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چکیده
مطالعه حکمرانی خوب در دو دهه اخیر موورد توهوه مفافول ی موی هبواو ژوه ویو
کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است .چرا کوه ژونوو وس م ویر دسوتیاژی ژوه
توسعه ،از حکمرانی ژا کیفیت در کشورها سرچشومه مویگیورد .ایوم مطالعوه تو ش
میکنن ژا استفاد از سناریونوی ی ژه ینواو یکی از یو های آینن پ وهی ،ژوه رور
ژرخی سناریوهای مطر درژار آینن حکمرانی خوب در کشوور پرداختوه و تف ی وی از
آینن ارائه دهن .ایم پ وهش ژا رر و نقن سه سناریو ،ژه ژررسی سوناریو «گذ وته در
آینن » ژا استفاد از روش تف یل سری زمانی؛ سناریو «مفتمول» ژوا اسوتفاد از روش
تف یل تأثیر متقاژل؛ و سناریو «خوشژینانه» ژر مبنای سنن چشو انوناز ژی وت سواله،
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و اولویت ژننی آنبارا ژه منظور ارتقای سطح حکمرانوی خووب در کشوور تو وی موی
کنن.د ر سناریوی سوم ،میزاو فا ه هر اخص تا ژرتریم کشور ،در سوطح کشوورهای
منطقه ژر اساس سنن چش انناز را نشاو میدهن .در پایاو ژر مبنای یافتههای پو وهش
پیشنبادهایی ژرای پ وهشهای آتی ارائه ن است.
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مقدمه
هیزکس نمیتواند از آینده چشهم پوشهی کنهد ( )Ringland, 2006بهدون شهک امهروزه
جهان معاصر در آستانه تحوالت و دگرگونیهای شگرفی اسهت و ترییراتهی پرشهتابتهر،
متنوعتر ،اغوا کنندهتر و پیچیدهتر از هر زمانی ،در تاریخ بشری رخ مهیدهنهد حرکهت و
طی طری در این محیط آکنده از ابهام و دودلی به جهز بها رازگشهایی از رویهدادهای در
حال شکلگیری امکانپهذیر نخواههد بهود ( )Slaughter, 1998آینهده پژوههی 1رشهتهای
مستقل است که به شکلی روشمند به مطالعه آینده میپردازد ایهن رشهته تصهاویری از
آینده در اختیار ما قرار میدهد تا در زمان حال ،بر اساب این تصاویر بتهوانیم بهه شهکل
کارآمدتری تصمیمگیری نماییم ()WFSF2, 2015
در فعالیت برنامههای آینده پژوهی معموالً تنها از یهک روش بههره گرفتهه نمهیشهود ،و
تالش میشود تا ترکیب مناسبی از روشها در نظر گرفته شود ترکیب مناسب و انتخاب
روشهای مناسب ،موضوعی مهم است سناریونویسی روشی منظم و منضبط است کهه از
آن برای کشف نیروهای پیشران کلیدی 0در بافت ترییرات شتابان ،پیچیدگیههای فهوق
العاده و عدم قطعیتهای 7متعدد استفاده میشود سهناریوها کمهک مهیکننهد کهه ههم
چالشها و هم فرصتهای بالقوه ولی غیرمنتظره شناسهایی شهوند ()Schoemeker, 2002
از طری این روش ،رهبران و مدیران با نگاه به رویدادهای غیرمنتظهره در آینهده و درک
عمی پیامدهای احتمالی آنها ،چندین داستان یا روایت متمایز درباره آیندههای ممکن
را کشف و تعریف میکنند این سناریوها ابهزاری بهرای نظهم بخشهیدن بهه بیهنشهها و
استنباطهای رهبران و مدیران هستند
اگر هنگام تدوین سناریو تفکر جدی صورت بگیرد ،آنگهاه اصهال مههم نیسهت کهه در
آینده چه اتفاقی خواهد افتاد ،زیرا دولت ،شرکت یا سازمان در مقابهل ههر اتفهاقی آمهاده
است و میتواند بر مسیر اتفاقات آینده ت میرگذار باشد همچنین در سناریونویسی تهالش
میشود بر اساب فهم داللتها انتخاب امروز ،راههای امرگذاری بهر پیامهدهای آتهی ایهن
انتخاب ها در آینده کشف شوند سناریونویسهی در واقهع روشهی اسهت بهرای کمهک بهه
رهبران و مدیران ،هنگام تفکر دربارهی آینده یا بهتر بگوییم آیندههای بهدیل بهه کمهک
سناریو عدم قطعیتهای بحرانی ،یعنی رویدادهایی که شاید در آینده باعهث دگرگهونی و
تحول اساسی دولت ،سازمان و کسب و کار شوند ،در کانون توجه رهبران و مدیران قهرار
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میگیرد این روش برای شناخت و آگاهی از محدودیتهای ادراکی -شناختی رهبهران و
مدیران هنگام شناخت محیط پیرامونی ،تفکر درباره آیندههای بهدیل و نهایتهاً تصهمیم-
گیری استراتژیک مفید واقع میشود سناریونویسی به طور مشخص به منظور پهرداختن
به چندگانگی و غیرقابل پیشبینی بودن آینده طراحهی شهده اسهت مزیهت ایهن روش،
توانایی شناخت آیندههای دراز مدت بسیار متفاوت با امروز ،و همچنهین سهناریو سهازی
برای انتخاب استراتژیهایی بر پایههی ایهن شهناخت اسهت (علیهزاده ،وحیهدیمطله و
ناظمی )1084 ،امروزه سناریوها به عنوان جزیی از فرآیند آینده پژوههی شهناخته مهی-
شوند ،که بوسیله آنها افراد به تبادل بینشهایشان پرداختهه و در نتیجهه ،ارتباطهات در
درون شبکهها تعمی مییابد و یا به عنوان خروجی و محصول فرآیند آینهده پژوههی بهه
مخاطبان عرضه میگردد داشتن درک و تصویری از آیندههای باورکردنی در دنیای پر از
پیچیدگی و متریر امروز ،مقدمهی برنامهریهزی ،تصهمیمگیهری و سیاسهتگهذاری بهرای
حوزههای مختلف است بنا بهه نظهر بسهیاری از صهاحبنظهران آینهده پژوههی یکهی از
کارآمدترین روشهای موجود برای پیشبینهی آینهدهههای دور و در شهرایطی کهه عهدم
قطعیتهای زیادی در سیستم وجود دارد ،میباشهد ( Inayatullah, 2018; Hilbert, et al.,
 )2009; Ringland, 2006; Slaughter, 2004; Cornish, 2004از آنجها کهه ،درک وضهعیت
آینده حکمرانی خوب در کشور میتواند در برنامهریزی و تصهمیمگیهری مهدیران بسهیار
مومر باشد ،و به دلیل وجود عدم قطعیت و نیاز به پیشبینی آیندههای محتمل ،رویکهرد
این پژوهش در مطالعه حکمرانی خوب ،بهر مبنهای سناریونویسهی در نظهر گرفتهه شهده
است هدف پژوهش حاضر نگارش سناریوهای حکمرانی خوب به منظور ارائه تصویری از
آینده حکمرانی خوب در کشور میباشد ،تا برنامهریزان ،خطمشیگذاران و تحلیهلگهران،
توجه بیشتری به وضعیت حکمرانی خوب در کشور لحاد نمایند بنابراین ایهن پهژوهش
به دنبال پاسخگویی به این سوال است که؛ سناریوهای آتهی در حهوزه حکمرانهی خهوب
کدامندی
مبانی نظری پژوهش
مفهوم حکمرانی و حکمرانی خوب

