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Abstract
The role and responsibility of the government have changed comparing 

to the past, and the role of citizens within a favorable administrative system has 
formed the key components of modern governance. It is necessary to establish 
the desired governance system and a competent government according to new 
norms, such as the general principles of administrative law and guaranteeing and 
protecting citizens’ rights through supervisory mechanisms, as well as creating 
a platform for citizens to play an active role in governing the country. Various 
challenges such as lack of transparency, lack of accountability, lack of rule of 
law, lack of access to information, politicization, mismanagement, etc., can be 
considered the most prominent challenges of the Iranian administrative system 
that must get identified and addressed in the light of good governance indicators.

The most prominent issue in this study is the answer to this question: from 
the perspective of good governance, what challenges does the Iranian administra-
tive law system face in the field of civil rights? For this purpose, in the first stage, 
to extract the concepts and components of civil rights and good governance, the 
method of content analysis and grounded theory have been used. In the next step, 
the Delphi method has been used and the designed model has been evaluated and 
reviewed by experts. Finally, the expert survey method has been applied. The sta-
tistical population of this study is 40 people. The results indicate that absconding 
the law, lack of familiarity or low level of awareness of citizens with their rights 
within the framework of the Charter of Citizenship Rights, ineffective guarantee 
of implementation of laws in the field of civil rights, distrusting the administrative 
system on the part of citizens, and government irresponsibility are the most promi-
nent challenges in the Iranian administrative system in light of good governance.
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چکیده
نقش و مســئولیت دولت در مقایسه با آنچه در گذشته بازی می کرد، تغییر کرده و نقش 
شهروندان و حقوق آن ها در چهارچوب یک نظام اداری مطلوب، مؤلفه های اصلی حکمرانی مدرن 
را تشکیل داده است. ایجاد یک سیستم حکمرانی مطلوب و یک دولت صالح با توجه به هنجارهای 
جدید مانند اصول کلی حقوق اداری و تضمین و صیانت از حقوق شهروندی از طریق سازوکارهای 
نظارتی و هم چنین ایجاد بســتری برای ایفای نقش فعال شهروندان در زمینه اداره کشور الزم به 
نظر می رسد. چالش های مختلفی مثل عدم شفافیت، عدم پاسخ گویی، عدم حاکمیت قانون، عدم 
دسترسی به اطالعات، سیاست زدگی و سوءمدیریت و ... را می توان از چالش های نظام اداری ایران 

برشمرد که می بایست در پرتوی شاخص های حکمرانی مطلوب شناسایی و رفع شوند.
مهم ترین مســئله در این تحقیق پاســخ به این سؤال اســت: از منظر حکمرانی خوب، 
نظام حقوق اداری ایران با چه چالش هایی در حوزه حقوق شــهروندی روبه روست؟ به این منظور 
در مرحله نخســت پژوهش، برای اســتخراج مفاهیم و مؤلفه های حقوق شــهروندی و حکمرانی 
خوب، از روش های تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد اســتفاده شده است. در مرحله بعد، به 
منظور ارزیابی مدل از روش دلفی اســتفاده شده و مدل طراحی شده در معرض قضاوت و ارزیابی 
صاحب نظران و خبرگان قرار گرفته اســت تا در صورت لزوم مــورد بازنگری و اصالح نهایی قرار 
گیرد. در پایان برای رصد وضع موجود، از روش نظرســنجی از خبرگان اســتفاده گردیده است. 
جامعه آماری این تحقیق 40 نفر اســت. دیده شــد که قانون گریزی، عدم آشنایی یا پایین بودن 
سطح آشنایی شــهروندان با حقوق خود در چهارچوب منشور حقوق شهروندی، اثربخش نبودن 
ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی، وجود جو بی اعتمادی از طرف شهروندان 
نسبت به نظام اداری کشور، و عدم مسئولیت پذیری دولت مهم ترین چالش ها در نظام اداری ایران 

در پرتوی حکمرانی خوب هستند.
واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، نظام اداری ایران، حقوق اداری، حکمرانی خوب.
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درآمد
در هر برهه تاریخی دولت ها برای رفع مســائل و مشــکالت سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی خود به سیاســت های خاصی روی آورده  اند و همیشــه، چگونگی 
حکومت کردن مورد توجه اندیشــمندان سیاسی، جامعه شناسان و صاحب نظران حقوق 
عمومی بوده اســت. رهبران و مســئوالن سیاســی نیز همواره تــالش دارند که نظام 
سیاسی شــان را کارآمدتر ســازند یا کارآمد جلوه دهند. تمامی حکومت ها هدف خود 
را دســت یابی به خیر و مصلحت بیش تر برای شــهروندان اعالم می کنند. اندیشمندان 
حقوق عمومی و علوم سیاســی نیز هدف سیاست و کارکرد نظام سیاسی را ایجاد نظم 
و ثبــات از طریق کارآمدی نهادی می دانند. با این وجود، ناکارآمدی نهادهای سیاســی 
ازجمله موضوعاتی است که همواره مطرح بوده است. اندیشمندان برای برون رفت از این 
وضعیت گاهی دولت حداقلی و زمانی دیگر دولت حداکثری و امروزه هم بحث حکمرانی 

خوب را مطرح کرده اند.
با توجه به تحوالت اساســی که در زندگی شــهروندان به وقوع پیوســته است، 
مطالبات و نیاز های شهروندان نیز به مراتب متعددتر و گوناگون تر گردیده است و دولت 
نیز با شــکل سنتی خود نمی تواند پاســخ گوی نیازهای فعلی شهروندان باشد. بنابراین 
دولت ها برای پاســخ گویی به نیازهای فعلی شهروندان، نیازمند الگوی جدیدی هستند 
که بتواند از همه ظرفیت های جامعه برای تقویت پاســخ گویی و شــفافیت، مشارکت و 
قانونمندی استفاده نماید. این الگوی نوین همان حکمرانی خوب است. نظریه حکمرانی 
خوب به معنای نحوه اداره کشــور، شــیوه تصمیم گیری و چگونگی تعامل بین دولت و 

مردم به  عنوان بنیان توسعه است )جاسبی و نفری 1388: 86(.
نهادهای مالی بین المللــی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همگی 
بــر این باورند که حکمرانی خوب یک ضرورت حیاتی برای کمک به تحقق برنامه های 
توسعه است. حکمرانی مفهوم گسترده ای است که با حوزه هایی چون محیط اقتصادی 
و یا به عبارتی امنیت اقتصادی، سیاســت، اجتماع و حقوق ارتباط مستقیم دارد. بانک 
جهانی، حکمرانی را شــیوه  اســتفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی 
برای دست یابی به توسعه پایدار تعریف می کند. مطابق تعریف بانک جهانی، کشورهای 
عضو باید به بهبود سازوکارهای تخصیص منابع، فرآیندهای تدوین، انتخاب و اجرای
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خط مشی ها و روابط بین شهروندان و حکومت بپردازند. قطع نامه کمیسیون حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد به صورت آشکار، حکمرانی را در پیوند با بستر محیطی می داند که 

رو به سوی بهره مندی از حقوق بشر، و رشد و توسعه انسانی پایدار دارد.
شاید بتوان بهترین راهکار برای بهبود نظام اداری کشور را در پیاده سازی الگوی 
حکمرانــی خوب خالصه نمود. مدل حکمرانی خوب، نحــوه حکمرانی و کیفیت رابطه 
بین شــهروندان و حکومت را نشان می دهد. این نظریه بر دخالت منطقی دولت و نقش 
تســهیل گری و هماهنگ کنندگی آن تأکید دارد. در یک تعریف کلی، حکمرانی خوب 
را مدیریت اثربخش منابع اجتماعی و اقتصادی یک کشــور می دانند، به طوری که چنین 
مدیریتی شــفاف، پاسخ گو، مشارکت جو و باز باشد. به طورکلی، حکمرانی خوب با مرتب 
ساختن نظام اداری و مدیریتی برمبنای ساختارهای پویا و ضابطه مند، تبیین استراتژی 
دقیق در عرصه های مختلف فرهنگ ســازمانی مترقی و بهره گیری از نیروهای شایسته 
و الیق در ایجاد اعتماد عمومی و افزایش مشــروعیت و ثبات برای نظام سیاســی نقش 
مؤثری دارد. مهم ترین مســئله ای که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این است 
که از منظر حکمرانی خوب، نظام حقوق اداری ایران با چه چالش هایی در حوزه حقوق 

شهروندی روبه روست.

