ها و ن ادها ب  بریایو عدابت، تحقق و گستتتترش قستتت  و عدل را مورد دستتتتگاه

 دهد.رار مورسمیت و تصریح ق

 . تجزیه و تحلیل: از ظرفیت بالقوه تا فرصت بالفعل6

ه   ب  1990از د یارادایم و و دریو تحوالت ج انو، حکمرانو مطلوب  عنوان 
ابگویو نوین در عرصتت  مدیریت ستتیاستتت عمومو و ییرتتبرد توستتع  انستتانو و 



 453     سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت

 

کار جوامع برتتری قرار گرفت  استتت. حکمرانو  اجتماعو مورد طرح و دردستتتور
سان ساز با نقشمطلوب روایتگر ابگویو ان رترا و متوازن محور و یایدار آفرینو م

ند حکمرانو عمومو یک کرتتتور  ع  در فرای ک  درصتتتدد  استتتتدوبت و جام
ستتتازی تنگناهای اجتماعو استتتت. در این حداکثرستتتازی منافع عمومو و حداقل

یاستتتتو، ماهیت ارتباط حکومت و جامع  مدنو مورد ستتت-ابگوی نوین مدیریتو
بازتعرین و بازآرایو قرار گرفت  استتت و این دو رکن بنیادین عرصتت  اداره عمومو 

 یردازند.در مداری مرترا ب  ایفای نقش مو ارزهم و افقو ساختاریدر 
نده ازاین عاالن  و ستتتاز مل ف عا یانگر همکاری و ت روی، حکمرانو مطلوب ب

های دخیل در روندان استتت و کلید موفقیت این تعامل در قدرتحکومت و شتت 
ساماندهو  ش روندان تن ا زمانو در ای اد و  ست عمومو قرار دارد.  سیا اداره امور 
سو کافو  سیا شتافت ک  از قدرت  اقتدار و نظم عمومو ب  یاری حکومت خواهند 

ست سیا رارکت در انتخابات،  شند. گذاری، مدیریت و نظارت برخوردبرای م ار با
تواند قدرت سیاسو برابر و راستا، دموکراسو تن ا مکانیسم عملو است ک  موایندر

نابراین، حکمرانو مطلوب ب کنمتوازن شتتت روندان را تضتتتمین  طورطبیعو با د. ب
گیری و خورد و در بستر نظا  اجتماعو دموکراتیک مورد شکلدموکراسو ییوند مو

 گیرد.استقرار قرار مو
بر تصتتریح ادبیات، کل نظا  اجتماعو ب  دو حوزه دوبت و  ستتا  و بناابراین

های اجتماعو شتتود؛ حوزه غیر دوبت دربرگیرنده هم  گروهغیر دوبت تقستتیم مو
عنوان جامع  مدنو و بخش خصوصو یافت  است ک  تحتیافت  و غیرسازمانسازمان

استتت ک  توستت  شتتود. دوبت نیز واحدی از ستتاختار اجتماعو نیز از آن یاد مو
شتتتود و قدرت اجتماعو را در خود متراکم و نیروهای اجتماعو شتتتکل داده مو

ساختار عنوان م ممتمرکز دارد و با ویژگو و کارکردی راهبردی ب  ترین بازیگر در 
زاده, جمع اما  &)صتتفریان  کندگری ایفا موکننده و تنظیمهماهنگ اجتماعو نقش

 .(151و150, ص. 1396
های مختلفو براستتا  مناستتبات دوبت و جامع  شتتکل راستتتا، گفتماندراین

( گفتمان 1بندی کرد: در قابب چ ار محور دستتتت را توان آن ا گرفت  استتتت ک  مو
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عل؛  عال و دوبت منف ع  ف عال؛ 2جام عال و دوبت ف ع  ف مان جام مان 3( گفت ( گفت
)برتتتیری ,  دوبت منفعل( گفتمان جامع  منفعل و 4و دوبت فعال؛ جامع  منفعل 

شواهد و قرا. براین(1392 سا  و باتوج  ب   سل ئا سل ستگذاری  سیا مراتبو و ن )
(، گفتمان غابب در جامع  ایران گفتمان ستتتو  یعنو جامع  یایینب ریزی باالبرنام 