چالش مشترک همه جوامع ،ایجاد یک نظام حکمرانهی اسهت کهه حمایهت و پشهتیبانی
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انسانی را به ویژه در جوامع فقیر حفم کند در حال حاضهر جسهتجو بهرای یهک مفههوم
روشن از حکمرانی آغهاز شهده اسهت .حکمرانهی خهوب ،مشهارکتی ،شهفاف و پاسهخگو،
همچنین مومر و عادالنه اسهت و حاکمیهت قهانون را تهرویج مهیدههد حکمرانهی خهوب
تضمین میکند که اولویتهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مبتنی بهر توافه گسهترده
در جامعه است و صدای فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد در تصمیمگیری در خصهوص
تخصیص منابع توسعه شنیده میشهود .حکمرانهی سهه پایهه دارد :اقتصهادی ،سیاسهی و
اداری حکمرانی اقتصادی ،شامل فرآیندهای تصهمیمگیهری اسهت کهه بهر فعالیهتههای
اقتصادی کشور و روابط آن با اقتصادهای دیگر تهامیر مهیگهذارد از ایهن رو ،بهه وضهو
پیامههدهای عمههدهای بههرای عههدالت ،فقههر و کیفیههت زنههدگی دارد حکمرانههی سیاسههی،
فرآیندهای تصمیمگیری است که سیاست را شکل مهیدههد حکمرانهی اداری ،سیسهتم
پیادهسازی سیاست است ( )UNDP, 2013هم پوشهانی ایهن سهه حکمرانهی ،فرآینهدها و
ساختارهایی را تعریف میکند که راهنمای روابط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است
حکمرانی به معنای اسهتفاده از قهدرت در محهدودهای خهاص بهرای حفهم و ته مین
نیازهای عمومی است و هدف آن راهنمایی ،هدایت و تنظیم کننده فعالیت شههروندان و
روابط میان آنها از طری قدرت نظامهای مختلف در راستای به حداکثر رساندن منهافع
عمومی است از لحاد علوم سیاسی ،حکمرانی به فرآینهد مهدیریت سیاسهی اشهاره دارد،
این فرآیند شامل مبانی هنجاری قهدرت سیاسهی ،رویکهرد برخهورد بها امهور سیاسهی و
مدیریت منابع عمومی است و به طور خهاص بهر نقهش اقتهدار سیاسهی در حفهم نظهم
اجتماعی و قدرت اداری تمرکز دارد ( )Keping, 2017از بسیاری جهات ،مفهوم حکمرانی
و حکمرانی خوب به طور همزمان ،ظهور کرده است مفهوم حکمرانی خوب تنهها زمهانی
بهتر درک می شود که زمینه ظهور آن به اندازه کافی مورد توجه و فهم قرار گرفته باشد
اغلب بحث درباره حاکمیت دولتی بسیار دشوار است چرا که پذیرش ههر گونهه خطها در
سیستم سیاسی و دولتی به خاطر ضعف عملکرد و شکست در اههداف پهیشبینهی شهده
جامعه در جهت دستیابی به توسعه ،ساده نیست از این رو ،منش مفهوم حکمرانی خوب
نه از سیستم حاکمیت دولتی بلکه از نفوذ سیاستهای نهادههای بهینالمللهی غیردولتهی
میباشد امروزه مسئله حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مطر شهده
در گفتمهان حهوزه اقتصهاد سیاسهی در سراسهر جههان مهیباشهد (Rhodes, 1996: 660
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; )Shankar Nag, 2018حکمرانی نتیجه شکلدهی تعامل سیاسی -اجتماعی دولت اسهت
تمرکز بر حکمرانی میتواند تفاوت بین دولت و جامعه مهدنی را تمیهز دههد ( Rosenau,
 )1992: 4اصطال حکمرانی تا اواخر دهه  1783اغلب در توسعه جوامهع نادیهده گرفتهه
می شهد هرچنهد ایهده حکمرانهی بهه قهدمت تمهدن بشهری اسهت محبوبیهت اصهطال
«حکمرانی» با تعریف مجدد نقش دولت ،شرکتها و مدیریت اقتصهادی یهک کشهور بهه
صورت مومر و کارآمد ،در جهت توسعه افزایش یافت با این وجود ،این اصطال در اواخهر
قرن بیستم ،محبوبیت گستردهای یافته که به لطف سازمانهای مهالی و اقتصهادی بهین-
المللی مانند :بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول ،برنامه توسعه سهازمان ملهل متحهد و
کمههکهههای توسههعه بههینالمللههی مههیباشههد ()Shankar Nag, 2018; Mathur, 2008: 2
حکمرانی ،مرز میان مسئولیتها را برای مقابله با مسائل اجتماعی و اقتصهادی مشهخص
میکند این نشان میدهد کهه در جامعهه مهدرن ،دولهت مسهئولیت خهود را بهه بخهش
خصوصی و جامعه مدنی منتقل میکنهد (سهازمانههای بخهش خصوصهی و گهروهههای
داوطلبانه ،از مسئولیت و فعالیت بیشتری نسبت به زمانی کهه در دسهت دولهت هسهتند
برخوردارند) در نتیجه ،مرز بین دولت و جامعهه ،و بهین بخهش عمهومی و خصوصهی در
زمینه مسئولیتها به وضو بیشتری نیاز دارند ()UNDP, 2013
شاخصهای حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی
شاخصهای حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی ،حاصل تالش سه تن از محققان بانک
جهانی دانیل کافمن ،آرت کرای و پابلو زویدو لوبهاتون 5اسهت کهه یافتههههای موسسهات
مختلف بینالمللهی همچهون  ،ICRG7 ،EIU6بنیهاد ههریتیج 8و خانهه آزادی 9پیرامهون
وضعیت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی
و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده است .این پژوهش مبتنهی بهر
شش اصل حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی ( )World Bank, 2015است ،که در زیر
شر داده شده است:
کنترل فساد؛ استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصهی ایهن شهاخص
مفهومهایی مانند فساد در میان مقامات رسمی ،امربخشی تدبیرهای ضد فسهاد ،ته میر آن بهر
جذب سرمایههای خارجی ،پرداخت اضافی یا رشوه برای گهرفتن مجوزههای اقتصهادی و را
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اندازهگیری میکند (رزمی و صدیقی )1071 ،فساد ،رفتاری را شامل میشود کهه در پهی آن
افراد صاحب قدرت از نفوذ خود در بخش دولتی به عنوان مزیتی در راسهتای منهافع شخصهی
خود بهره میبرند این شاخص ،هم فسادهای جزیی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کهالن
را در بر میگیرد ) .(Avram, 2014هر چند اندیشمندان در زمینه جنبههای مختلف فساد و
آمار آنها تواف چندانی ندارند ،لیکن همه آنها بر این نکتهه ت کیهد دارنهد کهه فسهاد ناشهی از
حکمرانی ضعیف است بانک جهانی فساد را به عنوان سوء استفاده از اختیارات عمومی ،بهرای
منافع شخصی یا گروهی ،تعریف کرده است ()World Bank, 1997
امربخشی دولت؛ کیفیت خدمات عمومی ،کیفیت بوروکراسهی ،صهالحیت حکمرانهان
شهری و میزان استقالل خدمات شهری از فشهارهای سیاسهی مهدنظر اسهت همچنهین
کیفیت تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و دولتی ،و میزان اعتبار تعهدی که دولت
در برابر این سیاستها دارد در این شاخص در کانون ارزیابی قرار میگیرد ( (Kaufmann,
Kraay & Lob, 2002

