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 چکیده
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 . مقدمه۱
یده  های   ها در عرصهههه نظام   ی حاکمیت خوب مدت   ا

لت   حاکم بود و دو به برآوردن   حکومتی  ها خود را مکلف 

سته  شهروندان می خوا ستند ولی به های مردم و  سطه  دان وا

های جدید و ضهههرورت     بروز خواسهههته افزایش جمعیت و  

های جدی ها با چالشنگهداری از منابع و تأسیسات، دولت

مواجه شههدند و لذا بحث حاکمیت خوب مطرگ گردیدد در  

دهی به همین راسهههتا نقش بازیگران دیردولتی در شهههکل

های  حاکمیت شههایسههته و مطلوب در  شههد و سههازمان  

ها را ها و ملتی میان دولتاند فاصههلهدیردولتی در تالش

به صهههورت حد واسهههطی تکمیل کنند و این خود موج  

 واسطهها بهشود. دولت گسترش فرآیند حاکمیت خوب می 

به   تمرکز امور خود در طوالنی ناتوانی در     مدت  طه  واسههه

های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه برآوردن خواسته

شههدند و لذا با پیگیری سههیاسههت تمرکززدایی و اعطای    

های محلی، در جهت کس  مشروعیت از   یارات به نهاداخت

ست رفته در تالش بوده  سازمان ۱6اند د نهاد  های مردم. 

هایی هستند که در امر توسعه و پیشرفت در     یکی از حوزه

نظران و کارگزاران دولتی همیشهههه مورد دیدگاه صهههاح 

عنوان نهادها و مؤسههسههات کارآمد و مکمل  توجه بوده و به

 یی در تحقق حاکمیت خوب و افزایش سرمایه بخش دولت

گاه ویژه     جای ماعی  ته  اجت یاف ند  ای  یل     .۰۱ا به دل اخیراً 

ویژه در مطالعات اجتماعی، اقتصادی  سازی جدید، بهمفهوم

نگ شهههده و            مدنی پرر عه  جام یت  عال نابع طبیعی، ف و م

مان  یک رکن مهم در       های مردم سههههاز به عنوان  هاد  ن

ای در ارتقاء و بسهههترسهههازی حکمرانی خوب، نقش عمده

کنند. به دلیل     ی اجتماعی ایفا می  گیری سهههرمایه  شهههکل 

شی  شارکت نهپی شکل   ی تاریخی طوالنی م های مردمی در 

یار و آموزه    گروه یار و خود های دینی و اخالقی   های هم

شه        شارکت همی سبت به این امور، ظرفیت م مشوق افراد ن

هه    ته و در بر له در تحقق      وجود داشههه تاریخی ازجم های 

سالمی و تثبیت نظام، نقش    .۱۸اند آفرینی کردهانقالب ا

رو پذیر نیسهههتندد ازاین  ان ادل  مشهههارکت  ها در ایر دولت 

ها، مؤسهههسهههات و  داشهههتن انجمنآگاهانه در منفعل نگه     

که نمی    ها همت می  تشهههکل  ند، چرا خواهند نیروی  گمار

اجتماعی و سهههیاسهههی که آنان را وادار به شهههفافیت و          

پاسهههخگویی نماید در برابرشهههان شهههکل بگیرد. آنان به        

گرند و همواره در   نی یک رقی  می  مثابه  ی مدنی به  جامعه  

آوردگاهی نابرابر، سههعی در تضههعیف آنان دارند. در تاری    

معاصر ایران، همچنان دولت و دولتمردان آن، یگانه قدرت   

صه و تک صادی    محور عر سی، اجتماعی و اقت سیا اند و های 

شههاید یکی از علل مطلوبیت مشههادل سههیاسههی در ایران  

نازع  ب   همین بالم قدرت دولتمردان اسهههت.  لت  بودن  ه ع

شهههکاف عمیق میان دولتمردان و جامعه که در نوع خود       

ی  توان برای کنشگربررسی است، آینده روشنی را نمیقابل

طور نهاد بههای مردمطور عام و سههازمانی مدنی بهجامعه

خاص متصهههوبر بود. بررسهههی روندهای دال  در مفاهیم          

دهد که این   نهاد نشهههان می های مردم مرتبط با سهههازمان  

شخص   جری سازمان م شتر در قال     ان قدرتمند اما فاقد  بی

مؤسهههسهههات خیریه دیررسهههمی در مسهههاجد و محالت     

خودنمایی کرده و تاکنون در کشههور ما متولی مشههخصههی  

سترهای قانونی برای ثبت و    ندارد. همچنین عدم تسهیل ب

ها، عدم اصالگ مقررات زائد،  شروع به فعالیت رسمی سمن   

های آگاه،   ش و نبود نظارت بروکراسهههی پیچیده، عدم پای    

های سههازنده و اثربخش و مسههتمر و نیز عدم پشههتیبانی 

شوبق  سیس و فعالیت م های داوطلبانه در  های الزم برای تأ

ی  نهاد، موج  هدررفت و تحلیل سرمایههای مردمسازمان 

 .5ی جوان ایران گردیده است اجتماعی در جامعه

کراسهههی و منابع طبیعی، دمو "در پژوهشهههی با عنوان 

ستفاده از داده  "فساد  کشور منتخ     ۱۱۹های ترکیبی با ا

سال  ستدالل     ۱۴۴۹-۱۴۸۴های دارای منابع طبیعی در  ا

هههای دیردموکراتیههک  کننههد منههابع طبیعی در نظههاممی

ولی چگونگی و  تواند سهههطوگ فسهههاد را افزایش دهد،   می

اندازه این تاثیر به کیفیت نهادهای دموکراتیک بسهههتگی          

با برآورد مدل خود توسههط رگرسههیون تصههادفی،    دارد و 

کماکان ارتباط منفی و معنادار بین منابع طبیعی و فسههاد  

 .۰۴اند را نشان داده



 ... و نهادمردم هاینقش سازمان ایسهیمقا لیتحل
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ته  ۱برونش وایلر قل           ۱و بول حدا مدل  فاده از  با اسهههت

ای به این نتیجه رسهههیدند که       مربعات دو و سهههه مرحله  

های حکمرانی مانند  های منابع طبیعی با شاخص -شاخص 

حاکمیت قانون، فساد و اثربخشی دولت همبستگی مثبت     

 .۹دارد 

مارکس برونز  ۰همچنین در تحقیق آرزکی قد    ۹و  معت

هستند که فسادهای منابع طبیعی بر روی حقوق سیاسی      

 .۱5 های شهروندی تاثیر داردو آزادی

سمی مدنی     شارکت مردمی در قال  نهادهای ر امروز م

 ی آننهاد یا اشکال سنتی و دیرینه  های مردممثل سازمان 

های فرهنگی  ها، کانونمثل افزایش نقش مسههاجد و هیئت

سعه و دیره می شد. نهادهای    ایتواند دارای آثار تو مثبت با

ی اجتماعی و توانند باعث کاهش سرمایهدیردولتی هم می

. 5ی اجتماعی را افزایش دهند   توانند سهههرمایه    می هم

نهادهای دیردولتی در صهههورت برقراری تعامل درسهههت،      

  ی اجتماعیگیری و تقویت سههرمایهتوانند باعث شههکلمی

نهاد و حکومت های مردمگردند. با توجه به اهمیت سازمان

محلی در افزایش مشهههارکت و مدیریت مطلوب کشهههور،      

های  ای نقش سههازمانی مقایسهههتحقیق حاضههر به بررسهه

هاد و حکومت  مردم های محلی در تحقق حکمرانی خوب  ن

 در ایران پرداخته است.

