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 اشاره
 

مبیارزه بیا ادیاد     ،بخشید   ه از دو رویکرد کلی ارتقاتوان با استفادسالمت اداری را می

تیر و  هزینیه بدیدار کی    ، پدشگدریاغلب صاحبنظران به باور. اداری یا پدشگدری از آن

 . است اداداز مبارزه با  مؤثرتر

نظریه حکمرانی که . اعمال اصالحات نهادی است از اداد، یکی از ابزارهای پدشگدری

 دنبیال  بیه المللی از جایگاه مناسبی برخوردار ش ه اسیت  در سه دهه اخدر در محاال بدن

جهیانی  عنیوان حکمرانیی    بیا شاخصیی را   6991بانک جهانی از سال . این ه ف است

در این . گدردمورد سنجش قرار می ،در آن کن  که وضعدت کشورهای جهانشر میمنت

ت، دولی  کارآمی ی ، پاسخگویی، ثبات سداسیی  مختلف حکمرانی همچوند ابعاشاخص 

با توجه بیه  . گدردمقررات، حاکمدت قانون و کنترل اداد مورد بررسی قرار می وضعدت

عیالوه بیر   در این گیزار    اهمدت حکمرانی در ارتقای سالمت اداری و مقابله با اداد

و  بررسی مفهوم و پدشدنه حکمرانی، به معرای شاخص حکمرانی بانک جهیانی، منیاب   

 .  ای پرداختهمرور ج ی ترین گزار  آن 

 

 های سالمت اداری و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش
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 مقدمه
اهمدیت  . به سزایی در کاهش یا گدتر  ادیاد دارد  ردتأث شدوه اعمال حاکمدت نوع و

های دور تاکنون نحوه انتخاب حاکمان و رو  این موضوع به ح ی است که از گذشته

به رسمدت شیناخته شی ن   با . وده استان یشمن ان مختلف ب موردبحث ها آنحکومتی 

انتخاب م یران جامعه و اراگدر ش ن دموکراسی در کشیورهای مختلیف،    حق مردم در

، در چنی  دهیه اخدیر   . نحوه اعمال حاکمدیت از اهمدیت واایری برخیوردار شی ه اسیت      

ایین   های یک حکومت مطلوب اضیااه شی ه اسیت کیه    موضوعات مختلفی به ویژگی

 یبررس موردالمللی و نهادهای مختلف بدن مؤسداتی توسط عنوان حکمران باموضوع 

المللی از یکی از مشهورترین نهادهای مالی بدن عنوان بهبانک جهانی . قرار گراته است

در دستور کیار خیود قیرار     6991است که این موضوع را از اواخر دهه  یمؤسداتجمله 

 . داده است

بانیک جهیانی    موردتوجیه ا اداد دارد که در مبارزه ب یمؤثرنقش  لددل بهحکمرانی 

بارزه با اداد را رهبری کیرده  های مدو دهه تال  این بانک بدش از. قرار گراته است

هیا و  های کشوری، اسیتخ ام در برنامه آناصلی اه اف  یکی ازحکمرانی خوب است و 

 . است بوده هاطراحی و اجرای پروژه

سالدانه به بررسی وضعدت حکمرانی  صورت بهاز دو دهه پدش تاکنون  جهانی بانک

پردازد که نتایج این بررسی در شاخصی تحیت عنیوان   در کشورهای مختلف جهان می

شاخص حکمرانی شامل شیش  . شودمنتشر می 6(WGI)حکمرانی جهانی  هایشاخص

دهی  و در آن  زیرشاخص است که ابعاد مختلف حکمرانی را میورد سینجش قیرار میی    

: از انی   عبارتها این زیرشاخص. گدردمورد بررسی قرار میکشور  011وضعدت بدش از 

تروریدی ، اثربخشیی   / حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سداسی و ع م وجود خشونت

هیا مبتنیی بیر    ایین زیرشیاخص  . دولت، کدفدت مقررات، حاکمدت قانون و کنترل اداد
                                                           

1-Worldwide Governance Indicators 
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دهنی گان،  خانی  و ادرا  پاسی  ختلف دریاایت شی ه  منب  م 16ص ها متغدر است که از 

هیای  تجیاری و سیازمان   یهیا  بنگیاه اطالعات  کنن گانعرضهدولتی، های غدرسازمان

 .دهن جهان را مورد بررسی قرار میدولتی در سراسر 

هیای آن  و زیرشیاخص  مفهیوم حکمرانیی   در این گزار  ابت ا به بررسی پدشدنه و

میورد   مرانیی سپس نحوه سنجش و مناب  مورد اسیتفاده در شیاخص حک  ، پرداخته ش ه

گیزار   گیزار  یعنیی    ج یی ترین وضعدت کشورها در  بررسی قرار گراته و در پایان

 .ش ه استارائه  0161سال 

 

 پیشینه و مفهوم حکمرانی
. زنی  مطالعه سدر تکوین مفهوم حکمرانی، مخاطب را بیه رویکیرد نهیادگرا پدونی  میی     

سداسی و اقتصادی اسیت   پردازانرویکردهای مقبول در مدان نظریه ازجملهنهادگرایی 

رشی  و   راسیتای یکیی از رویکردهیای غالیب در     عنوان بهکه از چن  دهه پدش تاکنون 

بیه نظرییه    6991سیدر تحیول نهیادگرایی از دهیه     . توسعه اقتصادی مطرح بوده است

المللی درگدر در مدائل توسعه کیه چنی    بدن مؤسداتنهادها و . حکمرانی رسد ه است

بودنی  از   توسیعه  درحالهای ارائه ش ه به کشورهای حلشی راهدهه شاه  اق ان اثربخ

به ایین نتدجیه رسید ن  کیه یکیی از موانی  مهی  توسیعه، ضیعف           6991 اواسط دهه

هیای اعطیایی از   های نهادی در این کشورها است که باعث ه ررات کمیک زیرساخت

 موردتوجیه هیا  اصیالح نهاد  رو نیااز . شودالمللی به این کشورها میسوی نهادهای بدن

الگویی مطلوب برای پدشبرد اصالحات در  عنوان بهحکمرانی  بدترت نیا بهقرار گرات و 

 .این کشورها مطرح ش 

 از دیربازبا توجه به اینکه حضور یا ع م حضور دولت در اقتصاد و مدزان این حضور 

اعیث  بدر دوران نظام دوقطبی قتصاد بود و علوم سداسی و ا اصلیهای پرسش در زمره

پایان جنگ سرد و شکدیت   تقابل دو دی گاه لدبرالی و مارکدددتی از دولت ش ه بود با
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که دولت بای  کوچک ولی اثربخش  مورد اقبال قرار گراتاین ای ه نظریه دولت بزرگ 

  دی تأککوچیک و کارآمی    بر دولت تجلی یاات که نظریه حکمرانی  دراین مبانی باش ؛ 

 کیه ت بزرگ، صیاحبنظران بیه ایین نتدجیه رسید ن       پس از شکدت ای ه دول .کردمی

سیاختارها بایی  اثیربخش و     ،توسعه درحالدر کشورهای  پدشبرد توسعه و رااه منظور به

 .شودنامد ه می ، حکمرانیکه این موضوع در ادبدات علمیچابک شود 

هیای اصیلی رهداایت نهیادگرایی مشیکل       یکیی از زیرشیاخه   عنیوان  بیه حکمرانی 

نیی  و معتقیی  اسییت بییا اصییالح نهادهییا، دا ا نهادهییای نامناسییب میییی رااتگدیین توسییعه

بر این اساس حق اظهارنظر . شود بازار تقویت می قیازطرسازوکارهای تخصدص مناب  

و پاسخگویی، کدفدت قواندن و مقررات، ثبات سداسی و ع م خشونت، حاکمدت قیانون،  

 درصیورت سیت کیه   های حکمرانی اکارآم ی و اثربخشی دولت و کنترل اداد شاخص

ها امکان دستدابی به رش  اقتصادی و رایاه اجتمیاعی مددیر    مطلوب بودن این شاخص

 (.6190شناس، حق)باش  می

ای که ااالطیون بیرای   گردد، واژهبرمی Kubernanریشه حکمرانی به واژه یونانی

ایین واژه، در قیرون وسیطی بیه     . بیرد میی  کیار  بهچگونگی ه ایت یک نظام حکومتی 

Gubernane در اینجا حکمرانیی  . تب یل ش  که بر حکمروایی یا راهبری داللت دارد

و بیا   جیتی ر  بیه . (1: 6191کایر، )عمل یا شدوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت است

 .به معنای حکمرانی رایج گردی  Governanceتکامل این مفهوم، اصطالح 

حکمرانیی   بیاره درگیذاران و محققیان   های وسیدعی در مدیان سداسیت   هرچن  بحث

نویدین گان  . تعریفی واح  از آن وجود ن ارد درموردصورت گراته است، اما توااق قوی 

  .ان و صاحبنظران مختلف تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده

اعالدت ییا رو  اداره دولیت، سیازمان و هیر     »در ارهنگ لغت آکدفورد، حکمرانی 

تعرییف بانیک جهیانی ندیز     . (Oxford, 2012)تعریف شی ه اسیت   « مجموعه دیگر

آن، قی رت در   قیی ازطرای که شدوه "شباهت زیادی به این تعریف دارد و حکمرانی را 
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. کن تعریف می "شود یمم یریت مناب  اقتصادی و اجتماعی کشور برای توسعه اعمال 

ظرادیت نهیادی   »: بانک جهانی تعریف دیگیری ندیز از حکمرانیی ارائیه کیرده اسیت      

ی برای ارائه کاالهای عمومی و سایر کاالهایی کیه شیهرون ان ییک    ی دولتها سازمان

طراانه و پاسخگو ای اثربخش، شفاف، بیکنن  به شدوهتقاضا می ن گانشانینماکشور یا 

آنچه در این دو تعرییف  (. World Bank, 1989:60)« با توجه به مح ودیت مناب 

امیا داتیر اسیکان    . اعی  اسیت  خورد توجه به نهادها و راتار معطوف بیه قو به چش  می

: سازمان ملل متح  در تعریف خود از حکمرانی، نگاهی ارآین ی بیه ایین مفهیوم دارد   

    از اقیی امات اییردی و نهییادی، عمییومی و خصوصییی بییرای   یا مجموعییهحکمرانییی »

ریزی و اداره مشتر  امور است و اراین  مدتمری از ایجاد تفیاه  مدیان منیاا     برنامه

و شیامل   کن  یماست که در قالب اق امات مشارکتی و سازگار حرکت  متفاوت و متضاد

 «نهادهییای رسییمی و ترتدبییات غدررسییمی و سییرمایه اجتمییاعی شییهرون ان اسییت   

(UNESCAP, 2002: 5.) 

