
 

  

گامی  غه: البال الگوي حکمرانی خوب از دیدگاه نهج
  در جهت تبیین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت

  3زاده علیرضا فتحی 2اکبر بهمنی، 1محمد منتظري،
  

  چکیده
هاي اخیر توجه محافل علمی را به خود جلب  حکمرانی خوب مبحثی است که در دهه

دارند متناسب با مقتضیات کشورها (عوامل سیاسی،  کرده است. تحقیقات بیان می
یابد. پژوهش حاضر با هدف ارائه  ذهبی) الگوي حکمرانی خوب توسعه میفرهنگی و م

عنوان گامی در جهت تبیین الگوي  البالغه، به الگوي حکمرانی خوب از دیدگاه نهج
اسالمی ایرانی پیشرفت انجام شده است. این پژوهش با رویکردي کیفی، با استفاده از 

هاي حکمرانی خوب از دیدگاه  خصبنیاد به بررسی شا سازي داده استراتژي مفهوم
البالغه پرداخته است و سپس با ارائه  هاي نهج ها و نامه حضرت علی(ع) در قالب خطبه

کند؛  الگویی با عنوان حکمرانی کریمه، آن را با الگوهاي رایج حکمرانی خوب مقایسه می
حکمرانی  هاي مرتبط با البالغه که براساس کلیدواژه هایی از نهج ترتیب که بخش بدین

وتحلیل قرار  انتخاب شدند، در سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی مورد تجزیه
مقوله بود. نتایج نشان داد  24مفهوم و  86کد،  606گرفتند که دستاورد آن، برداشت 

عنوان پدیدة محوري و در تعامل با عوامل دیگر موجد حکمرانی کریمه  رفتار فاضله به
البالغه است. شیوة تعامل این عوامل در  کمرانی خوب از دیدگاه نهجعنوان الگوي ح به

  مدل نهایی تحقیق نشان داده شده است.
حکمرانی کریمه، حکمرانی خوب، امام علی(ع)، تئوري : واژگان کلیدي

  بنیاد. سازي داده مفهوم

                                                      
 یسنده مسئول)(نو montazer56@yahoo.com/  ، ایرانتهران ،دانشگاه پیام نور ،گروه مدیریت ،. استادیار1

 ، ایرانتهران ،دانشگاه پیام نور ،گروه مدیریت ،. استادیار2

 ، ایرانتهران ،دانشگاه پیام نور ،گروه مدیریت ،. استادیار3
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  مسئلهمقدمه و بیان . 1
از اواسط قرن نوزدهم، نهادگرایی پس از ظهور مشکالت اندیشه اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک 

نایینی و همکاران،  اي بدیل و ابتدا در قالب نهادگرایی قدیم ظاهر شد (جوشقانی عنوان اندیشه به
). مکتب نهادگرایی این باور را که اقتصاد آزاد توزیع بهینه درآمد و تخصیص بهینه منابع را 97: 1396

اعی در امر توزیع عادالنه ثروت و درآمد استقبال دهد، قبول ندارد و از اصالحات اجتم صورت می
اي براي دولت قائل هستند  رو طرفداران این مکتب نقش اقتصادي ـ اجتماعی برجسته کند؛ ازاین می

هاي اصالحات اقتصادي و  طورکلی نهادیون معتقد بودند با اعمال برنامه ). به762: 1376اصل،  (قدیري
آمد نهادهاي اثرگذار (دولت، نهادهاي مدنی و بازار)، امکان حفظ با تأکید بر توجه به تعامل کار

آید  ها فراهم می ویژه توده درآمد و به داري از طریق بهبود شرایط زندگی براي طبقات کم سرمایه
). در واقع در هر دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید به موضوع 1: 1393آزاده و همکاران،  (شریف

هی رفتار و عملکرد اقتصادي توجه شده است؛ با این تفاوت که نهادگرایان د تأثیر نهادها در شکل
هاي  کنندة تصمیم رو نهادها تعیین گیرد؛ ازاین قدیم معتقدند رفتار فردي در درون نهادها شکل می

توانند  که نهادگرایان جدید بر این باورند که نهادها تنها می اقتصادي بشر هستند، درحالی
نایینی و همکاران،  هاي فردي تحمیل کنند (جوشقانی نی را بر مجموعه انتخابهاي معی محدودیت

سازي  ویژه دولت و حکومت در زمینه ). در نهایت، نهادگرایی جدید بر نقش نهادها و به104: 1396
آمیز این نهادها،  براي توسعه اقتصادي و اجتماعی شهروندان تأکید دارد. در راستاي تدارك موفقیت

به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده است،  1980حال نوین که از دهه  باحث مهم و درعینیکی از م
ویژه در  ). این موضوع به2: 1395است (یگانگی و همکاران،  2و حکمرانی خوب 1موضوع حکمرانی
اي  سازي جامعه مدنی، از جایگاه ویژه توسعه و در راستاي استقرار و نهادینه کشورهاي درحال

)؛ واژه نوینی که در رابطه با واژه قدیمی 103: 1383پور،  زاده و قلی شده است (شریفبرخوردار 
 ).81: 1387پور،  دولت معنا و مفهوم روشنی ندارد (قلی

 کردن، هدایت آن معنی وگرفته شده  4کیبرنان و 3کیبرنتس یونانی لغت از حکمرانی اصطالح
                                                      
1. Governance 2. Good Governance  
3. Kybernetes 4. Kybernan  
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 مفهوم که درحالی). 70: 1389مفرد،  (نقیبی است نداشت نگه هم کنار در را چیزها یا کردن راهنمایی
 اجراي از تر برجسته کهدارد  گذاري سیاست وظیفه انجام براي سیاسی واحد بر داللت دولت

 اجرا در هم و گذاري سیاست در هم بودن، گو پاسخ به اشاره حکمرانی مفهوم و لغت هاست، سیاست
 رابطۀ اند: کرده تعریف چنین را حکمرانی )1995( همکاران و کارنی مک ).137: 1385 (اکبري، دارد
(همان: شوندگان  وحکومت حکومت شوندگان، حکمرانی و حکمرانان دولت، و مدنی جامعه بین

 اصالحات براي مناسبی الگوي را حکمرانی )1995( جهانی حکمرانی کمیسیون گزارش ).138
 تعدیل هاي سیاست اجراي از پس داند. می گیرنده کمک کشورهاي توسعه منظور به ساختاري
 سایر و زدایی مقررات سازي، به خصوصی توسعه درحال کشورهاي تشویق و نظر مورد ساختاري
 کشورهاي در ها سیاست این نتایج شدن مشخص با و اند داشته اقتصادي بیشتر رویکرد که اصالحاتی

 کهاست  گرفته قرار هتوج مورد دیگري رویکردهاي نظر، مورد اهداف تحقق در ناکامی و مذکور
  ).81: 1387 پور، (قلی آید. به شمار می آن ترین مهم» خوب حکمرانی« استقرار