 

 روش شناسی .2

 های غیردولتیسازمان. 2.۱
ی سیاسی،  طور عمده در جوامع، توسعه در سه مقولهبه

صهههورت جدا از یکدیگر ترسهههیم  اقتصهههادی و فرهنگی به

ندان تالش می    می ندیشهههم به      شهههد و ا جه  با تو ند  کرد

های جامعه، شههرایط نهنی را برای مقتضههیات و نیازمندی

 
 

 

 

 

 

 

 

ق  چنین            عا ند. مت ماعی فراهم آور جاد تحوالت اجت ای

های فکری و نظری، فعاالن و سهههیاسهههتمدارانی که  تالش

به                جه  با تو ند  عه بود جام یت کالن  مدیر متصههههدی 

ههها را در  گونههه اولویههتهههای فکری خود اینوابسهههتگی

ست   زیریبرنامه سیا صمیم ها و گذاریها،  ی خود هاگیریت

های فکری، افق  این فعالیت  . ۱۸دادند  بروز و ظهور می

ای از شهههناخت را برای عالمان علوم اجتماعی        گسهههترده

صادی و فرهنگی       سی، اقت سیا جوامع از منظرهای مختلف 

گامی         ند. گسهههتردگی این افق سهههاختاری هن جاد کرد ای

های پراکنده در یک     انشمحسهههوس خواهد بود که آن د  

مجموعه منسههجم تدوین شههوند و همین موضههوع یعنی    

سجام » صوالت فکری، مهم « گراییان ترین ایرادی میان مح

های اندیشههمندان سههیاسههی و عالمان  اسههت که به فعالیت

گرایی فرهنگی تابع شههود. انسههجامعلوم اجتماعی وارد می

 هر شناختی است که یکی از لوازم صدق   اصل مهم معرفت 

ای، سهههازگاری اجزاء و انطباق مجموع آن با عالم  اندیشهههه

شه        سیاری از اندی ست که ب ست و این در حالی ا ها واقع ا

درمجموع فاقد انسجام درونی بودند. چنین خصوصیتی در     

ها و تصههمیمات  ریزیعمل موج  شههد بسههیاری از برنامه

های چندپارگی شههود و هزینه دچارفعاالن نظام سههیاسههی 

 معنوی بسیاری را بر جامعه تحمیل نماید.مادی و 

نهاد در بستر جوامع   های مردملذا ایجاد ظرفیت سازمان 

امری ضههروری شههد تا در رویکرد مدرنیته خرد خود بنیاد    

ضاء جامعه به  صه   اع نوعی دیگر کنار هم قرار گیرند و در عر

ند. در          فای نقش کن مدنی ای عه  جام عمومی و در بسهههتر 

کل جامعه مدرن، دولت، حوزه خصوصی    ترین ش یافتهتکامل

توانند توأمان  ای هسههتند که میو جامعه مدنی، سههه مؤلفه

ضامن امنیت و عدالت شهروندان باشند. حوزه عمومی جزء     

ست که افراد در آن به دور از ترس،        سی جامعه مدنی ا سا ا
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ه  پردازند تا ب   هراس و آزادانه به گفتگوی عقالنی و بحث می   

. همه باید بتوانند آزادانه و به صهههورت  توافقی دسهههت یابند

برابر به این حوزه عمومی دسهههترسهههی داشهههته باشهههند.       

های دیردولتی فضهههای واقعی برای حوزه عمومی  سهههازمان

کنند. جامعه مدنی نسبت به کل  هستند و آن را ضمانت می

باشههد و مانند یک  جامعه اعم از دولت و ملت حسههاس می

شان می  شامل نظامی هشدار     ارگانیزم زنده واکنش ن دهد و 

دهنده است که مشکالت جامعه را کشف کند. همچنین به     

دهد. نقش  اندیشی آن را در معرض دید قرار می منظور چاره

روز در  های جهانی نیز روزبهنهاد در صحنههای مردمسازمان

آفرینی و  ها به نقشحال گسهههترش اسهههت و در کنار دولت

لملهه  تههأثیرگههذاری در روابط بین       پردازنههد و حتی     ل می ا

ستند از     المللی که دولتهای بینسازمان  ضو ه ها در آن ع

ند  توانباشند و می ای برخوردار میامتیازات و تسهیالت ویژه 

ها شرکت و نظرات خود را مطرگ و نوعی تبلیغ  در سخنرانی

 .[۹]رویکردی نیز داشته باشند 

 جامعه مدنی .2.2

صطالگ   شته به « جامعه مدنی»ا صوص   گرچه در گذ خ

یونان باسهههتان مطرگ بوده، اما به مفهوم مدرن و به معنای          

حلقه واسههط بین دولت و مردم، از زمان هگل مطرگ شههده  

ست   ست     مجموعه . جامعه مدنی،۱۱ا متشکل از افرادی ا

با اراده و انتخاب خود و مسهههتقل از دولت، گروه       ها و   که 

دهند و هدف از تأسهههیس این     را تشهههکیل می  هایی انجمن

ست برخی         گروه ضا سالیق اع شبرد منافع و عالیق و  ها، پی

روزهای تشهههکیل    قدمت مفهوم جامعه مدنی را به آدازین        

عه انسهههانی برمی      جام مت در  ند  حکو   برخی. ۰۱گردان

دانند، که از جامعه مدنی یاد         افالطون را اولین کسهههی می

گذاری کرد. گروهی  را به آن، نام کرده و مدینه فاضههله خود

ئل     قا بداعی را  بل این      نیز برای ارسهههطو چنین ا ند. در مقا ا

یای          مدنی را محصهههول دن عه  جام یات، گروهی دیگر،  نظر

، دانسههته و برآنند که بین  ۱۰و  ۱۱های مدرن بعد از سههده

سًا جامعه        تمدن سا شرقی و چه دربی(، ا ستانی )چه  های با

. در نیمه دوم سههده  ۱۰ت سههای نداشههته امدنی سههابقه

هیجدهم، تحولی در همانندپنداری جامعه مدنی با دولت             

به وجود آمد. مفهوم جامعه            تا آن زمان مرسهههوم بود،  که 

سده        ستم، بعد از آنکه در نیمه دوم  سده بی مدنی در اوایل 

  "آنتونیو گرامشی"نوزدهم از رونق و رواج افتاده بود، توسط  

این مفهوم، اندیشه هگلی را ترجیح  احیاء شد. وی در احیای 

، به همراه تحوالت اروپای    ۸۴و  5۴های  داد. در اواخر دهه 

شرقی، حیاتی تازه در مفهوم جامعه مدنی    مرکزی و اروپای 

به        مدنی  عه  جام یده شهههد و  عنوان واکنشهههی در برابر  دم

یت   مام به    ت تاریسهههم(،  تالی یت  خواهی )تو مام خواهی  ویژه ت

 .۰ظهور یافت های سوسیالیستی،حکومت

 حکومت محلی .2.3
حکومت محلی یک نهادی اسههت که در نتیجا الزامات و  

سی و واگذاری        ضرورت  سیا ضایی قدرت  ها فرآیند توزیع ف

های محلی با پشهههتوانه  اختیارات از حکومت ملی به حکومت    

 دهد.های آن را نشان میویژگی ۱آید. جدول قانون پدید می

از منظر نگههارنههدگههان، حکومههت محلی مجموعههه                 

های محلی اسهههت که دارای قلمرو جغرافیایی،      سهههازمان 

ها و منظور ارائه فعالیتانسههانی، اداری و مالی مشههخص به

تر به شهههروندان اسههت که در یک  خدمات عمومی مطلوب

فرآیند قانونی دمکراتیک توسهههط مردم محل انتخاب و به    

پردازد. در ادبیات مربوطه، دو   اداره امور عمومی محلی می

مت    فت در تعریف حکو های محلی وجود دارد: از  پیشهههر

مام            مت مرکزی، ت حت حکو عات تطبیقی ت طال منظر م

سهههاختارهای ملی تحت عنوان حکومت مرکزی در نظر       

های  و ویژگی شههوند. در رویکرد دوم، مشههخصهههگرفته می

تر  خاصی وجود دارد که حکومت محلی را به نحو محتاطانه

ندد این ویژگی تعیین می تاً بر      ک مد مایز ع عد   5های مت ب

 ترسیم شده است. 1نیل تمرکز دارد که در شکل 

 حکمرانی خوب. 2.4

حکمرانی خوب آورده شهههده  های  ویژگی ۱در جدول  

 است.
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 یمحل حکومت یهایژگیو. 1 جدول