مبات سیاسی (فقدان خشونت)؛ مبات سیاسی بدین معنا است که چه میزان احتمهال
دارد یک حکومت و نظام سیاسی از طرق غیرقانونی یا ابزارهای خشونت آمیز در معهرض
سرنگونی باشد عمده بحث این شاخص مربوط به تروریسم و خشونت اسهت بهر اسهاب
این شاخص ،هر چه احتمال نبودن مبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان دهنهده
حکمرانی ضعیف است و هرچه کشوری از مبهات سیاسهی بیشهتری برخهوردار باشهد ،در
زمینه حکمرانی خوب امتیاز باالتری را کسب میکند ()Ernst & Hart, 2007
کیفیت قوانین و مقهررات؛ منظهور از ایهن شهاخص ،قابلیهت دولهت در تهدوین و اجهرای
سیاست ها و مقرراتی است که سبب گسهترش حضهور و فعالیهتههای بخهش خصوصهی
می شود حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در امر اجرای سیاستههای تهدوینشهده از
سوی دولت نشان از حکمرانی بهتر دارد )(ADA, 2011
حاکمیت قانون؛ اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی و سیاسهی و بهه
عنوان یکی از ارکان «حکمرانی خهوب» مفهاهیم متعهددی نظیهر حقهوق طبیعهی ،عهدالت و
برابری را در بر میگیرد و مهمترین ههدف آن تضهمین حقهوق افهراد اسهت و شهامل همهه
ارزشها ،تکنیکها و پیامدهایی است که در اغلب نظریات یافت میشهوند (کاتوزیهان:1084 ،
)707
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پاسخگویی؛ پاسخگویی مبنای هر جامعهای است که ادعا میکند دموکراتیهک اسهت
سازمانهای دولتی ،به وسیله مردم و برای مردم ایجاد میشوند و میبایست در برابر آن-
ها پاسخگو باشند (هیوز )787 :1087 ،میزان مشارکت شههروندان در انتخهاب دولهت و
نظام سیاسی بیانگر میزان آزادی بیهان ،آزادی احهزاب ،تشهکلهها و اجتماعهات ،و آزادی
رسانههای جمعی است بر اساب این شاخص هر چه مردم در یک جامعه نقهش بیشهتری
در تعیین زمامداران و هیئت حاکمه داشته باشند ،حضهور و نقهش احهزاب و تشهکلهها و
انجمنها و نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد ،و رسانههای جمعی و افراد مختلهف بتواننهد
آزادانه فعالیت و نظر خود را بیان کنند ،نشاندهنده وضهعیت بهتهری از حکمرانهی خهوب
است (پاداشزیوه و همکاران)118 :1077 ،
سناریونویسی
سناریو چهره آینده است و پیشگویی نیست ،هدف سناریو سازی ،گسهترش تفکهر در مهورد
آینده و گسترش دادن طیف گزینههایی است که میتواند مورد نظهر محقه در پهیشبینهی-
های محتمل آینده باشد ،بنابراین سناریو مجموعه امکاناتی است که به آینده نهامعلوم مهرتبط
میشود و روش اندیشیدن در مورد این نامعلومیها را به ما میآموزد سهناریوها بهه مها مهی-
آموزند که درباره نامعلومیها بیندیشیم و فرضهای دست و پا گیر امروزی را از دسهت و پهای
ذهن باز کنیم و بتهوانیم گسسهتههایی را کهه ممکهن اسهت جههان مها را دگرگهون سهازند،
شناسایی کنیم پر واضل است که اقدامات ما در فردا باید بر پایه شناخت امکانهاتی باشهد کهه
برای ترییر وجود دارد و امروز آنها را میتوان شناسهایی نمهود نهامعلومی در تفسهیر ،بهدین
معنا نیست که نمیتوان دانست که فردا چگونه است ،بلکه نامعلومی آن است کهه نمهیدانهیم
مسائل ،روندها ،تصهمیمات و حهوادث چگونهه فهردا را شهکل مهیبخشهند ()Porter, 1985
داتور )7337( 13معتقد است :مرز ما به طور مداوم به پیشبینی آنچه اتفهاق مهیافتهد مهی-
پردازد و انتظارات خود را با واقعیتها مقایسه میکند تا پیشبینیهای بعدی را بهبود بخشهد
قطعاً استفاده دقی از روشهها و ابزارهها مهیتوانهد در مطالعهات آینهده تفهاوت ایجهاد کنهد
11
تحقیقات تجربی نشان از بهینهسازی نتایج دارند در مطالعهای اخیهر توسهط روبهک و کهوم
( )7318نشان داده شده شرکتهایی که بر روی آینده تمرکز داشهتند موفه شهدند سهود و
سهام بازار خود را افزایش دهند ،چرا که درگیر اف افسانهای بودند و همهان را در تحقیقهات-
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شان عمل کردند ( (Inayatullah, 2018مقصود از طراحی سناریوها انتخهاب فقهط یهک آینهده
مطلوب و آرزوی به حقیقت پیوستن آن و یها پیهدا کهردن محتمهلتهرین آینهده و سهعی در
تطبی با آن نیست ،بلکه قصد اصلی سناریونویسی اتخاذ تصمیمهایی اسهتراتژیک اسهت کهه
برای «همه آیندههای باور کردنی» به اندازه کافی خردمندانه و پابرجا باشند بها آنکهه آینهده
قطعی و از پیش تعیین شده نیست ،انسان میتواند با دخالت خود در راستای تحق یها عهدم
تحق آیندهای خاص بکوشد ( )Anderson, 2001برخی از صهاحبنظهران همچهون رینگلنهد،
واک و معتقدند سناریو برنامه راهبردی است کهه بهه مهدیریت عهدم قطعیهتهها در آینهده
کمک میکند ( )Wack, 1985; Ringland, 1998و تعدادی دیگر از افراد صاحب نظهر همچهون
شومیکر ،گوده و روبال معتقدند سناریوها روشی علمی بهرای توصهیف موقعیهتههای آینهده و
رویدادهای ممکن در آن موقعیهتهها اسهت ()Godet & Roubelat, 1996; Schoemaker, 1995
از این تعاریف ،آشکارا بر میآید که سناریو ،به معنای پیشبینی توصیفی از تصاویر نسبتاً عادی
از زمان حال در آینده نیست همچنین به معنی چشمانداز ،یعنی آیندهای مطلهوب نیهز نمهی-
باشد .سناریو ،پاسخی مناسب به این سوال است که :چه اتفاقی ممکهن اسهت بیافتهدی یها چهه
اتفاقی میافتد اگر ی بنابراین سناریو ،پیشبینی و چشمانداز نیست ،چه این دو تمایهل دارنهد
خطرات را پنهان سهازند بهرعکس ،سهناریو مهدیریت ریسهک و مخهاطره را ممکهن مهیسهازد
(لیندگرن و باندهولد )00 :7330 ،سناریوها را میتوان به روشههای مختلهف تهدوین کهرد و
برای گسترهی وسیعی از مقاصد مورد استفاده قهرار داد .در ایهن پهژوهش بهه منظهور طراحهی
سناریو ،از روش تحلیل سری زمانی برای سناریوی «امتداد گذشته در آینهده»؛ روش تحلیهل
ت میر متقابل به منظور طراحی سناریوی «محتمل»؛ و روش مبتنی بر سند چشمانداز بیسهت
ساله برای طراحی سناریوی «خوشبینانه» ،در کشور خواهیم پرداخت
مروری بر پژوهشهای صورت گرفته
آینده را نمیتوان از پیش دید ،امها بها اکتشهاف آینهده مهیتهوان اطالعهات الزم را بهرای
تصمیمگیری هوشمندانه در زمان حال فراهم کرد ( )Berkhout & Hertin, 2002بسهیاری
از پژوهشهایی که با رویکرد سناریونویسی به تحلیل وضعیت آینده میپردازند بها ههدف
شناخت عدم قطعیتها و اکتشاف مسیرهایی برای تصمیمگیری هوشمندانه است از این
میان میتوان به مطالعات گوهریفر و همکاران ( ،)1077مومنی و نایب ( ،)1070هراتی
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و معینیپور ( ،)1073اشاره کرد که با استفاده از برنامهریزی سناریو به عنوان یهک ابهزار
آینده پژوهی به ارائه تصویری از آینده ایران پرداختند به عنوان مثال ،آینده مرکهز آمهار
ایران ،آینده اقتصاد ایران ،آینده حیات سیاسی انقالب اسهالمی مسهائلی بهود کهه مهورد
پژوهش قرار گرفهت گروههی دیگهر از مطالعهات بهه طهر ایهن موضهوع پرداختنهد کهه
انتقادهای زیادی به مدیریت استراتژیک به خاطر عدم ارائه تجربیات قابل یهادگیری وارد
است ،و اینکه هنوز چارچوب منسوخ شدهای را آموزش میدهد و نیهاز محهیط پیچیهده
امروز را برطرف نمهی کنهد از ایهن رو ،یهک راه مقابلهه بها ایهن محهدودیت را چهارچوب
استراتژیک آیندهنگر معرفهی کردنهد از پهژوهشگرانهی کهه در ایهن حیطهه بهه مطالعهه
پرداختند میتوان به ()Hillmann, Duchek, Meyr & Guenther, 2018; Yetis, et al., 2015
اشاره کرد نتایج پژوهش هیلمان و همکهاران ( ،)7318نشهان مهیدههد از نظهر فرآینهد
استراتژی (ساختار و نتیجه) ،نتایج عملکهرد برتهر (دقهت ،قابلیهت اطمینهان ،خالقیهت و
قابلیت انتقال) و نتایج یادگیری ،ت میر مثبت بر قابلیتهای انعطافپهذیری ماننهد پهیش-
بینی و حسگرایی با روش برنامهریزی سناریو افزایش مهییابهد و همچنهین یههتهیس و
همکاران ( ،)7310از طری برنامهریزی سناریو بهه طراحهی اسهتراتژی بهرای جداسهازی
منابع و جمعآوری ضایعات با هدف رسیدن بهه بازیافهت زبالهه ٪03در اتحادیهه اروپها در
سال  7370پرداختند از مطالعاتی که در زمینه حکمرانهی بها اسهتفاده از سناریونویسهی
مطر شهده اسهت مهیتهوان بهه پهژوهش ( Ison, Grant, Bawden, 2014; Chakraborty,
 ،)2010اشاره کرد در پژوهش آیزن و همکاران ( ،)7317طراحی سناریو بهه عنهوان یهک
روش برای نهادینه کردن چارچوب نظام حکمرانی در سیستم ،پیشنهاد شده است که با
توجه به تعهدات نظری و معرفت شناختی ،ادبیات پژوهش ،تجربه پژوهشگهر و انتخهاب
چارچوب پژوهش ،یک وسیله اکتشافی برای انتقاد از توسعه سناریوی گذشته یها پهیش-
زمینه برای تولید سناریوهای جدید توصیف گردید روش اکتشهافی و فرآینهد تولیهد آن
برای استفاده در شیوههای حساب به متن طراحی شدهاند که میتواند بهرای حکمرانهی
سیستماتیک و میزان سازگاری ترییرات و موقعیتهای مشابهی که بهه عنهوان وضهعیت
بدبینانه یا عدم قطعیت میباشند ،طراحی گردد پهژوهش دیگهری در زمینهه حکمرانهی
توسط چاکرِبورتی ( ،)7313صورت گرفت که معتقد است برنامهریزی سهناریو فرآینهدی
مشارکتی میباشد ،که به طور سیستماتیک در مورد آینده فکر میکند و به طهور بهالقوه
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در پیشرفت حکمرانی منطقهای ،مورد آزمایش قهرار گرفتهه اسهت حکمرانهی منطقههای
باعث بهبود کارایی شده است در این پژوهش پس از ارزیهابی رونهد سهاخت سهناریو بهه
مقایسه چهار سناریو میپردازد ،نتایج نشهان مهیدههد کهه ته میرات محلهی و منطقههای
مختلف ،ممکن است با توجه به آینده متفاوت باشند این تجزیه و تحلیلها به شناسهایی
راهبردهای دولتهای محلی کمک میکند یافتههای این تحقی نشان میدهد ،برنامهه-
ریزی سناریو تصمیمگیری منطقی را در سطل منطقهای تشوی میکند و میتوانهد یهک
ابزار سیاست مهم برای دولتهای محلی و ایالتی باشد .مطالعاتی که مطر گردید چنهد
مورد از پژوهشهای داخلی و خارجی با رویکرد سناریونویسی بود پژوهشههای فهوق را
میتوان در جدول زیر جمعبندی کرد تا بتوان اشتراک و افتراق آنها را مشخص نمود:
جدول  :1خالصه پژوهشهای پیشین
عنوان پژوهش