هاي متعددي از حکمرانی خوب را در  ها و شاخص ربط، ویژگی نظران و نهادهاي ذي صاحب
 فرد دارد تنها یک مدل منحصربه ) اظهار می1995( هوداند، اما  هاي گوناگون مطرح کرده قالب مدل

توان تصور کرد که  اي از الگوهاي حکمرانی خوب را می حکمرانی خوب وجود ندارد، بلکه دامنه
یابند (رهنورد  متناسب با شرایط وضعی کشورها (مانند عوامل سیاسی، فرهنگی و مذهبی) توسعه می

گیري حکومت جمهوري  دیگر، پس از پیروزي انقالب و شکل ). ازسوي35: 1386و عباسپور، 
گذاران نظام اسالمی بر استقرار حکمرانی به شیوه اسالمی و با تأکید بر  ، ادعاي نظري بنیاناسالمی

هاي گوناگون در زمینه  رو نیاز به انجام پژوهش الگوي حکومتی امام علی(ع) مطرح شده است؛ ازاین
و  ویژه سیره نظري هاي الگوي حکمرانی مطلوب از منظر تعالیم اسالمی و به ها و شاخص مؤلفه

هاي فرهنگی و مذهبی کشور  با توجه به ویژگی شود؛ بنابراین عملی امام علی(ع) کامالً احساس می
هاي  بر اصول و متون اسالمی را مورد تحقیق قرار داد و شاخص الگوي حکمرانی مبتنیتوان  ایران، می

  حکمرانی خوب را از دیدگاه اسالم و با استفاده از متون اسالمی استخراج کرد.
هاي حکمرانی خوب از دیدگاه  وجوي شاخص توان از آن براي جست ی از منابع غنی که مییک

اسالم بهره گرفت، سیره نظري و عملی حضرت علی(ع) است که با وجود کوتاهی زمان 
تواند ضمن برشمردن  داري، بهترین مصداق حکمران جامعه اسالمی بودند. چنین الگویی می حکومت
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البالغه، زمینه را براي مقایسۀ شرایط موجود با وضعیت  از منظر نهجهاي حکمرانی خوب  شاخص
منصبان، فاصلۀ خود و جامعۀ تحت حاکمیت خود را با این  مطلوب فراهم کند تا مدیران و صاحب

ها کمتر و کمتر کنند. براساس این خردمایه، تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوي حکمرانی  شاخص
  بنیاد انجام گرفته است. سازي داده با و استفاده از استراتژي مفهوم البالغه نهج خوب از دیدگاه

  هاي پژوهش . اهداف و پرسش2
هاي حکمرانی خوب و در نتیجه الگوي حکمرانی خوب از دیدگاه  هدف این تحقیق، استخراج مؤلفه

تراتژي کیفی البالغه است. ازآنجاکه تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کیفی بوده و با استفاده از اس نهج
شود. پرسش اصلی  اي براي پژوهش مطرح نمی بنیاد انجام گرفته است، فرضیه سازي داده مفهوم

هاي فرعی  البالغه چگونه است؟ پرسش پژوهش این است که الگوي حکمرانی خوب از دیدگاه نهج
توان  آیا می )2البالغه کدامند؟؛  هاي حکمرانی خوب از دیدگاه نهج ) شاخص1نیز عبارتند از اینکه: 

  ها را در قالب الگویی منسجم، تدوین کرد؟ این شاخص

  . پیشینه پژوهش3
هاي حکمرانی خوب براساس  استخراج مؤلفه«) تحقیقی با عنوان 1397رباط و بابایی ( یوسفی شیخ

با روش اسنادي و تحلیل » نامه مالک اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد باالدستی جمهوري اسالمی ایران
وا انجام دادند. نتایج نشان داد از نظر اسناد باالدستی، در قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه به محت

انداز به دلیل  هاي حکمرانی خوب مستخرج از عهدنامه مالک اشتر توجه شده و در سند چشم مؤلفه
مناسب هاي حکمرانی خوب از جمله تنظیم  ماهیتی که در طراحی افق مطلوب دارد، به همه مؤلفه

  قوانین و ایجاد ثبات در جامعه توجه نشده است.
حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین «) در پژوهشی با عنوان 1396زاد ( مرشدي

که با ترکیب روش استقرایی و قیاسی انجام داده است، نتیجه گرفته که در نگاه نخست به » اسالمی
هاي  حکمرانی خوب، تضاد و تعارضی با ارزش رسد مفاهیم و اجزاي مندرج در نظریه نظر می

  تر بهره گرفت. توان از آن براي ایجاد نظامی کارآمدتر و سالم جمهوري اسالمی ندارد و می
بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه «) در تحقیق خود با عنوان 1395طاهري و ارسطا (

حال که بر اصل شفافیت  که اسالم درعین اند به این نتیجه رسیده» اسالم و نظریه حکمرانی خوب
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تأکید دارد، دیدگاه مشخصی دربارة مبانی آن دارد که این دیدگاه در موارد متعددي با نظریه حکمرانی 
  اي ابعاد نیز مغایرت دارد. خوب همپوشانی داشته و در پاره

ز منظر امام هاي حکمرانی خوب ا بررسی مؤلفه«) در تحقیقی با عنوان 1395عیوضی و مرزبان (
هاي حکمرانی خوب در  ترین مؤلفه که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شد، دریافتند مهم» خمینی(ره)

هاي قرآن، سیره و سنت حکومت نبوي عبارتند از: توجه به  اندیشه امام خمینی(ره) با الهام از آموزه
  حکومت به مطالبات مردمی.گویی  جویی، اعتمادسازي و پاسخ حاکمیت قانون، مشارکت مردم، عدالت

با » البالغه نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج«اي با عنوان  ) در مقاله1392بزرگی ( آبادي و جامه شاه
تنها منافاتی  روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه دست یافتند که دیدگاه امام علی(ع) دربارة حکمرانی نه

  تر است. تر و جامع ري از موارد از آن کاملبا نظریه حکمرانی خوب ندارد بلکه در بسیا
به » البالغه هاي حکمرانی خوب در نهج تأملی بر مؤلفه«) در تحقیقی با عنوان 1393شاکري (

روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه دست یافت که امام علی(ع) هم در مقام نظر معتقد به 
در جامعه حاکم کنند و معتقد بودند  کوشیدند آن را حکمرانی خوب بودند و هم در مقام عمل می

تواند مصداق حکمرانی خوب باشد که از اساس بر ضوابط عقلی و شرعی استوار و  حکومتی می
  مقبول مردم باشد.