 یمحل حکومت

 یادار–یاسیس

 ینهادها ها،یشهردار شوراها، ری)نظ یمردم یدهسازمان و نهادها به یمرکز حکومت یکل یهااستیس چارچوب در یمحل امور درباره نظارت و اجرا ،یریگمیتصم

 ۸( واگذار شود یو ادارات دولت ،یبخشدار ،یفرماندار ری)نظ یمحل یحکومت یمقامات و نهادها زیو...( و ن یدیسفشیر و ،یداور ینهادها ،یمدن

 راتیتأث و هادخالت از ییرها با یمحل یخودمختار. باشند برخوردار ینهاد استقالل و یمال استقالل ،یهنجار استقالل

 لتیدودیر و عمومی دنها یک

 ندارند ،نمایند نقض را رکشو عالتباا زمال نیناقو سایر و یاساس نیقوان ندابتو که یحد به کامل یخودمختار ماا ،ندرداربرخو نسبی لستقالا از

 یشهر تیریعوامل مؤثر بر مد ریو جل  مشارکت سا ینظارت راهبرد ت،یهدا افیو وظ دهدیم لیتمرکزگرا تشک یهارا در نظام یحکومت محل یمرکز هسته

 ۱۴ را بر عهده دارد 

 ۱۰ دارداز مرکز وجود  رونیاست که ب یشکل حکومت تنها

ت قدر ضیتفو ابه واسط ای یبر اساس چارچوب قانون یکشور است. عملکرد حکومت محل کی یسطح دولت در چارچوب نظام ادار نیترنییپا یمحل حکومت

 ۱۱ ردیگیسطوگ باالتر شکل م

 یحلم کارکرد و اسیمق در... و نیزم یکاربر یزیربرنامه ،یعموم ونقلحمل مسکن، آموزش، مانند یاگسترده اراتیاخت و فیوظا یدارا تیاست لوکال یو نگاه از

 .۱۱است

و  ینفعان محل یشناخت ن یمحل اسیموفق در مق یحکمران کیاعمال  ی. براشودیم یمعرف یمحل تیریمد یبرا یمناسب یالگو و داریپا توسعه شرط شیپ

 .۱5 است یآنها الزام نیماب یروابط ف یالگو یبررس

 

 
 های حکومت محلی. ویژگی1شکل 

ویژگی های حکومت  
محلی

شخصیت حقوقی

محل سکونت

مشارکت مؤثر شهروندان

بودجه گسترده و 
خودکفایی در استخدام با
توجه به کنترل محدود  
از سوی مقامات مرکزی

اختیارات خاص برای  
انجام انواع وظایف 
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 خوب  یحکمران یهایژگی. و۲ جدول

 خوب یحکمران

 .دارد کشور کی یعموم امور یادار یهانهیزم به اشاره

 یاداره مسئولیت دوم الگوی در .کند فراهم شهروندان یا مدنی یجامعه مصرف برای را خدمات تمام که است موظف و دارد عهده بر را امور تمام مسئولیت حکومت

 .۱۴. است شده تقسیم خصوصی بخش و مدنی جامعه حکومت، نهاد سه میان عمومی امور

 .۱۴ کندیمکشورها فراهم  یرا در عرصه کردنیزیستن و بهتر حکمران بهتر امکان بخش سه این از یک هر وظایف تفکیک و الزم تعادل ،ارتباط ایجاد

 .۱۴ کندیکشورها فراهم م یرا در عرصه کردنیزیستن و بهتر حکمران بهتر امکان بخش سه این از یک هر وظایف تفکیک و الزم تعادل و ارتباط ایجاد لذا

 قانون تِیحاکم ،یبرابر و یتساو ،یاثربخش و ییکارا ت،یشفاف ،یریپذتیمسئول و ییپاسخگو هدفمند، یعموم وفاق ،یریپذمشارکت به خوب یحکمران نهیزم

 .پردازدیم فساد کنترل تیدرنها و( ۱:متحد ملل)سازمان 

 

 پذیریمشارکت. 2.5
ساس اصول اعالمیه حقوق بشر، مشارکت به       عنوانبر ا

رسی  براصل کلیدی در به انجام رسیدن حقوق انسانی قابل 

 اند از:است. این اصول عبارت

 (.۱۴بیان دارد )ماده هر کس حق آزادی عقیده و  -۱

یی                  -۱ همهها گرد جمع و  ت گزاری  بر حق  کس  هر 

 (.۱۴آمیز را دارد )ماده مسالمت

به    -۰ لت کشهههور خود،  طور هر کس حق دارد از دو

مسههتقیم و یا از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان، سهههمی  

 (.۱۱داشته باشد )ماده 

بال جامعه وظایفی را بر عهده دارد         -۹ هر کس در ق

 (.۱۴)ماده 

 شفافیت. 2.6
شده       صمیمات گرفته  ست که ت شفافیت به این معنی ا

گیرد که به پیروی ای صهههورت میو اجرای آنها به شهههیوه

صورت آزاد و کافی  قوانین و مقررات بیانجامد و اطالعات به

در دسترس همگان وجود داشته باشد. شفافیت در جریان     

اطالعات   آزاد اطالعات قرار دارد. فرآیندها، مؤسههسههات و 

اندازه کافی در دسههترس  طور مسههتقیم و بهبایسههت بهمی

صمیم    سانی قرار گیرد که ت یابد،  گیری با آنها ارتباط میک

ظام         ظارت بر ن به در  و ن ند  عان بتوان حاکم    تا نینف های 

 .۱۱ بپردازند

 پذیریپاسخگویی و مسئولیت. 2.7
در حکمرانی فرآینههدی وجود دارد کههه از طریق آن 

شوند که دو  بان قدرت، انتخاب، نظارت و تفویض میصاح 

شهههاخص حق اظهارنظر و پاسهههخگویی در نیل این مؤلفه  

صمیم قرار می صی و    گیرد. ت صو گیران در دولت، بخش خ

نفع با توجه به اینکه      جامعه مدنی به مردم و نهادهای نی      

و  گنوع تصمیمات اتخان شده داخلی یا خارجی است، پاس     

 .۰۴هستند 

 تساوی و برابری. 2.8
تسهههاوی و برابری نقش بسهههیار مهمی در جامعه ایفا       

کننهد. این بهه نحوی اسههههت کهه این دو متغیر در     می

گیری نهادها در یک جامعه ترین سههطح شههکل اسههاسههی 

ساس مقدمه و مواد )  عادالنه مورد نیاز هستند.  ( ۱و  ۱بر ا

 اعالمیه جهانی حقوق بشر:

ناتی و حقوق برابر و به رسههمیت شههناختن منزلت  -۱

ساس آزادی، عدالت        سانی، ا سلم تمامی اعضای جامعه ان م

 دهد.و صلح در جهان را تشکیل می

آیند و از حقوق و جایگاه  تمام افراد آزاد به دنیا می   -۱

 (.۱یکسانی برخوردارند )ماده

فاوتی        -۰ نه ت بدون در نظر گرفتن هرگو هر کسهههی 

سیت،   سی و   همچون نژاد، رنگ، زبان، جن سیا دین، عقاید 

ستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد و یا    یا دیگر عقاید، خا

های که در  ها حق رسیدن به حقوق و آزادی سایر وضعیت  
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سازمان ملل متحد،       ست، را دارد ) شده ا این اعالمیه ثبت 

 (.۱و۱اعالمیه جهانی حقوق بشرد مقدمه و مواد 

 حاکمیت قانون. 2.9
ندان و د  عامالت          احترام شههههرو که ت هایی  هاد به ن لت  و

