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  چکیده:
هایی همچون ثبات سیاسی و کارایی دولت برخوردار است، از  حکمرانی خوب که از شاخص

ترین موضوعاتی است که در چند دهه اخیر در علم سیاست مطرح شده و ارتباط تنگاتنگی با  مهم
اهمیت نقش دولت باره  رد. نکته قابل توجه در اینسایر موضوعات مطرح از جمله امنیت انسانی دا

در تحقق حکمرانی خوب و نسبت آن با امنیت انسانی است. بر این اساس هدف اصلی در این 
است.  1392- 1400هاي  پژوهش بررسی رابطه بین حکمرانی خوب و امنیت انسانی در ایران در سال

ـ  پیمایشی فیاز نوع توصمقاله  نیدر ا قیروش تحق گیري از مطالعات  باشد و با بهره میی
، شامل اساتید جامعه آماريهاي میدانی صورت پذیرفته است.  اي و بررسی کتابخانه

هاي رشته علوم سیاسی و رشته  گرایشارشد  کارشناسی دانشجویان دکتري وآموختگان و  دانش
به روش  نفر  384عداد فوق بر اساس فرمول کوکران، ت ياز جامعه آمار. باشد می الملل روابط بین

هاي گردآوري شده  گرفتند. همچنین براي تجزیه و تحلیل دادهمورد پرسش قرار تصادفی ساده 
هاي آماري مرتبط با ماهیت پژوهش استفاده گردیده است. نتایج  و آزمون SPSSافزار  نیز از نرم

)، 17.74( حیات آن میزان ثبات و پایداري رژیم سیاسی و احتمال استمرارحاکی از آن است که 
)، شیوه 14.03گذاري ( )، توانایی دولت در سیاست15.29هاي داخلی ( هاي قومی و درگیري تنش

هاي فراروي کشورها  )، وقوع جنگ و بحران13.54انتقال قدرت در سطح باالي نخبگان سیاسی (
دو شاخص هاي  ) از بین گویه13.22)، قابلیت، صالحیت و شایستگی کارگزاران نظام (13.41(

  اند. حکمرانی خوب، بیشترین تأثیر را بر امنیت انسانی طی دوره مذکور داشته
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  مسأله یانب و دمهمق
ها و پیامدهاي زیاد در دو  ها، داللت مفهوم حکمرانی خوب با شاخص 1حکمرانی خوب

 .قرن بیستم وارد قاموس علوم اجتماعی گردید و با پذیرش گسترده مواجه شددهه پایانی 
ها،  شده صریح دولت بینی هاي پیش این مفهوم طبق تعریف بانک جهانی در اتخاذ سیاست

هاي اجرایی در قبال فعالیت خود، مشارکت فعال  گویی دستگاه بوروکراسی شفاف، پاسخ
ري همه افراد در برابر قانون نمود یافته است. در مردم در امور اجتماعی و سیاسی و براب

گیرد که محصول مشارکت سه  اي را دربر می واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده
). در بین 186: 1390نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است (سامتی و دیگران، 

میت باالیی ثبات سیاسی و کارایی و اثربخشی دولت از اههاي حکمرانی خوب  شاخص
ثیر أطور مستقیم از اعمال حکمرانی خوب تهایی که به برخوردار است. یکی از حوزه

پذیرد، حوزه امنیت است. امنیت در درون جوامع از ابعاد مختلفی از جمله امنیت  می
اجتماعی، امنیت سیاسی و ... برخوردار است و رهاورد اصلی حکمرانی خوب نیز در بهبود 

طور مستقیم با بهعنوان یکی از ابعاد اصلی و جامع امنیت به 2ت انسانیامنیت است. امنی
حکمرانی خوب پیوند دارد. با این حال، به رغم پیوند وثیق این دو مفهوم، تاکنون 

هاي اندکی پیرامون رابطه این دو انجام گرفته است. امنیت انسانی که نخستین بار  پژوهش
لحق متخصص اقتصاددان پاکستانی مطرح شد ا محبوبمیالدي از سوي  1994در سال 

 Fukodaحکایت از آزادي از ترس و هراس و نیز بقا، امنیت و آزادي از نیازمندي دارد (
2011: 3 Messineo,and .(  

ترین نقش را در تحقق حکمرانی خوب و نسبت آن با امنیت  در این میان، دولت مهم
یافته دارد. مشاهدات تجربی نشانگر این  ویژه در بین کشورهاي در حال توسعهانسانی به

وجود منازعات در درون مرزهاي کشورهاي در حال توسعه  1990است که از اواسط دهه 
هاي مختلف حکمرانی خوب، وضعیت امنیت انسانی را در ابعاد  ثیرگذاري در شاخصأبا ت

نظامی و  م غیرهاي اعمالی بر مرد ویژه در ارتباط با خشونتاجتماعی، اقتصادي، فردي و به
ثیر قرار داده است. امنیت انسانی از یک سو، امنیت در مقابل أزنان و کودکان تحت ت

گیرد و از سوي دیگر،  اي مانند گرسنگی، بیماري و سرکوب را در بر می خطرات دیرینه
شود که در زندگی روزمره رخ  باري می شامل امنیت در مقابل حوادث ناگهانی و زیان

). بحث از امنیت انسانی هفت مقوله اصلی Reveron & et. al, 2018: 12-13دهند ( می
                                                 
1 good governance 
2 human security 
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محیطی، امنیت و مهم امنیت اقتصادي، امنیت عذایی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست
رسد که تحقق امنیت  به نظر میگیرد.  اجتماعی، امنیت سیاسی و امنیت فردي را در بر می

مین حکمرانی أثیر نقش دولت در تأحور تحت تم گیر و مردم انسانی به مثابه رویکردي همه
گیرد. در واقع این موضوع در شرایطی که حکمرانی خوب در چارچوب  خوب قرار می