سال
انجام

پژوهشگر

آینده پژوهی :ارائه تصویر آینده سازمان
با استفاده از رویکرد برنامهریزی سناریو

1077

گوهری فر ،آذر،
مشبکی

آینده مرکز آمار
ایران

تبیین آینده اقتصاد ایران :تطبی
چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با
الگوی مبتنی بر سناریو

1070

مومنی و نایب

آینده اقتصاد ایران

سناریونویسی و آینده حیات سیاسی
انقالب اسالمی ایران

1073

هراتی و معینی-
پور

آینده حیات سیاسی
انقالب اسالمی ایران

آموزش مدیران آینده برای ایجاد
سازمانهای مقاومتی :نقش برنامهریزی
سناریو

7318

هیلمان ،دچک،
میر ،و گوانته

مدیریت استراتژیک
آیندهنگر

سناریوهای مدیریت پسماند جامد برای
ستینیه در مونته نگرو

7310

یهتیس و
همکاران

مدیریت پسماند در
آینده

سناریو برای حکمرانی سیستماتیک:
چارچوبی انتقادی

7317

آیزن ،گرنت و
بادِن

نهادینه کردن
چارچوب نظام
حکمرانی

برنامهریزی سناریو برای حکمرانی مومر
منطقهای :وعدهها و محدودیتها

7313

چاکرِبورتی

حکمرانی منطقهای

حوزه تمرکز

سناریو و آینده
ایران

سناریو و آینده-
نگری استراتژیک

سناریو و
حکمرانی
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با توجه به مرور پژوهشهای صورت گرفته میتوان گفت که وجه اشتراک آنها اسهتفاده
از سناریونویسی در پیشبینی وضعیت آینده است و وجه افتراق آن گسهتردگی مبهاحثی
است که به شیوه آینده پژوهی قابلیت بحث دارند ،و گسهتردگی مباحهث در ایهن زمینهه
نشان از اهمیت و مثمرممر بودن این شیوه پژوهش دارد و تمایز این پژوهش ایهن اسهت
که تا به حال برای وضعیت آینده حکمرانهی خهوب در ایهران ،پژوهشهی صهورت نگرفتهه
است
روش پژوهش
در این پژوهش جامعه آماری وجود ندارد ،بلکه جامعه هدف داریم در ابتدا با اسهتفاده از
مطالعات آرشیوی به جمعآوری اطالعات و سواب مربوط بهه ادبیهات حکمرانهی خهوب و
شاخصهای آن ،میپردازد در این پژوهش به منظور طراحی سهناریو از سهه روش بههره
گرفته شده است ،که عبارتند از:

در سناریو اول به عنوان سناریو «امتهداد گذشهته در آینهده» از روش تحلیهل سهری
زمانی استفاده شد به روند مقادیر یک متریر در طهول زمهان کهه بهه صهورت دورهههای
زمانی با فواصل معین و یکسان تنظیم شدهاند «سری زمانی» گفته میشهود در تحلیهل
سری زمانی وضعیت ترییرات یک متریر در گذشته مورد بررسی قرار گرفته و بهه آینهده
تعمیم داده می شود از بین چهار روش تحلیل سری زمانی (یعنی :روش خطهی ،تهابع ،S
میانگین متحرک و هموار سازی نمایی بهه شهیوه  )ARIMAکهه در ایهن پهژوهش مهورد
تحلیل قرار گرفت ،روش هموارسازی نمایی به شیوه  ARIMAاز دقت بهاالتری برخهوردار
بود و از آنجا که دادههای سال  7311در دسهترب مهیباشهند بهه منظهور پهیشبینهی
شاخصهای ششگانه حکمرانی خوب و چگونگی وضعیت کشور در پنج سال آینده ،افه
زمانی  ،7371مورد تحلیل قرار گرفت
توصیف دادههای مورد استفاده در تحلیل سری زمانی
گزارش شاخصهای حکمرانی در سراسر جهان )WGI( 17در ابعاد ششگانهه حکمرانهی،
برای بیش از  733کشور و منطقه طی دوره  7311 -1771تخمین زده شده اسهت ایهن
شاخصها بر اساب اطالعهات بهیش از  03منبهع اطالعهاتی موجهود ،تهدوین و خالصهه
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گردیده ،که گزارش دیدگاهها و تجارب شهروندان ،کارآفرینان ،و خُبرگان بخهش دولتهی،
خصوصی و سازمانههای غیردولتهی از سراسهر جههان ،در کیفیهت جنبههههای مختلهف
حکمرانی نقش داشته است اندازهگیری هر یک از این شش شاخص در سراسر جهان ،از
میانگین دادههایی بدست آمده که برگرفته از منابع واقعی متنهاظر بها مفههوم حکمرانهی
بوده است ( )The World Bank Group, 2017گزارش بانک جهانی در زمینه شاخصههای
حکمرانی ،به صورت ساالنه توسط دانیهل کهافمن ،10مسهئول موسسهه حکمرانهی منهابع
طبیعی 17و موسسه بروکینگز10؛ و آرت کِرای ،11مسهئول گهروه تحقیقهات توسهعه بانهک
جهانی 14تهیه و ارائه میگردد دادههای سناریو اول ،برگرفته از شش شاخص حکمرانهی
خوب از منظر بانک جهانی در بین سالهای  1771تا  7311است دادههای موجهود بهه
صورت نرمالسازی شده و در بازه ( +7.0تا  )-7.0قرار داشتند کهه ایهن دادههها در یهک
پایگاه داده در نرم افزار اکسل ذخیره گردید

در سناریو دوم به عنوان سناریو «محتمل» از روش تحلیل ته میر متقابهل 18اسهتفاده
شد با بررسی شاخصهای حوزه حکمرانی خوب و شناسایی عدم قطعیتهای این حهوزه
طی مصاحبه با کارشناسان و ارائه پرسشنامه ،از روش تحلیهل پرسشهنامه بها اسهتفاده از
ماتریس ت میرات متقابل ،مهمترین عدم قطعیتها و سناریوهای این حوزه بررسی گردید
به منظور انتخاب سناریو محتمل از خبرگان دانشگاهی درباره وضهعیت آینهده شهاخص-
های حکمرانی خوب در ایران ،سوال گردید و از آن جا کهه در سهناریو سهوم بهر مبنهای
متن سند چشمانداز ،سال  1737مورد تحلیل قرار میگیرد ،در این سناریو نیز به منظور
یکسان سازی بازه زمانی سناریوها ،در نظر سنجی از خبرگان سال  ،1737مد نظهر قهرار
گرفت که اعضای نمونه خبرگان ،به صورت غیراحتمالی از روش نمونهگیری گلوله برفهی
(نیومن ،)777 :7331 ،شناسایی شدند تعیین خبرگی افراد پاسخگو بهر مبنهای حهداقل
 13سال فعالیت آکادمیک و اجرایی در حوزه مدیریت دولتی به ویژه حکمرانهی ،بهرآورد
گردید روش تحلیل ت میرات متقابل بر پایه نظرات و بینشهای نخبگان اسهتوار اسهت ،و
یکی از شیوههای تحلیل دادهها در حوزههای مرتبط با آینده محسوب میشود پژوهش-
ها ،مصاحبهها ،تکنیک دلفی و جلسات توفهان فکهری و غیهره از ایهن دسهته از روشهها
هستند در این میان روشهایی که به طهور سیسهتماتیک قهادر بهه گهردآوری اطالعهات
باشند ،توسعه کمتری یافته بودند بعضی از آینده پژوهان بر این باور بودند که پیشبینی
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یک اتفاق به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن رخداد سایر حوادث کلیدی و ت میرگهذار
غیر واقع بینانه است رویکرد تحلیل ت میرات متقابل در پاسخ به این نیهاز توسهعه یافهت
( .)Huss & Honton, 1987و از آنجا که روشی مشخص با دسهتورالعملههای معهین
میباشد ،لذا کنترل فرآیند در آن آسانتر اسهت و بهه دلیهل تحلیهل ته میرات عوامهل از
دیدگاههای مختلف ،نوآوری و خالقیت در آن بسیار مشاهده میشود ،و در حالهت نههایی
ترییرات سیستم به وضو نمایان میشود ( .)Popper, 2002که در سناریو دوم از ایهن
روش برای تحلیل دادهها استفاده خواهد شد