هاي گوناگونی پیرامون حکمرانی  شود که اگرچه پژوهش با بررسی پیشینۀ تحقیق مشخص می
، اما نوآوري تحقیق حاضر در این است که البالغه انجام شده است خوب از دیدگاه اسالم و نهج

عنوان یک استراتژي تحقیق کیفی استفاده شده  بنیاد به سازي داده سو، از روش تحقیق مفهوم یک از
  هاي موجود حکمرانی خوب مقایسه شده است. شده با نظریه دیگر مدل استخراج است و ازسوي

  . چهارچوب نظري4
  . مفهوم حکمرانی خوب4- 1

 عنوان به و گرفت قرار المللی بین مجامع کار دستور در اقتصادي بعد در ابتدا خوب نیحکمرا واژه
 فقیر، و توسعه درحال کشورهاي به المللی بین هاي مالی مؤسسه جانب از توسعه هاي کمک شرط پیش

 گاهن و رویکردها امروزه .شد افزوده آن به نیز سیاسی بعد اقتصادي، بعد بر عالوه بعدها .شد مطرح
 افزاري نرم و انسانی رویکردي ،متحد ملل سازمان مانند المللی بین هاي سازمان و جهانی مجامع تازة
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 بهبود در خوب حکمرانی نقش از متعددي تحقیقات نمونه براي ).88: 1388 نفري، و (جاسبی است
 (اوت، جامعه خوشحالی و رضایت )،3: 2011 ،2اوت ؛91: 2005 ،1استوتزر و (فري مردم زندگی
 همکاران، و (هلیول دولت با شهروندان بین روابط کیفیت )،43: 2011 ،3وانگ و هلیول ؛632: 2010
 شهروندان میان روابط نهایت در و )،82: 2009 ،4دانیل و اشتاین (روت اجتماعی اعتماد )،147: 2014

 گستردة تأثیرات دهندة نشان این و کنند می حکایت )1335: 2018 همکاران، و (هلیول یکدیگر با
  است. اقتصادي مسائل بر عالوه جامعه اجتماعی و سیاسی مختلف هاي حوزه در خوب حکمرانی

اي را در  هاي گسترده کند و فعالیت المللی را دنبال می سازمان ملل متحد که برنامه توسعه بین
 ، حکمرانی خوب را شاملدهد زمینه حکمرانی خوب در کشورهاي مختلف جهان انجام می

ها و نهادهاي مدنی منافع  داند که به واسطه آن شهروندان، گروه ها، فرایندها و نهادهایی می مکانیزم
هدف برنامۀ توسعه  ).2002 متحد، ملل (سازمان سازند خود را محقق و تعهدات خود را برآورده می

دگی کنند که اي زن هاي حکمرانی این است که مردم در جامعه ملل متحد از تعریف و تبیین ویژگی
  ).89: 1388حکومت خوب داشته باشد (جاسبی و نفري، 

دهد: نوعی نظام سیاسی؛ فرایندي که  بانک جهانی نیز سه جنبه متمایز از حکمرانی خوب ارائه می
ها  شود؛ و ظرفیت دولت در مدیریت منابع اقتصادي و اجتماعی کشور در جهت توسعه اعمال می

  ).51: 2009، 5دیجانتوها ( مشی براي طراحی، تدوین و اجراي خط
 منابع وغیره) اجرایی اقتصادي، (سیاسی، مدیریت تمرین خوب، حکمرانی گفت توان می کل در

 نهادهایی و راهکارها دربرگیرندة تمرین این است. شده تعیین اهداف به رسیدن براي کشور، یک
 را خود قانونی حقوق و عالیق کردن لدنبا توانایی ها، آن طریق از اجتماعی هاي گروه و افراد که است

  ).137: 1387صباغ کرمانی، ( باشند داشته ها محدودیت به توجه با
 اقتصادي، توسعه رویکردهاي و انسانی) و اقتصادي (سیاسی، ابعاد با را خوب حکمرانی محققان

 بر زیادي یدتأک اقتصادي، توسعه رویکرد در اند. کرده تعریف انسانی پایدار توسعه و سیاسی توسعه
 دولتی، مشروعیت مانند هایی ویژگی سیاسی توسعه در اما شود، می کشورها اقتصادي عملکرد
 منابع گري هدایت برابري، و عدالت اجتماعی، توسعه رویکرد در شود و می بیان وغیره گویی پاسخ

                                                      
1. Frey and Stutzer 2. Ott  
3. Helliwell & Wang 4. Rothstein & Daniel  
5. Djontu 
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شده در  ارائه ). در ادامه برخی از الگوهاي3: 1388(دباغ و نفري،  است تأکید مورد وغیره انسانی
  شوند. اند، توضیح داده می راستاي این رویکردها که مبناي بررسی تطبیقی پژوهش حاضر قرار گرفته

  هاي حکمرانی خوب . شاخص4- 2
هاي الگوي  عنوان ویژگی ، با رویکرد توسعه اقتصادي، شش عامل رابه2002بانک جهانی در سال 

  ز: پیشنهاد داده است که عبارتند ا» حکمرانی خوب«
  1گویی؛ حق اظهارنظر و پاسخ ¢
 2ثباتی سیاسی و خشونت؛ بی ¢

 3اثربخشی دولت؛ ¢

 4مقررات زائد؛ ¢

  5حاکمیت قانون. ¢
 6فساد ¢

گویی و اثربخشی دولت در  هاي مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخ در این الگو هر اندازه ویژگی
شونت کمتر باشد، وضعیت حکمرانی ثباتی سیاسی و خ یک جامعه بیشتر و فساد، مقررات زائد، بی

 ).258: 1387تر خواهد بود (میدري،  خوب در آن جامعه مناسب

المللی در انگلستان، شروع به بازنگري  تازگی سازمان ملل به کمک دپارتمان توسعه بین به
هاي بالقوه  هاي موجود در الگوي حکمرانی خوب کرده است. این پروژه بر شاخص شاخص

آوري اطالعات، سطح  ها، شفافیت جمع معیارهایی همچون کیفیت و پوشش داده حکمرانی براساس
  ).6: 1386ها با پیامدهاي حاصل از توسعه تأکید دارد (الوانی،  ها و ارتباط شاخص پذیرش دولت
  اند: گونه بیان داشته ) دو زمینه کلیدي براي حکمرانی خوب را این2003( الفلرو  بووایرد

مشی عمومی: تأکید این محققان بر ارزیابی موفقیت اقدامات دولتی  اي خط. بهبود در پیامده1
گیرند، به جاي  ها قرار می مشی براساس تغییرات کیفیت زندگی افرادي است که تحت تأثیر خط

  ها؛ کیفیت خود فعالیت

                                                      
1. Voice and Accountability 2. Political Instability and Violence  
3. Government Effectiveness 4. Regulatory Burden  
5. Rule of law 6. Corruption  
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تري طراحی و اجرا  طور مناسب هاي عمومی به مشی اي که خط نفعان به گونه . مشارکت تمام ذي2
  هاي آن عبارتند از: وند که شاخصش