1- مبانی نظری
1-1. حکومت و حکمرانی

حکومت در لغت به معنای فرمان روایی و حکمرانی است، لذا وجود رابطه پایدار 
فرماندهی و فرمان گزاری میان فرمان فرما و فرمان گزار الزم است. در سیاست به معنای 
دستگاه فرمان روا در کشور است، ولی در علم سیاست و حقوق جدید میان »حکومت« 
از یک سو و »دولت« یا »کشور« از سوی دیگر، فرق گذاشته می شود. در نظام های قانونی 
جدید که در آن ها »تفکیک قوا« و اصل حکومت قانون به رسمیت شناخته شده است، 
حکومت به معنــای »قوه اجرایی« به کار می رود. بنابرایــن، می توان گفت که حکومت 
تغییرپذیر است، درحالی که، دولت یا کشور نظراً پایدار است )آشوری، 1376: 78-77(.

حکمرانی به رابطه میان شــهروندان و حکومت کنندگان اطالق می شود )دباغ، 
نفری، 1388: 52(. انستیتوی حکمرانی اوتاوا حکمرانی را ترکیبی از سنت ها، قواعد و 
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آداب و رســوم شامل نهادها و فرآیندهایی می داند که تعیین می کند چگونه قدرت باید 
اعمال شــود، چگونه شهروندان حق مشــارکت و اعتراض دارند و چگونه تصمیمات در 

زمینه مباحث عمومی اتخاذ می گردد.

2-2. حکمرانی خوب
مفهوم حکمرانی خوب به دلیل جدید بودن آن هنوز به انسجام و استواری الزم 
نزدیک نشده اســت و تعابیر مختلفی درمورد آن به کار می رود. در برخی مواقع عبارت 
حکمرانی خوب به معنی دولت خوب تعبیر شده است اما باید به این نکته توجه نمود که 
وجود دولت خوب شرط الزم حکمرانی خوب است ولی شرط کافی آن نیست. در کاربرد 
جدید، این واژه فراتر از نهاد حکومت، شامل جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز می شود. 
بر این اساس »حکمرانی خوب بر شراکت بین سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش 
خصوصی تأکید دارد که به ســبب آن امور عمومی و مسائل عمومی به شکل صحیح و 
بهینه تری اداره خواهد شد. در نتیجه، ارتباط صحیح و تعاملی سه بخش یادشده، زمینه 
تحقق حکمرانی خوب را در ابعاد اقتصادی، سیاســی و اداری فراهم می سازد« )شریف 

زاده، قلی پور، 1382: 68(.
در برخی تعاریف ویژگی های حکمرانی خوب برشــمرده می شــود. کارشناسان 
بانــک جهانی با بیان ویژگی های حکمرانی خوب به معرفــی آن می پردازند و معتقدند 
مؤلفه هایی چون مشارکت، حاکمیت قانون، پاسخ گویی و مسئولت پذیری، توجه به آرای 
عمومی و توافق جمعی، برابری، اثربخشــی و کارایی، چشــم انداز استراتژیک حکمرانی 
خوب را شــکل می دهند. برخی نیز حکمرانی خوب را بــا عناصرش معرفی می کنند و 

معتقدند که حکمرانی خوب شامل عناصر زیر است )سردارنیا و شاکری، 1393: 88(:
در نظر گرفتن تنوع میان افراد، بین ســازمان ها و مدیریت نیروها و نهادهای   -

منطقه ای و جهانی؛
پویایی محیط و فرآیندها و تغییر تعامالت میان بازیگران و نهادها؛  -

عقالیی کردن نقش دولت؛  -
تقویت افراد، ذی نفعان، شــهروندان و جامعه مدنــی و بخش خصوصی برای   -

قبول نقش ها و مسئولیت های جدید؛
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ایجاد هم افزایی بین حکمرانی رسمی و خودگردانی غیررسمی؛  -
ظرفیت سازی، شــامل بهبود منابع انسانی، تقویت خط مشی و مدیریت مالی   -
و ایجاد و ارتقای شــراکت در زمینه رشــد کارســاز اقتصادی و برابر در سطوح جهانی، 

منطقه ای، ملی و محلی.
کمیسیون جامعه اروپا تصریح می کند که حکمرانی خوب، متضمن این موضوع 
است که دولت مردان، نهادها و سازمان ها به حقوق بشر، اصول دموکراسی و قانونمندی، 
احتــرام بگذارند. به طور کلی می توان گفت حکمرانــی خوب، تعیین کیفیت و چگونگی 
اداره سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای رسیدن به اهداف مشخص شده 
است. این مورد دربرگیرنده روش ها و راهکارهایی است که شهروندان و سایر کنش گران 
اجتماعــی می توانند از این طریق، توانایی دنبال کــردن عالیق و حقوق قانونی خود را 

داشته باشند )همان(.
اگــر حکمرانی را اعمــال قدرت اقتصــادی، سیاســی و اداری تعریف کنیم، 
حکمرانی خوب عبارت اســت از فرآیندها و ساختارهایی که روابط اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی را هدایت می کنند )Elahi, 2009:1167-1180(. حکمرانی خوب به عنوان 
فرآیندها و ســاختارهایی تعریف می شــوند که روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را 
بــا توجه به تعهد به ارزش ها، هنجارهــا و اعمال دموکراتیک، خدمات توأم با اعتماد و 
کارهای مبتنــی بر صداقت جهت می دهد )زاهــدی و ابراهیم پور،1391: 45(. برنامه 
توســعه ملل متحد ویژگی های مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، 
اجماع محوری، برابری، اثربخشــی و کارایی، و پاسخ-گویی را برای حکمرانی خوب نام 

.)Elahi, 2009:1167-1180( برده است
مجمع عمومی سازمان ملل طی قطع نامه ای که به عنوان اعالمیه هزاره1 مشهور 
شده اســت، در بخش پنجم خود تحت عنوان »حقوق بشــر، دموکراسی و حکمرانی 
خوب« مواردی را پذیرفته اســت. در این متن به طور صریح سخنی از حکمرانی خوب 
به میان نیامده اســت، اما بنابر محتوا، معیارهایی در نظر گرفته شــده است که عناصر 
و اجزای مفهوم حکمرانی خوب را تشــکیل می دهند؛ مانند، احترام به اعالمیه جهانی 
حقوق بشر، حمایت از حقوق مدنی و سیاسی، مشارکت فعال مردم در فرآیندهای

1. United Nations Millennium Declaration
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سیاســی و آزادی اطالعات و رســانه ها. بدین جهت، از نظر ماهــوی مفهوم حکمرانی 
خوب در عین این که در واقع همان معیارها و ضوابط و اســتانداردهای حقوق بشر است، 
مجموعــه ای از مکانیزم ها، روش ها، فرآیندها، سیاســت ها و مدیریت های اجرایی را نیز 
در همان راستا در بر دارد که لوازم اجرایی حقوق بشر در کشورهای عضو است )زارعی، 

.)161 :1383
برخی شاخص های حکمرانی خوب را می توان به این شرح برشمرد: )1( ثبات و 
عدم خشــونت، )2( حاکمیت قانون، )3( کارامدی، )4( پاسخ گویی، )5( شفافیت، و )6( 

مشارکت عمومی.