 گون  ک  جامع  ضتتعین و دوبت نیرومند استتتمنفعل و دوبت فعال استتت بدین
ک  . (130, ص. 1398زن انو,  &اب و, )دوب , ستتتین این امر در حابو استتتت 

 .استمع  فعال و دوبت فعال حکمرانو مطلوب مستلز  حاکمیت گفتمان جا
ترین ارکان حکمرانو مطلوب ب  عرصتتت  عنوان یکو از بنیادیجامع  مدنو ب 

زندگو اجتماعو ستتازمند و حوزه کنش مستتتقل از حکومت اشتتاره دارد ک  بستتتر 
ش روندان را فراهم مو سازی و عنوان بنیان اجتماعد و ب کنگفتگو، رایزنو و تعامل 

نافع، اهداا و کنل موستتتاالری عماستتتا  مرد  د. جامع  مدنو حول محور م
ها، ها، ان منهای مرتتتترا و ییرامون اشتتتکال ن ادی متنوعو مانند بخشارزش
عنوان صحن علنو و عمومو گیرد و ب ساماندهو قرار مو ها موردها و سازمانگروه

یاستتتخگوستتتازی تمامو مقامات و کارگزاران ب  کنترل و توازن قدرت حکومت 
 د.کنردازد و آن را درج ت منافع عمومو و توسع  عمومو جامع  هدایت مویمو

یت بخش عاب ندهو و ف ما ب  میزان ستتتا مدنو  ع   جام قدرت  یت و  ها و ظرف
های جامع  مدنو از عبارت دیگر، ستتازمانهای این ن اد بستتتگو دارد. ب ستتازمان

ای اقتصتتادی، روی، ییرامون محورهد و ازاینهستتتنکارکردهای متنوعو برخوردار 
خصتتوصتتو عمدتاا بر گیرند. بخش ستتیاستتو و اجتماعو مورد ستتاماندهو قرار مو

های ت اری و انتفاعو تمرکز دارد و در تکمیل و تقویت بخش عمومو ب  فعابیت
سرمای  س یل بازرگانو و  سبت شکلوگذاری، یویایو ک صاد بازار کار و  گیری اقت

سو بر فعابیتمو یاری سیا ساند. احزاب  ستو مور سیا یردازند و بر های حزبو و 
های حکومتو و کارگزاری، جذب و رقابت و ییروزی در انتخابات و کسب کرسو

گان تمرکز مو ند مای مدیران و ن یت و معرفو رهبران،  نترب مانکن های د. ستتتتاز
هایو را درج ت یردازند و فعابیتتوستتتع  اجتماعو مو  ها( نیز بن اد)ستتتمنمرد 

 ب  موضتتوعات اجتماعو و کاهش مرتتکالت عمومو مورد ها ستتازی توجمعطوا
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صریح و معینو نوجود، این بخشدهند. باایناجرا قرار مو ستنها دارای مرزهای  د ی
 ند. هستشموبو برخوردار و از قابلیت هم

ها، اصناا، احزاب سیاسو و جامع  مدنو مترکل از بخش خصوصو، ترکل
سان  ستیابوها، نقش بور شاخص بدیلو در د های حکمرانو خوب دارند. برخو ب  

شاخص سوب مواز این  سف  وجودی جامع  مدنو مح رارکت فل  شوندها مانند م
جامع  مدنو بخش حائل . (21, ص. 1396طاببو,  &یوسفو, زاده, حاجو)حرمت

صمیم ش روندان در ت ضور موثر  ست ک  زمین  ح های سازیمیان دوبت و مرد  ا
کند. این بخش با گستتترش ن ادهای مدنو کوچک ازجمل  ستتیاستتو را فراهم مو

تواند بستر مناسبو برای مرارکت و تاثیرگذاری ها، اصناا و ... موها، اتحادی سمن
های ارتباطو بروز صتتورت شتتبک نانچ  این ن ادها ب بیرتتتر مرد  را فراهم کند. چ

شتتدن جامع  مدنو را یابند، تاثیرگذاری بیرتتتری خواهند داشتتت و موجبات بزرگ
شتتود ک  بستتترهای الز  آورند. توستتع  ن ادهای مدنو کوچک باعث موفراهم مو

شود سین)دو برای ظ ور احزاب قوی و موثر فراهم  , 1398زن انو,  &اب و, ب , 
ب  این ترتیب، با جامع  مدنو، زیست و کنش اجتماعو و سیاسو شکل . (145ص. 