  مشارکت شهروندان؛ ¢
 گویی؛ پاسخ ¢

 تساوي حقوق؛ ¢

 توانایی براي رقابت در محیط جهانی؛ ¢

 توانایی براي کار مشترك و اثربخش؛ ¢

 پایداري؛ ¢

 مساوات و برابري (از نظر جنسیت، قومیت، سن، مذهب وغیره)؛ ¢

  احترام به حاکمیت قانون؛ ¢
 و صادقانه؛ رفتار اخالقی ¢

 ).323: 2003شفافیت (بووایرد و الفلر،  ¢

هاست: مشروعیت دولتی،  شده در رویکرد سیاسی حکمرانی خوب شامل این ویژگی ابعاد سیاسیِ ارائه
  ).28: 1999گویی دولتی، تحقق حقوق بشر از طریق حاکمیت قانون، و شایستگی دولتی (پورتر،  پاسخ

تاواي کانادا با اشاره به اهمیت موضوع حکمرانی خوب براي انجمن حکمرانی در ا 2003در سال 
صورت  هاي اصلی و فرعی به هاي حکمرانی خوب را در قالب شاخص توسعه اجتماعی، شاخص

  ارائه داد. 1جدول شماره 

  گانۀ حکمرانی خوب . اصول پنج1جدول شماره 
 هاي فرعی شاخص هاي اصلی شاخص

 مشروعیت و حق اظهارنظر
 مشارکت

 ش براي رسیدن به اجماعتال

 دید استراتژیک گري هدایت

 عملکرد
 پذیري مسئولیت

 اثربخشی و کارایی

 گویی پاسخ گویی پاسخ
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 هاي فرعی شاخص هاي اصلی شاخص

 شفافیت

 انصاف (عدالت)
 برابري

 حاکمیت قانون

عنوان پژوهشگران بانک جهانی با بررسی  ) به2010( کافمن و همکارانبندي،  تازگی در یک جمع به
المللی پیرامون وضعیت اقتصادي، سیاسی و اجتماعی کشورها،  هاي مختلف بین سسههاي مؤ یافته

ها را وجه  توان آن اند که می معرفی کرده 2هاي کلی و جدیدي را به شرح جدول شماره  شاخص
  هاي موجود انگاشت. این شش شاخص مبناي مقایسه در تحقیق حاضر هستند. بندي مشترك تقسیم

  )2010 هاي حکمرانی خوب (کافمن و همکاران،  دي شاخصبن . جمع2جدول شماره 
 هاي فرعی شاخص هاي اصلی شاخص

 هاي عمومی هاي قانونی، انتشار آزاد اطالعات، تقویت آگاهی آزادي گویی حق اظهارنظر و پاسخ

 هاي داخلی، مبارزه با تروریسم هاي جناحی و نزاع کاهش درگیري ثبات سیاسی

 هاي صحیح، دستگاه اداري کارآمد جراي سیاستتدوین و ا اثربخشی دولت

 وکار هاي دولتی، قوانین کسب نامه مجوزها و موافقت کیفیت قوانین و مقررات

 بینی، تضمین حقوق مالکیت پیش نظام قضایی منصف و قابل حاکمیت قانون

 شفافیت، افزایش درآمدهاي مالیاتی کنترل فساد

  شناسی پژوهش . روش5
شناسی است که بتواند به بررسی و تحلیل متن کتاب  ي تحقیق نیازمند نوعی روشها پاسخ به پرسش

هایی کیفی هستند، بپردازد و عالوه بر آن امکان ایجاد الگوي نوینی را که  البالغه که اغلب داده نهج
رو تحقیق  هاست، بررسی و فراهم سازد؛ ازاین سازي عوامل مشترك بین آن حاصل استخراج و مفهوم

هاي کیفی  هاي محوري در پژوهش بنیاد که یکی از استراتژي سازي داده از استراتژي مفهومحاضر 
  گیرد. است بهره می

مندي  هاي نظام شناسی کیفی است که از رویه بنیاد نوعی روش سازي داده استراتژي تئوري مفهوم
کند (استراس و  یبنیاد در مورد یک پدیده، با روش استقرایی استفاده م براي ایجاد تئوري داده
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هاي نظري فراگیر دربارة  دیگر هدف نهایی این استراتژي، ارائه تبیین عبارت ). به22: 1387، 1کوربین
فرد و مؤمنی،  شود (دانایی صورت استقرایی از مطالعۀ آن پدیده حاصل می پدیدة خاصی است که به

شده است، نه  آوري هاي جمع داده). در واقع این استراتژي در پی ایجاد تئوري از طریق تحلیل 1387
  ).1384فرد،  شده (دانایی از طریق بررسی ادبیات پژوهش و سپس آزمون تئوري تدوین

  . نمونه آماري6
بنیاد وجود ندارد،  سازي داده اگرچه قاعدة محض یا راهنمایی خاصی براي حجم نمونه در استراتژي مفهوم

  ).92: 1385اي کوچک در مطالعه عمقی است (هومن، برداري کیفی شامل واحده طورکلی نمونه اما به
شده توسط  عنوان برترین کتاب نگاشته البالغه با توجه به اینکه به در این پژوهش، کتاب نهج

فرد و  گذارد (دانایی یافته در اسالم، مباحث ارزشمندي را پیش روي انسان می ترین انسان تربیت کامل
ها و کلمات قصاري که مرتبط با حکومت و  ها، نامه خطبه) انتخاب شده است. 43: 1387مؤمنی، 

هایی مانند حکمرانی، حکمران، حکومت، والیت، والی، حاکم و  حکمرانی بوده و حاوي کلیدواژه
خط  به صورت خط عنوان نمونه تحقیق براي کدگذاري انتخاب شدند. این متون به مانند آن بودند، به

  در ادامه به تفصیل به این فرایند پرداخته شده است. توسط محققان مرور و تحلیل شدند که

  ها وتحلیل و کدگذاري داده . تجزیه7
هاي کیفی مشتمل بر سه  بنیاد، تحلیل اطالعات از طریق کدگذاري داده سازي داده در استراتژي مفهوم
دگذاري ). ک58: 1387شود (استراس و کوربین،  انجام می 4و انتخابی 3، محوري2مرحله کدگذاري باز
سازي  سازي بنیادي، شکلی است از تحلیل محتوا که در پی یافتن و مفهوم در تئوري مفهوم
  ).1384فرد،  هاي اطالعاتی وجود دارند (دانایی بحثی است که در میان انبوه داده موضوعات قابل

  . کدگذاري باز7- 1
قرار گرفته است، در نخستین  البالغه مد نظر با توجه به این نکته که در این تحقیق، متن کتاب نهج

ها و فرمایشاتی  هاي مورد نظر، جمله خط متن و با توجه به کلیدواژه به چرخۀ مطالعه با بررسی خط