2-3. شهروند و حقوق شهروندی
»شهروند« مرکب از دو کلمه »شهر« به معنای جامعه انسانی و »وند« به معنای 
عضو وابسته به این جامعه اســت. درمورد اصطالح »شهروند« مسلم است که به صرف 
جمع شدن افراد در مکانی خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهر و به تبع آن شهروند به 
وجود نمی آید. به عبارت دیگر، اجتماع انســانی شرط الزم شهروندی محسوب می شود، 
ولی کافی نیســت. افراد زمانی لقب شهروند به خود می گیرند که حقوق و تکالیف خود 
را بشناســند و به آن عمل کنند. در این صورت، شهر تشکیل می شود و شهروند معنا و 

مفهوم پیدا می کند )علیدوستی، 1388: 47-77(.
در تعریفی دیگر شهروندی رابطه بین فرد و جامعه را در قالب حقوق و مسئولیت 
بازنمایی می کند. شــهروندی هر دو عنصر فردگرایانــه را در خود دارد، بدین ترتیب که 
شهروندی از یک طرف با اعطای حقوق، فضای الزم را به فرد می دهد تا فارغ از هرگونه 
رقابت، منافع خود را دنبال نماید و هم چنین فرد را قادر می ســازد که دستی در شکل 
دادن نهادهای حکومتی عمومی داشــته باشــد )فالکس، 1381: 15(. به عبارت دیگر، 
شهروندی عضویت فعال و منفعل افراد در یک دولت، ملت یا حقوق و تعهدات همگانی 

در سطح مشخص شده ای از برابری است )ترکمان و بهمن پور، 1389: 22-1(.
شــهروندی برای فرد در ارتباط با یک دولت منزلتی است، که از نظر حقوق بین 
الملل نیز محترم شمرده می شود. به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت، که چگونگی 
آن را قانون اساسی کشور معین می کند، رابطه شهروندی می گویند. اساساً کسی شهروند
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شــمرده می شود که تنها فرمان گزار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و حقوق طبیعی 
نیز برخوردار باشــد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. منزلت شهروندی 
را قوانین هر دولتی تعیین می کند و معموالً تابع دو چیز اســت: یکی زادگاه، و دیگری 
ملیت پدر و مادر. شــهروندی یک کشور از راه ازدواج با زن و مرد شهروند آن کشور نیز 
به دســت می آید. اما این گونه شــهروندی اغلب همه حقوق شهروندی )از جمله کسب 

مشاغل دولتی( را با خود نمی آورد. )راسخ، 1382: 27(.
به طورکلی در تمام تعاریفی که از شــهروندی شــده اســت مفهوم عضویت در 
اجتمــاع، برخــورداری از حقوق برابــر و عهده دار بودن وظایف عام یا مشــارکت دیده 
می شــود. مسلماً کیفیت و کمیت مشــارکت فرد در جامعه که همان تکلیف او در قبال 
جامعه است، به میزان باالیی تحت تأثیر کیفیت و کمیت حقوق او و میزان برخورداری 
او از این حقوق بســتگی دارد. مفهوم شــهروندی در بعد اجتماعی ایده ای است که در 
اروپای غربی مطرح شد و در قرون شانزدهم و هفدهم میالدی با فراگیر شدن آن، انتشار 
یافت. مفهوم شهروندی را می توان در مجموع جزء مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی 
برخاســته از تجدد فرهنگ انســان اجتماعی درهم آمیخته اســت. شهروندی در دوره 
زمانی نســبتاً کوتاهی، به مفهوم مهمی برای توصیف، درک و تبیین شیوه های مختلفی 
که اعضای جامعه در فرآیند توســعه در آن سهیم یا از آن محرومند بدل گردیده است 

)نوروزی و گل پرور، 1389: 190(.
شهروندی فعال و مسئوالنه فقط به معنای تعلق به جامعه های گوناگون محلی و 
ملی و جهانی نیست بلکه به معنای مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و نهادهای جمعی 
نیز هست. این مشارکت مسئوالنه نیازمند استفاده درست و منصفانه و مراقبت کننده از 
منابع عمومی مادی و اجتماعی نیز هست. این مسئولیت های شهروندی منحصر به افراد 
نیست بلکه هر نهاد کوچک و بزرگ عمومی )اعم از خصوصی و دولتی( نیز وظیفه دارد 
حقوق سایر افراد و نهادها و مسئولیت های شهروندی خود را کاماًل رعایت کند. به بیان 
دیگر، شــهروندی فقط یک مقوله شخصی و فردی نیست؛ بلکه، می توان سطوح دیگری 
از شهروندی، نظیر »شهروندی خانوادگی«، »شهروندی شغلی«، »شهروندی فرهنگی« 
و نظایــر این هــا را تعریف کرد که در هریک از این موارد فرد حقوق و مســئولیت های 

خانوادگی، شغلی و فرهنگی و امثال آن را دارد.
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می توان گفت جامعه ای موفق است که مسئله حقوق شهروندی را آموزش دهد 
و نظم اجتماعی را حاکم ســازد. جذابیت شــهروندی صرفاً به خاطر منافعی نیست که 
به فرد می رســاند؛ شهروندی یک مسئله دوجانبه است. یک جامعه می تواند بدون بیان 
رسمی حقوق به درستی کار کند، اما به سختی می توان وجود یک جامعه انسانی باثبات 
را بدون وجود حس تعهد میان اعضایش تصور کرد. بنابراین شهروندی مبنای عالی برای 

اداره امور انسان به شمار می رود.
مهم ترین شــاخص های حقوق شهروندی را می توان به این صورت برشمرد: )1( 
آگاهی از حقوق شهروندی، )2( پایگاه اجتماعی، )3( استفاده از رسانه های جمعی، )4( 

حضور در عرصه عمومی. )پورحسینقلی هیر و همکاران، 1393: 4(

1-4. حقوق شهروندی در نظام اداری
در عصــر کنونی به دلیل گســترش موضوعــات اداری و وظایف پیچیده دولت 
در جامعه، مشــخص کردن تمام جزئیات و شــرایط حاکم بر تصمیمات اداری از جانب 
قانون گذار میسر نیست. بنابراین واگذاری این اختیار به قوه مجریه برای برآورده کردن 
منافع عمومی و برگزیدن بهترین تصمیم امری بدیهی اســت. اما دادن اختیار مطلق و 
جــدا از هرگونه محدودیت در تصمیم گیری ها که منجر به تصمیمات نابخردانه گردد، و 
در نهایت تضییع حقوق افراد جامعه، بی ثباتی در معیارهای اداری و به نوعی گســترش 
تصمیمات ســلیقه ای را در بر داشته باشد، درست به نظر نمی رسد. در صورت بروز، این 
عملکرد قوه مجریه منجر به عدم پیش بینی تصمیمات اداری خواهد شــد، خودسری در 
تصمیمات از جانب دولت یقیناً زندگی مردم جامعه را تحت الشــعاع قرار خواهد داد، و 

باعث ناتوانی مردم در تنظیم امور زندگی شان خواهد شد.
نظــام اداری هر جامعه به دلیل ارتباط مســتقیم با آحاد مردم از اعتبار خاصی 
برخوردار اســت و یکی از نقاط ضعف کشورهای توسعه نیافته ناکارآمدی سیستم اداری 
آن هاســت. در یک نظام اداری ناکارآمد و ضعیف وجود ابهام در قوانین و در نتیجه آن 
تفســیرهای شخصی در اجرای قوانین، تبعیض و فساد اداری و پاسخ گو نبودن سیستم 
اداری، اتــالف منابع دولت و بهره برداری گروهی خــاص از امکانات عمومی، ضعف در 
سیستم های نظارتی و نبود امکان استیفای حقوق شهروندی برای افراد جامعه، و در
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نهایت نارضایتی عمومی مردم از دولت مشــاهده می شود. در واقع تصمیمات اداری در 
یک جامعه به نوعی باید از مدل های خاص پیروی کنند.