ها بسترهاي الزم را براي بهبود شرایط  هایی نظیر ثبات سیاسی و کارایی دولت شاخص
کمرانی در الگوي حخورد. چه این که  کند، بیشتر به چشم می امنیت انسانی فراهم می

هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي،  خوب دولت سعی در تسهیل فضایی مفید در عرصه
بخش خصوصی، شغل، درآمد، محیط زیست به همراه تعامالت سیاسی و اجتماعی دارد که 

  در نتیجه نقش بسزایی در تحقق امنیت انسانی دارد. 
رانی خوب و امنیت بر همین اساس هدف اصلی در این مقاله، بررسی ارتباط بین حکم

ال است که ؤاست و به دنبال پاسخ به این س 1392- 1400هاي  انسانی در ایران طی سال
- 1400هاي  اي بین دو شاخص حکمرانی خوب و امنیت انسانی در ایران در سال چه رابطه

اسی و کارایی و کید اصلی مقاله بر دو شاخص ثبات سیأدر این راستا ت وجود دارد؟ 1392
ثیرسنجی آنها بر ابعاد مختلف امنیت انسانی در ایران است. بدین أدولت و تاثربخشی 
ها و  هاي فوق، سیاست در این دوره در زمینه شاخصتوان گفت که دولت  ترتیب می

رویکردهاي خاصی را دنبال نموده است که رابطه آن با امنیت انسانی قابل سنجش و 
چارچوب مفهومی، عملکرد دولت در عرصه ارزیابی است. بدین منظور در ابتدا ضمن طرح 

حکمرانی خوب و ابعاد مختلف امنیت انسانی در بازه زمانی فوق مورد مطالعه و بررسی قرار 
جامعه هاي پیمایشی با طرح پرسشنامه در بین  داده شده است. در ادامه نیز در بخش یافته

هاي  اسی ارشد گرایشآموختگان و دانشجویان دکتري و کارشن آماري شامل اساتید، دانش
نفر به  384الملل، بر اساس فرمول کوکران تعداد  رشته علوم سیاسی و رشته روابط بین

هاي مستخرج در این  روش تصادفی ساده مورد پرسش قرار گرفتند. در نهایت نیز داده
  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است.  SPSSافزار  بخش، با نرم

  
  پیشینه پژوهش

  یقات داخلیالف) تحق
مفهوم امنیت » گذارانه آن مفهوم امنیت انسانی و ابعاد سیاست«با عنوان  یپژوهش

اش  انسانی را از ابعاد مختلف بررسی کرده و در نحوه نگریستن به امنیت از منظر انسانی
مداقه نموده است. امنیت انسانی در این نگاه امنیت از رویکرد محدود نگرش که امنیت را 
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داند فاصله گرفته و بر رویکرد موسع خود که مبتنی بر  خشونت و ترس میحفاظت از 
ها و آزادي بقا هست مبتنی است. پژوهش استدالل کرده  آزادي از احتیاجات و نیازمندي

گذارانه خود به تجربه زیسته  است که رویکرد امنیت انسانی تالش دارد در رویکرد سیاست
رخالف رویکردهاي رئالیستی و نهادگرایانه است. در افراد نیز توجه نماید؛ موضوعی که ب

ریزي با بافتارها، چندبعدي بودن مفهوم امنیت  نهایت با امنیت انسانی در سطح برنامه
  ).1397درودي و تاجبخش، مندي امنیتی توجه و تأکید دارد (انسانی و شبکه

از در دولت امنیت انسانی و دولت: رهایی از ترس، رهایی از نی«پژوهش با عنوان 
با بیان پارادایم سنتی مطالعات امنیت، مسیر گذار از نگرش سلبی و » گرا اجتماعی توسعه

گرایان  تر در نگاه نوواقع هاي موسع گرایی به نگرش مضیق به امنیت در قالب مکتب واقع
انگاران را  مکتب کپنهاك و سپس نگرش چندبعدي و ایجابی به امنیت در دیدگاه سازه

ه است. تحول کارکردي سیاسی، حقوقی، فرهنکی و اجتماعی دولت در راستاي تبیین کرد
ها از دیگر  مین امنیت انساتی و به بیان وظایف دولت در راستاي تحقق امنیت انسانأت

  ). 1395هاي آن است (رهامی،  بخش
کید بر رویکرد أگرانه و امنیت انسانی؛ با ت رفتارهاي حمایت«پژوهش با عنوان 

هاي مختلف دانسته ید یک نوع تعادل در ساحتؤعتقد است که اگر امنیت مم» اسالمی
هم زننده امنیت شود. بر همین اساس یکی از  تواند بر شود، هر عنصر ضد تعادلی می

عناصري که هم مولود عدم تعادل و هم عاملی براي ایجاد ناامنی است، مسئله محرومیت و 
هاي امنیت انسانی زمینه را براي رشد یکی از چالشفقر در ابعاد گوناگون است که به منزله 

سازد. روي  پارامترهاي مخرب امنیت (همچون جنگ، خشونت و قاچاق انسان) فراهم می
تواند عاملی جهت گرانه و انسان دوستانه میرسد رفتارهاي حمایتدیگر سکه به نظر می

دهقانی فیروزآبادي و هاي اقتصادي و اجتماعی باشد (عرصه ترمیم و کنترل تعادل در
  ).1393 ،سرخیل

ثیر أصدد پردازش ت در» هاي شکننده و امنیت انسانی دولت«پژوهش با عنوان 
هاي شکننده،  هاي شکننده بر امنیت انسانی است. براي این منظور، مفهوم دولت دولت

 ها و چگونگی پیدایش و پیامدهاي آنها بر امنیت انسانی بررسی هاي این نوع دولت شاخص
هاي  ثیر دولتأشده است. همچنین، چگونگی به خطر افتادن امنیت انسانی و سازوکار ت