                                                      
1. Strauss & Corbin 2. Open Coding  
3. Axial Coding 4. Selective Coding  
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ها،  که مستقیم یا غیرمستقیم به حکمرانی خوب اشاره داشتند، انتخاب و با استخراج مفاهیم از آن
ن، همواره این پرسش پیش روي محقق نخستین چرخه کدگذاري باز آغاز شد. در زمان مطالعۀ مت

هاي حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت علی(ع) کدامند؟ سپس با طرح این پرسش  بود که شاخص
ها و  اي، شباهت که این مفاهیم در چه مواردي با یکدیگر مشابه هستند، از طریق فرایند مقایسه

بندي قرار داده شدند. این  دسته هاي مفاهیم، بررسی شده و مفاهیم شبیه هم در یک مقوله یا تفاوت
اي  وتحلیل مقایسه روش تجزیه«یا » شیوه تطبیقی پیوسته«شیوة مقایسۀ مستمر مفاهیم با یکدیگر را 

  ).62: 1387گویند (استراس و کوربین،  می» مداوم
مقوله پدیدار شدند. به دلیل  24مفهوم و  86کد،  606پس از انجام مرحله کدگذاري باز، 

اول مربوط به ایجاد مفاهیم از متن کتاب، از آوردن این جداول خودداري شده و تنها گستردگی جد
  ها از مفاهیم اشاره شده است. گیري مقوله به شکل

  ها از متن (کدگذاري باز) گیري مفاهیم و مقوله . شکل3جدول شماره 
 مقوله مفاهیم

)، نفی 53و  27ي ها و نامه 68، 16، 3هاي  اهتمام به شایستگی کارگزاران (خطبه
 )53و نامه  56بازي (خطبه  گرایی، اجتناب از خویشاوند قومیت

 شایستگی

و  53، 46، 27، 9هاي  و نامه 126، 34، 15هاي  قاطعیت در تحقق قسط و مساوات (خطبه
 )216و  205هاي  خطبه )، تأکید بر احقاق حق (59

 عدالت فراگیر

 طلبی صلح )14و  12، 4هاي  و نامه 168، 93، 55، 43هاي  اجتناب از جنگجویی (خطبه

، 12هاي  مراتب (نامه )، احترام به سلسله105و  27، 24هاي  گریزي (خطبه پرهیز از قانون
)، ضرورت پیروي مردم از قانون، ضرورت پایبندي به اصول و قانون، مذمت 50و  13

 )8و  6، 3هاي  و نامه 173 ، 138، 61، 55، 10هاي  تخلف (خطبه

 یت قانونحاکم

و  194، 169، 97، 34هاي  تأکید بر وحدت، نقد تکثرگرایی، مذمت نفاق (خطبه
 )10و  7هاي  نامه

 تحقق وحدت

تأکید بر احساس مسئولیت، پایبندي به عقود، تأکید بر مسئولیت ویژه خواص، اهتمام 
 )53و  19هاي  و نامه 84و  35، 3هاي  حاکمیت در نیل به رشد اجتماعی (خطبه

اس احس
 مسئولیت
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 مقوله مفاهیم

گذاري  ) ، نفی بدعت19و  13هاي  و نامه 169 ، 78هاي  خطبه رد تفکر خردگریزي (
)، مراقبت بر ایجاد خدشه به اعتبار حاکمیت، احتیاط در 53و  10، 6هاي  و نامه 87(خطبه 

هاي اقتضایی، ضرورت بصیرت و درایت در  کارگیري زنان در سیاست، اهمیت تصمیم به
پنداري مسائل، توجه به تفاوت اقوام،  )، پرهیز از بزرگ93و  88، 10هاي  خطبه حاکمان (

)، حفظ وحدت رویه، پرهیز از خرافه و جادو، توجه به 56بینی (خطبه  ضرورت واقع
 ).3تجارب، پرهیز از افراط و تفریط (خطبه 

 گرایی خرد

 شفافیت )53و نامه  200، 84، 17، 16هاي  فریبی (خطبه رسانی صادقانه، نفی عوام تأکید بر اطالع

و  3طلبی (خطبه  نفی سوءاستفاده از منصب، ضرورت زهد در حاکمان، نفی قدرت
 )61و  53، 45، 34هاي  نامه

نکردن  استفاده سوء
 از قدرت

 پذیري مشورت )53و  36، 31، 5هاي  و نامه 216، 88، 30هاي  پرهیز از استبداد و خودمحوري، لزوم مشورت (خطبه

 پرهیز از احتجاب )53و  46هاي  ز احتجاب، نفی کبر در حکام، تأثیرات امت بر حاکمیت (نامهپرهیز ا

 گویی پاسخ )53و  46هاي  و نامه 118، 92، 87هاي  خطبه گویی به مردم ( لزوم پاسخ

 انتقادپذیري )53و  7، 1هاي  و نامه 216، 205هاي  خطبه انتقادپذیري حاکمیت (

نه کارگزاران، نظارت بر زیردستان، لزوم وجود قدرشناسی در توجه به اصالت و پیشی
 )53و نامه  173، 80، 75، 17هاي  حاکمیت (خطبه

نظارت بر 
 کارکنان

المال، تقبیح وجود مفاسد در  قاطعیت در تقابل با مسائل اقتصادي، اهمیت مراقبت از بیت
حقوق حکام بر  کارگزاران، لزوم برخورد با تخلف، قاطعیت در برخورد با مفاسد،

 )79و  53، 26، 5هاي  و نامه 232، 224، 119، 15، 6، 3هاي  کارگزاران (خطبه

 مقابله با فساد

تکریم کرامت انسانی، نفی دیکتاتوریسم، توجه به همۀ آحاد اجتماع، اهمیت رضایت 
عمومی، تأثیر رضایت عمومی بر بقاي حکومت، توجه به حقوق ملت، ضرورت رأفت 

 )53و  27، 19، 8هاي  و نامه 3ام و دشمن (خطبه حاکمیت با عو

جلب رضایت 
 عمومی

قاطعیت در قبال دشمن، مراقبت در مقابل منافقان، لزوم برقراري امنیت اجتماعی 
 )53، 10، 7هاي  و نامه 194، 131 ، 116، 97، 40، 34، 17هاي  (خطبه

 برقراري امنیت

هاي  و نامه 216، 169، 97، 34هاي  بهپیروي از رهبري، حقوق متقابل امت و رهبري (خط
 )53و  5، 2

احترام متقابل 
 حاکمیت و امت

لزوم مسئولیت اجتماعی در حاکمیت، تأکید بر جذب حداکثري امت، استفادة اقتضایی از 
 )54و  53هاي  و نامه 173، 71، 55، 12هاي  ساالري (خطبه مردم

برخورداري از 
 پشتوانه مردمی
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 مقوله مفاهیم

یت برقراري دولت کریمه، نفی تفکر التقاطی، تأکید بر تئوکراسی، نفی نفی ماکیاولیسم، اهم
ماتریالیسم، مذمت وجود رذائل اخالقی در حکام، اهمیت وجود فضائل اخالقی در حکام 

