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  طراحی الگوي حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم هاي باز 
 

  ∗جواد جاسبی
  ∗∗ندا نفري 

 
  کیدهچ

از دغدغه هاي اصلی کشورهاي در حال توسعه قرار گرفتن در مسـیر توسـعه و توسـعه یـافتگی     
عدم رشد اقتصادي ، فقر و فقدان پاسخگویی ، فساد و عدم حاکمیت قانون ازجمله چالشـهایی  . است 
از سوي دیگر مطالعات توسعه و آمارهـاي سـازمانهاي جهـانی    .که این کشورها با آن مواجه انداست 

چنانکـه  . اسـت » حکمرانـی خـوب  «بیانگر آن است که از مهمترین عوامل رشد و توسـعه کشـورها،   
مقاله پیش رو ضمن مروري بر ادبیات حکمرانی، بـا جمـع   . حکمرانی خوب را بنیان توسعه خوانده اند

در این راستا با بهره گیري .  عاریف حکمرانی و با نگاهی تازه به بازخوانی این مقوله می پردازدبندي ت
      به عنوان جوهره حکمرانی ، سه ویژگـی اصـلی حکمرانـی خـوب یعنـی     » تصمیم گیري«از مفهوم  

 – الگوي پیشنهادي بـا رهیـافتی فراینـدي   . مطرح می گردد» تعادل« و » اثربخشی« ، » کارایی « 
) ارزشـی (و غایتمندانـه )ابزاري(غایتمندانه ، حکمرانی خوب را سیستمی متشکل از ویژگیهاي فرایندي

اجتماعی معرفی می نماید کـه مـی بایسـت انـواع      و  در تمام حوزه هاي اداري ، اقتصادي ، سیاسی
توسـعه  بـه سـخن دیگـر    . نهادهاي نظام سیاسی بنابر موقعیت هرکشور در ایجاد آن نقش ایفا نمایند

با بکارگیري منطق فازي و طراحـی سیسـتم   . حاصل تعادل و روند افزایشی کارایی و اثربخشی است 
استنتاج فازي ، این امکان فراهم شده است که الگوي مذکور در شرایط واقعی مورد بهره برداري قرار 

ضـعیت حکمرانـی   با کمک این ابزار ، پژوهشگران ، مدیران و دولتمردان قـادر خواهنـد بـود و   . گیرد 
و از طریق تغییـر در مولفـه هـایی کـه از اهمیـت       ایندکشور را در اوضاع و احوال کنونی شناسایی نم

حکمرانـی  : کلیدي مفاهیم.   کنندبیشتري برخوردارند ، آینده را تحلیل و در راستاي بهبود آن تالش 
، پایگـاه   7م اسـتنتاج فـازي  ، سیست 6، تعادل 5، اثربخشی 4، کارایی 3، تصمیم گیري 2، سیستم 1خوب

  قواعد فازي
 

  

                                                
 واحد علوم تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی  دانشیار  ∗

 واحد تهران شمالاستاد یار دانشگاه آزاد اسالمی  ∗∗
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  مقدمه
اندیشه حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ، تسلط بر محیط و کاهش عدم اطمینـان ،  
بنیان شکل گیري علوم ، تالش انسانها ، جوامع و نظام هـاي سیاسـی در طـول تـاریخ بـوده      

چشـم انـداز   «: سـت دانشمند مشـهور توسـعه بیـان داشـته ا    » فرد ریگز«همانطور که . است 
اهـداف  . وضعیت مطلوب در نگاه انسانها و نظام هاي سیاسی بسیار متنـوع و گسـترده اسـت    

توسعه چندگانه اند ، این اهداف نه تنها با ارتقاء سطح تولید و مصـرف سـرو کـار دارد ، بلکـه     
بگونـه اي   در این معنا توسـعه . دغدغه آزادي ، عدالت ، امنیت و یکپارچگی انسانها را نیز دارد 

. اما لزوما از میان ارزشها ، اولـویتی را تعیـین نمـی کنـد     . است  »ارزش مدار « اجتناب ناپذیر
امکان دارد در طی دوره اي بر اهداف آزادي و مساوات تاکیـد شـود و زمـانی دیگـر افـزایش      

 اگـر توسـعه را افـزایش دامنـه    ). Riggs , 1970,p.27(» تولید و کاستن از فقر اولویت یابد
انتخابهاي آگاهانه و تصرف فزاینده در محیط تعریف نمـاییم ، آنگـاه از برابـر سـاختن آن بـه      

توسـعه مـی توانـد شـامل     . تنهایی با رشد اقتصادي یا آزادي ، یا عدالت اجتناب مـی نمـاییم   
قابلیت انتخاب کردن یا نکردن افزایش خروجی ها ، افزایش یـافتن یـا نیـافتن سـطح درآمـد      

ت قابلیتها به سوي توزیع عادالنه تر یا به سوي ارزشهاي زیبایی شناسـی یـا بـه    سرانه ، هدای
 , Riggs(سوي انواع مختلفی از خروجی هایی باشـد کـه از نظـر کیفـی و کمـی متفاوتنـد       

1970,p.27 .(   بعالوه همانگونه که در تعریف ، اهداف و ابعاد توسعه نگرشها و جهـان بینـی
. هاي دستیابی به آن نیز این گوناگونی قابل مشـاهده اسـت    هاي متفاوت وجود دارد در شیوه

یک خود و در بهترین حالـت  ژهر نظام سیاسی بر پایه جهان بینی و بنیانهاي فلسفی و ایدئولو
 . ا براي توسعه انتخاب می نماید با توجه به بستر تاریخی جامعه ، مسیر خاصی ر

ول اندیشه توسـعه ، نظریـه حکمرانـی    هم اکنون پس از فراز و نشیبهاي پیاپی در سیر تح
یعنی نحوه اداره کشور، شیوه تصمیم گیري و چگونگی تعامل بین دولت و مـردم و در نهایـت   

ایـن نظریـه بـدنبال یـافتن     . نظریه حکمرانی خوب بعنوان بنیان توسعه، پدیدار گشـته اسـت   
ادهـا و سـاختار   بر تحـول نه  يویژگیها و پیش نیازهاي توسعه است و بیش از هر عامل دیگر

. هاي درونی و قوانین رسمی و غیر رسمی جوامع براي دست یـافتن بـه آن تاکیـد مـی ورزد     
نخستین گزاره در نظریه حکمرانی این است که تنها مردم یک کشور می توانند بـراي توسـعه   
نسخه بنویسند و هیچ تجویزي بدون در نظر گرفتن شرایط بومی ، تاریخی و اجتماعی جامعـه  

  .نخواهد بود  مفید
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با عنایت به مطالب فوق ، در این پژوهش سعی بر آن است تا با طـرح نظریـه حکمرانـی    
خوب ، ابعاد ، پیش نیازها و ویژگیهاي توسعه و توسعه یافتگی در یک الگـوي منسـجم ارائـه    

و لذا در بخش دوم به مروري کوتاه از ادبیـات حکمرانـی خـوب پرداختـه خواهـد شـد       . شود 
الگـوي پیشـنهادي بـا     سـوم دربخش . هش در قالب پرسش آغازین، تبیین میگردد مسئله پژو

استناد بر ادبیات حکمرانی ،فلسفه سیاسی،فلسفه اخالق ، توسعه ، مدیریت و اقتصـاد  معرفـی   
، اعتبـار الگـوي   پنجمدر بخش . ، بحث مهم تعادل مطرح می گردد چهارمدر بخش . می شود

، با طراحی الگوي ریاضی مبتنی بـر نظـر   ششمدر بخش . یردمفهومی مورد ارزیابی قرار می گ
خبرگان ، الگوي مفهومی حکمرانی خوب در شرایط واقعی بکار گرفته مـی شـود و در بخـش    
پایانی، نکاتی چند در باب نتایج بدست آمده و برخی امتیازات و نوآوریهاي الگـوي پیشـنهادي   

  .   نسبت به سایر مطالعات بیان می گردد
  

   پژوهش ادبیات
المللی قرار گرفـت   در دستور کار مجامع بین8»بعد اقتصادي« واژة حکمرانی خوب ابتدا در 

المللی مالی بـه کشـورهاي در    هاي توسعه از جانب مؤسسات بین شرط کمک و به عنوان پیش
نیـز بـه آن    9»بعـد سیاسـی  « بعدها عالوه بر بعد اقتصادي، . حال توسعه و فقیر مطرح گردید

شـامل  (هاي اخیر حکمرانی خوب شامل دمکراتیـزه نمـودن سیاسـت     تعاریف دهه. شدافزوده 
اکنـون رویکردهـا و   . بوده است 10»آزادسازي اقتصادي«و ) گویی و حقوق بشر انتخابات، پاسخ

رویکـردي  ،  11»سازمان ملـل متحـد  « المللی مانند هاي بین نگاه تازة مجامع جهانی و سازمان
هـاي   و تعیین ویژگـی از تعریف  12»برنامه توسعه ملل متحد« هدف. افزاري است انسانی و نرم

  .اي زندگی کنند که حکومت خوب داشته باشد حکمرانی، این است که مردم در جامعه
برخـی از سـازمانهاي   . حکمرانی خوب با رویکردها و اهداف گوناگون تعریف شـده اسـت   

بـراي مثـال    .ی نگریسته اندجهانی و پژوهش هاي علمی با هدف توسعه اقتصادي به حکمران
برنامـه جـامع کـاهش فقــر و    « و  )2002( 14»اتحادیـه اروپـا  « ، )1992 (13»بانـک جهـانی  «

، بر جنبه هاي اقتصـادي و مـدیریتی حکمرانـی از قبیـل     )2002( 15»استراتژي رشد در ویتنام
ـ    ربخش، تخصیص کار آمد منابع ، رفع فقر ، رشد اقتصادي ، ایجاد اداره امور دولتـی کـارا و اث

برخی دیگر آن را با هدف توسعه سیاسـی تعریـف نمـوده    . ریشه کنی فساد و تاکید نموده اند 
از نگاه آنها جنبه هاي متنوع دمکراسی مانند انتخابات ، سیستم نمایندگی ، کثرت گرایـی،   . اند
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مشارکت شهروندان در تصمیم گیري ، عدم تمرکز سیاسی ، آزادي هاي مـدنی ، مشـروعیت   
موسسـه  «بطور مثـال  . ارتقاء سطح جامعه مدنی و  از اهمیت ویژه اي برخوردار است  دولت ،

حکمرانـی   17»دانشگاه تکنولوژي سیدنی« و )1998( 16»توسعه بین الملل ایاالت متحد آمریکا
از سویی دیگر ، برنامـه توسـعه سـازمان    . خوب را از دیدگاه سیاسی مورد بررسی قرار داده اند 

حکمرانی خوب را با دو هدف توسـعه اقتصـادي و توسـعه سیاسـی      )1997؛2002(ملل متحد 
این دسته از نهادها ، حکمرانی خوب را در حضور ویژگیهایی نظیـر شـفافیت ،   . تبیین کرده اند

حاکمیت قانون ، مشروعیت، شایسـتگی ، پاسـخگویی ، مسـئولیت پـذیري ، اجمـاع ، وجـود       
  . می دانند  دیدگاه استراتژیک در میان رهبران و مدیران

س از مطالعه ادبیات حکمرانی ، این نتیجه حاصل شد که الگویی از حکمرانی خـوب کـه   پ
اکثـر  . دربرگیرنده ابعاد کاملی از فرایند توسعه و توسعه یافتگی باشد،  بـه چشـم نمـی خـورد     

مطالعات صرفا به بیان فهرستی از ویژگیها اکتفا نموده اند نـه طراحـی الگـویی کـه نمایـانگر      
بعنـوان مثـال عـده اي از پژوهشـگران بـه بیـان       . جنبه هاي گوناگون حکمرانی خـوب باشـد  

ویژگیهایی نظیر عدالت ، حق اظهار نظر و اعتراض   پرداختـه انـد کـه صـرفا نشـان دهنـده       
مظاهر و تجلیات توسعه است و به جـوهره توسـعه کـه ترکیبـی از نهادهـا و فرایندهاسـت و       