  عنوان یکیکنند بهاجتماعی و اقتصادی میان آنها را اداره می 

های حکمرانی، شهههاخص حاکمیت قانون و کنترل       از مؤلفه 

های  شود. حکمرانی خوب نیازمند چارچوبفساد را شامل می

ست. همچنین موظف به   قانونی و بی طرف در اجرای عدالت ا

ها است. اگر پس از   ویژه حقوق اقلیتبهدفاع از حقوق انسانی  

انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشهههت و       

جرم و تخلف به سب  عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی  

شان    شد ن ضعیف در   قابل پیگیری نبا دهنده وجود حکمرانی 

 .۱6است یک کشور 

 کنترل فساد. 2.۱1
سیاسی و دولت در    بر اساس این شاخص، هر چه نظام   

دهنده  تسههخیر نخبگان و منافع خصههوصههی باشههد، نشههان 

ضعیف و عکس آن بیان  سبت   حکمرانی  گر رتبه باالتری ن

صیصِ دیر       ساد باعث تخ ست. وجود ف به حکمرانی خوب ا

گردد و در  ها و اسهههتعدادهای جامعه می      بهینه فرصهههت 

شههرایطی که فسههاد در جامعه شههایع شههود افراد جامعه    

جای اسههتفاده از انسههانی با اسههتعداد به بخصههوص نیروی

کنند از رهگذر پرداخت    ابتکار و نوآوری خود، سهههعی می 

رشههوه و تبانی با مقامات دولتی، اقدام به کسهه  یک رانت 

با توجه به آنچه گفته       .۰۱نمایند   قانونی یا مجوز دولتی   

فه  های حمکرانی خوب در تحقیق حاضهههر در     شهههد، مول

 ت.زیر ترسیم شده اس 2شکل

 
 خوب  یحکمران یهاشاخص. 2 شکل

 (نگارندگان از می)ترس
 

 پژوهشروش . 2.۱۱
  یاسهههیمقا-یفیحاضههر از نوع مطالعات توصهه پژوهش

خوب از  یحکمران یهاتحقق مؤلفه یاسههت که به بررسهه 

سه    قیطر س ضا  رانیدر ا ینهاد ملمردم یهامؤ   یاز نظر اع

پرداخته   ینهاد و اعضههها حکومت محلمردم یها سهههازمان 

مه    یها داده از قیتحق نیا دراسهههت.    یها پرسهههشهههنا

ستفاده گرد  یکیالکترون ست.   دهیا شها ر از یقیتلف لذاا   یو

ست. با     کار به پژوهش نیا در یکم و یفیک شده ا گرفته 

آن  لیفرم مصههاحبه و نحوه تکم نینوع تدو نکهیتوجه به ا

  ییباال تیمربوطه از اهم یهاتافراد در سههم گاهیجا زیو ن

عداد ز    برخوردار اسههههتد له اول ت نه   یادی در مرح نمو

.  دیآن انتخاب گرد نیبهتر تاًیو نها یپرسههشههنامه بررسهه  

  یدارا هاپرسههشههنامه  نیتالش شههد که مخاطب نیهمچن

  موسههسههات در یاسههتگذاریسهه و ییاجرا گاهیجا نیباالتر

 

 تساوی و برابری
 پذیریپاسخگویی و مسئولیت

 کارایی و اثربخشی وفاق عمومی هدفمند

 حاکمیت قانون
 شفافیت

 مشارکت پذیری

 کنترل فساد



 ۱۹۴۱، تابستان ۱، شماره 55مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

 

 ۱5۱ 

  یروسهها و عامل رانِیمد از منظور نیبهم. باشههند متبوع

 یبرا یمل گسههتره در نهادمردم یسههازمانها رهیمد اتیه

 .دیفرم استفاده گرد لیتکم

  در فعال نهادمردم یهاسههازمان شههامل یآمار جامعه

ست  یمحل حکومت و یمل سطح    پژوهش یآمار جامعه. ا

  سهههیرئئتیه یاعضهها ها،عامل ریمد ها،مؤسههس شههامل

سطح مل  یردولتید یهاانجمن ضا    نیهمچن و یفعال در  اع

شهرها، کارمندان    یشورا  یاعضا شامل   که یمحل حکومت

نمونه بر اسههاس   تیاسههت. جمع هایو اسههتاندار یشهههردار

  ها،عامل ریمد ها،نفر از مؤسس  ۱56فرمول کوکران، شامل  

ضا    سطح  در فعال یردولتید یهاانجمن سه یرئئتیه یاع

  سههپس .اسههت یمحل حکومت یاعضهها از نفر ۱۹۴ و یمل

 قرار گرفت. لیتحلو  هیتجز موردSPSS  افزاردر نرم  هاداده

 

 نتایج. 3

 توصیفینتایج . 3.۱
سنجش مولفه  ست. نتایج الفای       ابزار  شنامه ا س ها، پر

 آورده شده است. ۰کرونباخ برای مطالعه حاضر در جدول 

 . الفای کرونباخ۳جدول 

 الفای کرونباخ مؤلفه

 ۸6/۴ گرایینتیجه

 ۸۴/۴ هااثربخشی وظایف و نقش

 ۴۱/۴ هاارتقای ارزش

 ۴۰/۴ سازیشفاف

 ۸6/۴ سازیظرفیت

 ۸5/۴ پاسخگویی

 ۴6/۴ حکمرانی خوب

 

نفر در مطالعه حاضهههر شهههرکت کردند که   ۱۴6تعداد 

نفر اعضای   ۱۹۴نهاد و تعداد نفر عضو مؤسسات مردم ۱56

حکومت محلی بودند. مشهههخصهههات جمعیت شهههناختی       

 زیر ارائه گردیده است. ۹کنندگان در جدول مشارکت

 ی سنیکنندگان برحسب طبقه. توزیع فراوانی مشارکت۴جدول 

 انحراف معیار استاندارد میانگین درصد فراوانی فراوانی بندی سنطبقه 

 اعضای مؤسسات دیردولتی

۱۱-۰۰  ۹۱ ۰/۱6  

۴5/۹۱  5/۱۴  

۰۹-۹6  65 5/۰۸  

۹5-5۴  ۹۴ ۱/۰۴  

6۴-6۸  ۸ ۱/5  

۴/۱۴۴ ۱56 جمع  

 اعضای حکومت محلی

۱۱-۰۰  ۹5 ۸/۰۱  

55/۹۴ 5/۱۱ 

۰۹-۹6  ۹5 ۸/۰۱  

۹5-5۴  ۹۴ ۱/۱۴  

6۴-6۸  5 ۱/5  

۴/۱۴۴ ۱۰5 جمع  
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شان می  دهد که میانگین و انحراف معیار  جدول فوق ن

 5/۱۴± ۴5/۹۱نهاد  های مردم سهههن اعضهههای سهههازمان  

کنندگان از اعضهههای    باشهههد. بیشهههترین مشهههارکت    می

با  ۹6-۰۹نهاد مربوط به گروه سهههنی های مردمسهههازمان

 ۰/۱6سههال با  ۱۱-۰۰درصههد بودند. گروه سههنی   5/۰۸

سنی     صد، گروه  صد   ۱/۰۴با  5۴-۹5در سنی   در و گروه 

درصهههد توزیع سهههنی در اعضهههای  ۱/5سهههال با  6۴-6۸

سات مردم    س شان می مؤ دهند. میانگین و انحراف نهاد را ن

کنندگان از گروه اعضههای حکومت معیار سههن مشههارکت 

بود.  5/۱۱و  55/۹۴محلی و برای اعضههای حکومت محلی 

بیشههترین  ۸/۰۱با درصههد  ۹6-۰۹و  ۰۰-۱۱رده سههنی 

ین گروه را به خود اختصههاص داد. کنندگان در امشههارکت

با  6۸-6۴درصد و گروه سنی    ۱/۱۴با  5۴-۹5گروه سنی  

 کنندگان را در بر داشت.درصد کمترین مشارکت ۱/5

 استنباطینتایج . 3.2
جدول و        تایج  به ن جه  siبا تو g=0/0001    مال فرض نر

شهههود. درواقع توزیع نمره       ههها رد می بودن توزیع داده   

 باشد.حاکمیت خوب نرمال نمی

 آزمون مقایسه میانگین دو گروه .3.3

H 0: µ 1=: µ 2 
H 1: µ 1 ≠ µ 2 

H0         یت خوب از نظر اعضههههای حاکم فاوت نمره  ت

دار  نهاد و اعضههای حکومت محلی معنیهای مردمسههازمان

 نیست.