 )32و  12هاي  و نامه 131، 92، 84، 50هاي  خطبه (

 گرایی اخالق

و  105  ي رهبري (خطبهرهبري پیشرو امت، تأثیر حاکمیت بر امت، جایگاه نافذ و واال
 )10و  5، 4هاي  نامه

 ارشاد عمومی

گرایی، نفی القیدي، قاطعیت در حاکمیت،  ومرج ضرورت اقتدار حاکمیت، نفی هرج
 )6و نامه  173، 100، 35، 31، 29هاي  گرایی (خطبه گویان، نقد تفکر عوام توجهی به یاوه بی

 حاکمیت مقتدر

 گرایی عمل )53و  28، 26و نامه  29  ایی، نفی حرافی (خطبهگر پرهیز از شعارگرایی به جاي عمل

 هدایت کارگزاران )53و نامه  187، 131، 109، 105، 87، 55هاي  گري (خطبه اهتمام به هدایت

مرور  اي به ها در کدگذاري باز، راهنماي تمرکز بر سواالت شد و این حرکت چرخه گیري مقوله شکل
گیري و  تدریج کدگذاري با شکل شده انجامید. به هاي ایجاد ط میان مقولهبه ایجاد پرسش در زمینۀ رواب

  ها وارد مرحله کدگذاري محوري شد. شدن مقوله غنی

  . کدگذاري محوري7- 2
ایم که نتیجۀ بررسی  هاي اولیه مواجه یافته از مفاهیم و مقوله اي سازمان در کدگذاري محوري، با مجموعه
کدگذاري باز است. در کدگذاري محوري تحت قالب مدل پارادایمی،  دقیق و تفصیلی متون در مرحلۀ

انتخاب کرده، آن را تحت » مقوله محوري«عنوان  ها را به محقق با درنظرگرفتنِ شرایطی یکی از مقوله
کند. ارتباط  ها را با آن مشخص می عنوان پدیدة محوري در مرکز فرایند قرار داده و ارتباط سایر مقوله

هاي کنش،  تواند در پنج عنوانِ شرایط علّی، راهبردها یا استراتژي ها با مقوله محوري می سایر مقوله
  ).1387گر و پیامدها تحقق داشته باشد (استراس و کوربین،  زمینه، شرایط مداخله

  . کدگذاري انتخابی7- 3
ر، مفاهیم و منظو بنیاد، تولید تئوري است نه توصیف صرف پدیده. بدین پردازي داده هدف در نظریه

ها در  مند مقولۀ محوري با سایر مقوله طور منظم به یکدیگر مربوط شده و ارتباط نظام ها باید به مقوله
رسد. در واقع این  چهارچوب روایت تحقیق ارائه شود. این مهم در کدگذاري انتخابی به انجام می
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تر صورت  تر و انتزاعیمرحله تفاوت چندانی با کدگذاري محوري ندارد و تنها در سطحی باال
  ).119: 1387گیرد (استراس و کوربین،  می

  هاي پژوهش . یافته8
که پاسخ به  اي گونه در تحقیق حاضر پرسش اصلی در قالب دو پرسش فرعی مطرح شد؛ به

  شود. ها پرداخته می هاي فرعی در واقع پاسخ به پرسش اصلی است که در ادامه به آن پرسش
البالغه کدامند؟  هاي حکمرانی خوب در نهج ش این بود که شاخصنخستین پرسش فرعی پژوه

توان در قالب  البالغه را می هاي حکمرانی خوب از دیدگاه نهج هاي تحقیق، شاخص براساس یافته
  اند. آورده شده 4ها در جدول شماره  شاخص فرعی بیان کرد. این شاخص 24شش شاخص اصلی و 

  البالغه وب از دیدگاه نهجهاي حکمرانی خ . شاخص4جدول شماره 
 هاي فرعی شاخص هاي اصلی شاخص

 گرایی گرایی، عمل خردگرایی، خالق رفتار فاضله

 طلبی، شایستگی صلح صالحیت فردي

شفافیت، جلب رضایت عمومی، حاکمیت قانون، احترام متقابل حاکمیت و امت،  نیل به سرمایه اجتماعی
 حاکمیت مقتدر

نکردن از قدرت، هدایت کارگزاران،  اد، احساس مسئولیت، سوءاستفادهمقابله با فس مداري تعهد
 پذیري، پرهیز از احتجاب نظارت بر کارکنان، مشورت

 گویی، ارشاد عمومی انتقادپذیري، پاسخ مداري تعامل

 عدالت فراگیر، برقراري امنیت، تحقق وحدت، برخورداري از پشتوانۀ مردمی حکمرانی کریمه

تدوین در قالب  البالغه قابل شده از نهج هاي برشماري این بود که آیا شاخصپرسش دوم تحقیق 
متضمن طراحی الگویی است که روابط میان  الگویی منسجم هستند؟ در واقع پاسخ به این پرسش، 

البالغه را که در پرسش نخست بیان شد، تدوین کند.  هاي حکمرانی خوب از دیدگاه نهج شاخص
  قالب مدل پارادایمی تحقیق ارائه و توضیح داده شده است.پاسخ به این پرسش در 
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  . مدل پارادایمی تحقیق: الگوي حکمرانی کریمه9

  الگوي نهایی تحقیق براساس مدل پارادایمی. 1شکل شماره 

  
نشان هاي اصلی را براساس مدل پارادایمی استراس و کوربین  روابط میان شاخص 1شکل شماره 

  شود. دهد که در ادامه به اختصار تشریح می می
  

رفتار فاضله 
 محوري) (پدیده

  . خردگرایی1
  گرایی . اخالق2
 گرایی لعم -3

صالحیت فردي 
 (شرایط علی)

  طلبی . صلح1
  . شایستگی2

 تعهدمداري (زمینه):
  . مقابله با فساد1
  . احساس مسئولیت2
  نکردن از قدرت استفاده . سوء3
  . هدایت کارگزاران4
  . نظارت بر کارکنان5
  پذیري . مشورت6
  . پرهیز از احتجاب7

نیل به سرمایه اجتماعی 
 ها) ي(راهبردها یا استراتژ

  . شفافیت1
  .جلب رضایت عمومی2
  . حاکمیت قانون3
. احترام متقابل حاکمیت و 4

  امت
 . حاکمیت مقتدر5

حکمرانی کریمه 
 (پیامد)

  . عدالت فراگیر 1
  . برقراري امنیت2
  . تحقق وحدت3
. برخورداري از 4

 پشتوانه مردمی

مداري (شرایط  تعامل
 گر) مداخله

  پذیري  . انتقاد1
  گویی . پاسخ2
  . ارشاد عمومی3
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  . مقولۀ محوري: رفتار فاضله9- 1
هاي مورد نیاز براي  ها و بررسی ویژگی براساس این تحقیق و پس از کدگذاري باز و محوري داده