از سـویی دیگـر برخـی از محققـان و     . است توجهی نکـرده انـد   عدالت و آزادي منبعث از آنه
محافل علمی بر ابزار تحقق حکمرانی خوب تمرکز نموده اند و ویژگیهـایی نظیـر خـط مشـی     
هاي کالن اقتصادي، تخصیص کار آمد منابع ، کیفیت اداره دولتی و بوروکراسی را به عنـوان  

موع هر یک از پژوهشـها بنـابر نـوع    در مج. مشخصه هاي اصلی حکمرانی خوب برشمرده اند
رویکرد ، تاکید و اهدافی که دنبال می کرد ، به بیان چند ویژگی خاص پرداخته کـه قـادر بـه    

  .پوشش دادن مجموعه ویژگیهاي حکمرانی خوب نبوده است 
نخسـت آنکـه    :در یک تحلیل کلی می توان از این مطالعات چند نکته اساسی را دریافـت 

کننده و همکارانـه بـین دولـت،     وان بوجود آورنده روابط متقابل ، حمایتحکمرانی خوب به عن
ماهیت روابط بین ایـن سـه گـروه فعـال و     . جامعه مدنی و بخش خصوصی معرفی شده است

هاي قدرتمند براي تسهیل تعامل بین آنها جزء مفروضـات مهـم و اساسـی     ضرورت مکانیسم
: هـومی کـه داراي چنـین ویژگیهـایی باشـد     دوم ، حکمرانی خوب به عنـوان مف  .شود تلقی می

بینـی آینـده،    سازي، پاسخگویی، حاکمیت قانون، توانـایی پـیش   مشارکت، شفافیت در تصمیم
سوم ، تفاوت میان سـیاقها و موقعیتهـا   . هاي مدنی تعریف شده است اعمال دمکراتیک، آزادي

در واقـع  . گـردد  سبب شده تا مجموعه اي از ویژگیهاي متنوع در باب حکمرانی خوب مطـرح 
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. هاي حکمرانی خوب وجود دارد، از نوع ایدئولوژي ـ بومی است  هایی که در بارة شاخص جدال
شـود براسـاس نـوع اداره عمـومی و      آنچه که براي ارزیابی و سنجش حکمرانی انتخـاب مـی  

این اخـتالف هـم در تعـداد و نـوع و     .سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی  کشورها است  چارچوبهاي
خصوصیات هنجاري این چارچوبهـا سـبب   . تفسیر و تعریف ویژگیها قابل مشاهده است هم در

بـه عنـوان   .موقعیتی می شودکه حتی ویژگیهاي مشابه، تفاسیرمتفاوت و متنوعی داشته باشـد  
معناي تقریبا یکسانی در ذهن آدمی ایجاد مـی   پنجره مثال پدیده هایی مانند درخت، آب، میز،

دد و تکثر معانی ویژگیهاي حکمرانی خوب نمایانگر هنجاري بودن ایـن  کنند ، در صورتیکه تع
اي است براي دست یافتن به یک یا چند هـدف   ، حکمرانی خوب وسیلهچهارم. اصطالح است

حکمرانی خوب براي چه؟ پاسخ به این سؤال متفاوت است و بستگی دارد به ماهیـت  . مطلوب
، حکمرانـی بـراي توسـعه اقتصـادي و     »فقر حکمرانی به منظور کاهش« براي مثال  .»چه« 

گیري حکمرانی خـوب بوسـیلۀ تعیـین نتـایج مطلـوب       هاي اندازه و  بنابراین شاخص» کارایی
در نتیجه مجموعۀ متفاوتی از ویژگیها براي ارزیابی حکمرانی مـورد اسـتفاده   .شوند شناخته می

تعریـف ثـابتی وجـود     . ی داردهـا بسـتگ   گیرد که به ماهیت نتایج مورد انتظار در سؤال قرار می
عقاید گوناگون در .وجود دارد) حکمرانی خوب(ندارد،اما عقاید زیادي درباره آنچه که باید باشد 

 در ادبیـات  .جستجوي معنائی هستند که ممکن است در همه  شـرایط صـحیح بـه نظـر آیـد     
 ي اسـت یک اصطالح هنجارحکمرانی خوب اشاره شده است که  موضوعبه این  حکمرانی نیز

  )Landman,2003(تعریف شود 18»بستر«که می بایست به اقتضاي 
از تازه تـرین مباحـث توسـعه در جهـان کنـونی       »نظریه حکمرانی خوب    «از آنجا که  

است و ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر نیازمند درکی عمیـق و گسـترده تـر از عوامـل ،     
د تر و اثربخش تر نماید ، لـذا پـژوهش حاضـر بـه     مولفه ها و ویژگیهایی است که آن را کارآم

دنبال تعیین و شـناخت ویژگیهـاي بنیـادین حکمرانـی خـوب مـی باشـد و در ایـن راسـتا در          
جستجوي الگویی است که بتوان بوسیله آن مشخصـه هـاي حکمرانـی خـوب را در کشـورها      

قالـه اینگونـه   مـع الوصـف، پرسـش آغـازین ایـن م     . ارزیابی و تجویزهاي الزم را بعمل آورد 
چگونـه میتـوان الگـویی بـه منظـور تبیـین ویژگیهـاي بنیـادین         «: صورت بندي شده اسـت  

حکمرانی خوب، طراحی نمودکه توام با حفظ یک نگاه کلی و جامع از جهان شـمول گرایـی و   
  »  مطلق گرایی پرهیز نموده و جنبه هاي اساسی حکمرانی را به نمایش بگذارد؟
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  نی خوب الگوي پیشنهادي حکمرا
از نگاه این پژوهش ، حکمرانی نه تنها درباره چگونگی اعمال قـدرت اسـت بلکـه دربـاره     

بنابراین درك کامل واقعیـت پیچیـده حکمرانـی هنگـامی     .نتایج و پیامدهاي قدرت نیز میباشد
میسر می شود که تمام ساختارها ، فراینـدها، بـازیگران ، کارکردهـا و اهـداف را در ارتبـاطی      

  .منظور از چگونگی و نتایج اعمال قدرت همان فرایند تصمیم گیري اسـت   .ر برگیردتعاملی د
اصوال بحث در باب چگونگی اعمال قدرت ، پاسخگویی بـه پرسشـهاي بنیـادینی اسـت کـه      

در . انـد  و اندیشمندان در عرصه  علوم اجتماعی بـا آن مواجهـه    سیاستدولتمردان در دنیاي 
نی، تصمیم گیري در این باره است که چه کسی ، چـه چیـزي   واقع موضوع  اساسی در حکمرا

ــت آورد   ــام بدســـ ــه هنگـــ ــا و چـــ ــه ، کجـــ ــاظمی، (.، چگونـــ  )1381و1379کـــ
)Sapru,2006,p.383;World Bank,2000,p.23  (  .    حکمرانـی نحـوه  اعمـال

بـا فراینـد   » چگـونگی «اصـطالح  .اقتدار سیاسی در راستاي تحقق خواسته هاي مردم اسـت  
ایـن بـدان معنـا    . مرتبط است افراد ، تخصیص منابع ونش راهکارها ، ساختارها انتخاب و گزی

در ایجاد محـیط سیاسـی ، اجتمـاعی و     می بایست )دولتی و غیر دولتی ( است که حکمرانان 
عمل حکمرانی با فرایند تصمیم گیـري  از سویی دیگر . نقش خالقانه اي ایفا نمایند  ،اقتصادي

حکمرانـی یـا   .قابـل مقایسـه اسـت     م ، اجراي تصمیم و ارزیابیکه شامل گامهاي اخذ تصمی
است ، اگر بنا به گفته سایمون جوهره مـدیریت را تصـمیم   نحوه اداره کشور  مستلزم مدیریت 

بـر تصـمیم گیـري اسـتوار      حکمرانی نیـز بنیان گیري بدانیم می توان چنین استنتاج نمود که 
   .است

بطـور مثـال    . ویکردهاي گوناگون تعریف نمـوده انـد  البته تصمیم گیري را با شیوه ها و ر
تصمیم گیري یعنی یک انتخاب از بین چند گزینه ، تصمیم گیري یعنی یک جریـان فکـري ،   

ــد    ــک فراین ــی ی ــري یعن ــمیم گی ــاییان ، (تص ــوانی   1385رض ــریف زاده؛ ال  ؛ 1379،  و ش
بیشتر به معنـاي تـدبیر   به لحاظ واژه شناسی نیز واژه حکمرانی ). 1379فخیمی  1369الوانی،

از آنجا کـه فراینـد تصـمیم گیـري در حـوزه هـاي       . خردمندانه امور در نظر گرفته شده است 
گوناگون عمل اجتماعی نظیر سیاست ، اقتصاد، اداره و توسط بازیگران و فعاالن مختلف مانند 

انجام می دولت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی و با اهداف و ارزشهاي متنوع و احیانا متضاد 
شباهت دارد تا یک سیسـتم منفـرد و تـک     گیري پیچیده سیستم تصمیمگیرد، بیشتر به یک 
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تصمیم گیري است بگونه اي که شامل تمـام جنبـه    سیستمبه تعبیر دیگر حکمرانی،  .منظوره 
   .و نتایج حاصل از آن می شود) سیاسی، اقتصادي ، اداري، اجتماعی ( هاي اعمال اقتدار 

بحث مـی   مفهوم تعادل و آنچه که در این پژوهش مورد نظر استباب ش در در این بخ 
بـا   )اجزاء(و روابط میان گونه ها )اجزاء( موزانه اي پایدار بین گونه ها معنايبه  را  تعادل . شود

در تعریفـی دیگـر تـالش سیسـتم در حفـظ       .تعریـف نمـوده انـد    سیسـتم یکدیگر و با زمینه 
زاهـدي ،  ( دوده اي معین به منظور ادامه حیات سیستم اسـت  متغیرهاي ضروري خود، در مح

ازدیدگاه این پژوهش ،تعادل معناي ثابت و از پیش تعیین شده اي ندارد بلکه با توجـه   ).1376
. تعیین مـی گـردد   سیستمو سطح هویت تعادل بنا به نوع .به بستر حکمرانی تعریف می شود 

یکدیگر تفاوت دارند  ، نوع تعادل نیز در هریـک از  با ) نظامها ( همانطور که مراتب سیستمها 
بطور مثال در سیستم هاي مکانیکی تعادل در معنـاي ثبـات بکـار مـی رود     . آنها متغیر است 

حال آنکه در سیستمهاي ارگانیکی ، تعادل یعنی خود تظیمی و در اکولوژیها مفهوم سـازگاري  
کار نوع خاصی از تعادل در این پژوهش مـورد  بنابر این انتخاب خود  .و پایداري را القا می کند

البتـه بیشـتر   . اساسا نظریه سیستمها با کـاربرد خاصـی از قیـاس مالزمـه نـدارد      . نظر نیست
کاربردهاي این نظریه بر مدلهاي مکانیکی و ارگانیسمی است و این مسـئله حقیقـت مزبـور را    

است که بـر اسـاس آن نظـام     تاکید بحث در نظریه سیستمها بر شیوه اي. پنهان نموده است 
آنچه که در ایـن نظریـه اهمیـت     .در درون خود و در ارتباط با محیطش سازماندهی می شود 

 این نظریه بدنبال آن است کـه بـه شـناختی   . دارد درك هوشمندانه نحوه تعامل عناصر است 
پدیـده   فراتر از ماهیت اساسی ماشین ، ارگانیسم و اکولوژي یا هر آنچه به روشن شدن اصـل 

انتخاب نوع خاصی از قیاس براي نشان دادن سیسـتم ،  . هاي اجتماعی می انجامد دست یابد 
مانع تحلیل سیستمی می شود ، ژیرا هر قیاس نوع خاصی از ساختار را توام بـا الگـوي فراینـد    

.  )1386بوریل و مورگـان،  (اطالعات ، مبادله ، تعادل رفتار و امثال آن را مسلم فرض می کند
ر واقع این کار قبل از تحلیل تفصیلی ساختارحکمرانی و شیوه عمل بـازیگران آن بـه منزلـه    د

. در مباحث بعدي این موضوع بوضـوح قابـل مشـاهده اسـت      .تجویز قبل از  تشخیص است 
بـه  ) بازیگران اصلی شامل دولت ، بازار و نهادهـاي مـدنی   ( سازماندهی متغیرهاي حکمرانی 