از جمله مســائل دیگر که می تواند قابل پیش بینی بــودن یک تصمیم اداری را 
تحت الشــعاع خود قرار دهد، نظام سالمت اداری اســت که عوامل بیرونی همچون عدم 
تمایز پست های اجرایی از پست های سیاسی و نادیده گرفتن شایسته ساالری و تخصص 
در مراتب اداری، نبود سیســتم ارزشــیابی عملکرد مقامــات اداری، کمبود یک ارتباط 
تعریف شــده بین نهادهای اداری را شامل می شود. نبود یک توجیه منطقی برای حیات 
سازمان ها براساس ضرورت و نه براساس منافع برای مدیران، و عواملی مانند برنامه ریزی، 

سازمان دهی، مدیریت منابع و دیگر متغیرهای مدیریتی از نکات قابل توجه هستند.
اولین گام در یک تصمیم اداری مؤثر که قابلیت پیش بینی دارد این است که باید 
اطالعــات درونی و بیرونی اداری را که تأییدکننده انحراف از هدف تصمیم گیری اســت 
مورد کنترل، ارزیابی، تحلیل، و تحت نظارت قرار داد. پیچیدگی اهداف، تصمیم در مورد 
زمــان مورد نیاز برای جواب گویی به یک تصمیم اداری، تعداد افراد و مشــاورانی که در 
مورد آینده یک تصمیم به تفسیر و تحلیل خواهند پرداخت، از مسائلی است که نباید از 
دیــد پنهان بماند. بی توجهی به تبعات یک تصمیم اداری می تواند به نوعی بی توجهی به 
خواسته های عمومی و در نهایت منجر به فساد اداری شود که در مراحل باالتر مشروعیت 
دولــت را تهدید خواهد کــرد. عامل مؤثر دیگر که در اتخــاذ تصمیم های اداری قابلیت 
پیش بینی ندارد، اســتبدادی بودن نظام سیاسی است؛ نظامی که برخواسته از رأی مردم 
نباشــد و خود را در مقابل مردم و آینده آن ها پاســخ گو نداند. یک سیستم اداری فاسد 
فاقد هرگونه آینده نگری اســت. تصمیمات اداری که منجر به نقض شدید حقوق و منافع 
افراد جامعه شوند، تصمیمات غیرعقالنی محسوب می شوند. این تصمیمات ممکن است 

در کل تصمیمات غیرقابل اجرایی برای نظام اداری یک کشور باشند.

1-5. چالش ها و موانع تحقق حقوق شهروندی
برسر راه تحقق حقوق شهروندی چالش ها و موانعی وجود دارد. تحقیقات برخی 
موانع اصلی تحقق حقوق شهروندی را به شرح زیر می دانند )زارعی و عسکری، 1396(:
1. عدم اشاره صریح و شفاف به موضوع حقوق شهروندی در قانون اساسی
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)تعریف نشدن حقوق شهروندی به صورت صریح در قانون اساسی(؛
2. وجود قید و بندهای کلی در قوانین مربوط به حقوق شهروندی )مانند اصول 

)25( و )26( قانون اساسی(؛
3. نبود ضمانت اجرای کارآمد در صورت نقض حقوق شهروندی؛

4. آگاه نبود شهروندان از حقوق و تکالیف خود؛
5. فعال نبودن نهادهای مدنی در زمینه حقوق شهروندی؛

6. مبهم بودن حق و تکلیف در قوانین مربوط به حقوق شهروندی.
در همین تحقیق راهکارهایی نیز برای افزایش اســتانداردهای حقوق شهروندی 
ارائه شــده است؛ از جمله: )1( به رسمیت شناخته شــدن حقوق شهروندی در حقوق 
باالدســتی، )2( مشخص شدن گستره حقوق شهروندی، )3( تشریح دقیق قیود کلی و 
مصادیق حقوق شــهروندی در قانون اساســی، )4( ایجاد ضمانت اجرایی متقن و مؤثر، 
)5( افزایش ســطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی، )6( حمایت از نهادهای 
مدنی مربوط به حقوق شــهروندی، )7( همکاری قوای سه گانه در زمینه ارتقای حقوق 

شهروندی، )8( ایجاد تعامل بین دولت و شهروندان.
شاید بتوان گفت اصلی ترین موانع تحقق کامل حقوق شهروندی در ایران عبارت است از:

1. فقدان منابع و فرصت های اجتماعی؛
2. نبود آگاهی و شناخت؛

3. ابهام های موجود در قوانین مربوط به حقوق شــهروندی و اجرای این حقوق 
)لندیان، سلیمی، 1399؛ 530(.

در پژوهش دیگری موضوع چالش های حقوق شهروندی در مواجهه با نیروهای 
امنیتی به عنوان مهم ترین نیرو در حفظ امنیت شهروندان بررسی شده است. چالش های 
حقوق شــهروندی در این پژوهش به این صورت مورد بررســی قرار گرفته اســت: )1( 
فقدان فرهنگ شهروندمدار، )2( شناساندن تعزیرات به مردم، )3( کمرنگ شدن حقوق 

شهروندی در دادرسی ها )لندیان، سلیمی، 1399(.

1-6. تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
به دنبال اعالم منشور حقوق شهروندی در 29 آذرماه 1395 از سوی ریاست
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جمهوری اسالمی ایران، ســازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تکلیف مقرر در 
بند )5( قســمت »ب« بیانیه رئیس جمهور، تبیین مفهومی منشور در نظام اداری کشور 
را در دســتور کار خود قرار داد. حاصل این تالش به عنــوان یک اقدام مبنایی و مهم، 
تبیین »حقوق شهروندی در نظام اداری« برگرفته از مفاد منشور و بیانیه رئیس جمهور 
و با اســتفاده از نظرات مدیران و صاحب نظران مدیریت و حقوق اداری بود که در تاریخ 
9 بهمن 1395 به تصویب شــورای عالی اداری رســید و از سوی رئیس جمهور به کلیه 

دستگاه های اجرایی ابالغ شد.
در ایــن مصوبه اصول و مبانی حقوق شــهروندی در نظام اداری آمده اســت و 
مصادیق حقوق شــهروندی که در این تصویبنامه مورد تأکید قرار گرفته است به شرح 

زیر است:
1. حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسالمی.

2. حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات.
3. حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری.

4. حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری.
5. حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد.

6. حــق آگاهــی به موقع از تصمیمــات و فرآیندهای اداری و دسترســی به 
اطالعات مورد نیاز.

7. حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری.
8. حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معامالت و قراردادهای اداری.
9. حق اشخاص توان خواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی.

10. حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات.
11. حق جبران خســارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دســتگاه های اجرایی و 

کارکنان آن ها.
دامنه شمول این مصوبه فراتر از قوه مجریه و مشتمل بر تمام دستگاه هایی است 
که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند. اجرای این مصوبه یک ضمانت مشخص 
و قوی دارد. مطابق ماده )19( تصویبنامه، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مکلف 
شده اند شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی را در خصوص عدم رعایت یا نقض
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                             ذبیح اله سلمانی، ارکان شریفی، هانه فرکیش

2. مروری بر تحقیقات پیشین
2-1. پیشینه داخلی

حیدری ســرنقی )1396( در پژوهشــی تحت عنوان »بررسی رابطه حکمرانی 
خوب با ســرمایه اجتماعی« کارکنان شاغل در شرکت بیمه پاسارگاد را در شهر تهران 
مورد بررســی قرار داد. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب هم بستگی پیرسون میان 
حکمرانی خوب و ســرمایه اجتماعی 0/519 اســت؛ این امر بیانگر آن اســت که میان 
حکمرانی خوب و ســرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل 
رگرســیون نشــان داد که از بین مؤلفه های حکمرانی خوب، شــفافیت، کنترل فساد و 
مسئولیت پذیری بر متغیر سرمایه اجتماعی تأثیرگذارند و مؤلفه کنترل فساد مهم ترین 

نقش را در سرمایه اجتماعی دارد.
فالح حیدری و همکاران )1395( در پژوهشی تحت عنوان »تحلیلی بر وضعیت 
حکمرانی خوب شهری در شهر مریوان« به سنجش شاخص های حکمرانی خوب شهری 
)پاسخ گویی، عدالت محوری، مشــارکت، توافق جمعی، مسئولیت پذیری و قانون مندی( 
پرداختند. یافته های تحقیق نشــان می دهد که وضعیت شــاخص های حکمرانی خوب 
در شهر مریوان برای شــاخص های مشارکت و مسئولیت پذیری در حد متوسط و برای 
شــاخص های عدالت محوری و توافق جمعی مناسب نیست. این نتایج نشان می دهد که 

وضعیت شاخص های پاسخ گویی و قانونمندی مناسب است.
سهگانه و صانعی )1395( در پژوهشی تحت عنوان »ارزیابی وضعیت حکمرانی 
در نظام اداری جمهوری اســالمی ایران« با استفاده از مدل مطرح شده در بانک جهانی، 
به بررسی وضعیت شــاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری ایران از منظر خبرگان 
پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که در پنج شاخص حق اظهارنظر و پاسخ گویی، 
اثربخشــی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد، نظام اداری 
ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و تنها در شــاخص ثبات سیاســی و نبود خشونت 

فرضیه مطلوب بودن نظام اداری تأیید، ولی با حد ایده آل فاصله زیادی دارد.
امیرعبدالهیان )1394( در پژوهشــی تحت عنوان »بررسی تأثیر حکمرانی خوب 
بر اعتماد شــهروندان نســبت به دولت« کارکنان و مراجعان ادارات برق استان سمنان را 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق  بیانگر آن است که تأثیر حکمرانی خوب و ابعاد
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آن )نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقای ارزش ها، شفاف سازی، ظرفیت سازی، 
پاسخ گویی( بر اعتماد مورد تأیید قرار گرفته است.