چارلدییک حکمرانییی را میی یریت اثییربخش مدییائل عمییومی در چییارچوب قییواندن  

تعرییف   هیا  گیروه ااراد و  هلدوس بهی جامعه ها ارز با ه ف رش  و تقویت  ش ه راتهیپذ

این تعریف از حکمرانی بددار کلی است و مفهیوم آن را  (. 660: 6191پور، قلی) کن می

بیه سیازوکارهایی دارد کیه     حکمرانیی اشیاره   6روزنیا به نظر . ده نشان نمی یدرست به

یعنیی  . رنی  دگ یمی  کیار  بیه را  هیا  آنی اجتماعی برای رسد ن به اه اف خود، ها دت دس

به شکل اه اف قالب یااته، دستورات صادر ش ه و  ها آن قیازطریی که ارامدن مددرها

به اعتقاد تومیاس وییس حکمرانیی در تعامیل     . کن سداست دنبال ش ه جریان پد ا می

در حکمرانی، جامعه م نی که کنشگران سداسی . کن دولت و جامعه م نی معنا پد ا می

. کننی  اهمدیت زییادی دارد   ولیت حفیم میی   درون آن اعالدت کرده و آن را در برابیر د 

                                                           
1 -Rosenau 
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بلکیه نهادهیای غدردولتیی را ندیز      رددگ یبرمحکمرانی نه تنها نهادهای حکومتی را در 

 (. Weiss, 2000: 795-814)ده  تحت پوشش قرار می

الدنهانس در تعریف خود بر تعامل سه بخش دولت، بازار و جامعیه می نی متمرکیز    

اصیلی یعنیی    سیازوکار هنر م یریت تعامل سیه  » به نظر وی حکمرانی خوب. شودمی

گوئیل معتقی  اسیت    (. Elsenhans, 2001: 35) «بازار، دولت و جامعه م نی اسیت 

شیود  حکمرانی متفاوت از حکومت است و به شدوه راهبری و اداره حکومت مربوط میی 

(Goel, 2007: 3.) 

پدیاده  ی هیا و نهادهیای  حکمرانی را شامل سینت  در شاخص حکمرانی، بانک جهانی

و ظرادیت   هیا ی دولیت انتخاب، نظارت و جایگزین و اراین  هاکشور توسط مقامات ش ه

های صحدح و احتیرام شیهرون ان و دولیت بیه     سداست مؤثردولت برای اجرا و ت وین 

   ، تعرییف  گیذارد تیأثدر میی   هیا  آننهادهایی که بر تعامالت اقتصادی و اجتماعی مدیان  

 .کن می

 

 یهای حکمرانزیرشاخص
شیود،  جهانی که هر ساله از سوی بانیک جهیانی منتشیر میی    حکمرانی در شاخص 

ثبات ، پاسخگوییحق اظهارنظر و : گدردوضعدت شش زیرشاخص مورد بررسی قرار می

حاکمدیت  ، مقرراتقواندن و  ترورید ، اثربخشی دولت، کدفدت /ع م خشونتو سداسی 

 .کنترل ادادو  قانون

 

 2و پاسخگویی اظهارنظرحق 

ین شاخص شامل دو موضوع حق آزادی بدان برای شهرون ان و پاسخگویی بیرای  ا

آزادی ان یشه و بدان یکی از اصیول اساسیی اسیت کیه در معاهی ات      . مدئوالن است

                                                           
1 - Accountability 
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ق مت این حق بشری، به درازای تاریخ است . ش ه است  دتأکالمللی بر آن مختلف بدن

یکی از اهی اف  . ر گذاشته استو در طول قرون و اعصار، تحوالت مختلفی را پشت س

با توجه . های بزرگ در جهان، تحقق آزادی بدان و ان یشه بوده استمه  اغلب انقالب

آن  رأسالمللیی و در  به اهمدت این اصل، در الگوی حکمرانی که توسط نهادهای بیدن 

 عنوان بهها شود پذیر  اصل آزادی بدان و ان یشه توسط دولتبانک جهانی ترویج می

مختلیف حقیوب بشیری در     یها سازمانامروزه . گدردقرار می  دتأکلی اساسی مورد اص

دهنی  و  ها در رعایت آزادی بدان و ان یشه را مورد ارزیابی قرار میجهان وضعدت دولت

بای  به این موضوع  حال نیباا. توان  باعث مجازات خاطدان شودتخطی از این اصل می

توانی   مچون بدداری از مفیاهد  بندیادین دیگیر میی    توجه داشت که آزادی بدان ندز ه

 سوءاسیتفاده المللی میورد  ها و حتی نهادهای بدنها، دولتتوسط برخی اشخاص، گروه

 .قرار گدرد

اهمدیت  . های اصلی حکمرانی استدر کنار آزادی بدان، پاسخگویی یکی از شاخص

بیر  دولتیی  گزاران است که تصمدمات و اق امات کیار  در این دولتی مقاماتپاسخگویی 

 . بددار دارد امور اقتصادی، سداسی، اجتماعی و ارهنگی جوام  تأثدر

کنتیرل قی رت، تضیمدن اسیتفاده     : کنی  سه ه ف اصلی را تعقدب میی  پاسخگویی

پاسیخگویی از جنبیه نظیارتی در    . صحدح از مناب  عمومی و بهبود انجام خ مات دولتی

اسیتفاده   ی بیرای د؛ پاسخگویی تضیمدن سداسی امروز نقشی محوری دار یها همه نظام

 (.Aucoin & Heintgman,2000: 53) شودتلقی می صحدح از مناب  عمومی

سداسیی، قیانونی،   منب  نظارت و درجه استقالل به چهیار نیوع    برحدبپاسخگویی 

 یسیازمان  درونپاسخگویی سازمانی همان نظیارت  . شودتقدد  میای  سازمانی و حراه

مراتبیی مبتنیی اسیت، می یران بیر      روابط سلدله براساسکه  در این پاسخگویی. است

تی وین   نظیارت مدیتقد ، ارزییابی عملکیرد و    . کننی   عملکرد کارکنان خود نظارت می
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کن  از مصادیق این پاسیخگویی محدیوب   ی که اختدارات کارکنان را مح ود میمقررات

  .شودمی

که ه ف آن انطباب  ودش یممربوط نظارت بدرونی بر عملکرد  بهپاسخگویی قانونی 

 اسیتوار  کارارمیا -کارگزارپاسخگویی بر روابط این نوع  .عملکرد با الزامات قانونی است

را تیأمدن کیرده    کارارمیا انتظیارات   کارگزارکه آیا  شودموضوع بررسی می این و است

 .یا خدر است

 یعنیی  گیردد  یمنب  استان ارد عملکرد برمی  بهای و سداسی  گویی حراهپاسختفاوت 

ای منبی  اسیتان ارد    در پاسخگویی حرایه . کن میاستان ارد عملکرد را چه کدی تعددن 

قضاوت شخصی ارد کارمن  است، حال آنکه در پاسخگویی سداسی این منب   ،عملکرد

 درای اسیتقالل اایراد    پاسخگویی حراه یها در نظام. دیگران هدتن  و نه خود شخص

ای، اعتقادات  عملکرد آنان با هنجارهای حراهشود و  حفم می شدوب ک ها گدری تصمد 

در پاسخگویی  .گدرد از سوی آنان مورد قضاوت قرار می آم ه دست بهشخصی و تجارب 

نف  ذی یها های مقامات سداسی یعنی منتخبان مردم، گروه سداسی م یران به خواسته

ظیارت  پاسیخگویی سداسیی ن   گیر ید عبیارت  بهدهن ؛  و دیگر نهادهای سداسی پاسخ می

 :Campbell, 1993) ها بر عملکرد م یران اسیت  اصلی سازمان ذینفعانصاحبان و 

112.) 