هاي شکننده به دلیل ناتوانی در ارائه خدمات عمومی  شکننده بر آن بیان شده است. دولت
و انجام کارکردهاي رایج حکومتی در حوزه امنیت و توسعه به بحران امنیت انسانی در 

هاي شناخت امنیت،  زنند. به این دلیل تغییر در نظریه من میجوامع تحت حکومت خود دا
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شدن اصل حمایت و نقش و کارکرد جامعه   هاي دولت ملی و برجسته کید بر کارکردأت
  ).1391فام،  هاي شکننده، ارزیابی شده است (یزدان المللی در برخورد با مشکل دولت بین

  
  ب) تحقیقات خارجی

Akl (2021)  دیدگاهی مبتنی بر امنیت 19ی جهانی کووید حکمران«در پژوهش :
مواجه جهان با بیماري کووید   ثیر حکمرانی جهانی را بر امنیت انسانی در دورهأت» انسانی

المللی  هاي بین ها، سازمان بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دولت 19
قابله با مشکالت جهانی این هاي سنتی را براي م و سایر بازیگران غیر رسمی باید روش

هاي  چنینی براي نیل به حکمرانی جهانی کنار بگذارند. در این چارچوب تشکیل کنفرانس
  المللی براي کاهش مشکالت امنیت انسانی در این رابطه ضروري است. بین

Adger & et. al. (2021)  سعی کرده » امنیت انسانی و مهاجرت محلی«در پژوهش
ختلفی از امنیت انسانی را در بنگالدش تبیین کند. نتایج پژوهش هاي م است تا شاخص

اي نظیر امنیت بهداشتی، ترس از تهدیدات و  هاي چندگانه حاکی از آن است که شاخص
ثیرگذار امنیت انسانی بر أترین متغیرهاي ت گیري داخلی اصلیهمچنین هراس از در

  اند. مهاجرت محلی در این کشور بوده
Lautensach and Lautensach (2020)  امنیت انسانی در امور جهانی: «در کتاب

رویه منابع در سطح جهانی، افزایش  معتقد است که عواقب مصرف بی» ها مشکالت و فرصت
نابرابري و تخریب محیط زیست را به همراه دارد و با تقویت یکدیگر، وضعیت ناامنی در 

قابل بین این روندها تنها در صورتی قطع زند. از منظر نویسنده تقویت مت جهان را دامن می
 هاي فعالی در جهت امنیت محیط زیست برداشته شود. در نتیجه دستور شود که گام می

عنوان هاي قابل اجرا براي توسعه پایدار باید بر اولویت یکپارچگی اکولوژیکی به کارها و مدل
تنی باشد. در حالی که یک الزام براي امنیت محیط زیست و در نتیجه امنیت انسانی مب

هاي کنونی حکمرانی، در زمینه ایجاد پایداري توسعه با ضعف همراه هستند. این امر  مدل
ها و شهروندان در اجراي مسئولیت است در حالی که  دهنده عدم موفقیت دولت نشان

پذیري و مراقبت است. طرح  حکمرانی مطلوب در این زمینه مبتنی بر پایداري، مسئولیت
ملل متحد ارائه توسعه و یست زمحیط کنفرانس  توسط 2000زمین که از سال  منشور
محیطی، عدالت اجتماعی و اقتصادي،  تواند در این راستا ایجاد یکپارچگی زیست میشد، 

  عدم خشونت و صلح را محقق کند. 
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Gasper (2014)  عنوان چارچوبی براي تحلیل امنیت انسانی به«در پژوهش
کید کرده است که حکمرانی أبر این موضوع ت» اقلیممرانی: نمونه تغییر گرا بودن حک ارزش

ثر حقوق بشر، امنیت و توسعه انسانی را ارتقاء بخشد. در این ؤطور مخوب ممکن است به
پژوهش تجزیه و تحلیل امنیت انسانی در زمینه تغیرات اقلیمی در قالب بررسی 

رهنگی و سازمانی انجام شده و نویسنده هاي محیطی، فیزیکی، ف سیستماتیک انواع سیستم
 هاي محیط زیستی بر امنیت انسانی است. گذاري در حوزه ثیر سیاستأتدر صدد ارزیابی 

Howi (2013)  حکمرانی خوب را» امنیت انسانی و حکمرانی خوب«در پژوهش 
شود.  داند که از طریق اقدامات جمعی انجام می انجام اعمالی در جهت منافع دولت می

سسات دولتی و خصوصی، ؤهاي مختلفی است که افراد و م کمرانی در واقع مجموع روشح
عنوان فرایندي مداوم و تکاملی در نظر گرفته کنند. در واقع بهامور مشترك خود را اداره می

شود که به دنبال سازش منافع متضاد است تا از طریق حاکمیت قانون از افراد ضعیف  می
ي ناعادالنه محافظت کند. از نگاه نویسنده در این راه، ابعاد مختلف امنیت بردار در برابر بهره

گیرد. حکمرانی در  ترین آنها را امنیت انسانی دربر می داراي اهمیت است که یکی از مهم
قالب توجه به امنیت انسانی فرایندي است که از طریق آن دولت به تولید یا تسهیل ایجاد 

کند. بنابراین حکمرانی حاکی از نگرانی کسانی  یت اقدام میکاالهاي جمعی از قبیل امن
ویژه مین یا تسهیل این موضوعات حاکم هستند؛ بهأت که هم با امنیت و توسعه و هم تاس

 کنی فقر و گذار به سوي امنیت انسانی. براي ریشه
ها از  توان نتیجه گرفت که بیشتر این پژوهش هاي انجام شده می بندي پژوهش از جمع