آید و گیرد و صتتتحن  تعامالت اجتماعو ب  نمایش درموستتتاختاری ب  خود مو
آفرینو فرد ب  منص  ظ ور و عرص  اجتماعو و سیاسو ب  ثبات و شکوفایو و نقش

 .(166, ص. 1396زاده, جمع اما  &)صفریان  رسدتعادل مو
ای و افقو در حکمرانو خوب تستتاهل و تعادل استتا ، ستتاختار شتتبک براین

سو را برقرار مو شبک تر، حکمرانو خوب در رابط کند. ب  تعبیری دقیقسیا ای ای 
سل  سل  شبک بد و در این رابط  هم  اجزا در یامراتبو میان بازیگران تحقق موو ن  

ستتطح دارند و یکو را بر دیگری برتری نیستتت و تنوع و هم ارزهم ارتباطو هم با
ست اما اوبویت در دانایو یذیرفت  شبک در دانایو ه ست. زندگو در  نفو  ،شده نی

تعامل و تعادل را  ،کنندسلط  است و بازیگرانو ک  در حلق  شبک  با هم زندگو مو
فاهیم ییرتتت  مو ند و م کدیگر مورا کن یاد موبا ی ند و  با آموز ن   ک  چگو ند  گیر

های دیگران کنار بیایند. آن ا در اندیرتت  اینک  هم  را همانند خود ها و تنوعتفاوت
 .(2, ص. 1388)ابوانو,  گیرندها خو موها و ناهمسانونیستند و با ناهمانندی ،کنند
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یدگو نده از ییچ ک  آک نابراین، در ج ان امروز  های روزافزون، رشتتتد و ب
شتابان آگاهو شد  رکالت مدنو و ر های گوناگونو فزاینده نیروهای اجتماعو و ت

ای مرتب  با حکومت تواند صرفاا مقوب اجتماعو است، حکمرانو دیگر نمو-سیاسو
شود، ب ستو مقوب و دوبتمردان تلقو  سوی  حکومت و لک  بای ای ناظر ب  تعامل دو

یا,  ن ادهای مدنو و مرد  تلقو شتتتود ترتیب، بدین. (206, ص. 1396)ستتتردارن
ها و تعامل درست حکومت و نخبگان حکمرانو خوب تا اندازه زیادی از همکاری

گیرد، ن  اینک  یکستتره برآیند رتت  مای  موحکومتو با جامع  مدنو و صتتاحبان اندی
گرا و کارکرد نخبگان حکومتو و حکومت باشتد. در نبود یک جامع  مدنو توستع 

)رزمو,  تن ایو حکمرانو خوب را تحقق بخرتتتدتواند ب بنیاد، حکومت نمواخالل
 .(62, ص. 1394رضاییان,  &صدیقو, 

صو شود میان حکومت و جامع  مدنو تعارض وجود دارد، بلک  باید نباید ت ر 
سابمت شد. از یک طرا، حکومت تعامل آن ا با یکدیگر درست، منطقو و م آمیز با

ستر و فرصت الز  را برای گسترش و توانمندی جامع  مدنو و سرمای  اجتماعو  ب
بال کند و ب  آن ها، انتقادها و انتظارات جامع  مدنو استتتقفراهم کند، از خواستتت

سخ مثبت حکومت ب  مطاببات، انتقادات و انتظارات معقول ن ادهای  سخ دهد؛ یا یا
ضعنمدنو از یک شیاری حکومت ب   شده و با رفع آن ا سو، باعث هو های خود 
د و از ستتوی دیگر، ب  افزایش اعتماد آن ا ب  حکومت و استتتمرار شتتوتوانمند مو