ان پذیر است و تعـادل بـین آنهـا بـه معنـاي سـهم مسـاوي آنهـا در         شیوه هاي گوناگون امک
نـوع   نقش تعیین کننـده در )نوع سیستم (آنچه مسلم است ، ظرفیت جامعه . حکمرانی نیست 

                              .تعامل و تعادل متغیرهاي حکمرانی ایفا می نماید 
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ـ   راي تحلیـل و ارزیـابی حکمرانـی    از دیدگاه پژوهش حاضر اینگونه به نظر می رسد کـه ب
و ) فعالیتها،تصـمیمات و تمهیـدات  (دهـیم   خوب باید به تحلیل روابط بین آنچه که انجام مـی 

در واقـع حکمرانـی   . بپـردازیم ) اهداف و ارزشها(خواهیم بشویم یا به دست آوریم  آنچه که می
بایـد بـدنبال    بنـابر ایـن  . هاسـت  خوب مستلزم یـافتن ابزارهـاي مـرتبط و متناسـب بـا ارزش     

. ویژگیهایی بود که هم تبیین کننده منابع و فراینـدها باشـد و هـم در بردارنـده نتیجـه و اثـر      
هـاي   شـاخص . اي است براي دست یافتن به یک یا چند هدف مطلوب حکمرانی خوب وسیله

  .شوند گیري حکمرانی خوب بوسیلۀ تعیین ابزارهاي مناسب و نتایج مطلوب شناخته می اندازه
اثـر  . ا میزان موفقیت سیستمها را بر مبناي تحقق کـارایی و اثربخشـی مـی سـنجند    اساس

بخشی و کارایی به آنچه که انجام می دهیم و این که چگونه انجام مـی دهـیم مربـوط مـی     
. کارایی یعنی درست انجام دادن وظیفه و به رابطه بـین ورودي و خروجـی اشـاره دارد    . شود 

. ینی بازده بیشـتري بـه دسـت آوریم،کـارایی را افـزایش داده ایـم       براي نمونه اگر از نهاده مع
پول، افـراد و تجهیـزات   کـه کمیـاب هسـتند ،      : کارایی با چگونگی استفاده از منابع ورودي 

 رابینـز ( در حالیکه  میزان دستیابی به اهـداف تعیـین شـده را اثربخشـی گوینـد      . ارتباط دارد 
حکمرانـی نیـز در دو بعـد کـارایی و      سیسـتم یـابی  مطابق ایـن سـخن ارز  ) .  19.ص ،1385

این دو بعد در تعامل و ارتباط دوسـویه بـا یکـدیگر قـرار دارنـد و      . اثربخشی قابل طرح است 
بعـد اول شـامل منـابع ،    . تعادل بین این دو بعد، شرط اساسی تحقق حکمرانی خـوب اسـت   

کمرانی بکار گرفته می شود و بعد فرایندها ، نهادها و مکانیسمهایی است که بعنوان ابزار در ح
  .حکمرانی است  سیستمدوم در برگیرنده نتایج حاصل از عملکرد 

مقاله حاضر تعادل بین دو بعد کارایی و اثر بخشـی   ها،سیستمدر راستاي ویژگی تعادل در 
را یک ضرورت قطعی در جهت بقا سیستم سیاسی و حکمرانی خوب  دانسته و تـوام بـا ایـن    

رتقا به سطوح باالتر اثربخشی  ازطریق بهبود مستمر متغیرهاي کارایی تاکیـد مـی   تعادل ، بر ا
مولفه هـاي اثربخشـی   (  اما در باب نوع تعادل ، شیوه تعامل و نحوه سازماندهی متغیرها .ورزد

که به تعادل مورد نظر می انجامد هیچ گونه تجویز خاصی ارائه نمی دهد زیرا همـه  ) و کارایی
بسته به هدف سیستم حکمرانی ، خواست ، میزان بلوغ و ظرفیت سیستم اسـت  موارد مذکور وا

یادآوري این نکته نیز ضـروري اسـت کـه هـر گونـه تغییرکمـی و کیفـی در ویژگـی هـاي          . 
اثربخشی  بعنوان بخشی از ستاده سیستم عالوه برآن که بر یکـدیگر تـاثیر مـی گذارنـد ، در     

بعنوان مثـال  . غیرهاي کارایی نیزتاثیر مستقیم دارند مت) یا رکود و اضمحالل ( توسعه و تکامل
افزایش یا کاهش  ثبات اقتصادي عالوه برآنکه همبستگی متقابل بـا رفـاه ، عـدالت و آزادي    
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اقتصادي دارد ، شرایطی فراهم می آورد که بـر میـزان مطالبـات ، خواسـته هـا و حمایتهـاي        
تغیر هاي اثربخشی به عنوان ورودي یـا داده  به تعبیر دیگر م. سیاسی و مدنی تاثیر می گذارد 

حکمرانـی بتوانـد یکپـارچگی     سیسـتم چنانچه . در بعد کارایی حکمرانی خوب ظاهر می شود 
موفق به جـذب  حقیقت در  خود را حفظ نماید و بر پیچیدگی ها و تنوع  عملکرد خود بیافزاید ،

سد و در غیر این صورت ، یعنـی  شده و به درجه باالتري از تکامل می رخواسته ها و حمایتها 
، باعث بر هم خـوردن نظـم سیسـتم و نهایتـا      ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات و حمایت ها

ضرورت وجود دو بعد کارایی و اثربخشـی در حکمرانـی خـوب را     .  اضمحالل آن خواهد شد 
در سـطح  هـر تصـمیم   . می توان با روایت دیگر و مطابق با تعریف تصمیم گیري تبیین نمـود 

کالن یا خرد داراي هدف بوده و باید دو ویژگی اساسی داشته باشد کـه عبارتنـد از کـارایی و    
در واقع اگر بپذیریم که انجام درست کار درست ، مالك خوب بودن یـک تصـمیم   .اثربخشی 

را به دو ویژگـی کـارایی و اثربخشـی تقسـیم     ) تصمیم گیري( است ، آنگاه می توان حکمرانی
منظور از کارایی قابلیـت  . این تعبیر حکمرانی خوب به معناي حکمرانی بهره ور استبا  .نمود 

تکنولوژیک و نحوه بکارگیري آنهاسـت و   و انسانی بسیج منابع ملی اعم ازمنابع  مادي، مالی،
منظور از اثر بخشی ، میـزان دسـتیابی بـه اهـداف از پـیش تعیـین شـده هـر نظـام سیاسـی           

در مواجهـه بـا   ) به معناي کلـی  ( قابلیت هاي سیستم سیاسی بخش کارایی به سنجش .است
چالشها می پردازد و بخش اثر بخشی به سنجش میزان نیل به اهـداف تعیـین شـده مبـادرت     

  . می ورزد 
در قالـب نظریـه سیسـتم هـا ، فراینـد       »حکمرانی خـوب   «پس از تبیین چارچوب کلی  

از دو بعد کارایی و ) تصمیم گیري( نی حکمرا سیستمتصمیم گیري و ضرورت برخوردار بودن 
اثربخشی می توان در تایید این انتخاب بر پایه ادبیات حکمرانی به مواردي که در پی می آیـد  

، اکنون در ادبیات حکمرانی عالوه بر کـارایی   » 19استیلمن «بر مبناي مطالعات :  استناد نمود
ومی در بستر پیچیده سیاسـی تاکیـد   خیر عم تحققو اقتصادي بودن و اثر بخشی مدیریتی، بر 

در پارادایم مدیریت دولتی نوین نیز کـارایی و  ) .,pp.17-28 2005, Stillman(می شود  
) 1380هیـوز ،  ( اثر بخشی ، ویژگی هاي اصلی نظام اداري و سیاسـی محسـوب مـی شـوند     

دانسته و آن  اثر بخشی و کارایی را از ویژگیهاي حکمرانی خوب  »20ویکیپدیا «دائره المعارف.
وجود فرایندها و نهادهایی که نتایج آنها برآوردن نیازهـاي جامعـه   : را اینگونه تعریف می کند 

اسـتفاده پایـدار از منـابع     وباشد و توام با آن از منابع در اختیار خود بهترین اسـتفاده را نماینـد   
بـه حـداکثر    ب ،از دیدگاه نظریه حکمرانی ، هدف حکمرانی خـو  .طبیعی و حفاظت از محیط 
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عمومی و توسعه پایدار انسانی، رضایت مـادي و معنـوي بـا رفـع نیازهـاي      رساندن بهزیستی 
در حالیکـه  . اساسی و حمایت از حقوق اساسی از قبیل آزادي و گسـترش دایـره انتخابهاسـت    

حکمرانی بد یا ضعیف، موجب رشد کندتر ، خدمات ناکارآمد و فرصت هاي ازدست رفتـه مـی   
یـاد مـی    »کـارایی و اثربخشـی    «ادبیات نظریه حکمرانی از این مقوله تحت عنوان در .شود 
با عنایت به مطالب بیان شده ، در  تقسیم حکمرانـی خـوب  بـه دو بعـد کـارایی و اثـر       .شود 

بدین معنا که در حکمرانی خـوب  . بخشی به این نکات با دیدگاهی گسترده  توجه شده است 
ر بکارگیري درست و بسیج مناسب منابع ملی ، هدف افزایش خیـر  با یک نگاه کالن ، عالوه ب

پس از آنکه حکمرانی به ابعاد کارایی و اثربخشـی تقسـیم شـد، ضـرورت      .عمومی نیز هست 
. دارد که جهت شناخت و تعریف هر یک از این مفاهیم ، آنها را به مولفه هـایی تجزیـه نمـود   

دگی نمیتوان روابط بین پدیـده هـا و اجـزاء را    اصوال براي حل مسائل پیچیده که در آن به سا
بطـور  . کشف و توصیف نمود ، آنها را بر اساس یک منطق علمی تقسـیم بنـدي مـی نماینـد     

برمبنـاي سـطوح    ،) اقتصادي ، سیاسـی، اجتمـاعی   ( مثال طبقه بندي براساس  حوزه تحلیل 
داده ، فراینـد ،  ( و طبقـه بنـدي سیسـتمی     )   3سـطح   ، 2سطح  ، 1سطح ( سله مراتبی لس

از جمله ابزارهایی هستند که بوسیله آنها مـی تـوان سیسـتمهاي وسـیع و پیچیـده را      ) ستاده 
بر مبناي این استدالل ،بعد کارایی به مولفـه هـاي   . تحلیل و روابط بین اجزا آن را تبیین نمود 

اقتصـادي   عی، اجتماعی و بعد اثربخشی نیز به مولفه هاي اجتما -اداري ، اقتصادي ، سیاسی
البته شواهد موجود در ادبیـات نیـز ایـن اسـتدالل را تاییـد مـی        .قابل تقسیم است و سیاسی 

توسعه بصورت یک کـل مـورد بحـث قـرار     «ي بیان می دارد که اصوال هدبراي مثال  نماید،
نمی گیرد ، بلکه به بخشهاي مختلف مانند توسعه اقتصادي و سیاسی تقسـیم و  هـر بخـش    

عالوه بر این  بانک جهانی، ) .1381هدي ، ( مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد بطور مجزا 
برنامه توسعه ملل متحد ، موسسه توسعه بین الملل آمریکـا   و دیگـر سـازمانهاي مسـتقل در     
مدلی که بیانگر ویژگی هاي حکمرانی خوب است،آن را به دو بعد اقتصادي و سیاسی تقسـیم  

بـاالترین   الگـوي پیشـنهادي در   در) .   (Landman, 2003 ; Weiss ,2000نموده اند
پـس از آن ایـن مفهـوم بـه دو بعـد کـارایی و       .سطح مفهوم حکمرانی خوب قرار گرفته اسـت 

هر بعد به  مولفه هایی در قالب حوزه هاي تحلیل تقسیم بنـدي  . اثربخشی تقسیم شده است 
گرفته شده است و در نهایـت بـراي   براي هر حوزه نیز ویژگیهایی اساسی در نظر . شده است 

ارزیابی و سنجش هر یک از ویژگیها، شاخصهایی در قالـب نهادهـا و وظـایف آنهـا پیشـنهاد      
خالصـه  پس از توضیحی که در باب ساختار الگو حکمرانی خوب بیان شد ، اکنون به .گردیده 
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وي حکمرانـی  اي از تئوریهایی که بعنوان مفروضات اساسی یا زیربناي فکري در طراحـی الگـ  
  :می شودخوب بکار رفته است،اشاره 