هاي   هاي آن را ارزیابی کرده و به چالش بعدي امنیت انسانی و شاخص یک طرف متغیر تک
هاي مختلف بعد  آن در جوامع مختلف و کشورهاي دنیا پرداخته است. اغلب رویکرد دولت

هاي امنیت را  از انقالب اسالمی در ارتباط با حکمرانی خوب و ارتباط آن با سایر جنبه
غم این وجه تفاوت این پژوهش با تحقیقات فوق در وهله اول بررسی کرده است. به ر

هاي حکمرانی خوب در ایران در بازه زمانی مذکور و ارتباط آن با امنیت  بررسی شاخص
ها با رویکرد توصیفی این موضوع را  انسانی است. از منظر روش تحقیق نیز اغلب پژوهش

این پژوهش با استفاده از روش  اند. این در حالی است که در مورد بررسی قرار داده
، SPSSافزار  هاي مستخرج از آن با نرم پیمایشی و تهیه پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده

  ارتباط بین حکمرانی خوب و امنیت انسانی در این دوره بررسی شده است. 
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  پژوهش مبانی نظري
با آن مواجه ها  ترین مسائلی است که دولت هاي آن از مهم حکمرانی و تحقق شاخص

فعالیت اداره یک کشور یا کنترل یک «هستد. در فرهنگ لغت آکسفورد حکمرانی معادل 
آمده است » سسهؤشرکت یا یک سازمان؛ نحوه اداره یک کشور یا کنترل یک شرکت یا م

)Oxford Dictionary, 2021.(  در بین انواع حکمرانی، موضوع حکمرانی خوب در عرصه
این مفهوم از سوي جمله بانک مورد توجه قرار گرفت.  1990دهه کشورداري و توسعه از 

سیاست اعطاي کمک به کشورها مطرح شد  شناسی توسعه و جهانی در راستاي آسیب
)Kaufman and Kraay, 2007 حکمرانی خوب هم شامل دولت و کیفیت فعالیت آن .(

رود؛ تعامل دو  ر میشود و هم با درگیر کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی، از آن فرات می
سویه این بخش براي تحقق حکمرانی خوب ضروري است. دولت وظیفه تمهید محیط 
کارآمد را بر عهده دارد و بخش خصوصی وظیفه تولید اشتغال و درآمد و همچنین جامعه 

هاي  هاي فعال را براي مشارکت در فعالیت مدنی نیز تعامل سیاسی و اجتماعی گروه
فرایندها و «کند. بانک جهانی حکمرانی خوب را  سیاسی آسان می اقتصادي، اجتماعی و

، تعریف »شود نهادهایی که از طریق آنها تصمیمات اخذ و اختیارات در یک کشور اعمال می
گویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت،  ) و شش ویژگی پاسخWorld Bank, 1999نموده (

از جمله منظور اي آن برشمرده است. کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد را بر
ثبات سیاسی در این جا این است که رژیم حاکم بر کشور و رهبران آن تا چه میزان از از 

هاي جاري در صورت تغییر رهبران تا چه میزان استمرار خواهد  ثبات برخوردارند و سیاست
د که ساخت دولت له توجه نموأداشت. در تعیین کارایی و اثربخشی دولت نیز باید به مس

بیند یا خیر.  نیاز از مردم و حوزه عمومی می چگونه است و از این لحاظ آیا خود را بی
موفقیت دولت در انجام وظایف و کیفیت ساختار اداري، صالحیت کارگزاران، انجام خدمات 

 ,World Bank, 2012, Kaufman and kraayعمومی و دوري از فشار سیاسی (
2007.(  

ساز تحقق  ب با توجه به ویژگی و اهداف، نیازمند دولتی است که زمینهحکمرانی خو
ها در این زمینه باشد. در این الگو دولت باید ثبات و پایداري در جامعه  مشارکت همه بخش
هاي قانونی مناسب و اثربخش براي فعالیت بخش عمومی و خصوصی  ایجاد کند، چارچوب

اد کند، نقش میانجی در مصالح عمومی و اثربخشی وضع کند و ثبات و عدالت در بازار ایج
هاي الزم براي  گویی در ارائه خدمات عمومی داشته باشد و نیز دولت باید فرصت و پاسخ

افراد جامعه به منظور بهبود وضعیت خویش، فراهم آورد. در این شرایط اداره دولت از روش 
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). بر 88- 89: 1383پور،  (قلیمدیریت عمومی به روش حکمرانی عمومی تغییر خواهد یافت 
همین اساس مقوله حکمرانی خوب با ابعاد مختلف حاکمیت دولت ارتباط دارد که از جمله 

ها است. امنیت انسانی به موازات  ترین منفعت دولت عنوان اصلیآن امنیت انسانی به
پور  نجاتدار شدن مفهوم امنیت و ترکیب ابعاد غیرنظامی امنیت با مراجع غیردولتی ( دامنه

) و همچنین طرح موضوعاتی نظیر کرامت انسانی که ناظر بر نوع 4: 1397پناه،  و یزدان
مورد توجه قرار گرفت. ریشه امنیت  1990نگرش بر حقوق انسان است در دوره بعد از 

هاي سازمان ملل به ویژه گزارش برنامه عمران ملل متحد در  ها و قطعنامه انسانی به بیانیه
گردد که در آن امنیت انسانی به صورت شرایطی تعریف شد که مردم در  رمیب 1994سال 

: 1388شود، آزاد گردند (شیهان،  آن از قیدوبندهاي روحی و روانی که مانع رشد انسان می
ها و ایمنی در برابر گرسنگی، بیماري، سرکوب  امنیت انسانی در قالب سالمت انسان). 241

هاي اجتماعی در زندگی است  گسیختگی و نابهنجاري  هم و حفاظت افراد در برابر از
امنیت انسانی در واقع با قراردادن شخص انسان و نه دولت ). 26: 1389(نظري و سازمند، 