طرا دیگر، شتتایستتت  و بایستتت  استتت ک   . ازان امدهمکاری آن ا با حکومت مو
های های مدنو و احزاب موجود در جامع  مدنو ب  قواعد و ارزشن ادها و ان من

سئوبیت مدنو خود  صابح عمومو( و م دموکراتیک، اخالل مدنو)رعایت قانون و م
یایبند باشتتند. تن ا در این فضتتای تعاملو استتت ک  اعتماد، همکاری و دوستتویگو 

ست میا سین شودن دوبت و جامع  مدنو ب  حکمرانو خوب منت و مودر )دوب , 
 .(220و213, ص. 1396)سردارنیا,  ؛ (151, ص. 1398زن انو,  &اب و, 

و علل و عوامل  گیردنمو وجود، حکمرانو خوب ب  خودی خود شتتکلبااین
یا گوناگونو در شتتتکل ب  یک بخش  ن  محدود  گیری آن نقش دارند. این ابگو، 

های یک جامع  ضرورت سطح، بلک  امری فراگیر است ک  وجود آن در هم  بخش
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ها نیازمند استتتت. این ابگو با دارد و تحقق آن ب  هماهنگو و آمادگو هم  بخش
ناگون جامع  اعم از دوبت و نظا  هماهنگو، همکاری و ییوند میان ستتتطوح گو

سو، مرد  و ن ادهای میانو همچون احزاب و ان من شکل موسیا  گیردهای مدنو 
سین ب  تعبیری دیگر، مقوب  حکمرانو . (126, ص. 1398زن انو,  &اب و, )دوب , 

ن  گستتتترده ب خوب دام ج ت حوزه ب  ها و همج ت تنوع شتتتاخصای هم 
صرفاا ب  برخو برنام توان برای تحتاثیرگذاری دارد و از این ج ت نمو های قق آن 

محدود یا مقطعو بستتنده کرد. حکمرانو خوب باید تبدیل ب  یک برنام  منستت م 
تواند در چارچوب مصتتوبات هیات وزیران یا فراتر از آن ملو شتتود. این اقدا  مو

های ویژگو ،شتتد. ضتتمن اینک  حکمرانو خوبمتکو ب  قوانین مصتتوب م لو با
در فضتتای ستتیاستتو، اجتماعو و  «گفتمان غابب»شتتدن ب  یک الز  برای تبدیل

 .(22, ص. 1396طاببو,  &یوسفو, زاده, حاجو)حرمت مدیریتو کرور را دارد
را ازطریق تستتت یل  روی، دوبت باید زمین  فعابیت بیرتتتتر جامع  مدنوازاین

د. همچنین کنهای قانونو از آن ا فراهم ها و برقراری حمایتشتترای  ای اد ترتتکل
ها و تامین شرای  الز  برای اعتماد ، تصدیدوبت باید نسبت ب  واگذاری مسئوبیت

رسانو، با تامین شرای  الز ، د. همچنین در عرص  اطالعکنمرد  ب  این بخش اقدا  
ضای نقد و  سب را فراهم اطالعف سانو منا رارکت کنر شرای  اوالا م د ک  در این 

های اصتتتلو حکمرانو خوب محقق خواهد شتتتد و در عنوان یکو از شتتتاخصب 
یذیری و کارآمدی سیستم مراحل بعد شاهد ارتقای شفافیت، یاسخگویو، مسئوبیت

اسو سیاسو خواهیم بود. حضور جامع  مدنو قدرتمند شرای  الز  برای ثبات سی
 .(21, ص. 1396طاببو,  &یوسفو, زاده, حاجو)حرمت دکنرا نیز فراهم مو

یان دوبت و  قدرت م ند توازن  یازم درم موع، حکمرانو خوب در کرتتتور ن
های تنظیم عنوان مکانیز ها ب جامع  استتتت. ن ادهای مدنو مانند احزاب و ستتتمن