سناریو سوم به عنوان سناریو «خوشبینانه» مبتنی بر سند چشمانهداز بیسهت سهاله
طراحی شد بر اساب آرمانهای سند چشمانهداز بیسهت سهاله ،سهناریوی خهوشبینانهه
جمهوری اسالمی ایران برای سال  ،1737طراحی گردید بر اساب این سهند راهبهردی،
ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فنهاوری در سهطل منطقهه ،بها
هویت اسالمی و انقالبی ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤمر در روابهط
بینالملل خواهد بود .در این سناریو به این مهم توجه خهواهیم کهرد کهه ،دسهتیابی بهه
اهداف سند چشمانداز ما را به لحاد وضعیت حکمرانی در کشور به کجا خواهد رسهاندی؛
برای شناخت وضعیت حکمرانی خوب در کشور و شاخصهای کلیدی آن تا سهال 1737
هجری شمسی ،برای ههر شهاخص ،رتبهه ایهران در بهین  181کشهور جههان 17و رتبهه
کشورهای هم منطقه با ایران و رتبه جهانی آن کشورها بر اساب دیتاهای سال  7311از
بانک جهانی استخراج گردید روش گردآوری و تحلیل دادهها در این سناریو بهه صهورت
دادههای کمی و از روش غیرتعاملی (نیومن )84-80 :7331 ،میباشهد؛ پهژوهشگهر بهه
منظور طراحهی ایهن سهناریو از بررسهی اسهناد و مهدارک و منبهع اطالعهاتی «آمارههای
موجود» ،بهره میگیرد
روشهای سناریونویسی به کارگرفته شده در پژوهش ،به طور مختصر در (جهدول )7
قابل مشاهده است
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جدول  :2مروری برروشهای پژوهش
شماره
سناریو

عنوان سناریو

روش تحلیل
سناریو

روش پژوهش

اف زمانی

اول

امتداد گذشته در
آینده

تحلیل سری زمانی

دیتاهای بانک جهانی طی دوره
7311 -1771

اف زمانی
7371م

دوم

محتمل

تحلیل ت میر متقابل

مصاحبه و پرسشنامه

اف زمانی
1737ه ش

سوم

خوشبینانه

سند چشمانداز
بیست ساله

بررسی اسناد و مدارک ،آمارهای
موجود و دیتاهای  7311بانک جهانی

اف زمانی
1737ه ش

تدوین سناریوها
سناریو شماره  :1امتداد گذشته در آینده (تحلیل سری زمانی)

به منظور تدوین سناریو اول در ابتدا به تحلیهل وضهعیت ایهران در شهاخصههای شهشگانهه
حکمرانی خوب میپردازیم بر اساب گزارش بانک جهانی ،امتیاز ههر کشهور بهر حسهب ایهن
شش شاخص ،ساالنه اعالم میشود این امتیازها در بازه ( +7.0تها  )-7.0قهرار دارنهد نمهودار
ترییرات امتیاز ایران در این شش شاخص را میتوانید در (نمودار  )1مشاهده نمایید

نمودار  :1وضعیت ایران در شاخصهای ششگانه حکمرانی خوب از  1119تا 2019
منبعThe World Bank Group (2017) :
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بر اساب دیتاهای بانک جهانی برای شش شاخص حکمرانی خوب ،وضعیت ایهران در
بین سالهای  1771تا  7311میالدی ( 1040تا  1070ه ش) ترسیم گردیده ،که دولهت
ششم تا دولت یازدهم در این طیف قرار میگیرند یعنی دوره چهار سهاله دوم از ریاسهت
جمهوری آیتاهلل رفسنجانی ،دو دوره ریاست جمهوری دکتهر خهاتمی ،دو دوره ریاسهت
جمهوری دکتر احمدی نژاد و دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی را شامل میشود
البته وضعیت حکمرانی در ایران صرفاً به دولت وابسته نیست و نهادهای دیگر هم در آن
ت میرگذار هستند در ذیل تحلیل ترییرات ایران در شهاخصههای شهشگانهه حکمرانهی
خوب بر اساب (نمودار  )1ارائه شده است:
کنترل فساد؛ شاخص کنترل فساد در طیف بیست ساله مورد بررسی ،در سال 7337
میالدی معادل 1081ه ش در زمان دولت هفتم در بهترین وضعیت قرار داشته است بعد
از آن سیر نزولی پیدا میکند و در سال  1087یعنی پس از گذشت یهک سهال از دولهت
دهم نمودار در پایینترین وضعیت خود قرار میگیرد بعد از آن به مرور تا سال  1070با
شیب کم ،رشد صعودی مییابد همانطور که مشخص اسهت مجهدداً در دو سهال اخیهر
یعنی سالهای  1077و  70با شیبی به میزان ( )3.7در حالت نزولی قرار گرفته است
امربخشی دولت؛ شاخص امر بخشی دولت از سال  1040تا  1077ترییهر محسوسهی
نداشته است و در بازه بین ( -3.7تا  )-3.4با افهت و خیزههای مختصهری ،همهراه بهوده
است از سال  1077به بعد یعنی با شروع دولت یازدهم این شاخص سیر صعودی را طی
میکند ،که وضعیت بهتری را گزارش میدهد
مبات سیاسی و فقدان خشونت؛ در ابتهدای طیهف یعنهی سهال  1040ایهن شهاخص
بهترین وضعیت را نسبت به بیست سال بعد داشته است با شروع دولت هفتم اگرچه بهه
اندازه ( )3.7سیر نزولی در این شاخص داشتیم ،ولی در دوره دولت هفتم و هشتم کهامالً
این شاخص مابت بوده و با شروع دولت نهم در سال  1087سیر نزولی با شهیب تنهد بهه
اندازه ( )3.8دیده میشود و در انتهای دولت دهم در وضعیت نسبتاً بهتری قرار میگیرد
و این روند مختصر صعودی در دوران دولت یازدهم و پس گذشت یک سهال در وضهعیت
با مباتی قرار میگیرد مجدداً از سال  1077وضعیت مبات سیاسهی در کشهور در حالهت
صعودی قرار گرفته است
کیفیت قوانین و مقررات؛ این مورد ضعیفتهرین وضهعیت را در بهین شهش شهاخص
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دارد در طی بیست سال گذشته همیشه در بین بازه ( -1.7تا  )-1.8قرار داشته است ،و
بهترین وضعیت آن در سال  1087یعنی سال دوم از دولت هشتم بوده است کهه بعهد از
آن با شیب کم در وضعیت نزولی قرار میگیرد با شروع دولت یهازدهم بها شهیب بسهیار
مختصر در حد ( )3.7سیر صعودی را نشان میدهد
حاکمیت قانون؛ وضعیت حاکمیت قانون در کشور جای نگرانی دارد طی بیست سال
گذشته روند نزولی هر چند با شیب کم همیشهه در ایهن شهاخص دیهده مهیشهود کهه
بهترین وضعیت آن مربوط به سال  1047یعنی سال سوم از دولت هفتم به مقدار (-3.7
) بوده است که البته نمیتوان به عنوان یک وضعیت قابل قبول از آن نهام بهرد ،و بعهد از
آن دوره ،شیب با سیر نزولی برقرار بوده است
پاسخگویی؛ بعد از شاخص کیفیت قوانین و مقرارت ضعیفتهرین شهاخص حکمرانهی
خوب در کشور ،مربوط به پاسخگویی اسهت پاسهخگویی در مهدیریت دولتهی از اهمیهت
ویژهای برخوردار است و این در حالی است که این شاخص در کشهور از وضهعیت خهوبی
برخوردار نیست این شاخص از سال  1087به بعد یعنی در حدود  11سال اخیهر بها در
نظر گرفتن بازه ( +7.0تا  )-7.0مورد بررسی بانک جهانی ،همواره در حدود ( )-1.1بوده
است البته این شاخص در بهترین حالت در سال  1044نیز در حدود ( )-3.7بوده است
ساس با استفاده از روش تحلیل سری زمانی و نگرش گذشته محور ،مقادیر ههر یهک
از شاخصهای حکمرانی خوب در بازه زمانی  1771تا  7311بها اسهتفاده از چههار روش
تحلیل سری زمانی یعنی روش خطی ،تابع  ،Sمیانگین متحرک و هموارسازی نمایی بهه
شیوه  ARIMAمورد تحلیل قرار گرفت ،و بر مبنای آن وضعیت  0سال آینده (اف زمانی
 )7371ایران از منظر شاخصهای حکمرانی خوب در هر یک از شاخصهای شهشگانهه
به تفکیک ارزیابی شد (جدول  )0در میان روشهای مورد بررسی دقت پیشبینهی روش
 ARIMAاز دیگر روشها باالتر بوده است
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جدول  :3پیشبینی شاخصهای حکمرانی خوب به چهار روش تحلیل سری زمانی در افق زمانی 2021
حکمرانی خوب امتداد گذشته در آینده (اف زمانی  -)7371تحلیل سری زمانی
شاخص