توحید فام و همکاران )1394( در پژوهشی تحت عنوان »نقش فرهنگ سیاسی 
در حکمرانی خوب« با توجه به دســته بندی ارائه شــده برای انواع فرهنگ سیاســی از 
ســوی الموند و وربا در سه دسته کلی مشــارکتی، تبعی، و محدود با ارائه خصوصیات 
آن ها و قیاس با شــاخص های ارائه شده از ســوی بانک جهانی برای حکمرانی خوب به 
این نتیجه رســیدند که فرهنگ سیاسی مشارکتی، با توجه به تعاریف و ویژگی هایی که 
دارد، به عنوان نوع مترقی فرهنگ سیاســی با توجه به جامعه پذیری سیاسی ایجادشده 
در آن و هم چنیــن توانایی هایی که برای ایجــاد و پذیرش الگوی حکمرانی خوب دارد، 
می تواند به عنوان زمینه ســاز و بستری مناسب، عاملی مهم و تأثیرگذار برای نیل به این 

مهم تلقی گردد.
ابراهیمی و همکاران )1394( در پژوهشــی تحت عنوان »بررســی ارتباط بین 
دموکراسی، حکمرانی خوب و فساد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب OPEC و 
OECD« با اســتفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال های 1998 تا 2010 تأثیر 
 OECD و 88 کشور منتخب OPEC این عامل مهم بر فســاد را در 88 کشور منتخب
با توجه به نقش دموکراســی مورد بررســی قرار دادند. نتایج نشــان می دهد که وجود 
نهادهای دموکراتیک قوی تر باعث باال رفتن ســطح دموکراسی شده که آن نیز می تواند 
ســطح فساد را کاهش دهد. این نتیجه بازخور این مطلب است که در سطح دموکراسی 
باال، سیســتم نظارت و کنترل فســاد که از شــاخص های حکمرانی خوب است بیشتر 

می شود و می تواند از بروز فساد اقتصادی جلوگیری کند.
معرفــت قره بابا )1393( در پژوهشــی تحت عنوان »مقایســه حکمرانی خوب 
و حکمرانی خوب با رویکرد اســالمی« نشــان داد که هرچند بیــن حکمرانی خوب و 
حکمرانی خوب با رویکرد اسالمی شباهت هایی وجود دارد اما در اساس این دو مقوله با 
یکدیگر تفاوت بنیادین دارند. این تفاوت را در تک بعدی )مادی( بودن حکمرانی خوب 
و دوبعدی )مادی و الهی( بودن حکمرانی خوب با رویکرد اســالمی، نسبی بودن ارزش 
و اصــول در حکمرانی خوب و مطلق بودن ارزش و اصول در حکمرانی خوب با رویکرد 
اسالمی، مقایسه هدف نهایی حکمرانی خوب )امنیت و رفاه جامعه و رشد اقتصادی( 
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و هدف نهایی حکمرانی خوب با رویکرد اســالمی )رشد اقتصادی و تأمین امنیت و رفاه 
جامعه به عنوان راهبردی برای هدف تعالی انسان( دانست. بنابراین، ارائه مدلی بومی در 

زمینه حکمرانی خوب با رویکرد اسالمی ضروری است.
شــاکری )1393( در پژوهشــی تحت عنوان »حکمرانی خوب شهری، توسعه 
پایدار و نگاهی اجمالی به حکمرانی شهری در ایران« دریافت حکمرانی شهری در ایران 
بــه دلیل تعدد مراجع تصمیم گیرنده، حالــت نازایی دارد و ارائه برنامه به صورت روزانه 
اســت و بیشتر مدیران شهری به دنبال حل موقت مسائل و مشکالت شهری هستند تا 
اینکه به حــل بنیادین آن ها بپردازند. البته گرچه در این زمینه اقداماتی صورت گرفته 

ولی چندان ثمربخش نبوده است.
نوابخش و بذرافشان )1393( در پژوهشی تحت عنوان »بررسی میزان سنجش 
توســعه پایدار شهری در شهر شیراز در 10 ســال اخیر« ساکنان باالی 15 سال شهر 
شــیراز را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان استفاده از 
رســانه های جمعی، میزان مطالعه، میزان مهارت های اجتماعی، میزان حکمرانی خوب، 
رفتار زیســت محیطی، تمایل به مشارکت، میزان حقوق شــهروندی، میزان استفاده از 
اوقات فراغت و میزان مشــارکت اجتماعی با توسعه پایدار شهری هم بستگی دارد و این 

متغیرها روی هم رفته 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.
حمزه ای و همکاران )1392( در پژوهشــی تحت عنــوان »حکمرانی خوب در 
شــهرداری مشهد« اصول و استانداردهای کمیســیون مستقل حکمرانی خوب در سال 
2004 را با اقدامات انجام شــده در شهرداری مشهد در راستای دست یابی به حاکمیت 
مطلوب تطبیق دادند. نتایج این تحقیق نشــان می دهد کــه اقدامات صورت گرفته در 
3/83 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب، شفاف سازی، پاسخ گویی، اثربخشی نقش ها 
و وظایف نتیجه گرایی و ظرفیت سازی تطبیق داشته و فقط اصل ارتقای ارزش ها در این 

اقدامات دیده نمی شود.
فرهــادی ایوبلو )1391( در پژوهشــی تحــت عنوان »بررســی ویژگی الگوی 
حکمرانی خوب در افزایش کارایی نظام اداری ســازمان امور اقتصادی و دارایی فارس« 
هفت شــاخص از شاخص های الگوی حکمرانی خوب و شــاخص کارایی نظام اداری را 
مورد مطالعه قرار داد )کنترل فساد، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون،
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کیفیت قوانین و مقررات، حق اظهار نظر و پاســخ گویی(. نتایج پژوهش نشــان داد که 
میان شــاخص های الگوی حکمرانی خوب و افزایش کارایی نظام اداری در سازمان امور 
اقتصادی و دارایی فارس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و هم چنین نتایج تحقیق 
بیانگر آن بود که مؤلفه کنترل فســاد بیشترین ســهم را در تبیین متغیر وابسته دارد 
و مؤلفــه حاکمیت قانون ضعیف ترین پیش بینی کننده اســت و مؤلفه حق اظهار نظر و 
پاسخ گویی نقشــی در پیش بینی کارایی نظام اداری در سازمان امور اقتصادی و دارایی 
فارس ندارد. نتایج هم چنین نشــان داد که هیچ یک از ویژگی های جمعیت شــناختی، 
شامل جنس، سن، سابقه کار و تحصیالت رابطه معنی داری با کارایی نظام اداری ندارند.

مقیمی و اعالیی اردکانی )1390( در پژوهشی تحت عنوان »سنجش شاخص های 
حکمرانــی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن« نشــان دادند اســتقرار دولت 
الکترونیکی به ارتقای پاسخ گویی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ظرفیت سازی، شفاف سازی، 

نتیجه گرایی و ارتقای ارزش ها به عنوان شاخص های حکمرانی خوب منجر می شود.
عجمی )1390( در پژوهشــی تحت عنوان »بررسی اثر حکمرانی خوب بر رشد 
اقتصادی )مطالعه بین کشوری(« سه دسته کشور را مورد بررسی قرار دادند )کشورهای 
پیشــرفته، درحال توسعه و عقب مانده(. معیار انتخاب این کشورها، سرانه تولید ناخالص 
داخلی در سال 2009 است. در هر دسته 5 کشور انتخاب و بررسی شد که در هر دسته 
بررسی گردید که آیا حکمرانی خوب رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی کشورها 
دارد یا خیر. نتیجه برازش مدل نشــان می دهد که شــاخص حکمرانی خوب در هر سه 
دســته رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی داشــته است. به عبارت دیگر بهبود 
هریک از شــاخص های حکمرانی، که به طور طبیعی شــاخص کلی حکمرانی را بهبود 
می بخشــد باعث افزایش رشد اقتصادی در هریک از سه دسته کشورهای با درآمد باال، 