و » گرایی اخالق«، »خردگرایی«برگیرندة سه مقوله مهم  که در» رفتار فاضله«مقوله محوري، 
 عنوان مقوله محوري انتخاب شد. است، به» ییگرا عمل«

  . شرایط علّی: صالحیت فردي9- 2
بنا به تعریف، شرایط علّی در مدل پارادایمی شرایط و عواملی هستند که سبب ایجاد و توسعۀ پدیدة 

عنوان  به» شایستگی«و » طلبی صلح«هاي  شده، مقوله هاي تدوین شوند. از میان مقوله محوري می
 در نظر گرفته شدند.» صالحیت فردي«دهندة شرایط علّی و با عنوان کلی  تشکیلهاي  مقوله

  هاي کنش: نیل به سرمایه اجتماعی . استراتژي9- 3
داري هستند که در پاسخ به مقوله محوري  ها و تعامالت هدف ها بیانگر رفتارها، فعالیت این استراتژي

ها که در این تحقیق با عنوان کلیِ  وند. این مقولهش گر و زمینه، اتخاذ می و تحت تأثیر شرایط مداخله
حاکمیت «، »جلب رضایت عمومی«، »شفافیت«اند، شامل  مشخص شده» نیل به سرمایه اجتماعی«

 شوند. می» حاکمیت مقتدر«و » احترام متقابل حاکمیت و امت«، »قانون

ترین  داشتنی دوست«فرمایند:  براي نمونه، امام علی(ع) در تأکید بر جلب رضایت عمومی می
ترین  ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودي مردم گسترده چیزها در نزد تو، در حق میانه

برد، اما خشم خواص را خشنودي  باشد که همانا خشم عمومی مردم، خشنودي خواص را از بین می
  ).569: 1384(دشتی، » کند اثر می مردم بی

  ي. زمینه یا بستر: تعهدمدار9- 4
هایی هستند که در مقایسه با شرایط علّی که  هاي کنش مؤثرند شامل مقوله این شرایط که بر استراتژي

شده با عنوان کلی  ترند، از قدرت تأثیرگذاري کمتري برخوردارند و در مدل طراحی متغیرهایی فعال
نکردن از  ءاستفادهسو«، »احساس مسئولیت«، »مقابله با فساد«هاي  عبارتند از: مقوله» مداري تعهد«

 ».پرهیز از احتجاب«و » پذیري مشورت«، »نظارت بر کارکنان«، »هدایت کارگزاران«، »قدرت

مبادا «فرمایند:  البالغه خطاب به مالک اشتر می نهج 53براي نمونه، حضرت علی(ع) در نامه 
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خویی و ناآگاهی از  گدهندة تن شدن والیان از مردم نشان احتجاب تو از مردم به درازا بکشد که پنهان
شدن رشته اطالعات از درون جامعه  شدن از مردم مایه گسست و بریده مجاري امور است. نهان

  ).585: 1384(دشتی، » است

  مداري گر: تعامل . شرایط مداخله9- 5
هاي کنش، مداخلۀ سایر عوامل را تسهیل یا  مجموعه شرایطی هستند که ضمن تأثیر بر استراتژي

شوند که در این مدل با عنوان  اي می د. این شرایط شامل متغیرهاي میانجی و واسطهکنن محدود می
ارشاد «و » گویی پاسخ«، »انتقادپذیري«هاي  معرفی شده و دربرگیرندة مقوله» مداري تعامل«کلیِ 

 هستند.» عمومی

  . پیامد: حکمرانی کریمه9- 6
هاي کنش و متأثر از مقولۀ  ثر اتخاذ استراتژيها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در ا برخی مقوله

یابند. پیامد این مدل، الگوي  گر ایجاد شده و توسعه می محوري، زمینه، شرایط علّی و مداخله
برخورداري «و » تحقق وحدت«، »برقراري امنیت«، »عدالت فراگیر«حکمرانی خوب است که مقوله 

  ه است.بندي قرار گرفت در این دسته» از پشتوانه مردمی
به خدا «فرمایند:  می 224در نمونه دیگري، امیرالمؤمنان علی(ع) درباره اهمیت عدالت، در خطبه 

سوگند! اگر همۀ شب را بر روي خارهاي سعدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سو و آن سو 
کنم که به بعضی از تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی مالقات  کشیده شوم، خوش

  ).459: 1384(دشتی، » بندگان ستم کرده یا چیزي از اموال عمومی را غصب کرده باشم

  . روایت تحقیق: پاسخ به پرسش اصلی10
هاي حکمرانی خوب را  پرسش فرعی دوم به امکان طراحی الگویی منسجم که روابط میان شاخص

کنندة پاسخ پرسش اصلی تحقیق نیز  عی فراهمنشان دهد، داللت دارد. پاسخ به این پرسش که به نو
شده، صالحیت فردي مشتمل بر  است، در قالب مدل پارادایمی تحقیق مطرح شد. مدل پارادایمی ارائه

سو و توجه به  یک طلبی از کند. تأکید بر صلح عنوان شرایط علّی مطرح می طلبی و شایستگی را به صلح
شود. این  گرایی می گرایی و در نهایت عمل گرایی و اخالقدیگر منجر به خرد شایستگی افراد ازسوي
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عنوان پدیدة محوري مدل مطرح شده  آورد که به اي را بین حکمرانان به وجود می حالت رفتار فاضله
است. مدیران با رفتار فاضله، ایجاد شفافیت، سعی در تحقق رضایت عمومی جامعه، حاکمیت قانون و 

رام متقابل حاکمیت و امت، خود را موظف به انجام وظایف در قبال حاکمیت مقتدر و برقراري احت
عالوه مقابله  آوردن میزان باالیی از سرمایه اجتماعی آماده شود. به دست کنند تا شرایط براي به جامعه می

نکردن از قدرت، هدایت کارگزاران، نظارت بر کارکنان،  استفاده با فساد، احساس مسئولیت، سوء
عنوان بستر حاکم بر راهبردها تأثیر  و پرهیز از احتجاب در قالب کلی تعهدمداري به پذیري مشورت

مداري، با عنوان  گویی و ارشاد عمومی در قالب کلی تعامل گذارند. همچنین انتقادپذیري، پاسخ می
یر بستر ها تحت تأث ها مؤثر خواهند بود. در نهایت برگزیدنِ این استراتژي گر بر استراتژي شرایط مداخله

  گر، منجر به ایجاد و تقویت حکمرانی کریمه خواهد شد. و شرایط مداخله

  گیري . بحث و نتیجه11
باره  هاي فراوانی پیرامون مفهوم حکمرانی خوب صورت گرفته و الگوهاي گوناگونی در این پژوهش

شد با استفاده از  پردازند. در این تحقیق کیفی تالش اي به آن می ارائه شده است که هرکدام از زاویه
هاي حکمرانی خوب از دیدگاه  بنیاد، به الگویی دست یابیم که شاخص سازي داده استراتژي مفهوم