ده  همه ایین  ی پاسخگویی در کشورهای مختلف جهان، نشان میها نظاممطالعه 

انی  و   جوام  ضرورت و اهمدت پاسخگویی بوروکراسی به نهادهای سداسیی را پذیراتیه  

 حیال  نیبیاا . انی   کیرده  سدتأسی ی اداری هیا  سیازمان ساختارهایی برای پاسخگو کردن 

های زیادی دارد ی پاسخگویی در کشورهای مختلف با یک یگر تفاوتها نظاماثربخشی 

که این تفاوت بدشتر به ساختار سداسی، مدزان دموکراتدک بودن حکومت و ندیز سینت   

 (.101: 6191اقدهی، )شود پاسخگویی دیوانداالری به نهادهای سداسی مربوط می
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، توسیعه  درحیال ع م ارتباط درست بدن دولت و جامعه در اغلب کشیورهای   لددل به

داننی  و  نظام سداسی و دیوانداالری کمتر خود را ملزم به پاسخگویی به شهرون ان می

 .پاسخگویی در این کشورها اغلب ضعدف است رو نیازا

 

 ثبات سیاسی و عدم خشونت
سداسی در آن کشور و پذیر  تغددر در  های مه  حکمرانی، ثبات نظامیکی از شاخص

پدچد گی مفهوم ثبات،  لددل به. م نی و به دور از خشونت است صورت بهحاکمه  أتده

 مثیال  عنیوان  بیه . انی  کیرده   دی تأکان یشمن ان مختلف بر ابعاد مختلفی از این مفهیوم  

کنی ،  آکه ثبات را به معنای منظ  بودن جریان تعامالت سداسی تعریف میی  که یدرحال

 "لدپدیت "اما (. 6131هانتدنگتون، )دان  آن را در نهادمن ی سداسی می "هانتدنگتون"

پدوستگی یا ت اوم یک نوع سددیت  سداسیی خیاص تعرییف      صورت بهثبات سداسی را 

توان گفت کشوری دارای ثبات سداسی است این تعریف درصورتی می براساس. کن می

 .سال ت اوم یااته باش  01ن ح اقل به م ت که نظام دموکراسی یا دیکتاتوری در آ

  ثبیات سداسیی را شیامل ایین میوارد       درموردهورویتز رویکردهای گوناگون موجود 

ثبات سداسی به معنای دوام ( 0ثبات سداسی به معنای ع م وجود خشونت؛ ( 6: دان می

بیات  ث( 1ثبات سداسی به معنای وجود رژی  مشروع و قیانونی؛  ( 1و پای اری حکومت؛ 

ثبات سداسی بیه معنیای اشیکال و    ( 1سداسی به معنای ع م وجود تغددرات ساختاری؛ 

تعاریف دیگری ندز از سوی اارادی چون سان رز ، داودینیگ  . وجوه چن  بع ی اجتماعی

 (. 6191موثقی و کرمزادی، )و کدمبر و ند لر ارائه ش ه است

دارد که در آن هی  ابعیاد   بانک جهانی تعریفی چن  بع ی از ثبات سداسی را م نظر 

بر ایین اسیاس هرگونیه آشیوب،     . سداسی و ه  ابعاد اجتماعی م نظر قرار گراته است

که باعث تزلزل دولیت ییا سیرنگونی    ... درگدری، تضاد اجتماعی، تظاهرات، اعتصاب و 

 .ثباتی استآن شود مص اب بی
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اسیی و  دسیتدابی بیه منیاا  سد    راسیتای اق ان ثبات سداسی و اعمال خشیونت در  

کنی  کیه بیا حکمرانیی در تضیاد اسیت؛       اقتصادی زمدنه ظهور ترورید  را اراه  میی 

رو هدیتد   هخاورمدانه با آن روب ژهیو بهموضوعی که امروزه در بدداری از مناطق جهان 

آمدز و اعمیال خشیونت   داخلی برای تشکدل دولت از راه مدالمت یها گروهع م اجماع 

 نیتیر  مهی  واقعدت این است کیه امندیت اولیدن و    . تدر دستدابی به ق رت سداسی اس

ثبات سداسی  و ع م اسیتفاده از   قیازطرتنها  مؤلفهموضوع در حکمرانی است که این 

 .   خشونت قابل تحقق است

 

 کیفیت قوانین و مقررات
یکیی از سیه وظدفیه     یگیذار  قیانون با توجه به جایگاه راد  قواندن در حکومت م رن، 

  و در هر کشور برای ایین کیار نهیاد مدیتقلی در نظیر گراتیه        اصلی هر حکومت است

با توجه به اینکه رابطه بدن شهرون ان بیا یکی یگر و دولیت بیا شیهرون ان و      . شودمی

هیای  شیود کدفدیت قیواندن و مقیررات در حیوزه     قواندن هماهنگ می براساسبالعکس 

ادالنه، آزاد و رقیابتی  ایجاد نظام ع در راستای... مختلف سداسی، اقتصادی، اجتماعی و 

قیواندن و مقیررات وضی  شی ه توسیط       کیه  یدرصورت. از اهمدت وااری برخوردار است

حکومت، مطلوب باشن  امکیان تحقیق اصیول عی الت، آزادی و برابیری وجیود دارد و       

ع م وجود قواندن و مقررات مناسب زمدنه بروز اختالف، کشمکش و  درصورتبالعکس 

  .کن اازایش پد ا میتضادهای سداسی و اجتماعی 

ندیز  حاکمدیت قیانون   که حکمرانی مدتلزم حاکمدت قانون است، تحقق  طور همان

 کهاصول باشن   ای ازمجموعهمبتنی بر  بنابراین قواندن بای . استقواندن خوب  من نداز

برابر، با  صورت بهتمام موضوعات  درموردقانون بای  . بتوانن  نظام حقوقی را ارتقاء دهن 

قانون بای  عمومدت داشیته  . آمدز اعمال شود های تبعدض یت مداوی و ب ون تفاوتحما

 . پذیر باش  باش  و به نحوی باش  که اطاعت کردن از آن امکان
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امیروزه، بدشیتر    امیا  ش ن محدوب می واندنقانون طبدعی پایه و اساس ق درگذشته

. نی  تکدیه دار ن خیوب  پایه و اسیاس قیواند   عنوان بهجوام  بر دموکراسی و حقوب بشر 

وسیدل  ترکدیب تصیورات خیاص از      های برداشت شکلی بیه  تال  برای اصالح کاستی

های اخالب سداسی، مفهوم برداشت شکلی از قانون را به مفهیوم   حقوب و دیگر ویژگی

 .ماهوی آن تب یل کرده است

اگر نظام حاک  بر هر جامعه را متشکل از سیه بخیش دولتیی، خصوصیی و جامعیه      

قیواندن و مقیررات    براسیاس ر نظر بگدری  تنظد  رابطه بدن ایین سیه بخیش    م نی د

قواندن عالوه بر جامعدت و شیفاادت بایی  زمدنیه تعامیل و همکیاری      . پذیر استامکان

زداییی بیه   در نظریه حکمرانی بیر مقیررات  . ین مناسب بدن این سه بخش را اراه  نما

 براسیاس شود و می  دتأکر دولتی معنای کاستن از حج  قواندن و مقررات دست و پاگد

این نظریه دولت بای  م اخله خود در اقتصاد را مح ود نموده و اجازه گدیتر  بخیش   

 .    خصوصی و جامعه م نی را اراه  نمای 

 

 2حاکمیت قانون

 توسعه درحالهای جوام  های حکمرانی است که تفاوتحاکمدت قانون یکی از شاخص

یی سابقه چنی  سی ه در غیرب دارد و    گرا قانونبر   دتأک. ه دیااته را نشان میو توسعه

در سینت حقیوقی غیرب، حاکمدیت     . ده گدری دولت م رن را تشکدل میاساس شکل

هدیته حاکمدیت قیانون     درواقی  . قانون در تقابل با حکومت شخص معنا شی ه اسیت  

های پای ار نظ  و مح ودیت است که در شیعار حکومیت قیواندن نیه      متشکل از ارز 

اصرار بر حاکمدت قانون و (. 6191مرکز مالمدری، )حکومت شخص متجلی ش ه است 

نه حکومت شخص، اصل بندادین برای مطالبات دیگری از قبدل رعاییت و احتیرام بیه    

ی ها آرمانهای اردی ندز بوده است، چرا که گام نخدت در تحقق  حقوب بشر و آزادی
                                                           

1 - Rule of Law 
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 اران در قالیب حقیوقی مشیخص    بن ی ق رت زمامی  مطرح ش ه، مح ودیت و چارچوب

 .است

لیزوم قانونمنی     ،امیور گونیاگون   دخالت دولت در جهددر نتدیوانداالری و گدتر  

و قیواندن و مقیررات    را بیدش از پیدش اایزایش داد   میردم  و کردن روابط مدان دولیت  

در محاصره حقوب قیرار  ها امروزه دولت که ینحو به. متع دی در این زمدنه وض  گردی 

ان یشه دولیت  . باشن رعایت قواندن و مقررات تحت نظارت قضایی می منظور به دارن  و

و  ی حاکمدتی تحیت نظیارت قیانون قیرار گدرنی      ها دستگاهتمامی ش  باعث  ن مقانون

 .گدری و انجام وظایف خود از قانون پدروی کنن تصمد  درمقامات اداری 

و قیواندن بایی  جنبیه    قانون کاای نددت  براساسامروزه صرف مح ودیت حکومت 

حاکمدت قانون ب ان معنیا اسیت کیه هید      در معنای سنتی،  .دموکراتدک داشته باشن 

، قی رت را  دموکراتدیک  هیا  حکومیت . از قانون باالتر نددت شخص حقدقی و حقوقی

اما در معنای م رن، . بن ن  و خود ملزم به اطاعت از آن هدتن مى کار بهقانون  قیازطر

هیا   میردم در حکومیت   .وضی  شیود   هیا  آنط مردم و ییا نماینی گان   توسقواندن بای  

از قواعی  و دسیتورات خودشیان     چراکیه مشتاب پدرو  از قیانون هدیتن ،    دموکراتدک

 .کنن اطاعت مى

طور مضدق در پرتو اصل تفکدیک قیوا    توان به از یک دی گاه، حاکمدت قانون را می

در این مفهیوم، قیانون مبیدن    . ی داندتگذار تعبدر و آن را ناظر بر مصوبات نهاد قانون

گذاری که خیود   نهاد قانون قیازطرحاکمدت و ارادة ملی، بدان ارادة آزاد عموم است که 

قانون را بیه مفهیوم    .شود نمای آن است عرضه و ارائه می تجلی اراده ملت و آینه تمام

است کیه بیرای    در این مفهوم قانون ضوابط عام و کلی. برد کار بهتوان  عام آن ندز می

اعمیال تابعیان قیانون را     حی ومرز کنی ،   مداوی ایجاد حق و تکلدف می طور بههمگان 

هاشیمی،  ) پیردازد  ها و جامع  م نی می نمای  و به تنظد  روابط ااراد، گروه مشخص می

6191 :611.) 
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استقرار دولتی مقد  بیه  : تپنج شاخص برای حاکمدت قانون ارائه کرده اس "نوبلت"

ایجیاد و برقیراری نظی     ، تداوی همگان در برابر قانون، تحت حاکمدت قانونقانون و 

 ,Belton) بشیر  حمایت از حقوب و  بدنی تصمدمات کارآم  و قابل پدش، مطابق قانون

2005: 3 .) 