 سیستمها عمومی بر مبناي نظریه الگوچارچوب کلی  •
تقسیم حکمرانی به سه بخش دولت ، جامعه مدنی و  :از منظر سیاست هنجاري  •

  جمع بندي ارزشهاي بشري در چهار مقوله آزادي، عدالت ، امنیت و رفاه وبخش خصوصی 
د مفهوم تعادل و تناسب بین خواسته هاي مردم و ورو: وسعهت از منظر ادبیات •

بحث توسعه اداره امور و اداره امور  ، قابلیتهاي نظام سیاسی، تئوري تعادل اداره و سیاست
  توسعه با رویکرد نهادگرایی نوین و توسعه
توجه بین همگرایی مطالعات و ادغام ویژگیهاي تکراري  :از منظر ادبیات حکمرانی  •

 ویژگی اصلیو مشابه تحت یک 
 .پـارادایم مـدیریت دولتـی نـوین صـرفا در بحـث اداره       و تئوري اقتصاد نهاد گرایی نوین •

در قسـمتهاي بعـد در بـاب    .مرانی خوب را نشـان مـی دهـد    حک الگوي پیشنهادي)  1(شکل
 .الگو توضیحاتی ارائه می شودویژگیهاي درونی 

  
  الگوي پیشنهادي حکمرانی خوب -1شکل
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انمند و کامال تخصصی از پیش نیازهاي اساسی توسـعه محسـوب مـی    وجود یک اداره تو
همه دانشمندان با نظر آلموند و پاول در مورد نقش کلیدي بوروکراسی در فرایند توسعه . شود 

سیاسی موافق هستند و با این ایـده کـه سیسـتم سیاسـی نمـی توانـد بـدون داشـتن نـوعی          
نمنـدي داخلـی ،توزیـع یـا اسـتخراج برسـد ،       بوروکراسی دولتی مدرن به سطح باالیی از قانو

؛ طـاهري،   1381؛ هـدي ،  Riggs    Stillman ; 2005 ، 1976(هماهنـگ هسـتند   
درباره مشخصه هـاي بوروکراسـی ، برخـی از پژوهشـها بـر      .  ) 1379،  و هیوم ؛ ترنر 1384

و عـدم  حاکمیت قانون ، مدیریت مالی ، کارآمدي درآمدي، کیفیت اداره دولتـی ، پاسـخگویی   
، برخـی دیگـر بـر    )   Punyaratabandhu,2004(فساد در بخش دولتی تاکید نموده انـد 

با عنایت بـه  ) .   Compos&Nugent,1999(کیفیت بوروکراسی ، و کارایی بوروکراسی 
بـه عنـوان یـک     »کـارایی اداري  «این موضوع که اداره ابزار و موتور محرکه توسـعه اسـت ،  

لذا در ایـن نوشـتار ، مـدیریت    . در نظر گرفته شد »رانی خوب حکم«ویژگی ضروري در  الگو 
که در کلیـه  )  نیروي انسانی، منابع مالی ، منابع مادي و تکنولوژي (بر مبناي چهار منبع اصلی

وارد می شوند ، به همراه تصمیمات شایسته اجرایی ، تحت عنوان »  داده«سازمانها  به عنوان
   .کمرانی خوب ، قرار داده شده استدر الگو ح» کارایی اداري«مولفه 
آنچه که در کارایی اداري مورد نظر می باشد ، تحول درونی  سیستم بوروکراسی اسـت و   

هـدف، توانمندســازي آن در زمینـه بکــارگیري عقالیـی منــابع انسـانی ، مــالی ،   در جهــت     
بـر سـر    اصوال در بحث کارایی اداري سخن. پاسخگویی بهتر به مردم و بخش سیاسی است 

این است که ساختار دولتی در ارتباط با چهار منبع اصلی که در اختیارش است، چگونه  عمـل  
بهـره  سیاسـتها و روشـهایی    چهبطور مثال درباره تامین نیروي انسانی متخصص از .می کند 

 «می گیرد ؟ یا تخصیص بودجه بر چه منطق و روش علمی استوار است ؟  بـه عبـارت دیگـر   
  .در این شاخه از الگو مورد تاکید می باشد »توسعه اداره 

 »اداره توسـعه   «بحث درباره  به اجتماعی  و کارایی اقتصادي ، -دو شاخه کارایی سیاسی
این دو شاخه نمایانگر قابلیـت سیسـتم در مقابلـه بـا       »الگو حکمرانی خوب «در  . می پردازد

)  بعـد اثربخشـی   ( امنیـت و آزادي مسائل و چالش هاي اساسی جامعه  مانند رفـاه ، عـدالت ،   
منظور از قابلیت ؛ تمهیدات، فرایندها ، سـاختارها و قـوانینی اسـت کـه دولتهـا جهـت       . است 

بـه عبـارت دیگـر نظـام سیاسـی در شـاخه کـارایی اداري ،        .  دستیابی به توسعه می اندیشند
 -تصـادي و سیاسـی  توانمندیها و ظرفیتهاي درونی خود را ارتقا می دهد و در شاخه کارایی اق

  .  اجتماعی از ظرفیت بدست آمده در جهت ایجاد، ترویج و افزایش خیر عمومی می کوشد 
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بـه سـخن دیگـر    . ایجاد بستر مشارکت ، شفافیت و حاکمیت قانون برعهـده دولتهاسـت   
، مـدیریت شـفافیت و مـدیریت قـانون     دولتها موظفند که به اعمال اقتدار، مدیریت مشارکت 

ظور از دیدگاه استراتژیک ، مشارکت ، شفافیت و حاکمیت قانون ، در هر دو شـاخه  من. بپردازند
اجتماعی ، ایجاد فضاي مناسب جهـت شـکل گیـري نهادهـا و      –کارایی اقتصادي و سیاسی 

  . قوانینی است که خواسته هاي مردم بوسیله آنها تحقق می یابد 
مشارکت ، مـدیریت شـفافیت    مدیریت ویژگیهاي دیدگاه استراتژیک،، بین  حاضر پژوهش
آزادي ،  ویژگیهـاي و تجلی نتایج حاصـل از آن یعنـی   ) ویژگیهاي فرایندي (قانون و مدیریت 

 آزادي ،( نشـانه هـاي توسـعه     .تفکیک قائل شده اسـت  ) ویژگیهاي ارزشی (امنیت و عدالت 
اسـت کـه    بـدیهی . محصول قابلیت توسعه اداره و  اداره توسـعه اسـت  ) امنیت ، عدالت ،رفاه 

خواسته ها و حمایـت هـا   (پیامدهاي توسعه در بعد اثربخشی به عنوان چالش ها و منابع جدید 
به سیستم بازگشته و در صورتی که سیستم قابلیتهاي افزونتـري را در خـود بوجـود آورده و    ) 

ء بـه  حفظ نماید ، میتوان امیدوار بود که نه تنها تعادل بین دو بعد بر قـرار باشـد ، بلکـه ارتقـا    
مولفه ها و شاخص هاي کارایی حاصـل تفحـص و   . سطوح باالتر توسعه نیز امکان پذیر گردد

. دیدگاه هاي سازمان هاي مستقل وکشور هـاي گونـاگون اسـت     تطبیق نظریه هاي توسعه ،
اجتمـاعی بـر اسـاس همگرایـی مطالعـات و میـزان        -سیاسی شاخص هاي کارایی اقتصادي،

خاب شده که تقریبا مجموعه ویژگیهاي حکمرانی خـوب را کـه در    اهمیت آنها به گونه اي انت
بعد اثر بخشی نیزبـه مولفـه    .ادبیات پژوهش تحت عناوین و اهداف مختلف آمده،پوشش دهد 

هر یـک  .اقتصادي تقسیم شده است  اثربخشیاجتماعی، اثر بخشی سیاسی و  اثربخشیهاي 
استخراج و بـر   که از ادبیات پژوهش از مولفه هاي مذکور خود به شاخص هایی ختم می شود

مولفه ها و شاخصهاي اثـر بخشـی نتیجـه مطالعـه     .اساس یک منطق علمی منظم شده است 
این متغیرهـا شـامل ویژگیهـاي آزادي ، عـدالت ،      .هنجاري می باشد –دکترین هاي سیاسی 

ت کـه  ویژگیهاي مذکور چکیده ارزشهاي بشري درطول تـاریخ اسـ  . رفاه، ثبات و امنیت است 
؛ 1379؛ کـاظمی، 1369؛ الـوانی، 1384طـاهري، (در مجموع مورد توافق اندیشمندان می باشـد 

البته برخی از متفکرین وجود تنها یک ویژگی نظیر عـدالت  یـا امنیـت را    ) .     1381کاظمی،
اما با جمع بنـدي نظـرات و آراء صـاحبنظران    . به عنوان ارزش مطلق جوامع مطرح می سازند 

بعالوه، پـژوهش حاضـر سـعی نمـوده تـا      . را در این چهار ویژگی خالصه نمود  می توان آنها
در این راستا با .حکمرانی را در حضور ویژگیهاي اثربخشی خالصه نماید سیستمنتیجه کارکرد 

جمع بندي و یکپارچه کردن ویژگیها و شاخصهاي جزیی در ادبیات حکمرانی ، آنهـا را تحـت   
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عدالت ، طبقه بندي و مصداقهایی براي ارزیابی و سنجش آنها یک عنوان کلی نظیر آزادي یا 
  .برشمرده است

در الگوي پیشنهادي، دولت ، جامعه مدنی، و بخش خصوصی بازیگران و فعـاالن  اصـلی   
ذکر این نکته ضروري است کـه هریـک از ویژگیهـاي    . سیستم حکمرانی محسوب می شوند 

می دهد اما هنگـامی کـه در بـاب مصـادیق ایـن      الگو ، بطور آشکار این سه بازیگر را نشان ن
ویژگیها صحبت به میان می آید ، نهادهاي جامعه مدنی ، ساختارها و قوانین دولتی ، بنگاه ها 

بنا بـر  . و شرکتهاي خصوصی توام با فعالیت ها، کارکردها و برنامه هاي آنان پدیدار می گردد 
بطور مثال هنگـامی کـه از آزادي   .ی می یابداین در وراي این الگو ، حضور این سه بازیگر تجل

سیاسی سخن به میان می آید، براي تعریف معناي آن از مصادیقی همچون وجـود و فعالیـت   
احزاب و تشکلهاي سیاسی، آزادي مطبوعات ، وجـود آزادي بیـان و اجتماعـات اسـتفاده مـی      

یکدیگر بـه ایفـاي نقـش     این سه بازیگر در برابر. نماییم که در برگیرنده جامعه مدنی هستند 
اختالل در سالمت و فعالیت هر یک از این بـازیگران باعـث ایجـاد بـی نظمـی      . می پردازند 

در ایـن   .سـت  ااین مطلب بیانگر همبستگی متقابـل بـین آنه   درحیات بقیه فعاالن می گردد ،
همچنـین تناسـب بـین    . معنا حکمرانی خوب حاصل کارکرد سالم هر یک ازاین فعاالن است 

اندازه و میزان دخالت آنان در امور جامعه از اهمیت خاصی برخوردار اسـت کـه در در جـه اول    
سبب حفظ هویت و کلیت نظام سیاسی شده و در نهایت تحقق اهداف نظـام را امکـان پـذیر    

  . می سازد 
  

  تحلیل وضعیت حکمرانی کشورها بر اساس نمودار تعادل
رانی کشورهاي مختلف ، از یـک نمـودار   وضعیت حکم نظري جهت تحلیل در این بخش،

قبـل از ورود بـه بحـث    . هندسی استفاده شده که در ادامه نحوه کارکرد آن تشریح می گـردد 
حکمرانی ایجاد تعادل و تناسـب بـین دو    سیستماصلی ، یاد آوري این نکته ضروریست که در 

وسعه یـافتگی مفـروض   بعد کارایی و اثر بخشی به عنوان مهمترین عامل در فرایند توسعه و ت
همانطور که قبال اشاره شد،  نوع تعادل در این پژوهش مورد نظر نمی باشد هرچند که .  است

 .از اهمیت ویژه اي برخوردار است و شایسته است که در پژوهشهاي دیگر بدان پرداخته شـود  
آنچــه حــائز اهمیــت اســت درك جایگــاه حکمرانــی هــاي مختلــف در ایــن نمــودار و ارائــه  