درحال توسعه و عقب مانده شده است.
نقیبی منفرد )1389( در پژوهشــی تحت عنــوان »حکمرانی مطلوب در پرتوی 
جهانی شــدن حقوق بشر« حکمرانی مطلوب را مورد بررســی قرار می دهد. از نظر وی 
حکمرانــی مطلــوب تقید دولت به حرمت نهادن بر حقوق بشــر و آزادی های اساســی 
شهروندان داللت دارد. او رابطه میان دولت و شهروند خویش را از حوزه امور صرفاً داخلی 
خارج ساخته و حاکمیت مطلق دولت در این زمینه را سخت در معرض تهدید می داند.
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وی متعقد است که جهانی شدن حقوق بشر این پتانسیل را در خود دارد که هر انسانی 
را از جایگاه رفیع شــهروندی جهانی برخوردار می نماید و جامعه بین المللی را به سوی 
مدینه فاضله جهانی ســوق می دهد. از نظر وی حکمرانی مطلوب ســنتزی است که از 

چالش میان حاکمیت دولت و جهانی شدن حقوق بشر حاصل شده است.
قلی پور )1383( در پژوهشــی تحت عنوان »نقش دولــت در حکمرانی خوب، 
تحلیل و امکان ســنجی در ایران« به امکان ســنجی الگوی حکمرانــی خوب در ایران 
پرداخته است؛ با این استدالل که ایران کشوری است متمایز از سایر کشورها با ساختار 
سیاســی و مدیریتی متفاوت که پذیرش هر الگوی بیرونی برای اعمال حاکمیت در آن، 

نیازمند بسترشناسی و امکان سنجی است.

2-2. پیشینه خارجی
کیموتــای و آلــووی )2018( در پژوهشــی تحــت عنــوان »حکمرانی خوب و 
خدمات رســانی: مطالعه مشارکت شــهروندان در شهرستان کیســومو« به بررسی تأثیر 
مشارکت شــهروندان در مدیریت ارائه خدمات در شهرستان کیسومو پرداختند. یافته ها 
نشان داد که این مشارکت، مالکیت عمومی پروژه های دولتی و مسئولیت پذیری را افزایش 
داده اســت. بااین حال، دامنه و اثربخشی مشــارکت عمومی در شهرستان مانع از دخالت 
سیاسی، حضور کم در عملکرد دولت و عدم درک کافی از رویه های دولت در میان اعضای 
جامعه شــده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش شهروندی باید برای 

افزایش مقیاس و کیفیت مشارکت عمومی در شهرستان کیسومو افزایش یابد.
ژانــگ )2012( در پژوهشــی تحت عنوان »افزایش تقاضای شــهروندان برای 
حکمرانی خوب در کنیا« به بررســی این امر پرداخت که چگونه تنوع محتوای کمپین 
اطالعات می تواند بر رفتار سیاسی در روستاها تأثیر بگذارد. به نظر می رسد که تمایل به 
نظارت بر پروژه های توسعه محلی توسط سیاست گذار، با دسترسی اجتماعی به رهبران 
عمومی متفاوت اســت. یافته های این تحقیق نشــان می دهد که کمپین های اطالعاتی 
می توانند به طور بالقوه شــهروندان را از طریق ارتباطات سیاســی به منظور نظارت بر 
عملکرد سیاست مداران در پروژه های توسعه محلی، حتی در خارج از سال های انتخابات، 

تحریک کنند.
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ژوماشف )2014( در مطالعه ای به ارتباط بین کیفیت حکومت، مقدار هزینه های 
عمومی و تأثیر توســعه اقتصادی بر فساد اداری و رشد اقتصادی می پردازد. نتایج نشان 
می دهــد که اثر متقابل بین فســاد اداری و حکومت داری، هزینه های دولت را شــکل 
می دهد که به نوبه خود بر رشــد فساد تأثیرگذار است. به طور خاص، فساد، تنها زمانی 
کارایی اقتصادی را بهبود می بخشــد که اندازه دولت بزرگ تر از ســطح مطلوب است. 
هم چنین نتایج این پژوهش نشان داد که بروز فساد با باالرفتن توسعه اقتصادی کاهش 

می یابد که منجر به افزایش هزینه ها می گردد.

3. روش پژوهش
در این پژوهش از روش آمیخته استفاده گردیده و کثرت گرایی در روش رعایت 
شده اســت. بدین ترتیب که در مرحله نخســت پژوهش، به منظور استخراج مفاهیم و 
مؤلفه های حقوق شهروندی و حکمرانی خوب، از روش های تحلیل محتوا و نظریه پردازی 
داده بنیاد استفاده گردید. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی مدل از روش دلفی استفاده 
شد و مدل طراحی شده در معرض قضاوت و ارزیابی صاحب نظران و خبرگان قرار گرفت 
تــا در صورت لزوم مورد بازنگری و اصالح قــرار گیرد و حتی المقدور مجموعه و الگوی 
کامل تــری از اصول مبنایی ضروری برای حقوق شــهروندی در پرتوی حکمرانی خوب 
تدویــن گردد. در پایــان به منظور رصد وضع موجود، از روش نظرســنجی از خبرگان 

استفاده شد.
جامعه آماری این تحقیق40 نفر اســت که از کل 40 نفر شرکت کننده در این 
تحقیــق 35 نفر )92 درصد( متأهل و 5 نفر )8 درصد( مجرد هســتند. 23 نفر )44/1 
درصد( در رده سنی 25 تا 35 سال، 14 نفر )41/2 درصد( در رده سنی 36 تا 45 سال، 
2 نفر )12/5 درصد( در رده ســنی 46 تا 55 ســال، و 1 نفر )2/2 درصد( در رده سنی 
باالتر از 55 سال قرار دارند. از نظر سابقه کاری 1 نفر )9/6 درصد( سابقه کاری 1 تا 5 
سال، 16 نفر )26/5 درصد( سابقه کاری 5 تا 10 سال، 2 نفر )12/5 درصد( سابقه کاری 

15 تا 20 سال، و 21 نفر )51/5 درصد( سابقه کاری باالتر از 20 سال دارند.
برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از کدنامه و یا چک لیستی که توسط محقق 
ساخته شد، استفاده گردید که با توجه به شاخص های انواع حقوق شهروندی تهیه
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گردیده اســت. کارکرد کدنامه در تحلیل محتوای کّمی شــبیه کارکرد پرسش نامه در 
تحقیقات میدانی است. مقوالت حقوق شهروندی در قالب چک لیست هایی تهیه گردید 
که پس از سرشماری و مرور چندباره جامعه آماری، اطالعات و داده ها به شکل جداول 

توزیع فراوانی عرضه شد و مورد توصیف و تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
برای بررســی روایی محتوایی به شــکل کّمی، از ضریب نســبی روایی محتوا 
)CVR(1 اســتفاده گردید. برای تعیین CVR از متخصصان درخواست شد تا هر آیتم 
را براســاس طیف سه قســمتی »ضروری است،« »مفید اســت ولی ضرورتی ندارد،« و 

»ضرورتی ندارد« بررسی نمایند. سپس پاسخ ها مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد:

E
Nn

CVR N

−
= 2

2

در این رابطه:
 nE: تعداد متخصصانی که به گزینه »ضروری است« پاسخ داده اند؛

N: تعداد کل متخصصان است.
اگر مقدار محاسبه شــده از مقدار جدول بزرگ تر باشد اعتبار محتوای آن آیتم 

پذیرفته می شود.
در این مطالعه، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براســاس قواعد منطقی حقوقی 
انجام گردیده اســت تا درنهایت بهترین نظرها به دست آمده و ابهامات موجود و جایگاه 
واقعی موضوع شــناخته و ارائه شود. هم چنین، مطالعه نه تنها از جنبه های نظری، بلکه 
از جنبه های عملی و کاربردی نیز برخوردار اســت. در واقع در تهیه و گردآوری ســعی 
خواهد شــد با اســتفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در 
این زمینه، نظرات حقوق دانان در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشــد، جمع آوری 
و در حد امکان با رجوع به کتب و مقاالت ایشــان، موضوعات بررســی و هم چنین رویه 
قضایی نیز در آن خصوص بیان گردد. در نهایت، فشــرده نتایج به دست آمده به منظور 
ارائه پاسخی درخور شایسته به موضوع این مطالعه به شرح زیر جمع آوری گردیده است.