امنیت ، گامی اساسی در گذار از امنیت سنتی ایجاد نموده است. 1در جایگاه موضوع امنیت
 ،شخصی ،محیطیزیست ،شتیبهدا ،اي شامل امنیت اقتصادي گانه انسانی ابعاد هفت

گیرد که محوریت در تمامی آنها فرد انسانی است  می غذایی را در بر و سیاسی ،اجتماعی
) Adger, 2021؛Maxwell, 1994: 3 .(  

گذاري، امنیت اشتغال و  امنیت سرمایه کید بیشتر برأدر حوزه امنیت اقتصادي ت
حقوقی، و دومی براي آحاد مردم  هاي اقتصادي حقیقی و درآمد است. اولی در سطح بنگاه

شود. امنیت اقتصادي در بستر امنیت انسانی بر محور حداقلی از درآمد تضمین  تعریف می
شده مورد توجه قرار گرفته است. امنیت اشتغال و درآمد در مفهوم طرد هر گونه فشار 

به سطح خارج از کنترل افراد یک جامعه، در مسیر اشتغال و کسب درآمد براي دستیابی 
). در 118: 1395لو،  شود (شریفی طرازکوهی و مصطفی متوسط رفاه اقتصادي شناخته می

گونه که در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل با هدف تضمین حوزه امنیت بهداشتی آن
)، به منزله UNDP, 1994: 27-28هاي ناسالم زندگی ارائه شد ( حفاظت از بیماري و شیوه
هاي زندگی غیربهداشتی است.  ها و سبک داقلی در برابر بیماريتضمین نوعی حفاظت ح

هاي واگیردار را  ویژه شیوع بیماري به 2014سازمان بهداشت جهانی در این زمینه در سال 
المللی  المللی درباره سالمت و بهداشت عمومی مطابق با مقررات بین موجب نگرانی بین

محیطی در واقع به امنیت زیست). 52: 1398بهداشت اعالم کرد (ذاکریان و همکاران، 
                                                 
1 referent object of security 
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عنوان یک سیستم حمایتی ضروري و اي و جهانی به کره منطقهحفاظت و صیانت از زیست
ز منظر امنیت انسانی، هاي بشر به آن بستگی دارد. ا حیاتی که کلیه تشکیالت و فعالیت

سایر محیطی از آن جهت داراي اهمیت است که تخریب محیط زیست بر امنیت زیست
  ).143: 1388گذارد (شیهان،  ثیر میأها از جمله امنیت بشر ت حوزه

امنیت شخصی به مصون بودن فرد از جنگ و خشونت و شکنجه نظر دارد و در زمره 
المللی حقوق مدنی و سیاسی  المللی از جمله در میثاق بین امنیت انسانی در اسناد بین

باره آمده است انسانی سازمان ملل در این مورد اشاره قرار گرفته است. در گزارش توسعه
که هیچ جنبه دیگري از امنیت انسانی براي مردم به اندازه امنیت آنها از خشونت فیزیکی 

تواند در اشکال مختلفی مورد تهدید قرار گیرد که تهدیدات از سوي  حیاتی نیست که می
هاي  دید از سوي گروههاي دیگر (جنگ)، ته دولت (شکنجه فیزیکی)، تهدید از سوي دولت

دیگر مردم (تنش قومی)، تهدید افراد یا باندها علیه افراد یا باندهاي دیگر (جرم، خشونت 
خیابانی)، تهدید علیه زنان (تجاوز جنسی، خشونت خانگی)، تهدید علیه کودکان بر اساس 

 پذیري و وابستگی آنها (کودك آزاري) و تهدید علیه خود (خودکشی، مصرف مواد آسیب
بعد امنیت اجتماعی در حوزه امنیت ). UNDP, 1994: 30مخدر) از آن جمله است (

انسانی ناظر به رهیافتی از امنیت است که بر فرد استوار است. این دیدگاه مدیون بازنگري 
  ).107: 1388جدي و بنیادي در مفهوم امنیت است (شیهان، 

مین آرامش أی به معناي تامنیت سیاسامنیت سیاسی بعد دیگر امنیت انسانی است. 
الزم توسط حاکمیت کشور براي شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدات مختلف 
خارجی و تضمین حقوق سیاسی آنها در مشارکت جهت تعیین سرنوشت سیاسی و 
اجتماعی آنها است. نظام سیاسی براي امکان و تسهیل مشارکت مردم در تعیین سرنوشت 

اید امنیت و حضور آزادانه و برابر آنها را فراهم آورد و کسی را به باور خود و جامعه، ب
سیاسی خاصی وادار نکند. امنیت سیاسی به معناي وجود دستگاه سیاسی است که در آن 
مردم آزادانه و بدون ترس بتوانند مواضع سیاسی و باورهاي خود را هر چند در مخالف 

نند و کسی حق تعرض به دیگران را به دلیل حکومت در چارچوب قوانین موجود بیان ک
). در نهایت امنیت 110- 111: 1395ابراز عقیده سیاسی نداشته باشد (رهبر و سوري، 

شامل تغذیه غذایی بعد دیگري از امنیت انسانی است. امنیت غذایی در تعریف بانک جهانی 
ین زندگی سالم و مأها به غذاي کافی براي ت دسترسی همه مردم در تمام زمانپایدار و 
). با توجه به اهمیتی که امنیت غذایی براي عملکرد Maxwell, 1994: 3( شود فعال می

اند. امنیت غذایی  انسان دارد بسیاري از کشورها حق غذا را رسما مورد شناسایی قرار داده
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کند.  در مورد همه افراد قطع نظر از موقعیت آنها در خانواده، خانه یا جامعه صدق می
هاي  هاي عمر و دوره ها، طی چرخه منیت غذایی وضعیتی مستمر است. باید در تمام زمانا