از  .تراتژیهایی است که با رویکرد نظري و انتزاعی حرکت به سمت تعادل را تبین می نمایـد اس
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، حالتهـاي گونـاگون حکمرانـی کـه بـا       »نمودار تعـادل   «اینرو دراین گفتار ضمن  بکارگیري
به نمودار مقابـل  . فواصل و جایگاه هاي متفاوت از خط تعادل قرار گرفته اند، تحلیل می شود 

  :  یدتوجه نمای
  

  
  نمودار تعادل حکمرانی -2شکل 

  
این نمودار از دو بعد کارایی و اثربخشی بر روي پیوستاري از کم تا زیـاد ، خـط تعـادل  ،     

هـایی کـه نشـان دهنـده شـکاف بـین        پیکاننام و جایگاه حکمرانی نسبت به خط تعادل ، و 
مایانگر جهت حرکـت بـه   ها نپیکانبعالوه . وضعیت حکمرانی و خط تعادل است،تشکیل یافته 

این نمودار بـه تشـریح   . سمت خط تعادل و ایجاد موازنه بین دو بعد کارایی و اثربخشی هستند
تعـادل   -Cحکمرانـی ( اثربخشـی کـم   –کارایی کـم :   چهار منطقه می پردازد که عبارتند از 

یـاد   اثربخشـی ز  -کـارایی کـم   )عدم تعادل - Dحکمرانی (اثربخشی کم  -کارایی زیاد )ایستا
  )تعادل پایدار -Hحکمرانی (اثر بخشی زیاد -کارایی زیاد) عدم تعادل A -حکمرانی(

زیـرا حتـی   . علت انتخاب این چهار منطقه ، بیان حاالت اصلی حکمرانـی کشـورها اسـت   
حکمرانی هایی  هم که در یک منطقه قرار می گیرند ، نـه تنهـا بـه لحـاظ میـزان کـارایی و       

یب مولفه هـاي کـارایی و اثربخشـی نیـز داراي تفاوتهـاي زیـادي       اثربخشی بلکه از نظر ترک
در واقـع انتخابهـاي صـحیح و    . هستند، و این مطلب نکته اساسی در ایجاد تعادل مـی باشـد  

مولفـه  ) بستر اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی کشـورها (ترکیب نسبت هاي متناسب با موقعیت 
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 سیسـتم است که تـوام بـا حفـظ ثبـات      هاي اداري ، سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی حکمرانی
از این منظر تعادل به معناي برابـري بـین ویژگـی    . باعث ارتقاء آن به سطوح باالتر می گردد 

ها یا مولفه هاي حکمرانی خوب  نیست ، بلکه بنا به موقعیت و بسترهاي گونـاگون ، انتخـاب   
 سیسـتم نـد تعـادل را در   ترکیب هاي منحصر به فردي از ویژگیها و مولفه هاست ، که می توا

بنابراین تعادل گاه در کاستن از میزان یک یا چند ویژگی ، گـاه در افـزودن و در   . برقرار سازد 
طبیعی است کـه انتخابهـا بایـد بـر      .مواقعی دیگر شاید در الزام به برابري ویژگیها ، تبلور یابد 

درك بستر جامعه یا به تعبیـر   اساس اولویتها انجام شود و شناخت اولویت ها نیز تنها از طریق
دیگر خواسته ها و حمایتهاي ملت و شایستگی ها ، قابلیتها و ضعف هاي دولت امکـان پـذیر   

مالحظه می شود،  براي ایجاد تعادل ، سه ضلعی هاي مولفـه    3همانطور که در شکل . است
کـه شـرایط   هاي کارایی و مولفه هاي اثربخشی ، همواره متساوي االضـالع نخواهـد بـود، بل   

در . تعیین می کند که چه نسبتی از اضالع به یکپارچگی و صعود به سطوح باالتر می انجامـد  
نتیجه توسعه حاصل انتخاب مختلف االضالع هایی است کـه متناسـب بـا موقعیـت برگزیـده      

البته طبیعی است که حالت ایده ال دستیابی به سـه ضـلعی هـاي منـتظم کـارایی و      .شده اند
  .اثربخشی است

مالحظه می شود، اگر میزان کـارایی در هریـک از حـوزه هـاي       3 همانطور که در شکل
اجتماعی بین طیف پیوسته اي از صفر تا ده مفروض واقع شـود   –اداري ، اقتصادي و سیاسی 

اجتماعی بـه   -وضعیت حکمرانی در حوزه کارایی اداري و کارایی سیاسی حالت الفآنگاه در 
در نتیجه به نظر می رسد که براي ایجـاد موازنـه   . رایی اقتصادي است مراتب بهتر از حوزه کا

و تعادل بین سه حوزه مذکور ، بر افزایش میزان کارایی اقتصادي تاکید بیشتري شود تا تعادل 
بین سه ضلع امکان پذیر شده و سپس حرکت متعادل هر سه حوزه بـه سـمت سـطوح بـاالتر     

اجتماعی و کـارایی اقتصـادي از وضـعیت بهتـري      –کارایی سیاسی  حالت بدر  .آغاز گردد
، حالـت ج . بنابراین می بایست بر بهبود وضـعیت کـارایی اداري ، تاکیـد شـود    . برخوردارند 

لـذا  . اجتمـاعی و اداري را نشـان مـی دهـد      –تقریبا تعادل بین سه حوزه اقتصادي ، سیاسی 
بـدیهی   .حرکت همزمان و هماهنگ هر سه حوزه به سمت سطوح باالتر کارایی ضرورت دارد

  .     است که می توان چنین تحلیلی را براي مولفه هاي اثربخشی نیز بکار برد
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  انواع تعادل بین مولفه هاي کارایی متناسب با محیط -3شکل 

    
سبتهاي متفاوت سه ضلعی مولفه هـاي کـارایی و اثربخشی،شـش ضـلعی هـاي      ترکیب ن

اگرچه بهترین حالـت افـزایش متعـادل همـه مولفـه      . گوناگون حکمرانی را بوجود آورده است 
هاست اما براي دست یافتن به شش ضلعی منتظم حکمرانـی ، ضـرورت دارد کـه نسـبتهاي     

به نظر می رسد این فراینـد بگونـه   . تخاب نمودگوناگونی از مولفه هاي مذکور را هوشمندانه ان
 سیسـتم به این معنا که با ورود خواسته ها و مطالبات جدید به . اي مداوم و تکاملی اتفاق افتد 

در مواجهـه بـا    سیسـتم اگـر  . حکمرانی ، تعادل اولیه آن بهم خورده و دچار بی نظمـی شـود   
ل آن نظـم و تعـادل در مرتبـه اي بـاالتر     الزامات تازه، قابلیتهاي الزم را کسب نمایـد ، حاصـ  

  .خواهد بود وگرنه رکود یا نابودي آن را بدنبال خواهد داشت
با توجه به نمودار تعادل و وجود حاالت متفاوت حکمرانی، در این قسـمت چهاراسـتراتژي   

  : متناسب با چهار جایگاه حکمرانی بر روي نمودار پیشنهاد می شود
اثربخشـی   –کمرانی هایی که در منطقه کارایی زیـاد  استراتژي هاي رشد، براي ح  •

 .زیاد  قرار دارند
استراتژي هاي توانمند سازي، براي  حکمرانی هایی که در بعد کارایی قـوي تـر از     •

 اثر بخشی کم   -کارایی زیاد: بعد اثر بخشی عمل نموده اند 
بخشی کم  اثر –استراتژي هاي  بقا، براي حکمرانی هایی که در قسمت کارایی کم •

 . نمودار قرار می گیرد 
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استراتژي هاي ظرفیت سـازي، بـراي کشـورهایی کـه حکمرانـی آنهـا در قسـمت         •
 .اثر بخشی زیاد نمودار قرار می گیرد  –کارایی کم 

ــب   در ادامــه وضــعیت حکمرانــی در ایــن چهــار منطقــه تشــریح و توصــیه هــایی در قال
  :استراتژیهاي فوق بیان می شود

اثربخشی کـم نشـان    –حکمرانی را در منتهاالیه منطقه کارایی کم وضعیت  ) C(حالت 
نظیـر سـودان ،   (احتماال می توان نمونه این حکمرانیها را در منطقه آفریقاي شمالی. می دهد 

این دسته از کشورها در چرخه اي از فقـر و پـس انـداز نـاچیز ،     . مشاهده نمود ) اتیوپی و زئیر
اقتصادي ، ناتوانی و عدم تخصص مردم و دولتمردان، فساد عدم سرمایه گذاري ، فقدان رشد 

،عدم حاکمیت قانون  گرفتار شده اند و تقریبا خروج از این ورطه براي این کشورها به رویـایی  
بعد کـارایی  ( بنابر این استراتژي هاي بقا ، یعنی اصالح نقاط ضعف داخلی . تبدیل شده است 

، مـی توانـد وضـعیت ایـن کشـورهارا      ) د اثربخشی کم بع( و پرهیز از تهدیدات خارجی ) کم 
  .تثبیت نموده و به سمت راست نمودار و نهایتا نقاط باالتر ارتقا دهد 

، از نظر بعد اثربخشی که ترکیبـی از   A)(حالت همانطور که در شکل مالحظه می شود 
دارد و بـه  اسـت، در سـطح بـاال قـرار     ) اجتماعی ، اقتصادي ، سیاسی،(مولفه هاي اثربخشی  

) اجتمـاعی   –اداري ، اقتصادي ، سیاسی ( لحاظ بعد کارایی که ترکیبی از مولفه هاي کارایی 
به سه شیوه مختلف می توان وضعیت ایـن کشـور   . است ، در سطحی پایین قرار گرفته است 

را تبیین نمود،  اول  با پیش فرض آرمانی و دوم با نگاهی واقع گرایانه ، و سوم هنگـامی کـه   
  .  کشوري از نظر منابع طبیعی استراتژیک مانند نفت ، گاز ، الماس  بسیار غنی باشد 

 «است ، بدین ترتیب که در ایـن نظـام    »جامعه آرمانی«نمونه یک   A)(حکمرانی . الف
این کشور به درجه اي از رشد . وجود ندارد )  بعد کارایی( به معناي عام و مصطلح آن  »اداره 

ست که در آن ضرورت وجود نهاد دولـت بـه منزلـه تنظـیم کننـده اقـدامات و       و بلوغ رسیده ا
پیداست کـه در نظامهـاي سیاسـی کنـونی ،     . روابط بین شهروندان چندان احساس نمی شود 

انـواع حاکمیـت و    «: متین هپر در مـدلی بـا نـام    . یک چنین مصداقی دقیقا یافت نمی شود 
حکومت و شش نـوع بوروکراسـی منبعـث از آن را     ، چهار نوع »بوروکراسی هاي ناشی از آن 

او در مــدل خــود، آخــرین نــوع حکومــت را  حکومــت ) .  1381هــدي ، ( نشــان مــی دهــد
ویژگی اصلی حاکمیت در این الگو، فقدان حکومت و سیسـتم غنـائم   . می نامد  » 21پروتاریا«

  . جنگی است
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این نگاه ، الزم است عنـوان   با A)(قبل از تبیین وضعیت حکمرانی : نگاه واقع بینانه . ب
تصـور کنیـد وضـعیت    . شود که موضع مقاله  حاضر تطابق بیشتري با این پـیش فـرض دارد   

در وضـعیت مطلـوبی   ) از قبیل آزادي ، عدالت ، امنیت ( کشوري را که به لحاظ بعد اثربخشی 
عیتی اسـت ،  نه تنها حفظ چنین مـوق ) بعد کارایی ( بسر می برد ، در این شرایط وظیفه دولت 

بلکه توام با افزایش قابلیت هاي خود، باید بتواند به مطالبات ، خواسته ها و احیانـا حمایتهـاي   
جدید یا به تعبیر دیگر چالش هاي نشات گرفته از بعد اثر بخشـی بـا کیفیـت و کمیـت بهتـر      

( بدیهی است که در این نمودار فرضی، حرکـت کشـورها بـا سـرعتهاي متفـاوت     . پاسخ دهد 
) پـایین   -چـپ ، بـاال   -راسـت (در جهت هاي مختلـف  ) انقالبی –آرام ، جهشی  –ریجی تد