در . برداشیت شیکلی و برداشیت میاهوی    : دو برداشت از حاکمدت قانون وجود دارد

  عیام بیودن، انتشیار   : از ان  عبارتی قانون ها برداشت شکلی از حاکمدت قانون، ویژگی

 ،حاکمدیت قیانون   در این برداشت، اوالً. عمومی، عطف به ماسبق نش ن و واضح بودن

اصل محوری حاکمدیت قیانون، برابیری در     ثانداًشود؛  مدتقل از دموکراسی تعریف می

حلدیل  ویژگیی عیام بیودن قیانون یکیی از مبیانی ت       ثالثاًشود؛  مقابل قانون، داندته می

 . شود حاکمدت قانون تلقی می

و مفهیوم حاکمدیت    پیردازد  یدر مقابل، برداشت ماهوی به محتوای قانون حاک  می 

در هی   ... های بندیادین از قبدیل عی الت، برابیری و     ها و هنجار قانون را با دیگر ارز 

 تیر  پررنیگ هیای حقیوقی    آمیوزه  یجیا  بههای اخالقی  آمدزد و در واق ، نقش آموزه می

و  موردتوجیه تر راجی  بیه برابیری و انصیاف      ود و در پرتو این مفهوم، اصول کلیش می

هیایی از اصیل حاکمدیت قیانون      های بندادین ااراد، مؤلفیه  گدرد و آزادی تفددر قرار می

 (.11-39، 6191مرکز مالمدری، ) رون  می شمار به

تلقیی   یانی نوعی حکمرتوان آن را میاز اصل حاکمدت قانون روشن تعریف  در یک

قیواندنی   دربرابیر خود دولت  ازجملهکه در آن تمامی اشخاص، نهادها و مؤسدات  کرد

مداوی اعمیال   طور به، این قواندن هدتن ان  پاسخگو  عمومی منتشر ش ه صورت بهکه 

گدرن  و منطبق بر هنجارهیا و معدارهیای   میمورد قضاوت قرار  برابر طور بهشون  و می

همچندن مدتلزم اق اماتی اسیت کیه تبعدیت از اصیول      این اصل. ن هدتحقوب بشری 

برتری قانون، تداوی در برابر قانون، پاسخگو بیودن در برابیر قیانون، عادالنیه بیودن      
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، صیراحت قیانونی، اجتنیاب از    یردی گ  دتصیم اجرای قانون، تفکدک قوا، مشیارکت در  

 .اق امات خودسرانه و شفاادت دادرسی و قانونی را تضمدن کنن 

احترامی ندیبت بیه حاکمدیت    ، استفاده خودسرانه از ق رت بیدموکراتدک در جوام 

برای جلیوگدری  های قانون اساسی بر ق رت دولت، شود مح ودیتقانون محدوب می

  دی مط عنیوان  بیه تیوان  در واق ، حاکمدت قانون را می .از اعمال ق رت خودسرانه است

رضیایت   قیی ازطر جادش هیان ق رت دولت ندبت به قانون اساسی کشور و قواند کنن ه

. تحت چندن نظیامی، قیانون بایی  برتیر از اختدیارات اایراد باشی        . عمومی تعریف کرد

حاکمدت قانون یک نظارت برتر بر ق رت سداسی است که برای رعایت حقیوب میردم   

 . بمان باقیتوان  ب ون تبعدت ق رت دولت از قواندن، دموکراسی نمی. شود یاستفاده م

 

 اثربخشی دولتکارآمدی و 
کنی  معتقی  بیه کارآمی ی و     در عدن آنکه از دولیت کوچیک پشیتدبانی میی     حکمرانی

زیرا دولت و نظام اداری کارآمی  و اثیربخش اسیت کیه امکیان      . اثربخشی دولت است

 . های دولتی را اراه  کن ها و سداستبرنامه مؤثراجرای 

کیارگزاران   و م یران توسط کشور اداره توانایی و قابلدت بدانگر حقدقت در کارآم ی

را  حکومیت  کارآمی ی  جهیانی  بانیک . دارد پی در را مردم که رضایتمن ی است جامعه

انجیام   در هیا  دولیت  توانایی. دان  یم جامعه یها خواسته تحقق در راستای دولت توانایی

هیای  پایه یکی از اصل در کارآم ی. است جامعه ااراد ندازهای تحقق ساززمدنه وظایف،

حکومیت   آن قیی ازطر کیه  اسیت  اراینی ی  زیرا است در جامعه دولت مشروعدت کدب

شیود   خیویش  مقبولدیت  جامعه، موجیب  و کشور اداره از مردم رضایت جلب با توان می

 (.661: 6191پرچمی و جاللی، )

. میوردنظر ها در دستدابی به اه اف ست از مدزان مواقدت سازمانا اثربخشی عبارت

توان گفت که کارایی به معنای استفاده ح اکثر از مناب  موجود میدر تعریف کارایی ندز 
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(. 6193مدرمحمی ی،  ) آی  دست بهبدشترین برون اد با کمترین هزینه  که ینحو بهاست 

( هیا، ب بیرآورد هزینیه  ( الیف : گدری کارآم ی معموالً ندازمن  این سه عامل استان ازه

هزینیه   درمیورد سیتفاده از ایین مفهیوم    در ا. مقایده بدن ایین دو ( برآورد خروجی و ج

های دولتی زمانی کارآمی  اسیت کیه بیا ایر       توان گفت هزینههای دولت میاعالدت

 .داشته باش  موردنظر، بدشترین مزایای ممکن را برای جمعدت ها آنمدزان مصرف 

هایی در دی گاه نهادهای معدارهای سنجش کارآم ی و اثربخشی تفاوت درخصوص

توانیایی  برخی همچون بانک جهانی بدشتر بر . شوددی ه می نظران صاحب المللی وبدن

  دی تأک وکیار  کدیب  یگیذار  استدسو  کدفدت خ مات عمومی، هادولت در اجرای برنامه

هیا بیه   دارن  و برخی همچون کمدددون اقتصادی و اجتماعی ملل متح  بر توجه دولت

معدارهای دیگری همچیون   حال نیباا. کنن می  دتأکزیدت توسعه پای ار و حفم محدط

نفوذ، سرعت عمیل آن  اقت ار نظام قضایی و استقالل آن از دخالت سایر قوا و ااراد ذی

ها و سهولت دسترسی مردم به دسیتگاه قضیایی در کارآمی ی و اثربخشیی     در دادرسی

های دولت در زمدنه بیازار  مدزان دخالت دولت در اقتصاد و سداست. به سزایی دارد ردتأث

 . گدردقرار می موردتوجهمعدارهایی است که در کارآم ی و اثربخشی  ازجملهندز 

راهکارهای اصلی که کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصیادی و توسیعه بیرای    

قیرار   مورداسیتفاده اازایش کارآم ی و اثربخشی دولت  منظوربهاصالح ترتدبات نهادی 

ی، اازایش رقابت، تغددیر سیاختار و انی ازه    ان  شامل واگذاری اختدارات و تمرکززدایداده

محیور بیه   ریزی و ارائه رویکردهای نتدجیه های بودجهمناب  اندانی، تغددر شدوه و رویه

این اق امات بر اثربخشی دولت به دالیلیی   ردتأث حال نیباا. ریزی و م یریت استبودجه

ل از اصیالحات،  اق ان مناب  برای انجام ارزیابی، اقی ان سینجش عملکیرد قبی     ازجمله

خاص اصالح  راتدتأثی در بخش دولتی و مشکل ج ا کردن ور بهرهپدچد گی سنجش 

 .ی از دیگر تأثدرات خارجی مح ود بوده استور بهرهنهادی بر 
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از یکدیو  . متقابلی بر یک یگر دارنی   ردتأثکارآم ی و اثربخشی دولت و نظام اداری 

و از سوی دیگر نظام اداری اثیربخش   شوددولت کارآم  باعث کارآم ی نظام اداری می

را اراه  نموده و از ایین   موردنظرهای دولتی به اه اف و کارآم  امکان دستدابی برنامه

عالوه بر این، نظام اداری کارآم  عامیل مهی    . کن طریق به کارآم ی دولت کمک می

 .  شودپدشگدری از اداد اداری محدوب می

 

 کنترل فساد
در . با اداد در انواع مختلف آن اسیت  مؤثرپدشگدری و مبارزه  دیگر حکمرانی، شاخص

مذمت اداد برای رش  و توسعه کشورها و تحقق عی الت و برابیری مطالیب بدیداری     

توان یاایت کیه   به ح ی آشکار است که کمتر متخصصی را می مدئلهو این  ش ه گفته

 .قادر به در  اهمدت پدشگدری و مبارزه با اداد نباش 

بیرد و  میی  سیؤال ها را زییر  مقوالتی است که مشروعدت و کارآم ی دولتاداد از 

هیا، نهاییت   دولیت  رو نیازامنجر شود؛ ها توان  به اروپاشی حکومتت اوم می درصورت

اداد، دارای ابعیاد مختلفیی   . گدرن  تا مان  از گدتر  آن شون می کار بهتال  خود را 