دستورالعمل ). 231- 232: 1393(برجس،  هاي زمانی وجود داشته باشد فصلی یا سایر بازه
براي  اي را هاي چهارگانه لفهؤاختیاري شوراي سازمان خواربار و کشارزي ملل متحد (فائو) م

عنوان یکی از حقوق بنیادین بشري برشمرده است که عبارتند برغذا به امنیت غذایی و حق
مین غذاي کافی، ثبات غذا، قابل دسترس بودن از نظر اقتصادي و أاز: فراهم بودن یا ت

  ).126: 1395لو،  فیزیکی و مفید و سالم بودن (شریفی طرازکوهی و مصطفی
قش حکمرانی خوب در هاي فوق، نکته مشخص اهمیت ن لفهؤبا در نظر داشتن م

ها نقش اساسی را بر عهده دارند. در  تحقق امنیت انسانی است که در چارچوب دولت
کشورهایی که فرآیندهاي انتخاباتی وجود دارد، دولت بر مبناي مشروعیت و اقتداري که از 

شود، مسئول ارائه خدمات عمومی و ایجاد بستري براي  سوي شهروندان به آن داده می
هاي قانونی باثبات، کارا و منصفانه براي  سانی از طریق ایجاد و حفظ چارچوبامنیت ان
هاي عمومی و خصوصی است. بنابراین نقش دولت در حکمرانی خوب مستلزم توجه  فعالیت

: 1382پور،  زاده و قلی به ثبات سیاسی در کنار ارزش کارایی و اثربخشی است (شریف
هایی  تواند امنیت انسانی را در حوزه وب میتحقق حکمرانی خ). چه این که 103- 104

تحقق بخشد. حکمرانی اجتماعی یه تقویت سرما، کاهش محرومیت و عدالتنظیر ارتقاء 
تضمین این دارد که هدف آن ارتقا ارزشها و اصولی ثیر قابل توجهی بر أخوب همچنین ت

دي و اجتماعی له است که همه شهروندان بدون تبعیض و برابر به حقوق اساسی اقتصاأمس
هاي حکمرانی  داشته باشند. این در حالی است که وضعیت نامناسب شاخصدسترسی 

اعمال تبعیضهاي منفی ، فقر و درآمد اندك کشور، توسعهنیافتگیخوب با پیامدهایی مانند 
مشروعیتزدایی از حکومت و ثبات ، یا اقوام یا مناطق جغرافیاییها  هبرخی گرورانی  و برون

  ).74- 75: 1391همراه است (کریمی مله، ناتوانی در ارائه خدمات ، سیاسی اندك
  

  پژوهش شناسیروش
گیري از  باشد و با بهره پیمایشی میـ  روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی

هاي میدانی صورت پذیرفته است. چنانکه در تدوین  اي و بررسیمطالعات کتابخانه
ها اسنادي  آوري اطالعات به صورت بررسی قیق، جمعهاي توصیفی و مباحث نظري تح یافته

گیري شده است. جامعه هاي میدانی نیز از ابزار پرسشنامه بهره بوده و براي گردآوري یافته
آموختگان و دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد  آماري در این مقاله شامل اساتید، دانش
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باشند. از جامعه آماري فوق بر  لل میالم هاي رشته علوم سیاسی و رشته روابط بین گرایش
نفر به روش تصادفی ساده مورد پرسش قرار گرفتند.  384اساس فرمول کوکران، تعداد 

هاي  و آزمون SPSSافزار  هاي گردآوري شده نیز از نرم همچنین براي تجزیه و تحلیل داده
رسشنامه از براي تعیین روایی پآماري مرتبط با ماهیت پژوهش استفاده گردیده است. 

نفر متخصص درخواست شد مربوط بودن هر گویه را از نظر خود بر اساس سه  10تعداد 
مشخص کنند. » ضرورتی ندارد«و » مفید است ولی ضروري نیست«، »ضروري است«طیف 

باشد، این مقدار  0.62بایست  متخصص می 10از آنجا که حداقل مقدار روایی براي تعداد 
باشد، بنابراین پرسشنامه داراي روایی قابل  می 0.86شنامه برابر با هاي پرس در مجموع گویه

همچنین براي بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده قبول است. 
یا بیشتر باشد پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است،  0.7است. اگر ضریب آلفاي کرونباخ 

ایی متوسطی برخوردار است. از آنجا که مقدار ضریب آلفاي باشد از پای 0.7تا  0.5اگر بین 
بوده،پرسشنامه داراي پایایی بسیار مناسبی  0.926هاي پرسشنامه برابر با  کرونباخ براي گویه

  است.
  

  1392-1400هاي  ثبات سیاسی و کارایی دولت در ایران در سال
لیون نفر در آن می 36که در مجموع حدود  1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

درصدي مردم در انتخابات بود، حسن روحانی با  72.7دهنده حضور  شرکت کردند و نشان
انتخاب شد. در  عنوان رئیس جمهوري به پیروزي رسید و بهأهزار ر 613میلیون و  18

انجام شد، از  1396اردیبهشت ماه  29انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوري نیز که در 
 549میلیون و  23با حسن روحانی  ي گرفته شده، مجدداًأن رمیلیو 41از مجموع بیش 

ي به ریاست جمهوري برگزیده شد و حکم تنفیذ خود را از رهبر جمهوري أر 616هزار و 
روحانی در ابتداي ریاست جمهوري درباره حکمرانی خوب چنین اسالمی دریافت کرد. 