مدل خطی

تابع S

میانگین
متحرک

هموارسازی نمایی

7371

7371

7371

7311

7371

کنترل فساد

-3.411013

-3.711337

-3.177

-3.47

-3.470174

امر بخشی دولت

-3.733873

-3.311787

-3.041

-3.73

-3.304173

مبات سیاسی

-3.411013

-1.11183

-1.30

-3.47

-3.007030

کیفیت قوانین و مقررات

-1.00771

-1.77740

-1.08

-1.70

-1.38080

حاکمیت قانون

-1.30003

-3.770018

-3.77

-3.41

-3.177711

پاسخگویی

-1.77801

-1.01704

-1.07

-1.07

-1.10401

یافتههای روش تحلیل سری زمانی نشان میدهد که وضعیت شاخصهای حکمرانهی
خوب در اف زمانی  7371برای هر یک از شاخصهای ششگانه در بازه ( +7.0تا )-7.0
بدین صورت است :شاخص مبات سیاسی به میزان ()3.71؛ امربخشهی دولهت بهه میهزان
()3.14؛ کیفیت قوانین و مقررات به میهزان ()3.10؛ «بهبهود» خواهنهد یافهت شهاخص
پاسخگویی به میزان (« ،)3.71افت» خواهد داشت؛ و شاخص حاکمیت قهانون و کنتهرل
فساد تقریباً «بدون ترییر» ،باقی خواهند ماند
تحلیل روند ترییرات شاخصهای ششگانهه حکمرانهی خهوب در طهی بیسهت سهال
گذشته نشان میدهد که این شاخصها از روند خاصی برخوردار نبهوده و تنهها نوسهانات
زیادی در بین بازه منفی ( -1.8تا  )-3.7داشته است ساس بهرای پهیشبینهی وضهعیت
حکمرانی خوب در کشور برای اف زمانی  7371از تحلیل سری زمانی استفاده شهد کهه
نتایج نشان میدهد در آینده شاخصهای پاسخگویی ،حاکمیت قانون و کنترل فسهاد در
کشور مسئلهمند خواهند بود ،و روند بقیه شاخصها بهبود مختصهری خواههد داشهت از
طرفی ،در طیف بیست ساله مهورد بررسهی نشهان داده شهد کهه شهاخص پاسهخگویی و
حاکمیت قانون از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و در بین دیگر شاخصهها همهواره در
پایینترین سطل قرار گرفته است از این رو نتایج تحقی برای سال  7371دور از انتظهار
نمیباشد
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سناریو شماره  :2محتمل (تحلیل تأثیر متقابل)
در این پژوهش برای شناسایی سناریوهای محتمل در خصوص حکمرانی خوب در کشور
از تحلیل ت میر متقابل کیفی متوازن 73و نظرات گروه خبرگی استفاده مهیشهود تحلیهل
ت میرات متقابل به عنوان یکی از ابزارهای آینده پژوهی ،خصوصیات رفتار یک شهاخص را
دربارهی سایر شاخصها در یک سیستم آشکار میکنهد ( )Asan & Asan, 2006: 185در
این روش ،ابتدا ماتریسی که وابستگیهای متقابل پدیدههای مختلف را نشهان مهیدههد
ساخته میشود در سطرهای ماتریس ،مجموعهای از حوادث یا روندهایی فهرسهت مهی-
شود که ممکن است رخ دهد و در ستونهای آن ،حوادث یا روندهایی ذکر میشوند کهه
تحت ت میر حوادث درج شده در سطرها احتمال وقوع دارند (محمدیلهرد117 :1070 ،؛
مردوخی )111 :1071،به طور معمهول ،مجموعهه متریرههای سهطر و سهتون مهاتریس
یکسان هستند آنگاه در خصوص چگونگی ت میر هر متریری که در سطر وجهود دارد بهر
متریرهایی که در ستون قرار دارند ،قضاوت میشود در حقیقت هدفِ روش تحلیل ت میر
متقابلِ متوازن ،تحلیل کیفی سیستم برای ایجاد سناریوهای معتبر اسهت یهک مهاتریس
ت میر متقابل طی سه مرحله ( ،)Weimer-Jehle, 2006: 336ایجاد میشود ،که در پژوهش
حاضر بدین شر است:
 1گردآوری شاخصهای کلیدی حکمرانی خوب
 7تعریف مجموعهای از حاالت کیفی برای هر شاخص که تمام حاالت ممکهن بهرای
شاخص را توصیف کند تعداد حاالت کیفی از یک شاخص بهه شهاخص دیگهر مهیتوانهد
متفاوت باشد
 0قضاوت در مورد ت میر حاالت کیفی هر شاخص بر حاالت کیفی شاخصهای دیگر
در انجههام قضههاوتههها فقههط ت ه میرات مسههتقیم در نظههر گرفتههه شههده و نتههایج ت ه میرات
غیرمستقیم ،به صورت خودکار توسط الگهوریتم تحلیهل ته میر متقابهل ایجهاد مهیشهود
قضاوتها بر اساب مقیابهای کیفی ذیل بیان میشود
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جدول  :4مقیاسهای کیفی
نوع و میزان
ت میر

ت میر
فزاینده قوی

ت میر
فزاینده
متوسط

ت میر
فزاینده
ضعیف

بدون
ت میر

ت میر
کاهنده
ضعیف

ت میر
کاهنده
متوسط

ت میر
کاهنده
قوی

نمرات

+0

+7

+1

3

-1

-7

-0

در نتیجهی فرآیند سه مرحلهای مذکور ،ماتریس ت میر متقابل ایجاد میشود در ایهن
ماتریس شاخصهای ششگانه حکمرانی خوب به عنوان عوامل مومر در سیستم انتخهاب
شده و برای هر کدام از آنها سه حالت کیفهی بهه صهورت «بهبهود»« ،بهدون ترییهر» و
«تنزنل» تعریف میشود ،آنگاه ماتریس مورد نظهر و قضهاوت در مهورد ته میر ههر یهک از
حاالت کیفی بر حاالت کیفی سایر متریرها به صورت ماتریسی که در (پیوست  )1آمهده
قابل ترسیم است در ماتریس ترسیم شده ،هر یک از خانهها ،نوع و میهزان ت میرگهذاری
حالت کیفی متریر موجود در سطر ماتریس بر یکی از حهاالت کیفهی متریهر موجهود در
ستون ماتریس را نشان میدهد در عبارت ریاضهی ) ،Cij(zi,zjمیهزان ت میرگهذاری (،)C
حالت کیفی ( ،)Zمتریر مستقل ( ،)iبر متریر وابسته ( )jنشان داده شده است که مهی-
توان آن را به صورت ذیل ترجمه کرد
ت میر کاهنده قوی = (کنترل فساد بهبود  ،امربخشی دولت بدونترییر)

کنترل فساد <-

امربخشی دولت میزان امرگذاری

همانگونه که ذکر شد ماتریس ت میرات متقابل ،ارتباطهات میهان متریرهها و شهبکهای از
ت میرات متقابل میان متریرها را نشان میدهد ( )Weimer-Jehle, 2011: 8از این رو،
بر اساب این ماتریس ،مجموعه کاملی از سناریوها در خصوص وضعیت سیسهتم کهه بهه
صورت منطقی ممکن هستند به دست میآید البته برخهی از سهناریوها دارای تناقضهات
درونی در خصوص قواعد بازی و شبکه و سیستم هستند در این روش ،تناقضات درونهی
به وسیله محاسبه موازنهی ت میرات یک سناریو بدست میآید .اگر  nرخداد مورد مطالعه
باشند ،تعداد  n2- nبر هم کنش مورد مطالعه قرار مهیگیهرد بها رشهد تعهداد رخهدادها،
تعداد بر هم کنشها با سرعت خیلی بیشتری رشد میکند در ایهن مطالعهه در مجمهوع
 17-1رخداد مورد بررسی قرار گرفت که  11سناریویی کهه بهه صهورت منطقهی ممکهن
هستند ،فهرست گردید که در این میان سناریوهای منتخب باید دارای سازگاری درونهی
باشند سناریو سازگار با استفاده از تابع ریاضی ذیل بدست میآید که در آن ( )Cداللهت
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دارد بر میزان ت میرگذاری )Z( ،حالت کیفی متریر مستقل و وابسته را نشان میدهد)i( ،