. قرار گدرد ادیاد میالی و اداری اسیت    هموردتوجاست اما بع ی که شای  بدش از همه 

توان  نظام دیوانداالری کشور را مختیل نمیوده و بیا اایزایش     گدتر  اداد اداری می

 .نارضایتی مردم، مشروعدت دولت را زائل نمای 

رزاکیرمن،  ) تاسیی ایجاد شی ه  که در اداره دولت خلل  است دهن ه ایننشان، اداد

اسیتفاده از قی رت   ءسیو  ط اغلیب پژوهشیگران  تعریف پذیراته ش ه اداد توسی (. 6191

 ف همچونمختل یها رو توان  بیه یاداد م. استبرای تأمدن مناا  شخصی  عمومی

ها، دستکاری در امیور  پرداخت مالداتر بیرای اعالدیت خیاص، تبیانی د صوریمجیوز 

اده اسیتف ءدولتیی، سو صوری قراردادهای و هیا ملکی و اسناد دولتی، مناقصات، مزایی ه

انجام ... و مقامات دولتی ی در امر تهده و توزی  کاالهیا و خی مات، اسیتخ ام و اعطیا
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ه  ازمدنه آن را ایر  و اجرایی یگذار استدس شود که نظیاماداد زمانی پ ی ار می. گدرد

 .ندز ضعدف عمل نماین ناظر آورده و نهادهای 

شیفاادت  : از انی   عبیارت  ها آنرا  اداد مدتلزم اق امات متع دی است که برخی از 

سیازی قیواندن و   های دولت، نظارت اجتمیاعی و پاسیخگویی، شیفاف   درآم ها و هزینه

 .اق امات اقتصادی، آزادی اطالعات و دسترسی به قواندن و مقررات و غدره

 

 مورداستفادهمنابع 
      هییا، شییهرون ان و هییای حکمرانییی جهییانی نظییرات تعیی اد زیییادی از شییرکتشییاخص

 توسیعه  درحیال هیای تخصصیی در کشیورهای صینعتی و     دهن گان به نظرسنجیسخپا

 11از بیدش از   ی ایین شیاخص  هاداده. کن کدفدت حکمرانی را خالصه می درخصوص

  هیای اکیر،   نظرسینجی، اتیاب   مؤسدیات  کیه شیامل  شیود  منب  اطالعاتی گراته میی 

 . صی استهای خصوالمللی و شرکتهای بدنهای غدردولتی، سازمانسازمان

هیای رسیمی بانیک    کننی ه دیی گاه  که شاخص حکمرانی منعکس بای  توجه داشت

کننی ه نددیت و بانیک جهیانی در     جهانی، م یران اجرایی آن یا کشیورهای نماینی گی  

 (. World bank, 2016)کن  تخصدص مناب  از آن استفاده نمی

شیون   ب میدهی و ترکدمقداسشاخص حکمرانی با یک رو  آماری مشهور  مناب 

این حاشده خطا هنگیام مقایدیه کشیورها و در طیول     . ندز هدتن حاشده خطا و دارای 

ابیزاری بیرای    عنیوان  بیه حکمرانیی  شش زیرشیاخص  . قرار گدرد موردتوجهن بای  زما

 . استمقایده کشورها و ارزیابی رون ، مفد  

 سدیه حکمرانیی منیاب  طبدعیی و موسدیه     از مؤ 6این شاخص توسط داندل کاامن

طراحیی   6999از گروه تحقدقاتی توسعه بانک جهانی در سیال   0بروکدنگز و آرت کرای

                                                           
1- Daniel Kaufmann 

2- Aart Kraay 



 زارش پژوهشیگ 11  

 

آن  یروزرسیان  بیه ای در توسعه و ندز سه  عم ه 0و ماسدمو ماستروزی 6پابلو زوی و. ش 

 .داشتن 

ها، نظرسنجی از خانوارها و شرکت: شاخص حکمرانی بر چهار نوع داده استوار است

هیای  هیای غدردولتیی و سیازمان   های تجاری، سیازمان گاهکنن گان اطالعات بنعرضه

  .بخش دولتی

از زمان طراحی شاخص حکمرانی جهانی تاکنون، مناب  مختلفیی در ایین شیاخص    

 6991سیال   مناب  مورد استفاده در این شیاخص از  6ج ول. ان قرار گراته مورداستفاده

 (.Kaufmann, 2010: 29)ده  تاکنون را نشان می

 

 نابع شاخص حکمرانی جهانیم: 1جدول
نشانه 

 اختصاری
 نوع منبع نام منبع

ADB (دولتی)متخصصان  بانک توسعه آاریقا - های کشوریارزیابی نهادی و سداست 

AFR پدمایش بارومتر آاریقا 

ASD (دولتی)متخصصان  بانک توسعه آسدا -های کشوریارزیابی نهادی و سداست 

BPS  پدمایش یتجار وکار کدبپدمایش محدط 

BTI برتدمن -شاخص گذار 
های سازمان)متخصصان 
 (نهادمردم

CCR  خانه آزادی -گذار درحالکشورهای 
های سازمان)متخصصان 
 (نهادمردم

DRI (بخش تجاری)متخصصان  گلوبال ایندایت -خ مات ریدک جهانی 

EBR  (دولتی)متخصصان  بانک توسعه و بازسازی اروپا -گزار  گذار 

EIU (بخش تجاری)متخصصان  واح  اطالعات اکونومددت -اخص دموکراسی و ریدک ش 

FRH خانه آزادی 
های سازمان)متخصصان 
 (نهادمردم

GCB پدمایش المللشفاادت بدن -پدمایش بارومتر جهانی اداد 

                                                           
1- Pablo Zoido 

2- Massimo Mastruzzi 
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نشانه 

 اختصاری
 نوع منبع نام منبع

GCS پدمایش مجم  جهانی اقتصاد -پذیری جهانیگزار  رقابت 

GII شاخص یکپارچگی جهانی 
های سازمان)متخصصان 
 (نهادمردم

GWP پدمایش گالوپ -نظرسنجی جهانی 

HER بنداد هریتج -شاخص آزادی اقتصادی 
های سازمان)متخصصان 
 (نهادمردم

HUM 
-های حقوب بشر و مقداس ترور سداسی پایگاه داده

 ریچاردز
 (دولتی)متخصصان 

IFD (دولتی)متخصصان  ایفاد -ارزیابی عملکرد بخش روستایی 

PRC 
گروه مشاور ریدک اقتصادی  -پدمایش اداد در آسدا 

 سداسی
 پدمایش

IJT (بخش تجاری)متخصصان  ریدک امندت کشوری یبن  رتبه 

IPD (دولتی)متخصصان  بانک اطالعاتی وضعدت نهادی 

IRP شاخص انتخاباتی آاریقا 
های سازمان)متخصصان 
 (نهادمردم

LBO پدمایش بارومتر آمریکای التدن 

MSI 
 مبادالت و پژوهش  أتده -شاخص پای اری رسانه 
 المللیبدن

های سازمان)متخصصان 
 (نهادمردم

OBI بودجه یالملل ندبپروژه  -شاخص شفاادت بودجه 
های سازمان)متخصصان 
 (نهادمردم

PIA (دولتی)متخصصان  بانک جهانی -های کشوریارزیابی نهادی و سداست 

PRS 
المللی ریدک مات بدنخ  -راهنمای ریدک کشوری

 سداسی
 (بخش تجاری)متخصصان 

RSF گزارشگران ب ون مرز -شاخص آزادی مطبوعات 
های سازمان)متخصصان 
 (نهادمردم

TPR  (دولتی)متخصصان  مردمی وزارت خارجه آمریکا یها گزار قاچاب در 

VAB پدمایش دانشگاه وان ربدلت -بارومتر آمریکایی 

WCY پدمایش سده م یریت و توسعهؤم -ری جهانیپذیسالنامه رقابت 

WMO (بخش تجاری)متخصصان  گلوبال ایندایت -های ریدک و شرایط تجاریشاخص 
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 شناسی شاخصروش
از طدف وسیدعی از   کهشاخص حکمرانی جهانی یک شاخص ترکدبی است به این معنا 

ن خصیوص  اطالعات گردآوری ش ه در ایی . شودهای مرتبط در آن استفاده میشاخص

بیرای هیر ییک از ایین     . شیود شش بع  حکمرانی تقدد  میی  براساسدر شش خوشه 

غدرقابیل مشیاه ه    یها مؤلفهها، از یک رو  آماری شناخته ش ه با عنوان م ل خوشه

    های این مناب  به واحی های قابیل قدیاس، اسیتان ارد شیود؛      داده( 6شود تا استفاده می