هاي  یت قانون، رعایت حقوق و آزاديحکمرانی شایسته، مشتمل بر حاکم«اظهار نمود: 
گویی در برابر جامعه، شفافیت در مدیریت و عرضه اطالعات، مبارزه با  مدنی مردم، پاسخ

ثر و کارآمد در جامعه و بازار ؤثباتی سیاسی، مداخله م فساد، کنترل خشونت و مقابله با بی
شت خویش، ثر مردم در سرنوؤدر عین رعایت حقوق شهروندي، و تضمین مشارکت م

مندي از این  آرمانی قابل احترام در جامعه بشري است و ملت بزرگ ایران نیز شایسته بهره
کوشد این مطالبه مردم  نوع حکومت و حکمرانی و مطالبه ایشان است. دولت یازدهم نیز می

هایی که با اقدام دولت و مردم ایجاد  هاي موجود جامعه و ظرفیت را در بستر ظرفیت
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تواند دولتی مقتدر و در  نبال کرده و محقق سازد. تحقق حکمرانی شایسته میشود، د می
گو در داخل ایجاد کند و از همین مسیر راه را بر  گزار و پاسخ عین حال خدمت

  ).1- 2: 1392(روحانی، » هاي خارجی ببندد طلبی فزون
نونی در الگوي حکمرانی خوب، دولت باید ثبات و پایداري سیاسی را در چارچوب قا

هاي عمومی و خصوصی برقرار سازد، ثبات و امنیت و عدالت را در  مناسب براي فعالیت
گري و روي آوردن به نقش حمایتی، اداره دولترا  جامعه ایجاد کند و با کاهش نقش تصدي

آمیز نخبگان  به روش حکمرانی خوب تغییر دهند. نبود ثبات سیاسی و گردش مسالمت
هاي ملی و محلی خواهد شد (مکوندي و همکاران،  ی دولتدرپ موجب ظهور و سقوط پی

در بررسی ثبات سیاسی دولت، مطابق با اصل نهم قانون اساسی جمهوري  ).928: 1397
ناپذیر  اسالمی ایران، آزادي، استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک

تفاده از آزادي به استقالل باشند و هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام اس می
اي وارد نماید. همچنین  سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، نظامی و تمامیت ارضی ایران خدشه

هاي مشروع را  هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور، آزادي
ي نیز بر کرامت انسانی و برابر 19هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. در اصل 

بر  24الی  22بر برابري زن و مرد در کلیه حقوق، اصول  20حقوق تمام مردم ایران، اصل 
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل مردم از تعرض، ممنوعیت تفتیش 

هاي شاخته  به آزادي احزاب و اقلیت 26اخذه، آزادي نشریات و مطبوعات و اصل ؤعقاید و م
نیزحق انتخاب وکیل براي طرفین دعوا، حکم  38الی  35ول کید شده است. در اصأشده ت

به مجازات از طریق دادگاه صالح، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه براي گرفتن اقرار یا کسب 
  ).21: 1400کید شده است (زارعی و آرایی، أت اطالع،

 ویژه در چهار ساله اول با توجه به رویکردهاي یازدهم و دوازدهم به در دوره دولت
 فرما شد. ها حکم هاي مختلف و سیاست گرایی تا حدي ثبات در بخش اعتدال دولت مبنی بر

ثیرگذار بود أدر ثبات سیاسی این دوره ت 1396هاي دي  با این حال وقایعی مانند ناآرامی
). در این دوره کلیت نظام سیاسی با ثبات همراه بود، اما 99: 1398(صفریان و همکاران، 

اي که دولت  اي با عنوان دوگانه اعتراض و ثبات سیاسی مواجه شد. به گونه لهأکشور با مس
قرار گرفت. دلیل عمده  1399و  1398، 1396هاي  در معرض اعتراضات سیاسی در ناآرامی

درپی و  گذاري و افزایش پی ثباتی اقتصاد، عدم کارآمدي دولت در سیاست این اعتراضات، بی
هاي  نیز بازار نوسانی ارز بود. سیاست قدرت انند بنزین وقیمت کاالهاي مصرفی م نوسان در

، بازگشت 1+5اي بین ایران و  المللی در قبال ایران از جمله خروج آمریکا از توافق هسته بین
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ثیر باالیی بر این روند أآمریکا، ت ها علیه ایران و اعمال سیاست فشار حداکثري تحریم
  داشت. 

کند که در آن اتالف منابع وجود ندارد،  را ترسیم میکارایی و اثربخشی نیز چارچوبی 
گیرد و همان تولیدات بین مصارف  تولیدات مربوطه با کمترین هزینه ممکن صورت می

ها بیشترین منافع و مطلوبیت ممکن را  کننده شود که مصرف اي توزیع می گونهمختلف به
جهت اقتصادي توجیه کافی کسب کنند. لذا سیستم هم از لحاظ فنی کارآمد است و هم از 

اصل اول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ). 97: 1398وفا و همکاران،   دارد (زاهدي
نیز اداره  59بر مشارکت مردم در تصویب این قانون با اکثریت باال اشاره دارد. اصل ششم و 

شود.  می پرسی حاصل کشور را بر اتکاي آراي عمومی دانسته که از طریق انتخابات و همه
قانون اساسی که مشارکت در تشکیل شوراها و عضویت در آنها را اشاره  100اصول هفتم و 

بر  59و  44کرده نیز بر جنبه شورایی بودن اداره امور کشور در گستره مختلف آن و اصول 
 گیري و هاي اقتصادي و نیز مشارکت در فرایند تصمیم مشارکت شهروندان در فعالیت

همچنین حق شهروندي، حق تکثر آرا و  ؛کید داردأپرسی ت ز طریق همهسازان ا تصمیم
  ).  20: 1400اند (زارعی و آرایی،  آزادي بیان هم در اصول مختلف مورد توجه قرار گرفته

روحانی در حوزه نظام اداري، با احیاي   دولت 1392- 1400هاي  در ایران طی سال
سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع اصالح سازمان مدیریت، سازمان اداري و استخدامی و 