بکارگیري استراتژي هاي ظرفیـت سـازي بـراي چنـین حکمرانـی هـایی       .  امکان پذیر است 
در این حالت دولت سعی می کند تا با استفاده از فرصتهاي محیطی و توجـه   .توصیه می شود

خویش را افزایش دهد و بـه سـمت نقطـه تعـادل حرکـت       به خواسته هاي مردم ، نقاط قوت
  . نماید 
کشورهایی که از محل فروش منابع استراتژیک خود از سطح باالیی از در آمـد سـرانه   . ج

برخوردارند ، امکان دارد تا اندازه زیادي از ویژگی هاي مولفـه هـاي اثـر بخشـی اقتصـادي و      
ن ، عـدالت اجتمـاعی برخـوردار شـوند ، امـا      اثربخشی اجتماعی نظیر رفاه و ثبات اقتصاد کال

بدیهی است که این نوع از اثربخشی حاصل تالش دولتها در زمینه ایجاد ارزش افزوده نیسـت  
با توجه به ایـن کـه منـابع طبیعـی ایـن      . و در نهایت آینده این کشورها چندان روشن نیست 

اساسـی در بـاب افـزایش    کشورها زمانی به پایان می رسد، لذا ضـرورت دارد کـه تمهیـداتی    
فقدان یا کمبود نیـروي انسـانی متخصـص ، عـدم     . کیفیت مولفه هاي کارایی اندیشیده شود 

توجه به تصمیم گیریهاي استراتژیک و بلنـد مـدت اجرایـی، ضـعف در اسـتفاده بـه صـرفه و        
نظـر   مقتصدانه از ذخایر کشور و فساد مالی،   نکاتی است که باید در زمینه کارایی اداري ، مد

تغییر شیوه در تدوین استراتژي هاي کالن اقتصـادي بـا محـور قـرار دادن ایجـاد      . قرار گیرد 
ارزش افزوده از طریق فعالیت هاي خالقانـه و مبتکرانـه انسـانها ، فضـا سـازي و ایجـاد جـو        
مشارکت اقتصادي در شاخه کارایی اقتصادي، ایجاد بستر مشارکت و افزایش شفافیت توام بـا  

اجتماعی از جمله راهکارهایی اسـت کـه بایـد مـورد      -انون در حوزه کارایی سیاسیحاکمیت ق
  .توجه قرار گیرد 

وضـعیت حکمرانـی در   : تحلیـل مـی شـود     ) D(در حالـت  اکنون وضعیت حکمرانـی  
زیرا این حکمرانـی از نظـر   . است )  A(کامال مخالف با وضعیت حکمرانی در حالت) D(حالت
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در این کشور ، برآیند کارایی دولـت  . ر از بعد اثر بخشی ، قرار دارد بعد کارایی در وضعیتی بهت
که ترکیبی از مولفه هاي کارایی است،حکایت از شایستگی هاي آن دارد ، اما ایـن شایسـتگی   

امکان دارد این کشور در سطحی از .شودنمی و مورد حمایت واقع نشده ها توسط مردم جذب 
کـه تـالش در جهـت شـفاف سـازي ، مشـارکت سـازي و         توسعه نیافتگی قرار گرفته باشد ،

حاکمیت قانون  منجر به ظهور آزادي هاي سیاسی و مدنی ، امنیت اجتمـاعی و یـا عـدا لـت     
در این کشورها فرایند مدرن سازي با قیمومیت دولتها آغاز می گردد، اما بـه  . اجتماعی نگردد 

تعهـد و یکپـارچگی مـردم ،    دلیل عدم میل به مشارکت و فقدان تخصـص و بلـوغ فکـري ،    
. نشانی از جذب و نهادینه شدن تالش دولتها و در نتیجه توسعه یافتگی به چشم نمی خـورد  

هسـتند ، هـدایت قـوي و کیفـی     )  D(در کشورهایی که داراي وضعیت حکمرانی نظیر حالت
زلـه  در این راستا کاهش کـارایی دولـت بـه من   . دولت از اهمیت انکار ناپذیري برخوردار است 

 ترین راهکارهـا سقوط و اضمحالل سیستم سیاسی خواهد بود ، بنا براین شاید یکـی از مناسـب  
، ) C( بـدیهی اسـت از بـین چهارحالـت     .مردم باشد بکار گیري استراتژي هاي توانمند سازي

)H), (G (     که بر روي خط تعادل یا نزدیک آن قرارگرفتـه ا نـد، وضـعیت حکمرانـی)(H  بـه
اثربخشـی   –زیرا عالوه بر آنکه در منطقه کارایی  زیـاد  . دیگر بهتر است مراتب از سه حالت 

می توان گفـت   . زیاد قرار گرفته ، از منظر وضعیت تعادلی نیز روي خط تعادل واقع شده است 
. محسـوب مـی شـوند    H)(   بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا از نمونه هاي مشـابه حکمرانـی  

در اینگونه حکمرانی ها کارساز باشد، زیرا ایـن کشـورها در بعـد    استراتژي هاي رشد می تواند 
کارایی و در بعد اثربخشی داراي نقاط قوت و فرصت می باشند و با بهره گیري از نقاط قـوت  

هرچه از سـطوح بـاالي خـط تعـادل بـه      . خود می توانند از فرصتهاي خارجی استفاده نمایند 
به تعبیـر  . کمرانی کشورها رو به فزونی می رود سطوح میانی حرکت نماییم ، تنوع وضعیت ح

دیگر تشابهات بین ویژگی هاي حکمرانی کشورهاي توسعه یافتـه خیلـی بیشـتر از تفاوتهـاي     
به عبـارت  .آنهاست در صورتیکه در قسمتهاي میانی نمودار این قضیه برعکس اتفاق می افتد 

برخـی از ایـن   . ادل چشم گیر اسـت دیگر تنوع و پراکندگی حکمرانی در ناحیه میانی نمودار تع
حکمرانی ها در میانه نمودار و سمت راست خط تعادل قرار می گیرند،به این معنـا کـه از بعـد    
کارایی باالتري برخوردارند و برخی دیگر در سمت چپ خـط تعـادل قـرار مـی گیرنـد ،یعنـی       

رانـی هـا در ایـن    در جهان کنونی اکثر حکم. نسبت به کارایی از اثربخشی بیشتري برخوردارند
در عین حال هرچه از سطوح میانی به سمت قسمتهاي پایین خط تعـادل  .ناحیه واقع شده اند 

حرکت نماییم ، مجددا بر میزان تشابه وضعیت حکمرانی کشورها افزوده می شود ،بـه طـوري   
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در نمـودار  . که ویژگی حکمرانی توسعه نیافته ترین کشورها بـه شـدت بـه هـم شـبیه اسـت       
اسـت ،  )  D(به مراتب بهتر از وضعیت حکمرانی حالـت  )  E(وضعیت حکمرانی حالت  تعادل،

قـرار دارد ، بـه خـط    ) D( در مرتبه اي باالتر از حکمرانـی  )  E(زیرا عالوه بر آنکه حکمرانی 
در یک طبقه بندي کلی می توان کشـورها را بـه لحـاظ وضـعیت     . تعادل نیز نزدیک تر است

  : ل به سه دسته اساسی تقسیم بندي نمود حکمرانی نسبت به خط تعاد
اکثـرا  ) اثربخشی کم  -کارایی کم(یا در اطراف آن   گروه کشورهاي با تعادل ایستا

در مناطق آفریقاي شمالی و خاورمیانه قرار دارند و جزء حکمرانی هاي ضعیف محسـوب مـی   
  .شوند 

اثربخشـی   -کارایی متوسط(   گروه کشورهاي با تعادل متوسط یا در اطراف آن
  .در مناطق اروپاي شرقی ، آمریکاي التین و آسیاي جنوب شرقی پراکنده اند ) متوسط 

در ) اثربخشـی زیـاد   -کارایی زیاد(یا در اطراف آن  گروه کشورهاي با تعادل پایدار 
  . واقع شده اند ژاپنمناطق اروپاي غربی و آمریکاي شمالی ، استرالیا، نیوزلند و 

یست که در تبیین وضعیت حکمرانـی کشـورها مـی بایسـت عـواملی      ذکر این نکته ضرور
همچون میزان و ساختار جمعیتی ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی ، موقعیت استراتژیک آنهـا را در  

 » 22هم پایـانی  «در نتیجه این بخش را با بیان این مطلب به پایان می رسانیم که .نظر داشت
معنا که از طرق گوناگون می توان به یـک هـدف    از ویژگی هاي دیگر سیستم هاست ، بدین

  .خاص دست یافت ، این ویژگی می تواند ما را در انتخاب بهترین مسیر توسعه یاري نماید 
  

  اعتبارسنجی الگوي مفهومی  
از  نفـر  23 به منظور سنجش اعتبارالگو، الگوي پیشنهادي به همـراه یـک پرسشـنامه بـه    

واحـد   وهاي عالمـه طباطبـایی   دانشـگاه یاسی و اقتصاد رشته هاي مدیریت ، علوم س اساتید
ارائه شد تا میزان موافقت آنان با الگوي مذکور ارزیابی شـده و تـوام بـا    علوم تحقیقات تهران 

پـس از انجـام   . آن ، نظرات و پیشنهادات مفید ایشان در پـردازش الگـو نهـایی اعمـال شـود     
حاصـل  . ات مربوط به هر سوال پرداخـت  به تحلیل پاسخ ها و پیشنهاد مصاحبه ها، پژوهشگر

الزم بـه  . بررسی هاي دقیق و موشکافانه پاسخ ها سبب شد تا در الگو تغییراتی ایجـاد گـردد  
سـخن و بـدلیل محـدودیتهایی کـه در تعـداد       ذکر است که جهت اجتناب از طـوالنی شـدن  

ات ارائـه شـده   انجـام تغییـر   صفحات مقاالت وجود دارد ،در این گفتار  الگوي نهایی پـس از  
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. اساسا راه حل مشخص و قطعی جهت سنجش اعتبار الگوهاي مفهومی وجـود نـدارد   . است 
یکـی از بهتـرین راههـا،    ،  از سویی دیگر بدلیل ماهیت تخصصـی بـودن موضـوع حکمرانـی    

و بـدلیل عرصـه تخصصـی موضـوع یکـی از محـدودیتهاي        استفاده از نظرات خبرگان است
هر چنـد کـه الزامـا در ایـن گونـه مـوارد        داد انبوه خبرگان استپژوهش میزان دسترسی به تع

حجـم  ) خبرگان (انتظار نمی رود تعداد خبرگان انبوه باشد به نحوي که بتوان از  جامعه آماري 
، بعالوه در نظریه پردازي که به شیوه قیاس استقرایی صورت می پـذیرد  .نمونه را برآورد نمود 

تشریک مساعی و همسویی با خرد جمعی دانشمندان حـوزه   نظرسنجی از خبرگان بیشتر جنبه
علمی مربوطه محسوب می گردد و به نوعی برخورداري از پیشـنهادات و نظـرات فنـی آنـان     

آنچه که در علوم اجتماعی یا حتی علوم پایه به عنوان نظریه مطرح یا پذیرفته می شـود  .است 
جا که هدف پژوهشگر در این بخـش تنهـا   ناز آ.مورد تایید همه دانشمندان آن علوم نمی باشد

ود، از آمـار توصـیفی   ، رفع نواقص احتمالی و جمع آوري پیشنهادات مفید ب سنجش اعتبار الگو
ه اسـت زیـرا در   و آماره هاي آن شامل میانگین ساده،  واریانس و انحراف معیار استفاده نمـود 

اضـی مبتنـی بـر نظـر     وهله نخست روش تحقیق اصلی در این پژوهش بکارگیري الگـوي ری 
، دوم آنکه در ایـن روش تعـداد خبرگـان بـه     خبرگان می باشد و نه استفاده از مدلهاي آماري 

لحاظ کمی تاثیري در نحوه کارکرد الگوي ریاضی ندارد بلکه انچـه کـه اهمیـت دارد کیفیـت     
هرچقـدر داده هـاي دقیـق تـر بـه سیسـتم       .نظرات و میزان تسلط خبرگان بر موضوع اسـت  

بعـالوه    .کیفیت مطلوب تري برخوردار خواهد شـد اج فازي ارائه شود خروجی سیستم از استنت
یکی ازمتداول ترین شـیوه هـاي جمـع آوري اطالعـات در      »ارزیابی دیدگاه خبرگان  «روش