ع   یان جام ط  م مدنو از ستتتاختارهای و دوبت عمل موراب ع   ند. هرچ  جام کن
تری برخوردار باشتتد، توانایو نیروهای جامع  مدنو )ستتطح خرد( در یافت توستتع 

ردید مو سو ت سیا شرایطوشوتاثیرگذاری و نظارت بر فرایندهای   ،د. در چنین 
سو حاکم متقارن سیا رگران  رگران جامع  مدنو و کن سبات میان کن  ترابگوی منا
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تکوین، تثبیت و تعمیق این ساختار . (184, ص. 1389روشن,  &)ساعو  شودمو
ان امد ک  آثار و ییامدهای متقارن میان دوبت و جامع  ب  توازن و تعادل سیاسو مو

د و حرکت کرور در شوآن در قلمروهای گوناگون در حکمرانو مطلوب متبلور مو
 د.کنتوسع  یایدار انسانو و اجتماعو را تضمین و تسریع مو مدار

 گیریبندی و نتیجهجمع

منظور ب بود و های نوینو استتت ک  ب ها و یارادایمحکمرانو مطلوب ازجمل  نظری 
ستو مطرح -های مدیریتوارتقای کارکردی و عملکردی نظا  ست و ب  شسیا ده ا

یت لت برخورداری از ظرف مدرن و همچنین ویژه در ادار ع ه و راهبری جوامع 
سل سطح آزادی، رفاه و ب روزی ن سترش  شت و گ سدا صر و آینده در یا های معا

های ملو و جوامع برتتری قرار گرفت  استتت. ابمللو، دوبتدستتتور کار م امع بین
سازی فساد و کنالزم  رشد اقتصادی مستمر، رفاه عمومو، ریر  ،حکمرانو خوب

جانب  این ابگوی و اجتماعو استتت و تحقق و استتتقرار هم  توستتع  یایدار انستتانو
آفرین ساز، ظرفیتآفرین، متوازنگیری و تثبیت قواعد تعاملمستلز  شکل ،راهبری

و یایدارساز بازی میان حکومت و جامع  مدنو است. حکمرانو مطلوب، ب  تعبیری 
استتتا  تر، مستتتتلز  بازآرایو قواعد بازی در عرصتتت  ستتتیاستتتت عمومو بردقیق

گرایو و کارآمدی استت ک  در فرایند آن، یاستخگویو، شتفافیت، مرتارکت، قانون
آفرینو درراستتتتای مدیریت منابع و حکومت و جامع  مدنو ب  موازات هم ب  نقش

یردازند و جامع  را در مستتتیر توستتتع  یایدار هدایت و رهنمون منافع عمومو مو
 ند.شومو

عنوان ابگویو نوین در عرص  اداره و راهبری وجود، حکمرانو مطلوب ب بااین
ب  خودی خود تحقق نمو قانونو از جوامع برتتتری  های  یاد ک  وجود بن بد، بل یا

گیری توازن راهبردی ابزامات ماهوی، وجود جامع  مدنو از ابزامات ن ادی و شکل
عابو  یاتو استتتتقرار این ابگوی مت مات عمل مدنو از ابزا ع   جام مت و  یان حکو م

های موردیژوهو حاضر نران اسا ، یافت رود. براینسیاستو ب  شمار مو-مدیریتو
سالمو ایران دهد ک  موبف مو سو جم وری ا سا های حکمرانو مطلوب در قانون ا

مورد بحاظ و تاکید قرار گرفت  استتت ک  این امر بر ظرفیت بابقوه قانونو جم وری 
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وب درراستای ب بود و ارتقای اسالمو ایران در اتخاذ و اعمال ابگوی حکمرانو مطل
 های حکمرانو ملو دالبت دارد.نظا 

سالمو ایران ب  صتدبیل ب رهجم وری ا شو مندی از فر ها و مزایای فراوان نا
تیک از یتانستتیل یاز منابع غنو ستترمای  انستتانو و طبیعو و همچنین موقعیت لئویل

راستتتا، یذیرش و ایندرای برای دستتتیابو ب  توستتع  یایدار برخوردار استتت. ویژه
ی  حکمرانو مطلوب مو مال نظر ب اع ند  ترین راهبرد و ابگو در عنوان اثربخشتوا