مدانگدن وزنیی متغدرهیای منبی  اصیلی      عنوان هبیک شاخص تجمعی از حکمرانی ( 0

ناپذیر در سینجش  کنن ه ع م قطعدت اجتنابحاشده خطایی که منعکس( 1ایجاد شود؛ 

 .حکمرانی است، ایجاد شود

های مناب  اصلی که با گدری از دادهمدانگدن های حکمرانی باهر یک از زیرشاخص

این کیار در سیه مرحلیه بیه     . شون مطابقت دارن ، ساخته می موردنظرمفهوم حکمرانی 

 :شودشرح ذیل انجام می

هیر  اختصاصی  سؤاالت. ب  به شش زیرشاخصهر منهای اختصاص داده: 6مرحله 

مثیال،   عنیوان  بیه . شیود از شش زیرشاخص کلد ی اختصاص داده می هرک امب  به من

یا شود نظرسنجی مربوط به محدط نظارتی به کدفدت مقررات اختصاص داده می سؤال

بایی  توجیه   . یاب و پاسخگویی اختصاص می اظهارنظر حق  بهشاخص آزادی مطبوعات 

 مبتنی امتداز حکمرانی کلیدهن ؛ لذا که تمام مناب  همه کشورها را پوشش نمی داشت

 .های متفاوت برای کشورهای مختلف استبر داده

منیاب    سیؤاالت . های اختصاصی از صفر تیا ییک  بن ی مج د دادهمقداس: 0مرحله

برای مثال، اگیر پاسیخ بیه ییک     . شون بن ی میاختصاصی ابت ا از صفر تا یک مقداس

 صیورت  بیه را  0قرار گدرد، امتدیاز   1تا ح اکثر  6نظرسنجی در مقداس از ح اقل  سؤال

منبی    که یهنگام. کند بن ی میمقداس 1311=1(/0-6(= )0-ح اقل(/)ح اکثر-ح اقل)
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وط بیه ییک بعی  خیاص حکمرانیی را نشیان دهی ،        مرب سؤالاختصاصی بدش از یک 

 .گدری بن ی ش ه را میمدانگدن نمرات دوباره مقداس

بیرای سیاخت    (UCM)غدرقابیل مشیاه ه   یهیا  مؤلفیه استفاده از می ل  : 1مرحله 

 .های اختصاصی برای هر منب مدانگدن وزنی شاخص

   رای غدرقابیل مشیاه ه، بی    یهیا  مؤلفیه یک ابزار آمیاری مشیهور بیا عنیوان می ل      

هیای قابیل مقایدیه در تمیامی منیاب  و سیپس گیراتن        بن ی صفر تا یک دادهمقداس

   ایر    UCM. شیود ها از هر منب  برای هیر کشیور اسیتفاده میی    مدانگدن وزنی داده

ابیل  های مشاه ه ش ه از هیر منبی ، ییک تیاب  خطیی از سیطح غدرق      کن  که دادهمی

ایین تیاب  خطیی بیرای منیاب       . خطیا اسیت   مشاه ه حکمرانی و همچندن یک ضریب

بن ی ش ه را های بازمقداسمختلف، متفاوت است و بنابراین غدرقابل مقایده بودن داده

 . کن تصحدح می

UCM       به منابعی که ارتباط بدشتری بیا یکی یگر دارنی  وزن بدشیتری اختصیاص 

میا  بخشی  ا های کل را بهبود میدهی دقت آماری شاخصاین وزن که یدرحال. ده می

همچنیدن  . هیای کلیی نی ارد   بنی ی کشیورها در شیاخص   زیادی بر رتبیه  ردتأثمعموالً 

 611تیا  ( رتبیه  نیتیر  نیدپیا )ای بیدن صیفر  هر شاخص به هر کشیور نمیره   درخصوص

 .شودداده می( باالترین رتبه)

بیا واحی های نرمیال    ( 6:  نشیو به دو رو  گزار  می حکمرانیشاخص زیرشش 

 . 611تا  1رتبه درص ی از  برحدب( 0و  031تا  -031استان ارد خود، از ح ود 

شاخص حکمرانی این است که تمام نمرات کشیورها بیا    های کلد ییکی از ویژگی

این خطای استان ارد تع اد مناب  موجود برای یک کشیور  . خطای استان ارد همراه است

بدشیتر   تطیابق هرچق ر منیاب  و  )ده  گر را نشان میاین مناب  با یک ی طابقو مدزان ت

این واقعدیت   دهن ه نشاناین خطای استان ارد، (. است تر کوچکخطای استان ارد  باش ،

 . دشوار است اینوع داده که سنجش حکمرانی با استفاده از هر است
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گدیری آن  های سالدانه معموالً ان   بیوده و انی ازه  تغددرات حکمرانی در طول دوره

تدازات حکمرانی بیرای ییک کشیور در طیول زمیان      در مقایده ام. معموالً دشوار است

اگیر ااصیله   : همانن  مقایده امتداز کشورهای مختلف بای  حاشده خطا را در نظر گرات

هیای شیاخص   اطمدنان برآورد حکمرانی در دو دوره با ه  همپوشانی داشته باشن ، داده

اکثیر تغددیرات   . رددار در حکمرانی تفددر کی تغددرات معنی دهن ه نشان عنوان بهرا نبای  

هدیتن ،   توجیه  قابیل سالدانه شاخص ندبت به حاشده خطا که به لحاظ آماری یا عملی 

. در عملکرد حکمرانی تفددر شود توجه قابلتغددر  منزله بهکوچک است و بنابراین نبای  

شیاخص رونی     یهیا  دادهتیر ماننی  ییک دهیه،     های طوالنی، در خالل دورهحال نیباا

 .ده کمرانی در تع ادی از کشورها را نشان میدر ح یتوجه قابل

دهنی ه ترکدبیی از سیه    تغددرات در نمره یک کشور در شاخص در طول زمان نشان

اضااه ش ن مناب  داده ج ی  که تنهیا در دوره  ( 0های اصلی؛ تغددر داده( 6: عامل است

. ی  اختصاصی آوری منیاب برای جمی   ش ه استفادهتغددر در وزن ( 1اخدر ارائه ش ه است؛ 

منبی  اصیلی    یهیا  دادههای طوالنی، تغددر تغددرات آماری زیاد در طول دوره درصورت

  تیر و اغلیب نیاچدز در    برای بدیداری از تغددیرات کوچیک   . ترین عامل استاغلب مه 

 . شودتر، ترکدبی از سه عامل باعث تغددر در نمرات کشور میهای کوتاهدوره

ها و نهادهیایی کیه   سنت»: شودذیل تعریف می تصور بهحکمرانی در این شاخص 

( الیف : )این تعریف شامل سه بعی  اسیت  . «شودتوسط آن اقت ار در یک کشور اجرا می

ظرادیت  ( ؛ بشون  یمها انتخاب، نظارت و جایگزین اراین ی است که توسط آن دولت

بیرای  احترام به شیهرون ان و دولیت   ( ها و جو درست سداست مؤثردولت برای اجرای 

ذییل هرییک   . گذاردتأثدر می ها آننهادهایی که بر تعامالت اقتصادی و اجتماعی مدان 

 .شوداز موارد اوب دو شاخص تعریف می

این بع  : شون آن انتخاب، نظارت و جایگزین می قیازطرها اراین ی که دولت( الف

 .ع م خشونت است/پاسخگویی و ثبات سداسی/ شامل دو شاخص حق اظهارنظر
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 درخصیوص به معنای دریاات نظیرات شیهرون ان   : حق اظهارنظر و پاسخگویی( 6

اینکه شهرون ان چق ر قادر بیه مشیارکت در انتخیاب دولیت و همچنیدن آزادی بدیان،       

 (.Kaufmann &etc, 2010: 3)های آزاد هدتن  آزادی انجمن و رسانه

 :عوامل اثرگذار بر این شاخص به این شرح است

ندیبت بیه    یگیذار  اسیت دسهیای دخدیل در   لت و سایر گروهمدزان پاسخگویی دو 

هیا و  عملکرد خویش در برابر مردم،  احترام به رعاییت حقیوب اندیانی، آزادی انجمین    

سخنرانی، آزادی مذهبی و انتخابات عادالنه، آزادی مشارکت سداسی، آزادی احیزاب و  

ن شرایط الزم بیرای  ها، مدزان اثرگذاری نظامدان در تصمدمات دولتی، اراه  بودرسانه

نظیام سداسیی، مدیزان     قیی ازطرانتقال نظرات مردم به نماین گان و کارگزاران دولتیی  

را تحیت تیأثدر قیرار     هیا  آنهای اقتصادی از تصمدمات دولتی کیه  آگاهی ااراد و بنگاه

آرایی، )ها آزاد و در چارچوب قانون توسط مطبوعات و رسانه یها  گاهیدده  و ارائه  می

6199 :11-19.) 

دریاات ادرا  احتمال اینکه دولت : ترورید /ثبات سداسی و ع م وجود خشونت( 0

    خشیونت سداسیی و تروریدی ،     ازجملیه آمدیز،  اق امات غدرقانونی ییا خشیونت   قیازطر

 .ثبات یا سرنگون شودبی

کیاهش قی رت مرکیزی، تضیادهای     : از انی   عبیارت بیر ایین شیاخص     مؤثرعوامل 

های اجتمیاعی  های نظامی خارجی، اعتراضات سداسی و ناآرامیقومی، دخالت/ارهنگی

ان ازد، مشکل ترورهای سداسی تا چه حی    تا چه ح  ثبات سداسی کشور را به خطر می

ثبات سداسی را دچار نوسیان کیرده اسیت، برخوردهیای اجتمیاعی از قبدیل اعتیرا ،        

آییا تغددیر در    کیه  نیی اهای خدابانی به چه مدزان اراگدر ش ه اسیت و  اعتصاب و آشوب

آمدیز و منطبیق بیر قیانون اساسیی      اقی امات مدیالمت   قیی ازطرترکدب ق رت سداسی 

 یهیا  یسیاالر  مردم طورمعمول بهده  شواه  تجربی نشان می. پذیر است یا خدر امکان

ها اگر در یک برهه زمانی خاص دیکتاتوری که یدرحال ترن  باثباتسداسی  ازنظرباسابقه 
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ثبیاتی و کیاهش رشی     دست یابن  در بلن م ت همواره با خطر بیه  به رش  اقتصادی 