پس از اتمام مصاحبه ها و جمع آوري پرسشنامه هـا  . زمینه حکمرانی خوب محسوب می شود 
  . لیل پاسخ ها پرداخته شد، بوسیله آمار توصیفی به تح

بـه  . نحوه پاسخگویی به هر پرسش بوسیله پیوستاري از صفر تا صد مشخص شده است  
این ترتیب پاسخ دهندگان قادر بودند میزان موافقـت خـود را بـا الگـو ارائـه شـده بـه اختیـار         

امکـان   بعالوه طیـف پیوسـته ،  . زیرا محدودیتی در انتخاب گزینه ها وجود نداشت . برگزینند 
پرسش اول تا دهم بـه ترتیـب بـه سـنجش اعتبـار      .  استفاده از میانگین را نیز فراهم می آورد

اجتماعی ، اثربخشـی اجتمـاعی ،    -ویژگیهاي کارایی اداري ، کارایی اقتصادي، کارایی سیاسی
اثربخشی اقتصادي ، اثربخشی سیاسی ، مولفه هاي کارایی، مولفه هـاي اثربخشـی ، دو بعـد    

ساختار پرسشنامه به گونه اي است کـه از  . و اثربخشی و در نهایت کل الگو می پردازد کارایی
براي مثال در سوال یـک  .سطوح پایین الگو به سمت سطوح باال ، پرسشها را مطرح می سازد 
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از پاسخ دهنده خواسته شده است تا میزان موافقت خود را نسـبت بـه شـاخص هـاي کـارایی      
روي یک پیوستار بیان نموده و در صورتی که میزان موافقـت کمتـر از   اداري از صفر تا صد بر 

معمـوال در سـنجش اعتبـار    . است ، پیشنهادات یا تغییرات مورد نظر خود را ارائه نمایـد  % 60
در ایـن پـژوهش مبنـاي    . به باال ،مقدار مناسبی محسوب می گـردد % 50الگوها ،میزان تایید 

بـه بـاال در نظـر    %  60، موافقـت ) شاخه ها و کلیـت الگـو   زیر(اعتبار الگو براي تمام سواالت
همانطور که در جدول نتایج پرسشنامه سنجش اعتبـار الگـو مشـاهده مـی شـود،      . گرفته شد 

مربوط به سوال سه  است کـه بطـور متوسـط نمـاینگر میـزان      % 80حداکثر میانگین با مقدار 
% 65/70داقل میانگین  با مقـدار  ح. موافقت خبرگان در باب  ویژگیهاي کارایی سیاسی است 

در مجمـوع تمـام   . مربوط به سوال هفت بیانگر میزان موافقت با مولفـه هـاي کـارایی اسـت     
ایـن مطلـب بیـانگر    . مورد پذیرش خبرگان واقع شده است % 70پرسشها با میانگینی باالتر از 

مربـوط بـه سـوال     حـداکثر انحـراف معیـار   . آن است که الگو از اعتبار مناسبی برخوردار است 
است که نشان دهنده میزان پراکندگی نظـر و پاسـخهاي خبرگـان در    % 7/17هشت  با مقدار 

حداقل پراکندگی نظرات متعلق به سوال ده با رقمی معـادل  . باب مولفه هاي اثربخشی است 
بیشـترین  .است که میزان انسجام و نظر موافق خبرگان با کل الگو را نشان مـی دهـد  % 9/11

م نظرات مربوط به سوالهاي یک ، چهار و ده است و بیشترین پراکندگی نظرات مربـوط  انسجا
مـورد تاییـد   % 52/76بطور کلی الگو با میانگینی برابر . به سوالهاي هشت ، سه و هفت است 

    . خبرگان قرار گرفته است که رقم مناسبی است 
     

  سیستمهاي خبره يطراحی الگوي ریاضی مبتنی بر الگو
از ساخت الگوي مفهومی حکمرانی خوب ، اکنون در ایـن قسـمت بـه بیـان علـت و      پس 

همانگونه که در بخشهاي قبل . نحوه ساخت الگوي ریاضی حکمرانی خوب پرداخته می شود 
مالحظه گردید ، هدف این پژوهش طراحی الگوي حکمرانی خوب بوده است کـه بـا گـذار از    

ذیرفت و الگوي نهایی نیز بـا بهـره گیـري از نظـر     فرایندي که تشریح شد ، این کار صورت پ
به منظور بکارگیري الگوي مفهومی حکمرانـی خـوب در دنیـاي    .خبرگان پژوهش ارائه گردید 

واقعی ، تحلیل وضعیت حکمرانی کشورهاي مختلف، یافتن عوامـل آسـیب زا ، پـیش بینـی و     
ی مبتنـی بـر الگـوي    ارائه تجویز هاي الزم جهت بهبـود نقـاط ضـعف آنهـا،از الگـوي ریاضـ      

یکی از شیوه هـایی اسـت    23ایجاد سیستم استنتاج فازي.سیستمهاي خبره استفاده شده است 
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سیسـتم اسـتنتاج فـازي یکـی از بهتـرین      . که در طراحی الگوي ریاضی بکار گرفته می شـود 
سیستم اسـتنتاج فـازي یـک    . ابزارها براي شرایطی است که از نظر خبرگان استفاده می کنیم

هنگـامی کـه   . دانش محور است که می توان تجربه و دانش خبرگان را در آن قرار داد سیستم
اطالعات کامل و دقیقی از پدیده مورد بررسی در دسترس نیست، می توان بر مبنـاي منطـق   
. فازي و طراحی سیستم استنتاج فازي الگوي رفتاري پدیده ها را تحلیل و پـیش بینـی نمـود    

طالعات محدود و نادقیقی که از پدیده موجود است ، قـادر خـواهیم   در روش فازي بر مبناي ا
لـذا در ایـن پـژوهش بـدلیل عـدم      . بود روابط بین متغیرها را شناسایی و پـیش بینـی نمـاییم   

برخورداري از اطالعـات دقیـق در زمینـه روابـط بـین متغیرهـاي حکمرانـی ، از روش فـازي         
عه به خبرگان ، نظرات تخصصـی آنـان در بـاب    براي این منظور ، با مراج. استفاده شده است 

ایـن  . دریافـت شـد  )  IF-THEN(متغیرهاي الگـو در قالـب مجموعـه اي از قواعـد فـازي      
مجموعه قواعد به منزله موتور استنتاج عمل نموده و ورودیهاي سیستم بر مبنـاي ایـن موتـور    

ـ  . استنتاج ترکیب شده و منجر به ایجاد یک خروجی می گـردد  اي پایگـاه قواعـد   یکـی از مزای
فازي این است که بوسیله آن می توان مقادیر هر متغیر را در قالب کلمـات یـا جمـالت یـک     

سوال اصلی این است که متغیرهاي الگوي طراحی شده، چگونه و بـه  .  زبان طبیعی بیان نمود
تاثیر گذار می باشـند؟ چنانچـه مقـداري بـراي هریـک از      ] یا بد[چه نسبتی بر حکمرانی خوب

یژگیهاي الگو قابل تصور باشد ، آنگاه وضعیت حکمرانی  چه خواهد بود ؟ قطعا ایـن داده هـا   و
به عنوان ورودي سیستم مورد نظر عمل خواهند نمود و خروجی سیستم میـزان خـوب یـا بـد     

  . بودن حکمرانی را نمایان می سازد 
یاضی ، گامهـا  آنچه در این بخش به آن پرداخته می شود ،نماي طراحی چارچوب الگوي ر

و نیازمندیهاي سیستم استنتاج فازي براي بناي الگو و ارائه یک مثـال از نحـوه کـارکرد ایـن     
مشـاهده مـی شـود ، جهـت تحلیـل وضـعیت         4 همانطور کـه در شـکل  . سیستم می باشد 

سیستم استنتاج فازي تحت پایگاه قواعد فـازي   9حکمرانی کشورها،با استفاده از نظر خبرگان، 
حکمرانی خوب اسـت   يرحله ساخته شده است که هر سیستم نمایانگر بخشی از الگودر سه م

  .سیستم پرداخته می شود  9اکنون در سه مرحله به تشریح کارکرد هریک از این . 
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  نماي طراحی چارچوب الگوي ریاضی -4شکل 

  
  گامهاي ایجاد سیستم استنتاج فازي 

نتاج فازي مجموعه اي از ورودیها و یک یا چند خروجی و پایگـاه قواعـد   یک سیستم است 
–اداري ، اقتصادي ،سیاسـی  (در این مرحله براي هریک از مولفه هاي کارایی. فازي می باشد

بطور مجزا یـک سیسـتم   ) اجتماعی ، اقتصادي ، سیاسی ( و مولفه  هاي اثربخشی )اجتماعی 
( گـردد ؛ بـه ایـن صـورت کـه ورودیهـاي الگـو        ایجاد می ) MAMDANI(استنتاج فازي 

به سیستم داده می شـود و تحـت   ) ویژگیهاي کارایی اداري  و ویژگیهاي اثربخشی اجتماعی 
قواعد فازي با یکدیگر ترکیب می شوند و خروجی هریک از ایـن شـاخه هـا نمایـانگر میـزان      

ـ  .هریک از مولفه هاي  کارایی ها و اثربخشی هـا خواهـد بـود     سیسـتم   6ه شـامل  ایـن مرحل
جهت کوتاه نمودن سخن تنها به تشریح مولفـه کـارایی پرداختـه مـی     استنتاج فازي است که 

  :  بدیهی است که هر یک از مولفه هاي دیگر نیز از چنین ساختاري پیروي میکند.شود 
 Efficiency = ( Administrative(مولفـه کـارایی اداري  : -FIS1مرحله اول

AE  
  : اداري از پنج ویژگی تشکیل شده است که عبارتند از مولفه کارایی      
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 Decisions Competency In( شایستگی در تصمیمات اداري
Administrative =(CAD   

  Human Resource Management =(HR(مدیریت منابع انسانی 
  Technology management= (TM(مدیریت تکنولوژي

  Financial Management=(FM(مدیریت مالی 
  Material Resource Management=(MR(مدیریت منابع مادي 

مقادیر این پنج ویژگی بعنوان ورودي سیستم و تحت پایگاه قواعد فازي مربوط به     
          خروجی   خود ترکیب و

 .مولفه کارایی اداري بدست می آید     

  
  FIS1 -5شکل 

    
  بعد اثربخشی : FIS8  و د کارایی بع:  FIS7-مرحله دوم

و بعد اثربخشی می  بعد کاراییدر این مرحله نیز دو سیستم استنتاج فازي به محاسبه  
کارایی و  کارایی اقتصادي،کارایی اداري :از سه مولفه تشکیل یافته است که عبارتند از  پردازد

حت پایگاه قواعد فازي  مقادیر این سه مولفه بعنوان ورودي سیستم و ت. اجتماعی –سیاسی 
بعد اثربخشی از سه مولفه  .مربوط به خود ترکیب و خروجی بعد کارایی بدست می آید 

 و مولفه اثربخشی اقتصادي ،مولفه اثربخشی اجتماعی  :تشکیل شده است که عبارتند از 
مقادیر این سه مولفه بعنوان ورودي سیستم و تحت پایگاه قواعد  .ولفه اثربخشی سیاسی م

  .فازي مربوط به خود ترکیب و خروجی بعد اثربخشی بدست می آید 
خروجی هاي مرحله دوم سیستم استنتاج فازي که : حکمرانی:  FIS9 -مرحله سوم

شامل دو بعد کارایی و اثربخشی است ، بعنوان ورودي درمرحله سوم وارد سیستم می شوند و 
با یکدیگر ترکیب شده و منجر به ایجاد  این بار نیز تحت پایگاه قواعد فازي مربوط به خود ،
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این مرحله نیز شامل یک سیستم استنتاج فازي و مجموعه اي . خروجی حکمرانی می گردند 
   .از قواعد فازي است

  
حوه ساخت قواعد فازي، نمودار پایگاه قواعد فازي و منحنی مولفه ن

  کارایی اداري
ن استفاده می شود و این امکان فـراهم  اصوال از پایگاه قواعد فازي در شرایط عدم اطمینا