H    تفههاوت نمره حههاکمیههت خوب از نظر اعضههههای

دار  نهاد و اعضههای حکومت محلی معنیهای مردمسههازمان

ست. جدول   شان می  5ا دهد که میانگین نمره حاکمیت  ن

نهاد باالتر از اعضههای  های مردمخوب در اعضههای سههازمان

منفی به دست  zحکومت محلی است به همین دلیل نمره 

 دار است.وت معنیاست این تفا p<0/05آمدد چون 

شان می  6جدول  های حاکمیت  دهد که از بین مؤلفهن

شی و ظرفیت  ازی  س خوب تفاوت میانگین دو مؤلفه اثربخ

نهاد و اعضهههای  های مردمبین دو گروه اعضهههای سهههازمان

 (.p>0/05دار نیست )حکومت محلی معنی

 خوب . جدول یومان ویتنی حاکمیت۵جدول 

Ranks  

 سطح معناداری Z ویلکاکسون یومان ویتنی مجموع میانگین تعداد 

حکمرانی 

 خوب

 25446.00 163.12 156 نهادهای مردماعضای سازمان

 18510.00 132.21 140 اعضای حکومت محلی 000. 3.498- 18510.000 8640.000

   296 جمع

 

 

 های حاکمیت خوبمؤلفه. جدول یومان ویتنی ۶جدول

Ranks  

 سطح معناداری Z ویلکاکسون یومان ویتنی مجموع میانگین تعداد 

 نتیجه گرایی

های اعضای سازمان

 نهادمردم
۱56 ۴5/۱55  5۴/۱۹۹۴۴  

9586.500 19456.500 -2/068 /۴ 039 
اعضای حکومت 

 محلی
۱۹۴ ۴۸/۱۰۸  19456.50 
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 . ۶جدولادامه 

Ranks  

 سطح معناداری Z ویلکاکسون یومان ویتنی مجموع میانگین تعداد 

 اثربخشی

های اعضای سازمان

 نهادمردم
۱56 154/50 24102.50 

9983.500 19853.500 -1/442 /۴ 149 
اعضای حکومت 

 محلی
۱۹۴ 141/81 19853.50 

 هاارتقاء ارزش

های اعضای سازمان

 نهادمردم
۱56 169/97 26515.50 

7570.500 17440.500 -5/129 /۴ 000 
اعضای حکومت 

 محلی
۱۹۴ 124/58 17440.50 

 سازیشفاف

های اعضای سازمان

 نهادمردم
۱56 156/77 24456.50 

9629.500 19499.500 -2/025 /۴ 043 
اعضای حکومت 

 محلی
۱۹۴ 139/28 19499.50 

 سازیظرفیت

های اعضای سازمان

 نهادمردم
۱56 153/17 23894.00 

10192.000 20062.000 -1/152 /۴ 249 
اعضای حکومت 

 محلی
۱۹۴ 143/30 20062.00 

 پاسخگویی

های اعضای سازمان

 نهادمردم
۱56 ۱۰/۱۹۸  ۴۴/۱۱۴۱۱  

۴۴۴/۱۴۱۸6  5۴۴/۱۴۴۸5  -۱۴۱/۱  ۴۱۰/۴  
اعضای حکومت 

 محلی
۱۹۴ ۱۹/۱۹6  5۴/۱۴۸۱5  

 

 گیریو نتیجه بحث. 4
های جدیدی     های مردم نهاد به مثابه روش     سهههازمان 

برای جل  مشههارکت مردمی در تعیین سههرنوشههت خود   

سازمان اهمیت یافته صه اند. این  صادی و  ها، درعر های اقت

اجتماعی به دلیل نداشهههتن بروکراسهههی پیچیده همانند         

صی این امکان را   بخش دولتی و منفعت طلبی بخش خصو

هایی چون مبارزه با فقر و    اند تا در زمینه   فراهم سهههاخته 

ست، جنگل    سنگی، حفاظت از محیط زی داری، افزایش گر

گاهی  نان و کودکان،          آ به امور ز فاه، توجه  های عمومی، ر

ی      ماعی، موفق   کاهش آسههه های  تر از بخشهای اجت

خصههوصههی و دولتی عمل کنند. توسههعه سههازمانهای مردم  

توانند نقش  که می هایی  نهاد )سهههمن( به عنوان تشهههکل    

شند، بیش از یک         شته با شور دا سعه پایدار ک مهمی در تو

ست که به دددده  سائل      دهه ا سان م شنا ای مهم برای کار

ست         ضوع مهمتر این ا ست. اما مو شده ا اجتماعی تبدیل 

هایی که عام  که جامعه ما تا چه حد ظرفیت چنین فعالیت

  المنفعه، اجتماعی و خودجوش هسهههتند را دارد. ضهههعف    

تشهههکلهای مردم نهاد در ایران، به نبود ظرفیت کافی در        

به عنوان مثال ضهههعف افراد در کارگروهی و نیز        جامعهد 

سرمایه اجتماعی       ضعف  سب  کاهش  سازمانها،  های این 

های گذشههته،   ها در ایران شههده اسههت. طی دهه سههمن

به جزء(، در عمل      های برنامه   روش ریزی سهههنتی )از کل 

ج     حل مشهههکالت  نایی  یه، اجرا و   توا عه را از طریق ته ام

های توسههعه از دسههت داده و از سههوی دیگر  ارزیابی طرگ



 ... و نهادمردم هاینقش سازمان ایسهیمقا لیتحل
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 ها سل  شده  اعتماد عمومی نیز نسبت به کارایی این طرگ 

اسهههت و مردم خواسهههتار پارادایم جدیدی در راسهههتای        

پذیری و مردمی بودن کارآمدی، مشههارکتی بودن، انعطاف

 باشند.ها میطرگ

به ا     پاسهههخگویی  مه     ین واکنشبرای  نا ریزی ها، بر

های مشارکتی مبتنی   مشارکتی شکل گرفت. اساس روش   

ست. در چند      سته به هدف و هدف به عمل ا بر تبدیل خوا

سی و اجتماعی در         سیا سوی تحوالت  سمت و  دهه اخیر 

کشههورهای پیشههرفته درب به سههمت کاهش شههدید نقش 

دولت و بازنگری در وظایف و کارکردهای آن سهههیر کرده       

های جدید سههیاسههی و اجتماعی، مثل نظریه نظریه اسههت.

بحران  “و نظریه   ۱)آنتونی گیدنز(  ۱”پر مسهههئولیت بودن “

شروعیت دولت    5”دولت حداقل“و  ۹)یورگن هابرماس( ۰”م

یک(    ناز گاه      6)رابرت  ید چه از د های مختلف مطرگ   اگر 

لت و          شهههده کاهش نقش دو ها بر  ید همه آن تأک ند ولی  ا

دولتی در اداره زندگی اجتماعی    افزایش نقش نهادهای دیر  

گرایی  . پذیرش دموکراسههی و کثرت۱۴اسههتوار اسههت  

گیری درباره توسهههعه باید به      کند که تصهههمیم  ایجاب می 

  اندنفعدست همه کسانی انجام گیرد که در آن مؤثر و نی  

شهروندان    صل باید بر عدالت، آزادی و حق انتخاب  و این ا

الزم اسهههت که بخش   اسهههتوار گردد. برای تحقق این امر

به            مدیریت  مه ریزی و  نا نات بر یارات و امکا مهمی از اخت

عهده ی نهادهای محلی، نهادهای دیردولتی، شهههوراهای        

ای و دیر انتفاعی و مانند آنها     های حرفه  محلی و تشهههکل 

های مردم نهاد مانند  واگذار شود. در جامعه امروز، سازمان  

های تخصهههصهههی هایی که در زمینهها یا سهههازمانخیریه

توانند تأثیر زیادی بر توسههعه یک جامعه فعالیت دارند، می

 رسانی و داشته باشند. کارکرد سازمانهای مردم نهاد، اطالع   

ها سازی عمومی، جل  مشارکت مردمی، جذب سرمایهآگاه

و منابع کوچک مردمی، تقویت و گسههترش هماهنگی بین 

 
 

 

 

 

 

 

سترش نظارت عمومی، ارزیابی ف  ،  هاعالیتدولت و مردم، گ

ست     افزایش بهره سازی ا ستفاده از منابع و هنجار وری در ا

مان     های مردم محور و       که این سهههاز هاد به عنوان ن ها 

توانند نقش مهم و کلیدی را در این زمینه  گرا میمشارکت 

 در فرآیند توسعه ایفا نمایند.