 .مواجه هدتن  اقتصادی

این بع  شامل دو : هاو درست سداست مؤثرظرادت دولت برای ت وین و اجرای ( ب

 .شاخص اثربخشی دولت و کدفدت قواندن و مقررات است

می نی و  دریاات برداشت کدفدت خ مات دولتی، کدفدت خ مات : اثربخشی دولت( 1

مدزان استقالل آن از اشار سداسی، کدفدت ت وین و اجرا و اعتبار تعه  دولیت بیه ایین    

 (.صفحه همان)هاسداست

های انی و کیاری  مدزان استفاده از مهارت: از ان  عبارتبر این شاخص  مؤثرعوامل 

 ساالری دولت، مدیزان اثربخشیی   مدانی و باالیی، مدزان کارایی دیوان یها ردهم یران 

آوری درآم های مالدیاتی و سیایر درآمی های دولتیی، توانیایی دولیت در        دولت در جم 

ساالنه، مدزان توانایی دولیت در   یها بودجه موق  بهاجرای سداست نوآوری ملی، ت وین 

هیای   اجتماعی، توانایی دولت در ایجاد زیرساخت/اقتصادی یها تداعالکنترل رون ها و 

نهیادی   یهیا  دیت  دسالت اقتصیاد داخلیی، چگیونگی    ملی، توانایی دولت در حل مشک

ساالری در ادامه ارائه خ مات م نی  حاک ، کدفدت خ مات م نی و مدزان توانایی دیوان

صورت گراته در ساخت ق رت  یها ییجا جابهب ون تأثدر پذیراتن از تغددرات سداسی و 

خیارجی،   یهیا  یبی ه سداسی، توانایی دولت در رویارویی با بالیای طبدعیی، می یریت   

دولتی، رقابیت در بیدن کارکنیان دولتیی، کدفدیت می ارس        یها تداعالتمرکززدایی از 

ها عمومی، کارایی ندروی پلدس و اینکه آیا تغددر دولت باعث تغددرات وسد  در سداست

دهی  ییا خدیر      قرار می ردتأث تحتها را شود و مدزان اعتمادپذیری و ت اوم سداست می

 (16-10پدشدن، )

 اجیرای   هیا از توانیایی دولیت در تی وین و    دریاایت برداشیت  : کدفدیت مقیررات  ( 1

رتقای بخیش خصوصیی را ایراه     های صحدح و مقرراتی که امکان توسعه و اسداست

 .کن می
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هیای  اعالدت: از ان  عبارتگدرن  قرار می یموردبررسموضوعاتی که در این شاخص 

گرایانیه   هیای حماییت  آمدیز، سداسیت  هیای تبعیدض  ها، تعراهض  رقابتی، کنترل قدمت

گذاری ها و تعددن دستمزد در تجارت، سرمایه، دخالت دولت در سددت  قدمتازح  شدب

، سیازگاری قیواندن   ازدموردنخارجی و بانک اری، تصویب و اراه  کردن قواندن تجاری 

ر قانونی دیگر کشورها، دستدابی آسان به قواندن و مقررات، تفدید  یها دت دسجاری با 

های اقتصیادی،  بدنی و یکدان از قواندن و مقررات کار با رش  اعالدتشفاف، قابل پدش

سازگاری قواندن و مقررات مالدات با رش  اقتصادی، سازگاری قواندن و مقررات تجاری 

، هیا  میت دقو بازرگانی با رش  اعالدت اقتصادی، ایجاد یک محدط رقیابتی و آزادسیازی   

اقتصادی، وجود قواندن ض  انحصیار، مدیزان    یها تداعالوع موان  موجود بر سر راه شر

های پرداختی دولیت بیه صینایعی کیه     شود، یارانه هایی که بر واردات تحمدل میتعراه

ای کیه اعالدیت    گرایانیه هیای حماییت  ان ، سداست ش ه داشته نگهمصنوعی اعال  طور به

ب برای دستدابی به بخش خصوصی را مح ود کرده است، وجود قواندن و مقررات مناس

    المللییی بییه بازارهییای داخلییی، دسییتدابی  ثبییات مییالی، دسترسییی نهادهییای مییالی بییدن

گذاران داخلی به بازارهای سیرمایه خیارجی، شیفاادت نهادهیای میالی، نقیش       سرمایه

گمر  در تدهدل جرییان کیاال، مدیاع ت سددیت  بانکی اری در گدیتر  رقابیت و        

 .گذاران خارجی مایهمی برای سرشفاادت قواندن بخش عمو تیدرنها

احترام شهرون ان و دولت برای نهادهایی که بر تعامالت اقتصیادی و اجتمیاعی   ( ج

این بع  شامل دو شاخص حاکمدت قانون و کنترل اداد : کنن  یمحکمرانی  ها آنمدان 

 . است

ندن دریاات ادرا  درباره مدزان اعتماد به عناصر و اعتماد به قوا: حاکمدت قانون( 1

هیا و همچنیدن   کدفدت اجرای قرارداد، حقوب مالکدیت، پلیدس، دادگیاه    ژهیو بهجامعه و 

 .احتمال جرم و خشونت
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شود عم تاً حول محورهیای زییر    که در بحث حاکمدت قانون مطرح می ییها سؤال

 :قرار دارد

 یهیا  نیه یهزقیانون یکدیان هدیتن       دربرابیر آیا دولتمردان ندز همانن  شهرون ان 

و تعه ات دولتی تا چه حی    ها ماندپر اق ام به جرم در جامعه چه مق ار است  مترتب ب

قابلدت اجرا دارن   قراردادهای بخش خصوصی تا چه ح  قابلدت اجرا دارنی   وضیعدت   

دهی ش ه چگونه اسیت  آییا اصیل عی الت و      با خشونت و جرای  سازمان همراهجرای  

شیود  آییا    مراحل قضایی رعایت میی قضایی و اصل سرعت در اجرای  نظامانصاف در 

امکان توقدف و یا مصادره اموال وجود دارد  وضعدت اقتصاد زیرزمدنی ، تضمدن حقوب 

قضایی از استقالل کاای  نظامو جرای  مالی به چه صورت است  آیا  ییپولشومالکدت، 

تواننی  بیر ارآینی  قضیاوت و نحیوه       برخوردار است  آییا دولیت و ییا سیایر اایراد میی      

قیرار   موردتوجیه قضیایی تیا چیه حی       نظیام  یطرای  یبگدری تأثدرگذار باشن    مد تص

، تجیاوز،  ییربا آدمداخلی و خارجی در برابر جرایمی از قبدل  گذاران هیسرماگدرد  آیا  می

قضیایی ، تضیمدن اجیرای     نظیام تع ی و خشونت امندت دارن   قابلدیت اعتمادپیذیری   

ش ه بر  یده سازمانایی که جرای  عمومی و هو مح ودیت ها نهیهزتصمدمات قضایی، 

کننی ، کدفدیت پلیدس، ایرار مالدیاتی و       اقتصادی تحمدل می یها تداعالارآین  اجرای 

دیگری هدتن  که موقعدت شاخص حاکمدت قانون را  یها حوزه ازجملهامندت شخصی 

 (. 11-11پدشدن، )دهن   تحت تأثدر قرار می

 رت دولتی به نفی  منیاا  خصوصیی شیامل دو     از ق مدزان استفاده: کنترل اداد( 1

دولییت توسییط نخبگییان و منییاا   "تدییخدر"شییکل کوچییک و بییزرگ ادییاد و ندییز  

 (.صفحه همان)خصوصی

مدزان شیدوع  :  از  ان  عبارتعوامل اثرگذار بر موقعدت شاخص کنترل اداد  ازجمله

دن اداد در کشور، گدتر  روابط اامدلی و اسیتفاده از قی رت بیه نفی  دوسیتان در بی      

تراز اول و همچندن در بدن م یران رده باال و رده  یها تدشخصاعضای کابدنه و سایر 
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باری که اداد سددت  سداسی بر انحرااات محدط اقتصادی و مالی و  مدانی، اثرات زیان

که زمدنیه   ها یساالر وانیدکارایی دولت خواه  داشت، گدتر  کاغذبازی در  جهددرنت

غدرقیانونی در بیدن اایراد و     یهیا  پرداخیت  ، مدیزان شیدوع   کن بروز اداد را اراه  می

    هیایی کیه بیرای تیأثدر بیر ارآینی         کارهیا، پرداخیت   شیبرد دپدولتی بیرای   یها شرکت

شود، ع م اعتماد عمیومی بیه درسیتکاری میالی سداسیتم اران،       گذاری انجام میقانون

همچنیدن ایرار    به مجوزهای صیادراتی و وارداتیی و   یابی دستکه برای  ییها پرداخت

 تیییدرنهاگدییرد، اسییتفاده سداسییتم اران از بودجییه عمییومی و   مالدییاتی صییورت مییی

زییان   راسیتای غدرقانونی که توسط ااراد با نفوذ و همچندن انحصارات در  یها پرداخت

 (.11-11پدشدن، )گدرد  ها صورت میسایر بنگاه

قل از یکی یگر  بانک جهانی بر این باور است که شش بع  حکمرانی را نبایی  مدیت  

این تصور منطقی است کیه سیازوکارهای پاسیخگویی بهتیر باعیث ادیاد       . تصور کرد

توان  یک محدط نظیارتی بهتیری را ایراه     شود یا یک دولت کارآم تر میکمتری می

کن  یا احترام به حاکمدت قانون منجر به اراین های منصفانه برای انتخاب و جایگزینی 

 .مقام دولتی برای سود شخصی شود کمتر از سوءاستفادهدولت و 

 

 6112وضعیت کشورها در شاخص
کشییور یییا قلمییرو جغراادییایی   061وضییعدت  ،در ج ییی ترین شییاخص حکمرانییی