می گردد تا با داشتن اطالعات محدود و تجربـه و دانـش خبرگـان، پدیـده هـاي مختلـف را       
با توجه به وجود حالتهاي ترکیبـی گونـاگون در   . تحلیل و رفتار آینده آنها را پیش بینی نماییم 

به مولفه کارایی اداري کـه   ساخت قواعد فازي، در این قسمت نمونه اي از قواعد فازي مربوط
مولفـه کـارایی    :بر اسـاس نظـر خبرگـان اسـتخراج و تنظـیم شـده اسـت ، ارائـه مـی شـود          

از پنج ویژگـی تشـکیل شـده اسـت کـه        Efficiency = ( Administrative AE(اداري
 Decisions Competency In( شایســـتگی در تصـــمیمات اداري : عبارتنـــد از 

Administrative=( CAD ،ریت منـــابع انســـانی  مـــدی)Human Resource 
Management =(HR ،مــدیریت تکنولــوژي)Technology management= (TM ،

 Material(مـدیریت منـابع مـادي    ،FM)=Financial Management(مـدیریت مـالی   
Resource Management=( = HIGH)   MR زیـاد =   MEDIUM       کـم              متوسـط

=LOW  (  
1. IF (CAD IS  HIGH) AND (HR IS LOW) AND (TM IS HIGH ) AND ( FM 
IS LOW ) AND ( MR IS LOW ) THEN( AE IS LOW).                                         

                                                                                                                        
2. IF (CAD IS  HIGH) AND (HR IS HIGH) AND (TM IS HIGH ) AND ( 
FM IS LOW ) AND ( MR IS LOW ) THEN( AE IS MEDIUM)…     

                                               
( در این قسمت با استفاده از الگو ریاضی ،  تـاثیرتغییرات یـک شـاخه از الگـو حکمرانـی      

با فرض ثابت بودن متغیرهاي سایر شاخه ها، بر بعد کارایی و حکمرانـی  ) مولفه کارایی اداري 
بدیهی است که آزمون فوق بـراي همـه مولفـه هـا و ابعـاد      . خوب مورد تحلیل قرار می گیرد 

در واقع با طراحی این الگـو ریاضـی ، مـی تـوان تـاثیر      . الگو حکمرانی خوب قابلیت اجرا دارد
نفرادي هر ویژگی در درون شاخه ها ، بر سایر متغیرها و حکمرانی ، همینطـور تـاثیر   تغییرات ا

تغییرات هر شاخه بر سایر مولفه ها و ابعاد و نهایتا تاثیر تغییرات توام با هم مجموعه مولفه هـا  
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در این مقاله جهت اجتنـاب از طـوالنی شـدن سـخن ،     . را بر حکمرانی ارزیابی و تحلیل نمود
  .  حلیل تغییرات یک شاخه پرداخته می شودصرفا به ت

اطالعات مربوط به هر ویژگی که یا از طریق نظرخواهی از خبرگان و یا از طریـق آمـار و   
فـرض کنیـد کـه    . نشـان داد   10تا  0واقعی بدست آمده ، را می توان بر روي طیفی از  قامار

و تنها ویژگی هـاي مربـوط    داشته باشد 10تمام متغیرهاي الگو حکمرانی خوب مقداري برابر 
به مولفه کارایی اداري که شامل پـنج ویژگـی یعنـی شایسـتگی در تصـمیم گیریهـاي اداري،       
مدیریت منابع انسانی ، مدیریت منابع مادي ، مدیریت مالی ، مدیریت تکنولوژي است در هـر  

  1جـدول  همـانطور کـه در   . اختیـار نماینـد  ) 10،8،6،4،2،0(مرحله به ترتیب مقـادیري برابـر   
مشاهده می شود، تغییرات ویژگیهاي کارایی اداري به ترتیب بـر روي مولفـه کـارایی اداري ،    

در اینجا الزم است یاد آوري شود کـه هـر چـه    . بعد کارایی و حکمرانی نشان داده شده است 
در ساخت قواعد فازي توسط خبرگان دقت و توجـه بیشـتري شـود و ایـن قواعـد بـر اسـاس        

شرایط کشور و میزان اهمیت ویژگیها بدست آید ، نتـایج حاصـل از بکـارگیري    شناخت واقعی 
  .الگوي ریاضی رضایت بخش تر و به واقعیت نزدیکتر خواهد بود

  
تاثیر تغییرات ویژگیهاي کارایی اداري برمولفه کارایی، بعد کارایی و  - 1جدول

 حکمرانی

  
  

ت ویژگیهاي زیـر شـاخه مولفـه کـارایی اداري بـر کـارایی اداري       تاثیر تغییرا  6شکل در 
به نظر می رسد که تغییرات مقادیر ویژگیهاي مولفـه کـارایی از صـفر تـا     . ،مشاهده می شود 

در فاصـله  . چهار به ازاء هر دو واحد افزایش باعث افزایشی برابر در مولفه کـارایی شـده اسـت   
امـا  .تاثیري در مولفه کارایی اداري مشاهده نمی شـود مقادیر بین چهار تا شش ویژگیها ، هیچ 
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از آن به بعد ، یعنی مقادیر شش تا ده، مجددا رونـد افزایشـی مولفـه کـارایی اداري بـا نرخـی       
  .کاهنده نسبت به قبل، آغاز می شود 
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 تاثیر تغییرات ویژگیهاي کارایی اداري برمولفه کارایی -6شکل

  
  جمع بندي و نتیجه گیري

ویژگیهاي اساسـی   ی می توانالگویبا طراحی چه : ضر با طرح این پرسش که پژوهش حا
آغـاز  را توصیف و ارزیابی نموده و تجویزهاي الزم جهت اصالح آن ارائه کرد؟ حکمرانی خوب

. هدف اصلی از بیان این پرسش ، یافتن ویژگیهاي اصلی و زیربنایی حکمرانی خوب بـود . شد 
کلی الگو حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیسـتم هـاي بـاز،    در راستاي هدف مذکور، چارچوب 

   .پی ریزي شد
بر مبناي مطالعات انجام شـده در زمینـه حکمرانـی و مقایسـه تعـاریف حکمرانـی خـوب        

و  سیسـتم در نتیجـه دو مفهـوم   . ،تالش شد تا با تعریفی نوین این اصطالح بـازخوانی گـردد  
ویژگـی کـارایی ، اثربخشـی و تعـادل     تصمیم گیري را بـه عنـوان جـوهره حکمرانـی و سـه      

بدست دادن جـوهره  . ک به عنوان مشخصه هاي اساسی جوهره مذکور پیشنهاد گردیدسیستم
  . حکمرانی و استخراج ویژگیها از درون این جوهره از مزیتهاي پژوهش حاضر بشمار می رود

ی سیسـتم ه حکمرانی تنها دولت ،مدیریت، سیاست،اقتصاد  نیست، بلکـ  مقالهبه تعبیر این 
متشکل از انواع محیط ها، نهادها ، فعالیتها ، کارکردهـا ، برنامـه هـا و اهـداف اسـت کـه در       

همـانطور کـه امکـان نـابودي و     . فرایندي تعاملی و پیچیده به حیـات خـود ادامـه مـی دهـد     
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ها وجود دارد، چرخه حیات حکمرانی ها نیز دچـار   سیستماضمحالل یا رشد و شکوفایی براي 
  . تحول می گرددتغییر و 

،تفاوت دیدگاهی است که نسبت به پژوهشهاي قبـل از  تعریف پیشنهادي مشخصه اصلی 
 –یـا فراینـدي    ارزشـی  -ابـزاري  با نگـاهی   را حکمرانی خوب ،این تعریف.خود،برگزیده است

از این منظر حکمرانـی خـوب هـم دربـاره تمهیـدات و       .نموده است صورت بندي غایتمندانه 
آنچه که می خـواهیم  ( و هم درباره نتایج و پیامدها ) آنچه که انجام می دهیم ( فرایندهاست 

حکمرانی خوب نه تنها در بردارنده ویژگیهاي فرایندي مانند مشـارکت   بر این اساس، ).بشویم 
بلکه ویژگیهاي غایتمندانـه  و قانونمند نمودن امور است  تصمیم گیري،  شفاف سازي ،سازي 

بـه   دو بعـد کـارایی و اثربخشـی   تقسـیم  .و عدالت را نیز شامل می شود و ارزشی مانند آزادي
نشان از نگاه و تاکید این مقالـه بـر    حوزه هاي مختلف سیاسی ، اقتصادي ، اجتماعی و اداري 

  .چند بعدي بودن حکمرانی است 
در این الگو سعی بر آن بوده است کـه بـا رویکـردي کـالن بـه هـر سـه مقولـه توسـعه          

از این منظر امکان بررسـی نقـاط ضـعف و قـوت     . صادي و سیاسی عنایت  شود اجتماعی، اقت
و ناکارآمـد    نظام هاي سیاسی در فرایند توسعه پایدار انسانی مهیا شـده و نقـاط آسـیب پـذیر    

در ایـن معنـا   . ایجاد دولت و ملت خوب ، اساس حکمرانـی خـوب اسـت     . مشخص می شود
اسی و حقوق بشر باشد ، هم دغدغه معیشت و رفـاه  حکمرانی خوب ، هم باید در اندیشه دمکر

در . داشته باشد و هم توانمند سازي انسان و هم حفاظت از محیط زیست  را بر عهـده گیـرد   
که باید مورد توجـه قـرار    اي است ، مسئله حوزه هاي مذکورتعامالت و ارتباطات میان نتیجه 
یعنـی دولـت ، جامعـه مـدنی و بخـش      طبیعی است که بازیگران اصلی در این حوزه ها .گیرد 

یـا   پیچیده و تاثیر متقابلی که بر یکدیگر دارند ، حکمرانی خـوب  ،تعامالت مکرر  در خصوصی
  .را می سازند بد

ویژگیها و روابط میـان ویژگیهـا بـا     درون در ورود مفهوم تعادل به معناي موزانه اي پایدار
 سیسـتم تعـادل اصـل مهـم     .تعریـف اسـت  از دیگر امتیـازات ایـن    سیستمیکدیگر و با زمینه 

هرگونـه تجـویز و توصـیه اي در    مطابق آنچه گفته شد، . حکمرانی براي بقا و تکامل آن است
باید با توجه به موقعیت منحصر بـه   ابعاد کارایی و اثربخشی در حوزه هاي مختلف،باب حدود 

تاریخ، دولتهـا و   ا منابع،انسانهاي متفاوت در کشورهاي گوناگون، ب.فرد هر کشور انجام پذیرد 
ایـن تنـوع و کثـرت ، حـاکی از نـابرابري       .سطوح نابرابري از توسعه یافتگی قـرار گرفتـه انـد   

به عبارت دیگر در شـرایط نـابرابر، گزینشـهاي برابـر یـا تصـادفی ویژگیهـاي        . موقعیتهاست 
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وخامت اوضـاع   حکمرانی خوب ، نه تنها راه گشا نیست ، بلکه این امکان نیز وجود دارد که به
بعالوه کارایی و اثربخشی مفاهیمی کلی و هنجاري محسوب مـی شـوند کـه مـی      .دامن زند

بایست بنابر موقعیت خاص هر کشور شاخصـها و مصـداقهایی بـراي تعریـف و ارزیـابی آنهـا       
به این معنا که ضمن رعایـت و حفـظ یـک    .این رهیافت دو مزیت به همراه دارد .بدست آورد 

ستماتیک بر حکمرانی خوب و پرهیز از جهان شمول گرایی و مطلـق گرایـی ،   نگاه کلی و سی
دست پژوهشگران و دولتمردان براي یافتن شاخصهاي متناسب بـا اوضـاع و احـوال کشـورها     

  .همواره گشوده خواهد بود
ـ  اصلی در اینجا این است که تغییرات یک ویژگی تا چه اندازه پرسش سـایر ویژگیهـا و   ر ب

لذا طراحی الگوي ریاضی ایـن امکـان را   تاثیر می گذارد؟ و حکمرانی  وند توسعهدر نهایت بر ر
فراهم آورد که با ایجاد تغییر در هریک از ویژگیها، تاثیر آن را بر سایر ویژگیها و کـل سیسـتم   

با بهره گیري از الگوي ریاضی می تـوان الگـوي مفهـومی حکمرانـی     .حکمرانی مشاهده نمود
  .واقعی هر کشور بکار بست خوب را براساس شرایط 
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