1. Content Validity Ratio
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4. نتایج
در بررســی »مؤلفه های ناکارآمد حقوق شــهروندی در پرتوی حکمرانی خوب 
)جدول 1(« مشخص شد که »قانون گریزی« به عنوان مهم ترین معیار شناسایی گردید 

و دیده شد که »ناهمگونی اجتماعی« اهمیت ناچیز دارد.

جدول 1. نتایج آزمون فریدمن در بررسی مؤلفه های ناکارآمد حقوق شهروندی در 
پرتوی حکمرانی خوب

رتبهمیانگین رتبهخوب حکمرانی پرتوي در شهروندي حقوق ناکارآمد مؤلفه هاي
5,3414اجتماعی ناهمگونی

5,7913اطالعات به دسترسی عدم
6,1612پلورالیستی سازمانی ساختار
6,9011اساسی قانون در مطروحه هاي آزادي کاهش
7,2410همگانی نظارت ضعف

7,319گویی پاسخ کاهش
7,368قضایی دستگاه بودن وابسته و استقالل عدم

7,637خود کارکرد ایفاي در ها رسانه ضعف
7,856شغلی میلی بی و نارضایتی
8,205تصمیمات شدن شخصی
8,394کارمندان سوي از مقررات و قوانین نکردن رعایت
8,683متناقض گاه و تفسیرپذیر و متعدد قوانین وجود
8,982شده وضع مقررات و قوانین به قانون کنندگان وضع نبودن مقید
9,191گریزي قانون

در بررســی »مؤلفه های مؤثر در اجرایی نشــدن حقوق شــهروندی از ســوی 
قانون گذاران )جدول 2(« برآورد شد که »تعدد مراجع قانون گذاری« به عنوان مهم ترین 
معیار و »همگون و به روز نبودن قوانین و مقررات ضامن اجرای حقوق شهروندی« دارای 

اهمیت ناچیز است.
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جدول 2. نتایج آزمون فریدمن برای عوامل مؤثر در اجرایی نشدن حقوق شهروندی از 
سوی قانون گذاران

در بررســی نتایج »عوامل مؤثر در اجرایی نشــدن حقوق شــهروندی از سوی 
ناظران )جدول 3(«، »اثربخش نبودن سیستم قضایی در برآورده کردن دسترسی سهل 
و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، اداری و نظارتی« به عنوان 
مهم ترین معیار در نظر گرفته شد و مشخص شد که »نبود نظارت کافی بر دستگاه های 

اجرایی در اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی« اهمیت ناچیز دارد.

جدول 3. نتایج آزمون فریدمن برای عوامل مؤثر در اجرایی نشدن حقوق شهروندی از 
سوی ناظران

رتبهمیانگین رتبهناظران سوي از شهروندي حقوق کامل نشدن اجرایی در مؤثر عوامل
1,452شهروندي حقوق منشور مفاد اجراي در اجرایی دستگاه هاي بر کافی نظارت نبود

 تبعیض بدون و سهل دسترسی کردن برآورده در قضایی سیستم نبودن اثربخش
1,551نظارتی و اداري قضایی، بی طرف و صالح مراجع به شهروندان

در بررســی »عوامل مؤثر در اجرایی نشــدن کامل حقوق شــهروندی از سوی 
مجریان/ دســتگاه های اجرایی )جدول 4(« »عدم جبران خساراتی که در نتیجه قصور 
و یا تقصیر دســتگاه های اجرایی و کارکنان آنان به شهروندان وارد شده است« به عنوان 
مهم ترین معیار در نظر گرفته شد و مشاهده شد که »کم بودن دسترسی به مدیران

رتبهمیانگین رتبهقانون گذاران سوي از شهروندي حقوق نشدن اجرایی در مؤثر عوامل
3,632متناقض یا و موازي مقررات و قوانین وجود
3,553قوانین تنقیح نظام نبود

3,104شهروندي حقوق اجراي ضامن مقررات و قوانین نبودن روز به و همگون
 منشور مفاد با اجرایی دستگاه هاي آشنایی سطح بودن پایین یا آشنایی عدم

3,305آنان تکالیف و شهروندي حقوق

3,836گذاري قانون مراجع تعدد
3,607شهروندي حقوق اجراي ضمانت ایجاد براي الزم نظارتی مقررات و قوانین نبود
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و کارکنان دســتگاه های اجرایی برای پاســخ گویی و ارائه راهنمایی های الزم« اهمیت 
کمتری دارد.

جدول 4. نتایج آزمون فریدمن برای عوامل مؤثر در اجرایی نشدن کامل حقوق 
شهروندی از سوی مجریان/ دستگاه های اجرایی

/ عوامل مؤثر در اجرایی نشدن کامل حقوق شهروندي از سوي مجریان
رتبهمیانگین رتبهدستگاه هاي اجرایی

 پاسخ گویی براي اجرایی دستگاه هاي کارکنان و مدیران به دسترسی بودن کم
2,566الزم راهنمایی هاي ارائه و

 نیاز مورد و غیرطبقه بندي شده اطالعات مستمر انتشار و ارائه میزان کمبود
3,095اجرایی دستگاه هاي توسط شهروندان

 شهروندان حقوق تأمین در فرآیندي و ساختاري زیرساخت هاي به توجه عدم
3,644اداري نظام در

 اداري نظام اقدامات و تصمیمات با ارتباط در مناسب اطالع رسانی سیستم نبود
3,693آن برقراري نحوه و شهروندي حقوق با ارتباط در

 حریم ناقض روش هاي و تبعیض آمیز جناحی، سلیقه اي، رویکردهاي وجود
3,852انسانی نیروي گزینش و جذب فرآیند در خصوصی

 و اجرایی دستگاه هاي تقصیر یا و قصور نتیجه در که خساراتی جبران عدم
4,181است واردشده شهروندان به آنان کارکنان

در بررســی »عوامل مؤثر در اجرایی نشــدن کامل حقوق شــهروندی از سوی 
شــهروندان )جدول 5(« »عدم آشنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق 
خود در چهارچوب منشــور حقوق شــهروندی« به عنوان مهم ترین معیار در نظر گرفته 
شد و مشاهده شد که »وجود تبعیض در استفاده شهروندان از مزایای دولت الکترونیک 

و خدمات الکترونیکی« اهمیت ناچیز دارد.
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جدول 5. نتایج آزمون فریدمن برای عوامل مؤثر در اجرایی نشدن حقوق شهروندی از 
سوی شهروندان

رتبهمیانگین رتبهشهروندان سوي از شهروندي حقوق کامل نشدن اجرایی در مؤثر عوامل
 خدمات و الکترونیک دولت مزایاي از شهروندان استفاده در تبعیض وجود

2,947الکترونیکی

 براي اجرایی دستگاه هاي کارکنان و مدیران به شهروندان مستمر دسترسی بودن کم
3,416الزم راهنمایی هاي ارائه و پاسخ گویی

 دستگاه هاي دسترسی نحوه و خود خصوصی حریم حفظ از شهروندان نگرانی
3,735آنان شخصی اطالعات به اجرایی

  خود شهروندي حقوق به آنان دسترسی نحوه در شهروندان میان در تبعیض
4,054(خاص قومیت هاي و اقوام یا و توان خواه، افراد و زنان مانند)

4,563اداري نظام در شهروندي حقوق شدن برآورده با ارتباط در تبعیض کردن تجربه
  و قومی دوستی، خویشاوندي، روابط از استفاده با تنها این که به شهروندان باور
4,632یابند دست خود حقوق به می توانند اجرایی دستگاه هاي با تعامل در...