زندگی مشهههارکتی، تجربه جدیدی در جغرافیای ایران 

تار   یت  نیسهههت و این کشهههور،  عال هاى   یخی طوالنی از ف

خیرخواهانه و بشردوستانه داشته است. مشارکت به عنوان      

سنن اجتماعی      سته از مذه ، مدنیبت، آداب و  امری برخا

هاى اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی و  در همه عرصه 

سیاسی کشور حضور پررنگ داشته است. تاری  این نقطه         

سازى است که    از جهان شاهد مقاطع حساس و سرنوشت     

گذر از آن جزء با مشههارکت و حرکت داوطلبانه، دیرممکن  

بوده اسههت. در گذشههته، کشههورمان سههرشههار از مشههارکت  

هاى   اجتماعی بوده اسهههت. یکی از الگوهای آن، تشهههکل    

باشهههد که از بطن همکاری     سهههنتی مانند: وقف و نذر می   

سی       سا صادی و ارائه خدمات ا مردم برای رفع نیازهای اقت

ها در مقابله با حوادث ناگوار و اند. این تشههکلهظاهر شههد

ید،   هایى که دولت از عهده آن بر نمى     پُرکردن شهههکاف  آ

شهههبکه اطمینان اجتماعی را برای طبقات محروم ایجاد        

هایى ریشههه در فرهنگ و سههابقه   اند. چنین تشههکلکرده

سرزمین، روحیه آزادی     ستانه مردمان این  شردو خواهی و ب

ها در شهههرایط مختلف زمانی  ن دارد. آنهاى ملی آناارزش

هاى مختلف  اند و با وجود تنگناها و محدودیت       تاب آورده 

دهند. فقدان امنیت، شههرایط  هنوز به حیات خود ادامه می

ی  دین-هاى ملیاقلیمی و جغرافیایی، فقر اقتصههادی، آموزه

هاى ارزشههی و فرهنگی این سههرزمین موج   و خمیرمایه

ستمرار و بقای فرهنگ  شارکتی در قال  و انواع متعدد    ا م

ها، مؤسسات    تعاون و همکاری شده است. وجود داراالیتام  

هاى   اند، تعاونی  شهههدهخیریه که از راه وقف و نذر اداره می   

1- Hyper-Responsibility  
2- Anthony Giddens  
3- Illegitimacy Crisis  
4- Jürgen Habermas  
5- The Minimum State  
6- Robert Nasik  
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سههنتی ودیره، از مصههادیق الگوهای مشههارکتی موجود در  

هاى دور تا به حال بوده اسههت. در حال  کشههور از گذشههته

مدادی و خیرخواهانه در ایران هاى احاضههر بیشههتر فعالیت

سازمان    سط  سته  تو هایى از نوع دولتی و دیردولتی اما واب

صورت مى  گیردد نظیر: کمیته امداد امام، بنیاد  به حکومت 

شهید، جهاد سازندگى، بنیاد مسکن، جامعه زنان داوطل     

بهداشت که در بدو تشکیل عمدتاً به صورت داوطلبانه و از    

دریج به دلیل گسهههترش روزافزون و  بین مردم بوده و به ت  

سیع، بخش مدیریت      سطح و باالبودن تعداد اعضای آن در 

در آنها نهادینه شههده و به صههورت دولتی درآمده اسههت   

۱۰ها و نهادهایی برای فعالیت  هاى اخیر، انجمن. در سال

هاى مختلف فرهنگی و تخصههصههی و ضههروری در عرصههه 

اعتیاد به مصهههرف مواد اجتماعی مانند: مبارزه با معضهههل 

ست به وجود آمده  اند که  مخدر، کودکان، زنان و محیط زی

شکیل و     های حرفهدر کنار انجمن سابقه ت صنفی که  اى و 

نندد  کگردد، فعالیت میفعالیت آنها به چند دهه قبل برمی   

های   تر فعالیت  همچنین در این راسهههتا اشهههکال سهههنتى   

تازه نفس و جوا    یه، نیروی  نار   دیردولتی خیر ن نیز در ک

 .۱5آنها قرار دارند 

های دیردولتی ایرانی را  برخی منابع شهههمار سهههازمان

پانزده هزار تخمین مى   به نظر مى    حدود  که  ند  رسهههد  زن

آمیز باشههد. با این حال انجمن تنظیم خانواده قدری ادراق

ست، اقدام به تهیه     سازمان دیردولتی ا ایران که خود یک 

با    مارگیری از  های   نک اطالعاتی سهههازمان    فهرسهههت و آ

های دیردولتی کشههور در قال  یک کتاب نموده سههازمان

اسههت که در آن مشههخصههات بیش از دو هزار سههازمان     

به چشهههم می  مار،  دیردولتی ایرانی  خورد. بر طبق این آ

یت     عال مده ف مان   ع ها در حوزه فرهنگی،   های این سهههاز

 .آموزشی، امور حمایتی و خیریه و قرض الحسنه بوده است

نامه تاسهههیس و فعالیت       ها و قوانین مربوطه آیین  تشهههکل 

درآخرین روزهای   ۱۴/۰/۸۹های دیردولتی مورخه سازمان 

شنهاد مورخه     سید محمد خاتمی، بنا به پی  ۸/5/۸۰دولت 

قانون اسههاسههی    ۱۰۸وزارت اطالعات و به اسههتناد اصههل  

 
 

ناوینی چون      ی  و اجرایی شههههد. ع یت »تصهههو ،  «جمع

، «خانه  »، «مجمع»، «گروه»، «کزمر»، «کانون »، «انجمن»

سه   » س شکل « سازمان »توانند بجای واژه می« مو های  و ت

اهای  ی فضکار گرفته شوند. در راستای توسعهدیردولتی به

ا ههایی دارد که یکی از آنجغرافیایی، ملزومات و بایسههته

سازی بستر برای زدایش فقر و تبعیض است. از میان  فراهم

ی همگن در  دسههتیابی به توسههعه هایی کهها و منشروش

 ۱کند، حکمرانی خوبفضههاهای جغرافیایی را تسهههیل می

های حکمرانی خوب اسههت. نتایج گواه این اسههت که مؤلفه

شگری  سازمان که با کن یابد،  نهاد تجلی میهای مردمهای 

های کنترلی فقر، فساد و رفع   به شکل معناداری با شاخص  

باط دارد.   نابرابری ارت مان   تبعیض و  هاد   های مردم سهههاز ن

بان شفافیت، سدی ناشکستنی در برابر تمرد      عنوان دیدهبه

سان     دولت تلقی می شار و آ سازی   شوند و با ایجاد گروه ف

مکانیسم مشارکت، کاهش رانت، انحصار دولت را به تعویق 

اندازد و سههیسههتم نظارت و پاسههخگویی را در جامعه   می

ستلز تعبیه می ین م کنش متقابل بکند. تحقق حکمرانی م

نهادهای رسمی یا دولتی و نهادهای جامعه مدنی است که  

کند و به   بر حقانیت و تقویت عرصهههه عمومی تأکید می      

دلیل شرکت نهادهای گوناگون جامعه مدنی در مدیریت و  

نافع و رفع        اداره امور عمومی، می گاری م به سهههاز ند  توا

وان یک  ها منجر شههود. در این نگاه، حکومت به عنتعارض

شهههود و تنها  ای از نهادها نگریسهههته مینهاد و یا مجموعه

ست و زمانی که      صلی در اجتماع ا یکی از چندین بازیگر ا

باشهههد، سهههایر عامالن و            به انجام کاری ن قادر  حکومت 

بازیگران، ممکن اسههت وارد عمل شههوند و آن کار را انجام  

 دهند.