سانو و اجتماعو مورد بحاظ قرار گیرد. این امر ب سع  یایدار ان ستیابو ب  تو ویژه  د
های استتتالمو و قانون های حکمرانو مطلوب با ارزشمنافات موبف باتوج  ب  عد 

 د.شوتری نیز برخوردار موفزاینده اساسو از اهمیت
بابفعلبااین ب  فرصتتتت  بابقوه  مستتتتلز   ،وجود، ترجم  کامل این ظرفیت 

گیری توازن و تعادل میان حکومت و ها و تحوالتو است ک  شکلکاربست مکانیز 
عنوان دو رکن بنیادین حکمرانو مطلوب در کانون این ترتیبات قرار جامع  مدنو ب 
ده و با تقویت جامع  مدنو شتواند با اراده و اهتما  ملو آغاز م م مو دارد. این امر

د. ب  این ترتیب، با اتخاذ و اعمال نظری  حکمرانو مطلوب، اداره شومیسر و محقق 
فزاینده و  و راهبری کرور و جامع  در مسیر تحول نظری و عملو با ای اد ظرفیت

ش روندان و بخشفراگیر نقش سمو و مدنو از ماهیت متعابو هاآفرینو تمامو  ی ر
ده و ب  تس یل، تسریع و تعمیق فرایند توسع  یایدار انسانو و اجتماعو شبرخوردار 
 د.شومنت و مو

 



 

 

 خذآمنابع و م
یژوهو حکمرانو خوب در (. آینده1397افرتارکاظمو,  . ) &خانو,  ., آهنو,  ., موستو

, ستتال ستتیزدهم، فصتتلنام  علو  مدیریت ایرانایران با رویکرد ستتناریونویستتو. 
 .106-75، 51شماره

سو رارکاظمو,  . ) &بیگو, ر., خانو,  ., ن نآهنو,  ., مو ش (. تحلی1398اف ای ل خو
صلنام  های حکمرانو خوب. جایگاه ایران در ج ان و روندهای آتو مبتنو موبف  ف

 .118-99، 116ا ، شماره, سال سویژوهو مدیریتآینده
(. بررستتتو موانع و راهکارهای حکمرانو خوب در 1398قنبری, ل. ) &ابوابفتحو,  ., 

سطح کالن.  سرمای  اجتماعو در  صلناایران با تاکید بر  های راهبردی م  یژوهشف
 .41-9، 29, سال هرتم، شمارهسیاست

م ل  مدیریت ای از کنرتتگران جامع  مدنو. (. حکمرانو خوب شتتبک 1388ابوانو,  . )
 .5-1، 1, شمارهتوسع  و تحول

سالمو 1394شاکری, ح. ) &امامو,  .,  سو جم وری ا سا (. حکمرانو خوب و قانون ا
 .57-25، 2ال اول، شماره, سیژوهرنام  حقول تطبیقوایران. 

(. نگاهو اجمابو بر نستتبت حکمرانو خوب و حقول 1396شتتاکری, ح. ) &امامو,  ., 
 .48-23، 1, سال دوازدهم، شمارهدوفصلنام  حقول برربرر. 
ریری , ح. ) سو(. قم: دفتر های جامع (. دوبت و جامع  مدنو )گفتمان1392ب سیا سو  شنا

 تبلیغات اسالمو.
(. موانع مرارکت در چابش میان فرهنگ سیاسو و 1395طاببو,  . ) &یوسفو, ا., حاجو

سالمو ایران.  شد دوبت جم وری ا رنام  حکمرانو خوب از دید مدیران ار یژوه
 .40-7، 1, سال دوازدهم، شماره علو  سیاسو

رمت سفو, ا., زاده,  ., حاجوح سو موانع تحقق حکمرانو 1396طاببو,  . ) &یو (. برر
, سال هرتم، فصلنام  جستارهای سیاسو معاصرخوب در فرهنگ سیاسو ایران. 