بدداری از این قلمروها، جزایر و مناطق خودمختار وابدته . قرار گراته است یموردبررس

ای معتبیر  هی اکثر شیاخص  برخالفدر شاخص حکمرانی . تر هدتن به کشورهای بزرگ

 هیای  بن ی کشیورها، امتدیاز هیر کشیور در شیاخص     رتبه یجا بهالمللی سعی ش ه بدن

 .گانه ارائه شودشش

هیای حکمرانیی نشیان    نگاهی به وضعدت کشورهای مختلف جهان در زیرشیاخص 

ده  کشورهایی که در مناطق خاصی همچیون اسیکان یناوی، اقدانوسیده و آسیدای     می
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ر دارن  از وضعدت بهتری ندبت به سایر کشورها برخوردار شرقی و آمریکای شمالی قرا

اغلب کشورهای واق  در قیاره آاریقیا و منطقیه خاورمدانیه وضیعدت       که یدرحالهدتن  

 . مطلوبی در این شاخص ن ارن 

هر  درخصوصشناسی بدان ش ، در شاخص حکمرانی که در بخش رو  طور همان

شود که صفر اختصاص داده می 611ای بدن صفر تا زیرشاخص به هر کشور نمره

بر این اساس  .حاکی از بهترین عملکرد کشور است 611ترین عملکرد و نشانگر ضعدف

به ترتدب در  هلن در شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی سه کشور نروژ، انالن  و 

شمالی، ترکمندتان و ان  در حالی که سه کشور  کرههای اول تا سوم قرار گراتهرتبه

 .ترین جایگاه قرار دارن ره در پایدناریت

 در شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی امتیاز بهترینکشور دارای  22

 امتیاز نام کشور
 611 نروژ
 00.99 انالن 
 05.89 هلن 
 05.99 دانمار 
 05.89 سوئدس
 05.99 ندوزلن 

 05.88 لوکزامبورگ
 05.95 کانادا

 08.85 بلژیک

 08.95 ایدلن 
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 در شاخص حق اظهارنظر و پاسخگوییترین امتیاز پایینور دارای کش 22

 امتیاز نام کشور

 0 کره شمالی

 04.0 ترکمنستان

 0400 اریتره

 84.1 سوریه

 8401 گینه استوایی

 64.2 ازبکستان

 6402 سومالی

 54.3 سودان

 .540 عربستان سعودی

 4.5. الئوس
 

شور گرینلن ، سنگاپور و ندوزلن  به ع م خشونت سه کدر شاخص ثبات سداسی و 

های اول تا سوم قرار دارن  در حالی که سه کشور سوریه، یمن و ترتدب در رده

 .ان ااغاندتان به دلدل جنگ داخلی در ب ترین وضعدت قرار گراته

 عدم خشونت/شاخص ثبات سیاسیدر بهترین امتیاز کشور دارای  22

 امتیاز نام کشور

 800 گرینلند

 00436 پورسنگا

 00403 نیوزلند

 01431 لیختن اشتاین

 01480 ماکائو

 01426 لوکزامبورگ
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 امتیاز نام کشور

 .0148 آندورا

 .0148 تووالو

 02480 ایسلند

 03418 سوئیس

 

 عدم خشونت/شاخص ثبات سیاسیدر کمترین امتیاز کشور دارای  22

 امتیاز نام کشور

 0 سوریه

 04.1 یمن

 0403 افغانستان

 84.5 پاکستان

 8400 سودان جنوبی

 6451 سودان

 6412 سومالی

 5455 عراق

 5418 لیبی

 460. کنگو کینشازا

 

کشورهای سنگاپور، سوئدس و دانمار  در بهترین  ،در شاخص اثربخشی حکومت

ترین رتبه ان  اما سه کشور سودان جنوبی، سومالی و هائدتی در پایدنجایگاه قرار گراته

 .  قرار دارن 
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 شاخص اثربخشی حکومتدر بهترین امتیاز دارای  کشور 22

 امتیاز نام کشور

 800 سنگاپور

 00436 سوئیس

 .0040 دانمارک

 01432 نروژ

 01401 کنگهنگ

 01420 آندورا

 01486 نیوزلند

 02425 فنالند

 02483 هلند

 03421 ژاپن

 

 شاخص اثربخشی حکومتدر کمترین امتیاز کشور دارای  22

متیازا نام کشور  

 0 سودان جنوبی

 04.1 سومالی

 0402 هائیتی

 ..84 لیبی

 8406 سوریه

 64.0 یمن

 6411 آفریقای مرکزی

 5451 اریتره

 5413 کره شمالی

 455. گینه بیسائو
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کنیگ و  در شاخص کدفدت قواندن و مقررات به ترتدب کشورهای سینگاپور، هنیگ  

در حالی که سه کشیور کیره شیمالی، لدبیی و      ان ها قرار گراتهدر باالترین رتبه ندوزلن 

 .ان ها قرار گراتهترین رتبهسومالی در پایدن

 کدفدت قواندن و مقررات شاخصدر بهترین امتیاز کشور دارای  22

 امتیاز نام کشور

 800 سنگاپور

 00436 کنگهنگ

 .0040 نیوزلند

 01432 هلند

 01401 سوئیس

 01420 استرالیا

 01486 سوئد

 02425 الندفن

 02483 آلمان

 03421 ماکائو

 

 کدفدت قواندن و مقررات شاخصدر کمترین امتیاز کشور دارای  22

 امتیاز نام کشور

 0 کره شمالی

 04.1 لیبی

 0402 سومالی

 ..84 اریتره

 8406 ترکمنستان
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 امتیاز نام کشور

 64.0 ونزوئال

 6411 سودان جنوبی

 5451 زیمبابوه

 5413 سوریه

 455. ازبکستان

 

های اول تا سوم انالن  در رتبه سوئ ، نروژ ودر شاخص حاکمدت قانون کشورهای 

ها ترین رتبهدر پایدن سومالی، ونزوئال و سوریهقرار گراته ان  در حالی که سه کشور 

 .ان قرار گراته

 شاخص حاکمیت قانوندر باالترین امتیاز کشور دارای  22

 امتیاز نام کشور

 800 سوئد

 00436 نروژ

 .0040 فنالند

 01432 سوئیس

 01401 نیوزلند

 01420 دانمارک

 01486 هلند

 02425 کانادا

 02483 سنگاپور

 03421 اتریش
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 شاخص حاکمیت قانوندر کمترین امتیاز کشور دارای  22

 امتیاز نام کشور

 0 سومالی

 04.1 ونزوئال

 0402 سوریه

 ..84 لیبی

 8402 آفریقای مرکزی

 64.0 عراق

 6411 سودان جنوبی

 5451 کره شمالی

 5413 افغانستان

 455. کنگو کینشازا

 

های اول تا در شاخص کنترل اداد سه کشور ندوزلن ، انالن  و دانمار  در رتبه

سومالی و یمن به ترتدب در  ،سوم قرار دارن  در حالی که کشورهای گدنه استوایی

 . ان ها قرار گراتهین رتبهترپایدن

 شاخص کنترل فساددر بیشترین امتیاز کشور دارای  22

 امتیاز نام کشور

 800 نیوزلند

 00436 فنالند

 .0040 دانمارک

 01432 سوئد

 01401 نروژ
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 امتیاز نام کشور

 01420 لوکزامبورگ

 01486 سنگاپور

 02425 لیختن اشتاین

 02483 سوئیس

 03421 ایسلند

 
 

 شاخص کنترل فساددر کمترین امتیاز کشور دارای  22

 امتیاز نام کشور

 0 گینه استوایی

 04.1 سومالی

 0402 یمن

 ..84 سودان

 8406 سودان جنوبی

 64.0 سوریه

 6411 لیبی

 5451 افغانستان

 5413 گینه بیسائو

 455. ترکمنستان
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 فرجام سخن

های مختلفی بیرای آن  اگر حکمرانی را شدوه درست اعمال ق رت تعریف کند  شاخص

بانک جهانی شش شاخص برای این مفهوم تعریف کرده اسیت کیه   . است ش ه یطراح

ها گدرد؛ این شاخصابعاد اقتصادی، حقوقی، سداسی، اجتماعی و م یریتی را در نظر می

تروریدی ، اثربخشیی   /ع م خشونتو سداسی ثبات ، پاسخگوییحق اظهارنظر و شامل 

در شیاخص  . هدیتن   ادکنتیرل ادی  و  حاکمدت قیانون ، مقرراتقواندن و  دولت، کدفدت

شیود و  آوری میی با استفاده از طدف وسدعی از مناب  جمی   حکمرانی، اطالعات مربوطه

رو   بیرای هیر ییک از ایین زیرشیاخص، از     . شودشش بع  حکمرانی تقدد  می ذیل

 . شودغدرقابل مشاه ه استفاده می یها مؤلفهم ل  موسوم بهآماری 

. گدیرد ور جهان مورد بررسی قرار میکش 011در شاخص حکمرانی وضعدت بدش از 

شیود کیه   گانه امتداز مجزایی داده میی های ششبر این اساس به هر کشور در شاخص

ترین عملکرد کشور و امتدیاز  امتداز صفر نشانگر ضعدف. است 611این امتداز از صفر تا 

اغلب کشورهایی که از وضعدت حکمرانیی  . نشانگر بهترین عملکرد کشوری است 611

لوبی برخوردار هدتن  به منیاطق اسیکان یناوی در اروپیا، آسیدای جنیوب شیرقی و       مط

اقدانوسده و آمریکای شمالی تعلق دارن  اما بدشتر کشورهای واق  در آاریقا و خاورمدانه 

 .   از وضعدت چن ان مطلوبی برخوردار نددتن 
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