سخگویی در          شارکت و پا شفافیت، م ضور همزمان  ح

نا  قانون ک ماع         ر  به نوعی اج هد شهههد  عث خوا با محوری 

محوری در مباحث چالشههی ایجاد شههود. با تحقق این امر  

سیِ فرهنگ     کم سا کم عدالت محوری هم همچون بخش ا

ریزی خواهد شهههد. بدون شهههک در چنین وضهههعیتی     پی

پذیری هم صههورت واقعی به خود خواهد گرفت  مسههئولیت

1- Good Governance 
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ندهای اجرایی را به که همه آنها، کارآمدی و اثربخشی فرای

بار خواهند آورد. با تحقق کارآمدی به طور جدی توجه به          

ست      صادی، اجتماعی و زی سائل اقت ستای   م محیطی در را

شد. در چارچوب بینش یاد      سعه پایدار معطوف خواهد  تو

توان ها( هم میشده، برای حوزه نهادهای دیردولتی )سمن

. شهههاید بتوان  های گوناگونی از حکمرانی ارائه کرد   تعریف

های سههیاسههی،  گفت تعریف مشههتر  چنین اسههت: نظام

اندرکار هسههتند و اجتماعی، اقتصههادی و اداری که دسههت

مستقیم و دیرمسقیم بر توسعه و مدیریت منابع سرزمینی      

سازی حاکمیت را در سطوگ مختلف جامعه   موثرند، شفاف 

های حکمرانی در  به عبارت دیگر سیستم .کنندتضمین می 

کنند که چه کسهی، در چه  ها مشهخص می ی سهمن حوزه

شته باشد و از منافع و       زمانی و به چه منابعی دسترسی دا

 ها وخدمات مرتبط با آن بهره ببرد. توجه به مباحث سمن 

شور وجود دارد.       مدیریت مردم ستی ک سناد باالد نهاد در ا

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در اصول متعدد      

دم و نقش آنان در مدیریت امور پرداخته      به مشهههارکت مر  

 از فصل هفتم  ۱۴۰و  ۱۴۱، ۱۴۱استد برای نمونه اصول   

شکیالتی        شوراها را به عنوان رکن چهارم ت سی،  سا قانون ا

به لحاظ دامنه شمول   گانه تعریف کرده ودر کنار قوای سه 

شهر،         سالمی عالوه بر  شوراهای ا ستقرار نهاد  سترش ا و گ

شهرست     ستا، بخش،  ستان و رو ستان   ان، ا ها،  شورای عالی ا

ترین سطح شورا که شوراهای محالت است نیز نام از پایین

سیط یا متمرکز حاکم بر      ساختار ب ست. با این حال،  برده ا

فضهههای جغرافیایی ایران، مانعی برای تسههههیل مدیریت و 

ست. در واقع،     شارکت محلی مردم در امور مختلف بوده ا م

طول چند سده به اقتضای نظام    فرهنگ سیاسی ایران در   

پایین بوده و اجرای هر         به  باال  تاری از  متمرکز، سهههاخ

  صورت دستوری صادر   سیاستی با تصمیم هیئت حاکمه به   

ها پس از های اخیر نیز دولتشهههده اسهههت. در سهههالمی

به     خاب توسهههط مردم،  نه انت گردان  ای از مردم رویگو

م انتخابات، فضای  ویژه با پیروزی در دور دواند و بهشدهمی

شهههد. اظهارنظر کمرنگ و پاسهههخگویی امری آرمانی می     

های قدرتمند و از طرفی  ی عدم تحزب و سههمنواسههطهبه

سانه  سوی دیگرد عدم وجود   عدم وجود ر های مستقل و از 

ها به رأی خویش عمل  ها و سندیکاهای قوی، دولت تشکل 

تورم  های اخیر با وجود  اند. برای نمونه، در سهههال  کردهمی

 شدید، دستمزد کارگران افزایش نیافت و این واقعیت همه  

های قوی آنها را در زیر خط فقر تعریف کرد. نبود تشهههکل

نهاد   های مردم حامی و عدم ورود یا مسهههامحه سهههازمان      

ج  اجحاف فراوان در این قشهههر محروم و بی    تریبون مو

که این قشهههر هی      مادامی  نه     گردید.  چا قدرت  نه  زنی گو

اتیک نداشهههت. تجمع بیش از دو ماه کارگران  سهههیسهههتم

تپه خوزسهههتان مبنی بر عدم پرداخت دسهههتمزد و      هفت 

سوی دولت،          سخگویی از  سویی و عدم پا شان از  مطالبات

نامی و بی  ناهی این گروه بوده اسهههت. در این   گواه گم پ

راستا، دسترسی به توسعا سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و        

مند رویکردهای نوین مبتنی  طورکلی توسههعا پایدار نیازبه

بر شهههفافیت عملکردها و فرآیندها در تمامی سهههطوگ و        

سخگو می الیه ضع قوانین کارآمد و اجرای    های پا شد. و با

ظام  تًا             مند آن ن های نت و ن با فسهههاد و را له جدی  قاب ها، م

 ها نیز از اهداف بوده است.شناسایی و انسداد تمامی راه

سیط(       حکومت در ایران و بررسی شکل تک ساخت )ب

شور و عمومی به           صاد ک ساختاری اقت شدید و  ستگی  واب

نفت موج  گردیده تا دولت به یک معنا از مالیات مردمی      

شد و این بی شارکت مردم در مدیریت  نیاز با گونه نقش و م

شود، چراکه دولت  ها خود را مجبور به امور چندان گرفته ن

ضایت عمومی نمی    س  ر ستمرار ال ک گوی متمرکز  دانند. ا

شه  ساختاری فراوان داردد لیکن تداوم این  در ایران ری های 

گیری  بایسههت مورد بررسههی و درنهایت تصههمیم  الگو می

اسههاسههی قرار گیرد. با در نظر گرفتن این واقعیت که یک   

ز توان ابُعد از ابعاد متعدد نظام حکمرانی، جغرافیاستد می 

سرزمینی ایران به جهت ت   ضای جغرافیایی و  ی  نوع طبیعف

ری  گیگونه نتیجه  و اسهههتانی یاد کرد و از این واقعیت این   

مذهبی        بانی و  که ایران از منظر قومی، فرهنگی، ز کرد 

رو اسههتقرار  متکثر، دارای وسههعت متوسههط اسههت. ازاین  

سطح از منافع و    حکمرانی خوب به س  باالترین  منظور ک

 های محلی وانسههجام ملی، نیازمند در نظر گرفتن ظرفیت
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کت   نابرابرد    های مردمی اسهههت  مشهههار یای  . این جغراف