 .24-1،1شماره 
گیری ها و موانع شتتکل(. مطابع  زمین 1398زن انو, ح. ) &اب و,  ., دوب , ا., ستتین

، 2, سال سیزدهم، شمارهجتماعوفصلنام  علو  احکمرانو خوب در ایران معاصر. 
123-154. 
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صدیقو,  .,  ضاییان,  . ) &رزمو,  .,  (. ابزامات تحقق حکمرانو خوب برای 1394ر
سانو.  ستیابو ب  توسع  ان صلنام  یژوهشد صاد توسع  و برنام دوف , ریزیهای اقت

 .75-51، 2سال چ ار ، شماره
وی حکمرانو خوب و مرد ستتتن و ابگ(. نستتتبت1397توحیدفا ,  . ) &رضتتتایو, ح., 

شاخص سخگویو(. ساالری دینو)با تاکید بر  رارکت و یا های حاکمیت قانون، م
 .65-35، 89, سال بیست و هفتم، شمارهفصلنام  راهبرد

فصتتلنام  (. تحلیل درا کیفیت حکمرانو در ایران. 1389روشتتن, ت. ) &ستتاعو, ع., 
 .185-167، 21, سال شرم، شمارهمطابعات فرهنگو و ارتباطات

فصلنام  راهبرد شناسو و ارائ  راهبردها. (. حکمرانو در ایران: آسیب1396سردارنیا, خ. )
 .225-205، 49, شمارهتوسع 
سرمای  اجتماعو و 1396زاده,  . )جمع اما  &صفریان, ر.,  (. ابگوی حکمرانو خوب: 

 .181-145، 12, سال سو ، شمارهیژوهوفصلنام  دوبتجانب . توسع  هم 
سماعیلو &یارمحمدی, ج., عرب رمردان, ع. )ا های حکمرانو خوب شاخص(. 1399خ

 ت ران: یژوهرکده امور اقتصادی. و ارزیابو وضعیت ایران.
های قانون اساسو ایران در (. ظرفیت1398نیاورانو, ص. ) &علیخانو, ص., اسالمو, ر., 

فصتتلنام  افزایش مرتتارکت شتت روندان در یرتوی راهبردهای حکمرانو خوب. 
 .31-11، 40, شمارهتحقیقات حقول خصوصو و کیفری

های یایداری ملو و ستتیستتتم(. 1397جلیلو,  . ) &فتاحو,  ., قاستتمو, ر., فکری,  ., 
ساب  یایداری(. ست سوت ران: مرکز برر حکمرانو )ایران و م ستراتژیک ریا های ا

 جم وری.
نده1398کمی انو, ع. ) نده(. آی ب  دکتری آی یژوهو راهبردی حکمرانو مطلوب)رستتتتا

 ابمللو اما  خمینو.یژوهو(. ت ران: دانرگاه بین
(. ستتیمای حکمرانو 1398یور, ل. )نظامو &کمی انو, ع., عیوضتتو,  ., بزرگم ری,  ., 

صویریمطلوب در آینده شکلیژوهو: از ت رو آینده. ردازی تا  صلنام  آیندهبخ دوف
 .235-207، 1, سال چ ار ، شمارهیژوهو ایران

(. حکمرانو مطلوب: ستتتازوکار ای اد توانمندی در 1396یور, ع. )آرش &محمودی, ا., 
 .236-213، 4, دوره شرم، شمارهفصلنام  سیاست ج انوتحقق توسع . 

رانو مطلوب در تمدن نوین استتالمو. (. حکمرانو خوب و حکم1396مرشتتدی زاد, ع. )
 .140-125، 3, شمارهیژوهو ایراندوفصلنام  آینده

(. مختصتتر حقول استتاستتو و آشتتنایو با قانون استتاستتو 1391اردکانو,  . )افضتتلوملک
 جم وری اسالمو ایران. قم: دفتر نرر معارا.

نو خوب های حکمرا(. ارزیابو شتتتاخص1397حیدریور,  . ) &وفاجو, ا., رن بر,  ., 
, سال یازدهم، فصلنام  مطابعات سیاسودر قانون اساسو جم وری اسالمو ایران. 

 .211-191، 42شماره
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