البالغه  هاي انتخابی نهج ها و نامه البالغه را تبیین کند. نتایج تحقیق که از تحلیل و کدگذاري خطبه نهج
  انجامید.» الگوي حکمرانی کریمه«استخراج شد، به تدوین 

راي مقایسۀ الگوهاي رایج حکمرانی خوب، محققان آن را با ابعاد سیاسی، اقتصادي و انسانی، و ب
: 1388اند (دباغ و نفري،  اهداف توسعه اقتصادي، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی بررسی کرده

قانون، هاي مثبت مانند حاکمیت  کند که هر اندازه ویژگی بیان می 2002). بانک جهانی در سال 3
ثباتی سیاسی و خشونت  گویی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر و فساد، مقررات زائد، بی پاسخ

تر خواهد بود (میدري،  کمتر باشد، حکمرانی خوب در آن جامعه براي نیل به توسعه اقتصادي مناسب
ولتی، تحقق گویی د هاي مقابل است: مشروعیت دولتی، پاسخ ). بعد سیاسی شامل ویژگی258: 1383

). در این راستا، در سال 28: 1999حقوق بشر از طریق حاکمیت قانون، و شایستگی دولتی (پورتر، 
با توجه به اهمیت بهبود اجتماعی، پنج شاخص اصلی و نُه شاخص فرعی بیان شد که شامل  2003

انی)، گري (دید بلندمدت به توسعه انس مشروعیت و حق اظهارنظر (مشارکت و اجماع)، هدایت
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گویی، شفافیت) و انصاف (برابري،  گویی (پاسخ پذیري، کارایی و اثربخشی)، پاسخ عملکرد (مسئولیت
  شوند. حاکمیت قانون) می

) و پس از انجام پژوهشی در 2010در یکی از جدیدترین الگوها که توسط کافمن و همکاران (
گویی، ثبات سیاسی،  بانک جهانی مطرح شده است، شش شاخص شامل حق اظهارنظر و پاسخ

هاي اصلی  عنوان شاخص کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، اثربخشی دولت و کنترل فساد به
حکمرانی خوب تعیین شده است. در این تحقیق نیز همین چهارچوب براي مقایسۀ الگوهاي رایج 

  حکمرانی خوب با الگوي حکمرانی کریمه، مبناي عمل قرار گرفته است.
حاکمان، رفتار » شایستگی«و » طلبی صلح«بر  کند که مبتنی مرانی کریمه بیان میالگوي حک

در » گرایی عمل«و » گرایی اخالق«، »گرایی خرد«گیرد و مواردي از جمله  اي در آنان شکل می فاضله
احساس «، »مقابله با فساد«گیرند. این رفتار را عواملی مانند  هاي آنان قرار می محور فعالیت

، »نظارت بر کارکنان«، »هدایت کارگزاران«، »نکردن از قدرت سوءاستفاده«، »یتمسئول
، »انتقادپذیري«گري همچون  عنوان بستر و نیز شرایط مداخله به» پرهیز از احتجاب«و» پذیري مشورت«
» نیل به سرمایه اجتماعی«همراهی کرده و منجر به تالش براي » ارشاد عمومی«و » گویی پاسخ«

شوند. از  توسط حاکمان می» گرایی عمل«و » گرایی اخالق«، »خردگرایی«ها) در راستاي  (استراتژي
احترام «، »حاکمیت قانون«، »جلب رضایت عمومی«، »شفافیت«توان به  ها می جمله این استراتژي

صورت  اشاره داشت. نتیجۀ تعامل بین این عوامل به» حاکمیت مقتدر«و » متقابل حاکمیت و امت
  شود. یا تقویت حکمرانی کریمه متبلور میبرقراري 

هایی را  ها و تفاوت توان شباهت شده در این تحقیق، می با مقایسۀ این الگو با الگوي تدوین
گویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، شفافیت، مقابله  برشمرد. در هر دو الگو، بر مواردي چون پاسخ

دیگر، مقایسۀ الگوي حکمرانی  کید دارند. ازسويگري و عدالت تأ پذیري، هدایت با فساد، مسئولیت
بودن این الگوست؛ بدین معنی که الگوي حاصله برخالف  دهندة جامع کریمه با سایر الگوها نشان

حال  طور سیستمی بر همۀ ابعاد نظر داشته است. درعین نگر نداشته و به سایر رویکردها، نگرش جزئی
لگوهاي رایج حکمرانی خوب، رویکرد اجتماعی (انسانی) شود در میان ا گونه که مشاهده می همان

  بیشترین مشابهت را با الگوي حکمرانی کریمه داراست.
توان  کند، می ازآنجاکه الگوي حکمرانی کریمه، رفتار فاضله را مقولۀ محوري خود مطرح می
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فاوت این الگو با ترین ت آورد که شاید بتوان آن را مهم گفت این الگو، جایگاه متمایزي را فراهم می
ها در ایجاد  الگوهاي رایج حکمرانی خوب دانست. این الگو در کنار تأکید بر نقش خاص دولت

کند که رفتار  ویژه حاکمان را چنان برجسته می هاي توسعه و پیشرفت در جامعه، نقش افراد و به زمینه
داند. این  رانی کریمه میگیري و تقویت حکم و عمل بخردانه و اخالقی آنان را محور فرایند شکل

عنوان شرایط علّی در این فرایند،  هاي فردي به دادنِ مقوله شایستگی و صالحیت اهمیت، با قرار
  شود. دوچندان می

هاي عملی توصیه  البالغه، توجه به برخی مالحظه براساس الگوي حکمرانی خوب از دیدگاه نهج
  شود: می

صالحیت و شایسته احتیاج دارد که خود نیازمند  انِ باتحقق الگوي حکمرانی کریمه به کارگزار ¢
  کفایت است؛ نظام گزینش بوده و انتخاب مناسبی براي جذب کارکنان و مدیران با

آنجاکه یکی از موارد تأثیرگذار بر نیل به سرمایه اجتماعی، رفتار فاضله است که با تأثیر بر  از ¢
شود مدیران کالن دور از فضاي  ست، توصیه میگرایی تحت عنوان پدیدة محوري مطرح شده ا عمل

  گرایی را سرلوحۀ کار خود قرار دهند؛ آفرینی و شعارزدگی، عمل حرّافی، جنجال
گر مؤثر  گویی با عنوان شرایط مداخله مداري و تأکید بر انتقادپذیري و پاسخ با عنایت به تعامل ¢

ت عمومی، افزایش میزان احترام متقابل شود براي جلب رضای بر نیل به سرمایه اجتماعی، توصیه می
گویی مناسب و به موقع را مورد  حاکمیت و امت و افزایش میزان شفافیت در جامعه، مدیران پاسخ

   حق سر باز نزنند. تأکید عملی قرار داده و از پذیرش انتقادهاي به
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