 چهارچوب در خود حقوق با شهروندان آشنایی سطح بودن پایین یا آشنایی عدم
4,691شهروندي حقوق منشور

در بررسی »موانع ساختاری در اجرای حقوق شهروندی )جدول 6(« نتایج نشان 
داد که »برخورد ســلیقه ای دستگاه های مجری در پیاده سازی قوانین و مقررات موجود 
در حوزه حقوق شــهروندی« مهم ترین معیار و »کمبود منابع انسانی و بودجه در حوزه 
حقوق شهروندی در نظام اداری در دستگاه های اجرایی« معیاری با اهمیت ناچیز است.
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جدول 6. نتایج آزمون فریدمن برای موانع ساختاری در اجرای حقوق شهروندی
رتبهمیانگین رتبهشهروندي حقوق اجراي در ساختاري موانع
 نظام در شهروندي حقوق حوزه در بودجه و انسانی منابع کمبود
2,847اجرایی دستگاه هاي در اداري

3,056شهروندي حقوق اجراي در محلی مدیریت ظرفیت از استفاده عدم
 حقوق اجراي در مردم نهاد سازمان هاي ظرفیت از استفاده عدم

3,955شهروندي

 نحوه در نابرابري وجود و الکترونیک دولت کامل استقرار عدم
4,114الکترونیک دولت خدمات به شهروندان دسترسی

 اجرا تدوین، در ناظر و مجري قانون گذار، نهادهاي بین ناهماهنگی
4,463شهروندي حقوق حوزه در مقررات و قوانین بر نظارت و

 نظام در شهروندي حقوق مفاد اجراي در موازي نهادهاي وجود
4,662امور اجراي در ناهماهنگی و اداري

 و قوانین پیاده سازي در مجري دستگاه هاي سلیقه اي برخورد
4,931شهروندي حقوق حوزه در موجود مقررات

در بررســی »موانع فرآیندی در اجرای حقوق شهروندی )جدول 7(« مشاهده 
شــد که »اثربخش نبــودن ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شــهروندی« 
مهم ترین معیار و »اثربخش نبودن ارتباط شهروندان با دستگاه های اجرایی )کم بودن یا 

نبودن دسترسی کافی به مدیران و کارکنان(« معیاری با اهمیت ناچیز است.
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جدول 7. نتایج آزمون فریدمن برای موانع فرآیند در اجرای حقوق شهروندی
رتبهمیانگین رتبهشهروندي حقوق اجراي در فرآیندي موانع

 نبودن یا بودن کم) اجرایی دستگاه هاي با شهروندان ارتباط نبودن اثربخش
4,6510(کارکنان و مدیران به کافی دسترسی

5,089اداري نظام در شهروندي حقوق اجراي در شفافیت سطح بودن پایین
 شهروندي حقوق با ارتباط در کارکنان و مدیران آموزش نظام ناکارآمدي

5,258اداري نظام در

 قوانین اجراي عدم یا اجرا براي مناسب تنبیه و تشویق سازوکار نبود
5,417اجرایی دستگاه هاي در شهروندي حقوق

5,456شهروندي حقوق زمینه در سازمانی فرهنگ ارتقاي نظام ناکارآمدي
 حقوق حوزه در عملیاتی برنامه هاي اجراي و تدوین در الزم انسجام نبود

5,565اداري نظام در شهروندي

5,684شهروندان به شهروندي حقوق آموزش در مناسب سازوکار نبود
 حقوق اجراي نحوه نبودن اثربخش یا و کارآمدي سطح بودن پایین

5,783اداري نظام در شهروندي

 از دریافتی پیشنهادهاي و انتقادات و بازخورها نظام به بی توجهی
5,842 ذي نفعان

6,311شهروندي حقوق حوزه مقررات و قوانین اجراي ضمانت نبودن اثربخش

در بررسی »موانع زمینه ای در اجرای حقوق شهروندی )جدول 8(« »وجود جو 
بی اعتمادی از طرف شهروندان نســبت به نظام اداری کشور« به عنوان مهم ترین معیار 
در نظر گرفته شــد و مشاهده شد که »نبودن ثبات مدیریتی در دستگاه های اجرایی در 

نتیجه تغییرات سیاسی در کشور« اهمیت ناچیز دارد.

جدول 8. نتایج آزمون فریدمن برای موانع زمینه ای در اجرای حقوق شهروندی

رتبهمیانگین رتبهشهروندي حقوق اجراي در زمینه اي موانع
 نتیجه در اجرایی هاي دستگاه در مدیریتی ثبات نبودن

2,154کشور در سیاسی تغییرات

 میان در اداري فساد مذموم پدیده روزافزون افزایش
2,533اجرایی دستگاه هاي کارکنان و مدیران

 و مدیران مسئولیت پذیري و پاسخ گویی سطح آمدن پایین
2,592اجرایی دستگاه هاي کارکنان

 نظام به نسبت شهروندان طرف از بی اعتمادي جو وجود
2,741کشور اداري
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در بررسی »مؤلفه های مؤثر در پاسخ گویی یک دولت به الزامات حقوق شهروندی 
)جدول 9(« »مســئولت پذیری دولت« به عنوان مهم ترین معیار در نظر گرفته شــد و 

»شفاف بودن دولت« با اهمیت ناچیز محسوب می گردد.

جدول 9. نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفه های مؤثر در در پاسخ گویی یک دولت به 
الزامات حقوق شهروندی

 به دولت یک پاسخ گویی در در مؤثر مؤلفه هاي
شهروندي حقوق الزامات

میانگین 
رتبهرتبه

3,146دولت بودن شفاف
3,445دولت اثربخشی و کارآمدي

3,444روز دانش و فناوري با آن بودن منطبق و دولت هوشمندي
3,593قدرت از دولت سوءاستفاده منع و دولت بودن سالم
3,612دولت بودن گو پاسخ

3,791دولت پذیري مسئولیت
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برآمد
از نتایج به دســت آمده در این مطالعه دیده می شود که »قانون گریزی« مهم ترین 
مؤلفه ناکارآمد در برقراری حقوق شــهروندی در پرتوی حکمرانی خوب است. هم چنین، 
در مطالعه عوامل مؤثر در اجرایی نشدن حقوق شهروندی از سوی قانون گذاران، ناظران، و 
مجریان به ترتیب »تعدد مراجع قانون گذاری«، »اثربخش نبودن سیستم قضایی در برآورده 
کردن دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، اداری 
و نظارتی«، و » عدم جبران خســاراتی که در نتیجه قصور و یا تقصیر دستگاه های اجرایی 

و کارکنان آنان به شهروندان وارد شده است« از مهم ترین مؤلفه ها هستند.
نتایج تحقیق نشــان داد که شــهروندان نیز به واســطه مؤلفه پراهمیت »عدم 
آشــنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شــان با حقوق خود در چهارچوب منشور حقوق 
شــهروندی« زمینه ای برای اجرایی نشدن کامل حقوق شهروندی ایجاد می کنند. موانع 
اجرای حقوق شهروندی نیز در سه سطح ساختاری، فرآیندی، و زمینه ای مورد بررسی 
قرار گرفت که به ترتیب »برخورد ســلیقه ای دستگاه های مجری در پیاده سازی قوانین 
و مقررات موجود در حوزه حقوق شــهروندی«، »اثربخش نبودن ضمانت اجرای قوانین 
و مقررات حوزه حقوق شهروندی«، و »وجود جو بی اعتمادی از طرف شهروندان نسبت 
به نظام اداری کشور« مهم ترین موانع بر سر اجرای حقوق شهروندی هستند. در نهایت 
»مسئولیت پذیری دولت«، »پاســخ گو بودن دولت«، »سالم بودن دولت«، »هوشمندی 
دولت«، »کارآمدی و اثربخشــی دولت« و »شفاف بودن دولت« به ترتیب بیش ترین تا 

کم ترین نقش را در پاسخ گویی یک دولت به الزامات حقوق شهروندی دارند.
براساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد بین حکمرانی و حقوق شهروندی 
تعاملی ســازنده وجود دارد. رعایت حقوق شهروندی از شــاخصه های حکمرانی خوب 
است. بنابراین حکمرانی موضوعی است درباره نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان های 
اجتماعــی با یکدیگر و ارتباط آن ها با شــهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات که بر رفاه و 
کیفیت زندگی شهروندان تأثیر می گذارد. از جمله اصول پذیرفته شده حاکمیت مطلوب، 
احتــرام به حقوق بشــر و حقوق زنان، رعایت اصل حاکمیت قانــون، وجود فضای آزاد 
سیاســی، مشارکت، مدارا، تساهل و بردباری، پاســخ گویی، شفافیت و کارآمدی و مؤثر 

بودن نظام اداری است.
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