توان  های متفاوتی دارد و لذا نمی   ها و پتانسهههیل    ظرفیت 

حکمرانی خوب را به یک شهههکل در این جغرافیا پیگیری      

به شهههاخص      ید  با یایی مؤثر در     کردد الجرم  های جغراف

سعت    شکل  شوری به و گیری حکمرانی توجه گردد. در ک

وزون منابع زیسهههتی و امکانات و از    ایران با پراکندگی نام   

سواد نمی    سبی جوان و با توان به وجود طرفی با جمعیت ن

قل در امور اداری و اجرایی دل         حدا لت متمرکز  یک دو

 .بست
سط  یعیطب منابع کهییآنجا از   ردمو افراد از یگروه تو

ست  و حفاظت نیهمچن و ردیگیم قرار یبرداربهره   یابید

  ریذپامکان یمحل جامعه قیطر از یعیطب منابع یداریپا به

ست  شارکت  یهاسازمان  تیریمد لذا ا   در یمهم نقش یم

 از. ۰۰ ،۱،۱۴دارد  یعیمنابع طب یهاطرگ موفق یاجرا

مل مؤثر ب  افتنی رو  نیا افراد و کنشهههگران جوامع  نیعوا

ص    یعیمنابع طب تیریدر مد یمحل ست   یضرور  یشاخ ا

6،5 .اقدام  از قبل  که  افتند ی  یپژوهشههه در نیهمچن  

شارکت  یندهایفرآ س  به یم  نیب یاجتماع یهاشبکه  یبرر

  هاچالش سپس  پرداخته، یامنطقه سطح  در بردارانبهره

  ها،چالش نیا حل جهت تینها در و کرده ییشههناسهها را

 .]۱۸[ شودیم انجام ییهایگذاراستیس و یزیربرنامه

 انها انیم اعتماد زانیم و افراد یاریهم و مشههارکت

س    عوامل از یکی بعنوان سا  مطلوب یحکمران بحث در یا

س  گرفته قرار گذاراناست یس  توجه مورد شیپ از شیب  تا

س   یابزارها از یکی و سا  ره توسعه  و شرفت یپ کارامد و یا

شور  شارکت  ریاخ یهاسال  در. ۱۹ شود یم یتلق یک   م

  ماتیتصم یاجرا و یریگمیتصم در نهاد مردم یهاسازمان

اجتماع محور   تی ریدر قال  مد    یعیطب یها عرصهههه یبرا

 یراب یقرار گرفته است و بعنوان روش  یمورد بحث و بررس 

گسههترده قرار گرفته   تیمورد حما یاجتماع هیارتفا سههرما

ست   ستا  در ییهاتالش قیتحق نیا در. ۱5ا   یاعتال یرا

  تحقق. اسههت شههده انجام نهادمردم یهاسههازمان نقش

ضع  سنجنده،  کی مثابهبه خوب یحکمران یهامؤلفه   تیو

  یمحل اسیمق از مختلف ییفضا  یهاظرف در را یحکمران

 حد تا مهم، نیا سهههیمقا. کندیم ایمه رانیا در یمل تا

  رد یحکمران تیوضع  مورد در قضاوت  یبرا ییمبنا یادیز

ستگاه سازمان  سوب    ها و د شور مح های دیوانی و اداری ک

حکومت محلی و ی شههود. در همین راسههتا، مقایسههه  می

های حکمرانی  نهاد نشههان داد که مؤلفههای مردمسههازمان

نهاد اسههتد به های مردمخوب که مورد دقت نظر سههازمان

شاخص    ساد و رفع    -های کنترلی فقرشکل معناداری بر  ف

که از این          به میزانی  ند و  باط دار نابرابری ارت تبعیض و 

ر ارکان  گیریمد وضههعیت ناسههالمی را دها فاصههله میمؤلفه

نهاد  های مردمدیوانی و اداری شهههاهد هسهههتیم. سهههازمان

د و گیربان شفافیتد جلوی تمرد دولت را می عنوان دیدهبه

با ایجاد گروه فشههار و مکانیسههم مشههارکتد کاهش رانت و 

شههود و سههیسههتم نظارت و   انحصههار دولت را سههب  می 

ا ب پژوهشکند. که این پاسههخگویی را در جامعه تعبیه می

تای  فه          ۱۹ قیتحقج ن ظارت مؤل ند ن قد  یها که معت

  رد مشارکت  و اعتماد توسعه  سب   افراد نیب در یحکمران

  یترش یب سرعت  با تیریمد شود یم سب   بردارانبهره نیب

همچنین، نتایج مطالعه حاضهههر    . دارد تطابق  ابد، ی  تحقق

های  نهاد مؤلفههای مردمنشههان داد که  اعضههای سههازمان 

ر  تیافتنینهاد را تحققهای مردمسازمان حکمرانی از طریق 

ضای حکومت محلی ارزیابی کردند. به  ض بیاناز اع ا دیگر اع

مان   ندی         های مردم سهههاز پایب به  قاد بیشهههتری  هاد اعت ن

های حکمرانی خوب نهاد در تحقق مؤلفههای مردمسازمان 

شتند.      ضای حکومت محلی دا سبت به اع  تیوتق نیبنابران

سو  روابط ستا  در شبکه  یداریپا یبرا بلمتقا و هیدو   یرا

ست  یضرور  مطلوب یحکمران  یبرخ نهیزم نیا در که ا

.  افتندی دسههت یمشههابه جینتا به ۱،۴،۱۹،۱5 مطالعات

 ۴/۸5 که  داد نشهههان قیتحق نیا گرید جینتا  نیهمچن

  یحکمران تیوضع  مصاحبه  در کنندگان شرکت  از درصد 

 .اندنموده گزارش مطلوب یحد تا ای نامطلوب را رانیا در

صول   نیهمچن س    6،5،۱6،۱5ا سا  یجمهور یو ... قانون ا

مشههارکت جامعه  یهاو روش زانینحوه، م ران،یا یاسههالم

سانه  نفون، یهاگروه هاسمن شامل   یمدن  و هاانجمن ها،ر

  که است  معتقد( ۱۴۴۴) پاتنام. است  نموده مشخص  را... 
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 وندیپ و ارتباط یهاحلقه یگروه برون یاجتماع هیسههرما

 و اطالعات نشههر امکان دهد،یم گسههترش را افراد انیم

 و اتصههال باعث و کندیم فراهم را هاتیهو انیم تعامل

که   شود یم جامعه مختلف یهابخش از افراد انیم وندیپ

  یمشهههارکت تی ریمد  یمؤثر در راسهههتا  یعامل  تی در نها 

 .۱۱ ،۱۱اجتماع محور است 

  مالًع ران،یا در دیشد ییتمرکزگرا لیدل به متاسفانه اما

شده  محقق مفاد نیا ست  ن شور  در. ا   نظام سب   به ما ک

  یرانت اقتصاد  ناقص، یساز یخصوص   ،یمحوردولت ط،یبس 

  مشهههارکت ،یتیامن یبرخوردها زین و یمحصهههول تک و

 برخوردار یچندان ییکارآ و عمق از نهادمردم یهاسازمان 

 با اسههت شههده ثابت قیتحق نیا در که همانطور. سههتین

 گانهی تواندینم دولت ،یعیطب منابع یگسههتردگ به توجه

  یعیطب منابع یهاعرصهههه تیریمد و یزیربرنامه گریباز

شد،  ست  یضرور  بلکه با  و یاجتماع هیسرما  تیتقو با ا

 یگرید یهاارگان ان، شتریب هرچه حضور یبرا یبسترساز

  هک. باشند  میسه  هاگیریتصمیم  در یمحل جوامع لیقب از

 هیته هاگیریتصههمیم در مردم شههودیم سههب  امر نیا

نکته   نیا نیهمچن .۱۱باشهند   میسهه  هاپروژه و هاطرگ

سط )قربان  شارکت       دییو همکاران( تا یتو ست که م شده ا

  یداری سهههب  پا   یعیمنابع طب  تی ریدر مد  یجوامع محل

ست و ا  سئله در حفاظت از منابع طب  نیا  تیاز اهم یعیم

شد، یبرخوردار م یشتر یب سائل  رایز با   طیمح به مربوط م

  ختهیآم یمحل جوامع یزندگ با یعیطب منابع و سههتیز

جوامع  نیمشههارکت ا ازمندین یابرنامه هر قیتوف و اسههت

 هیسرما  تیتقو با است  یضرور  نیهمچن. ۱5خواهد بود 

ساز    و یاجتماع ستر ضور  یبرا یب  جوامع شتر یب هرچه ح

  هاعرصههه نیا بر عامل نیرگذارتریتاث واقع در که یمحل

 سههب  امر نیا. باشههند میسههه هاگیریتصههمیمبوده، در 

  در و هاپروژه و ها طرگ هی ته در مطلوب یریگمیتصهههم

 .۱۱ باشندیم آنها استفاده تینها
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Abstract 

Good governance, by providing space for participatory processes, is a good platform for 

strengthening civil society alongside government and the private sector in governing countries. 

Meanwhile, NGOs, as an important part of civil society, are trying to fill government loopholes 

in geographical areas. In the discussion of non-governmental organizations, we can point to their 

importance as one of the key players for achieving good governance in the context of promoting 

social capital. The present study, which is a descriptive-comparative study, compares the 

components of good governance (with those of accountability, transparency, accountability and 

rule of law) by non-governmental organizations and local governments in Iran. The sample size 

of the study was 296 people (157 members of NGOs and 140 members of local government) who 

were selected through available sampling and snowball. The results showed that the NGOs have 

performed better than the local government in achieving the components of good governance. 

The components of good governance were significantly related to the control indicators of 

poverty, corruption, and the elimination of discrimination and inequality, which is a great goal to 

be achieved through the active performance of non-governmental organizations. 

Keywords: Good governance, participatory governance, emcrAmp AvaorAtva , local government. 
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