بیانگر متریر مستقل و ( )jبیانگر متریر وابسته است ( )lنیز سایر حهاالت کیفهی متریهر
وابسته را نشان میدهد
)∑i Cij(zi,zj) ≤ ∑i Cij(zi,l
در مجموع یازده سناریوی ممکن برای ایهران تها سهال  1737هجهری شمسهی فهرسهت
گردید ،که در (جدول  )0قابل مشاهده است
جدول  :5سناریوهای ممکن برای ایران تا سال  1404هجری شمسی
شماره
سناریو

کنترل
فساد

امربخشی
دولت

مبات سیاسی

کیفیت قوانین و
مقررات

حاکمیت
قانون

پاسخگویی

1

تنزنل

تنزنل

تنزنل

تنزنل

تنزنل

تنزنل

7

تنزنل

بدون ترییر

بدون ترییر

تنزنل

تنزنل

تنزنل

0

بدون ترییر

تنزنل

تنزنل

تنزنل

تنزنل

بهبود

7

تنزنل

تنزنل

بدون ترییر

تنزنل

تنزنل

بدون ترییر

0
1
4
8
7
13

تنزنل
بدون ترییر
بدون ترییر
بدون ترییر
بهبود
بهبود

تنزنل
بدون ترییر
بدون ترییر
بهبود
بدون ترییر
بهبود

بدون ترییر
بدون ترییر
بدون ترییر
بدون ترییر
بهبود
بهبود

بدون ترییر
تنزنل
بدون ترییر
بهبود
بهبود
بدون ترییر

بدون ترییر
بدون ترییر
بدون ترییر
بهبود
بدون ترییر
بدون ترییر

بدون ترییر
تنزنل
بدون ترییر
بدون ترییر
بدون ترییر
بهبود

11

بهبود

بهبود

بهبود

بهبود

بهبود

بهبود

برآورد هشت خبره دانشگاهی در خصوص آینده ایران بهر روی شهاخصههای شهشگانهه
مذکور ،اخذ شد سوالی که مطر گردید ،بدین شر میباشد« :هر یک از شهاخصههای
حکمرانی خوب ،در ایرانِ سال  1737از چه وضعیتی برخهوردار خواههد بهودی» کهه بهر
اساب میانگین نظرات خبرگان ،از بین  11سهناریو ممکهن 7 ،سهناریوی محتمهل بهرای
ایران تا سال  1737هجری شمسی به دست آمد
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جدول  :9پیشبینی وضعیت شاخصها توسط خبرگان
پیشبینی وضعیت شاخص تا سال  1737در ایران
ردیف

نام شاخص

1

کنترل فساد

7

1

0

7

تنزنل

0

1

4

8

بدون ترییر
1

7

امربخشی دولت

7

7

0

مبات سیاسی

1

1

7

7

کیفیت قوانین و مقررات

7

1

0

حاکمیت قانون

1

پاسخگویی

1

7
1

7

13

میانگین
نمرات

بهبود
1

0

0

0

1

0.84

0

1

7.70

0.0

7

7

1

7.84

7

7

1

7.17

1

0

1

7

1.70

بر اساب میانگین نمرات خبرگان منتخب در خصوص وضعیت شاخصههای کلیهدی تها
سال  1737هجری شمسی ایران (جدول  ،)1پهیشبینهی خبرگهان بها توجهه بهه مقهدار
میانگین بدست آمهده معهادل «سهناریو شهماره  »0در (جهدول  )0مهیباشهد کهه بهرای
شاخصهای امربخشی دولت ،مبات سیاسی ،کیفیت قوانین و مقهررات و حاکمیهت قهانون
در وضعیت «تنزل» ،شاخص کنتهرل فسهاد «بهدون ترییهر» ،و شهاخص پاسهخگویی در
وضعیت «بهبود» قرار دارد؛ و سناریو محتمل دیگر «سناریو شماره  »4میباشد که همهه
شاخصها در سطل «بدون ترییر» قرار دارد ،چهرا کهه از بهین هشهت نفهر خبهره ،اکثهر
پاسخگوها سطل بدون ترییر را بهر روی طیهف ،انتخهاب کردنهد از ایهن رو ،ایهن سهناریو
محتمل در نظر گرفته شد بنابراین ،از میان سهناریوهای ممکهن ،سهناریو شهماره  0و 4
محتملتهرین سهناریو بهرای ایهران تها سهال  1737هجهری شمسهی از منظهر خبرگهان
دانشگاهی است با توجه به این که ،فرآیند نمهرهدههی توسهط خبرگهان دانشهگاهی ،در
حقیقت نوعی بیان احسهاب اسهت ،و از سهوی دیگهر ،سهناریوهای مطهر در خصهوص
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حکمرانی خوب به صورت کیفی طراحی شده است؛ لذا در این مرحله نیهازی بهه اجمهاع
بین خبرگان منتخب احساب نشد و میانگین نظرات آنها به عنهوان سهناریوی محتمهل
در نظر گرفته شد
سناریو شماره  :3خوشبینانه (مبتنی بر سند چشمانداز بیست ساله)
سناریوی مطلوب یا خوشبینانه در این پژوهش ،توسهط سهند چشهمانهداز بیسهت سهاله
تدوین شده است بر اساب این سند راهبردی ،ایران کشوری توسعه یافته با جایگهاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در سطل منطقه ،با هویت اسهالمی و انقالبهی ،الههام بخهش در
جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤمر در روابط بینالملل خواهد بود.
طب آرمانهای سند چشمانداز بیست ساله ،جمهوری اسالمی ایران بایستی در سهال
 1737رتبه اول منطقهای را بدست آورد بنابراین کسب رتبه اول منطقه در هر شاخص،
سناریوی مطلوب یا خوشبینانه ایران است براساب سند چشمانهداز  ،1737کشهورهای
منطقهی آسهیای جنهوبغربهی (شهامل :آسهیای میانهه ،قفقهاز ،خاورمیانهه و کشهورهای
همسایه) ،رقبای ما در منطقه محسوب میگردند ایهن کشهورها عبارتنهد از :آذربایجهان،
اردن ،ارمنستان ،عربستان سعودی ،قطهر ،ایهران ،ترکمنسهتان ،عمهان ،کویهت ،بحهرین،
ترکیه ،گرجستان ،مصر ،افرانستان ،پاکستان ،سوریه ،قرقیزستان ،لبنان ،امهارات متحهده
عربی ،تاجیکستان ،عراق ،قزاقستان ،یمن  71کشورهای مذکور ،بر اساب سند چشمانهداز
 1737بهعنوان کشورهای منطقه میبایستی مورد توجه و پایش قرار گرفته و در برنامهه-
ریزیهای سالیانه و دورهای وضعیت آنها مد نظر قرار گیرند تحلیلگران و تدوینگهران
سند چشمانداز ت کید ویژهای بر این امر داشهتند و مهیتهوان بهه مقالههای تحهت عنهوان
«شناسایی رقبا و استاندارد سازی پایش آنها» که در سال  1081منتشهر گردیهد ،اشهاره
کرد که به عنوان یکی از اسناد پشتیبان ،در اختیار فعهاالن در کهار گهروهههای مختلهف
تدوین نقشه جامع علمی کشور قرار گرفته است خالصه آن مباحث اینگونهه اسهت کهه
پایش کلیه رقبا کامالً الزامی است و اهم دالیلی که در این خصوص ذکر گردیده به شر
ذیل است:
 مدیریت صحیل منابع بر اساب نقاط قوت و ضعف رقبا
 سنجش امر بخشی فعالیتهای صورت گرفته با توجه به پایش مرتهب پارامترهها
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و سنجش آنها در رقیب
 برقراری امکان ترییر سریع در اهداف کیفی و برنامههای تدوین شده با توجه به
روشهای جدید متخذه توسط رقبا
77
 برقراری امکان الگو برداری از رقبا
 پیشگیری از احتمال غافلگیری توسط رقبای به ظاهر کوچک
از این رو ،الزم است برنامه دیدهبانی از رقبا همواره به عنوان یک برنامه سیستماتیک
و استراتژیک مورد توجه قرار گیرد
رتبه اول کشورهای منطقه و رتبه جهانی آن کشورها در هر شهاخص در سهال 7311
بر اساب دیتاهای بانک جهانی 70استخراج گردید ،به صورت جدول ذیل است
جدول  : 7رتبه اول کشورهای منطقه ،امتیاز کشور در هر شاخص و رتبه جهانی آن کشور در هر شاخص
در سال 2019
نام شاخص

رتبه اول
منطقه

امتیاز در
شاخص

رتبه در
جهان

امتیاز
ایران

رتبه
ایران

سناریو
خوشبینانه

کنترل فساد

امارات

1.78

77

-3.47

101

رتبه اول

امربخشی دولت

امارات

1.71

73

-3.73

133

رتبه اول

مبات سیاسی

قطر

3.84

04

-3.47

170

رتبه اول

کیفیت قوانین و مقررات

امارات

3.74

01

-1.70

143

رتبه اول

حاکمیت قانون

امارات

3.87

04

-3.41

101

رتبه اول

پاسخگویی

مصر

3.10

00

-1.07

110

رتبه اول

با توجه به جدول مذکور ،بر اساب آرمانهای سند چشهمانهداز بیسهت سهاله ،سهناریوی
خوشبینانه جمهوری اسالمی ایران برای سهال  ،1737کسهب رتبهه اول منطقهه در ههر
شش شاخص کلیدی بهر اسهاب دادهههای سهال  7311اسهت بهرای شهناخت وضهعیت
حکمرانی خوب در کشور و شاخصهای کلیدی تا سال  1737هجری شمسی ،الزم است
برای هر شاخص ،رتبه ایران در بین  181کشور جهان مشهخص گهردد (جهدول  )4بهر
اساب دادههای جدول ،رقیب اصلی ایران در چشمانداز  1737در شاخصههای «کنتهرل
فساد»« ،امربخشی دولهت»« ،کیفیهت قهوانین و مقهررات» و «حاکمیهت قهانون» کشهور
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امارات؛ در شاخص «مبات سیاسی» کشور قطر؛ و در شاخص «پاسخگویی» کشهور مصهر
است رتبه ایران در هر شاخص ،میزان فاصله با کشور رقیب را نشان میدهد
بحث و نتیجهگیری
در این مقاله تالش کردیم تا با استفاده از روش سناریونویسی به عنوان یکی از روشهای
آینده پژوهی ،به تحلیلی از وضعیت حکمرانی خوب در کشور باردازیم به طور کلی سهه
سناریو درباره آینده وضعیت کشور در حوزه حکمرانی خوب مطر گردید که بهه تحلیهل
هر یک پرداختیم
نتایج حاصل از سناریو اول که مبتنی بر روند گذشته در آینده بهود نشهان مهیدههد
ایران در آینده (اف زمانی  )7371با مشکل «پاسخگویی» در کشور مواجه خواهد بهود و
بعد از آن نیاز به تمرکز بر روی دو شاخص حکمرانهی خهوب بهه نهام حاکمیهت قهانون و
کنترل فساد دارد از طرفی ،در طیف بیست سال گذشته که مورد بررسهی قهرار گرفهت،
نشان داده شد که شاخص پاسهخگویی و حاکمیهت قهانون در کشهور ههیز گهاه از رونهد
مناسبی برخوردار نبوده و در بین دیگر شاخصها همواره در پایینترین سطل قرار گرفته
است از این رو انتظار میرود ،برنامهریهزان ،خهطمشهیگهذاران و تحلیهلگهران وضهعیت
حکمرانی خوب در کشور ت کید بیشتری به منظور بهبود شرایط پاسهخگویی و حاکمیهت
قانون لحاد نمایند و پیشنهاد میگردد پژوهشگران چگونگی روند بهبود شهاخصههای
حکمرانی خوب به ویژه پاسخگویی ،حاکمیت قانون و کنترل فسهاد در کشهور ،را مهورد
توجه قرار دهند تا دالیل افت این شاخصها در آینده ،از هم اکنهون مهورد بررسهی قهرار
گیرد و مسائل پیشروی روند حکمرانی خوب در کشور مرتفع گردد
نتایج حاصل از سناریو دوم که به عنوان سناریو محتمل از روش تحلیل ت میر متقابهل
و با استفاده از نظر سنجی خبرگان دانشگاهی طراحی گردید ،نشان میدههد از بهین 11
سناریو طراحی شده بر مبنای شاخصهای ششگانه حکمرانی خوب ،دو سهناریو در افه
زمانی  1737محتمل است ،سناریوها در سه حالهت کیفهی «بهبهود»« ،بهدون ترییهر» و
«تنزل» تعریف شده است سناریو محتمل اول ،وضعیت شاخصههای امربخشهی دولهت،
مبات سیاسی ،کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون را در وضعیت «تنزل» ،شاخص
کنترل فساد «بدون ترییر» ،و شاخص پاسخگویی را در وضعیت «بهبود» ،برآورد کهرد؛ و
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سناریو محتمل دوم ،شاخصهای ششگانهه را در افه زمهانی  1737در سهطل «بهدون
ترییر»؛ برآورد کرد
نتایج حاصل از سناریو سوم که بر اساب آرمانهای سند چشمانداز بیست سهاله ،بهه
عنوان سناریو خوشبینانه مطر گردید ،نشان میدهد رقیب اصلی ایهران در چشهمانهداز
 1737در شاخصهای «کنترل فساد»« ،امربخشی دولت»« ،کیفیت قوانین و مقررات» و
«حاکمیت قانون» کشور امارات؛ در شاخص «مبات سیاسی» کشهور قطهر؛ و در شهاخص
«پاسخگویی» کشور مصر است از این رو ،برای دست یافتن به آرمانههای سهند چشهم-
انداز الزم است در شاخص کنترل فساد  117رتبه ارتقا؛ در شاخص امربخشی دولهت 83
رتبه ارتقا؛ در شاخص مبات سیاسی  138رتبه ارتقا؛ در شاخص کیفیت قوانین و مقررات
 107رتبه ارتقا؛ در شاخص حاکمیت قانون  77رتبه ارتقا؛ در شهاخص پاسهخگویی 113
رتبه ارتقا؛ داشته باشیم همانگونه که نتایج تحلیل نشان مهیدههد برنامههههای توسهعه
مبتنی بر سند چشمانداز در کشور ،بهیش از حهد آرمهانی و غیرقابهل دسهتیابی هسهتند
نکتهای که در اینجا برای برنامهریزان سند چشمانداز میتوان ارائهه داد اینسهت کهه ،در
هر یک از شاخصهای حکمرانی خوب ایران چه تمهیدات و خطمشیهایی را باید لحهاد
کند که از کشورهای مذکور فراتر برود ،تا بتواند به هدف سند چشمانداز که دستیابی بهه
جایگاه اول در بین کشورهای منطقه است ،دست یابد بدین منظور میتوان به پژوهشهی
پرداخت که به صورت تطبیقی ایران با هر یک از کشورهای مهذکور مهورد بررسهی قهرار
گیرد و نقاط ضعف و قوت وضعیت کشور مشخص گردد
پینوشتها
2. World Futures Studies Federation

1. Futures studies

4. Uncertainty

3. Driving force

5. Daniel Kufmann, Aart Kraay, Pablo. Zoido. Lobaton
7. International Country Risk Group

6. Economist Intelligence Unit

9. Freedom House

8. The Heritage Foundation

11. Rohrbeck & Kum

10. Jim Dator

13. Daniel Kaufmann

12. The Worldwide Governance Indicators

)14. Natural Resource Governance Institute (NRGI
16. Aart Kraay

15. Brookings Institution
17. World Bank Development Research Group
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18. Cross-Impact Analysis

 .11در جهان  215کشور داریم ،که اطالعات  186کشور ،بر اساس میزان توسعه یافتگی در دسبترس اسبت .سبازمان برنامبه-
ریزی توسعه سازمان ملبل ( ) UNDPاطالعبات کشبورها را ببر مبنبای شباخع توسبعه یبافتگی ( ،)HDIمنتشبر مبیکنبد
(.)Human Development Report, 2015
20. Cross Impact Qualitative Balance Analysis

 .21در میان کشورهای هممنطقه دو کشور ازبکستان و فلسطین هم حضور دارنبد ،از آنجبا کبه اطالعبات و دیتاهبای بانبک
جهانی برای این دو کشور در دسترس نمیباشد ،حذف گردیدند.
23. Source:Worldwide Governance Indicators 2016

22. Benchmarking
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Abstract

Over the past two decades, the study of good governance has
been at the forefront of the world's scientific and international
circles, especially in developing countries. It is argued that the
path to development is due to the provision of quality
governance in many countries. This study aims to write three
scenarios about the future of good governance in Iran and to
provide an analysis of the future by using scenario-writing as
one of the methods of future studies. In this paper, by designing
and criticizing three scenarios in the discussion, we examine the
"past in the future" scenario using the time series analysis
method; "Probability" scenario using a cross-impact analysis
method; and The "optimistic" scenario based on the Iran’s
twenty-year vision plan. The findings of the research in the first
and second scenarios indicate that how much attention and
importance should be paid to the indicators and their
prioritization in order to promote the level of good governance
in the country. The third scenario shows the distance and the
rank of each country in the region based on the prospectus. At
the end, suggestions are made for future research.
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