قانون برنامه ششم توسعه اجرا شد که کاهش حجم نظام  28و نیز ماده  2و  1نظام اداري 
). با این 96: 1398اداري و کارآمدتر شدن آن را به همراه داشت (صفریان و همکاران، 

ا افت مواجه شد. گسترش تشکیالت دولت ب هاي دولتی به واسطه وجود کارایی دستگاه
اصلی آن نیز کاهش مشارکت مردم در توسعه، کاهش میزان حقوق و دستمزد  پیامدهاي

کاهش مقبولیت  کارگران، افت کیفیت ارائه خدمات به دلیل نبود رقابت در بخش دولتی،
دولت، تغییر نسبت بودجه جاري و عمرانی، افزایش سهم دولت از ظرفیت اشتغال کشور و 

ثباتی  نیز تمرکز بوروکراسی، بی ساالري نفوذ بود. در عرصه دیوان اي ذيه افزایش گروه
هاي ضمن خدمت  توجهی به کیفیت نیروي انسانی و عدم توجه به آموزش مدیریت، کم

با این حال، نظر رئیس جمهور و ). 1-3: 1398منجر به عدم تحقق کارآمدي شد (طاهري، 
دولت به گونه دیگر بود. رئیس جمهور  مسئولین دولت در این دوره در مورد کارآمدي

اگر کسی امروز مدعی «گفت:  1398تیر  23در سخنرانی خود در شهر شیروان در  روحانی
شود دولت ناکارآمد است و نتوانسته به مشکالت مردم توجه کند، سخنی ناصحیح و ناروا 

  ».بر زبان آورده است
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 1هاي کاالها و خدمات مصرفیشاخص بارزیابی کارایی دولت در این دوره با بررسی 
 30.5شود. دولت یازدهم امور مملکت را به لحاظ اقتصادي با نرخ تورم  بیشتر مشخص می

به  1396از دولت قبل تحویل گرفت. با اقدامات دولت، نرخ تورمدر سال  1391در پایان 
کشور و کارگزار داخل  ـ ثیر عوامل ساختارأرسید. اما در دوره دولت دوازدهم، تحت ت 9.6

خود را از دست داد.  ویژه در دو سال پایانی، دولت کاراییبه گر خارج کشور عوامل مداخله
هاي اقتصادي ایران، نرخ تورم در سال  گیري مجدد تحریم طوري که از منظر دولت با اوجبه

رسید. از منظر دولت، عوامل ساختاري داخلی نظیر  41.2به  1398و  31.2به  1397
قوه  ن ارکان قدرت در مواجهه با سیاست خارجی، شرایطی را تحمیل کرد کهچندقطبی بود

هاي  مجریه نیز نتوانست کاري از پیش ببرد. در نهایت نیز تضادهاي داخلی با سیاست
اقتصادي و تضاد با کشورهاي خارجی و تحریم مجدد ایران، باعث افزایش نرخ تورم شد 

  ). 67- 68: 1400(نودیجه و همکاران، 
  

   1392-1400هاي  یت امنیت انسانی در ایران در سالوضع
توان  گونه که در بخش مبانی نظري توضیح داده شد، براي امنیت انسانی میهمان

محیطی، امنیت سیاسی،  هفت حوزه اصلی امنیت اقتصادي، امنیت بهداشتی، امنیت زیست
در بعد امنیت امنیت اجتماعی، امنیت شخصی و امنیت غذایی را برشمرد. دولت ایران 

هاي اقتصاد مقاومتی براي افزایش  لفهؤگیري از م ضمن بهرهاقتصادي، بازه زمانی مذکور 
صدد برآمد تا از طریق دیپلماسی کارآمد، بسترهاي الزم براي  استقالل اقتصادي ایران، در

رشد  1396مین و ارتقاي امنیت اقتصادي را هموار سازد. نتایج این رویکرد در پایان أت
درصد، رشد  10درصد به کمتر از  40درصد، کاهش نرخ تورم از  7تصادي ساالنه اق

گذاري خارجی بود  میلیارد دالر سرمایه 12صادرات نفت به سطح پیش از تحریم و جذب 
شرایط اقتصادي با  1396). اما از سال 90- 91: 1400(سمیعی اصفهانی و همکاران، 

هاي متعدد در بین مدیران  اي که وجود ناکارآمدي تغییرات قابل توجهی همراه شد. به گونه
ثیرات نامطلوب أ، تها اي و بازگشت تحریم دولت به همراه خروج ترامپ از توافق هسته

رسیدن نرخ  ترین آنها جاي گذاشت که یکی از مهم فراوانی بر شرایط اقتصادي مردم بر
  ).1- 3: 1400بود (صادقی،  1398در سال  6.1به  رشد اقتصادي کشور

                                                 
1 CPI 
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این طرح به طرح دولت، طرح تحول سالمت بود. ترین  مهمدر حوزه امنیت بهداشتی 
هاي سالمت در بخش دولتی به  دنبال اجراي فاز دوم هدفمندي و با هدف کاهش هزینه

منظور بهبود ارائه خدمت و افزایش رضایت مردم در حوزه خدمات سالمت به اجرا درآمد. 
هاي دولتی، برنامه ترویج زایمان  تري در بیمارستانکاهش میزان پرداختی بیماران بس

هاي دولتی، حمایت از ماندگاري پزشکان در  طبیعی، ارتقاي کیفیت هتلینگ در بیمارستان
هاي دولتی و ... از اهداف  مناطق محروم، حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان

همچنین  ؛)14/05/1400اختصاصی طرح تحول سالمت بود (سایت روزنامه دنیاي اقتصاد، 
ارائه کرد، برخی تهدیدهاي امنیت انسانی در حوزه  1396اي که دولت در سال  در برنامه

هاي واگیردار و  هاي قلبی و عروقی، بیماري امنیت بهداشتی از قبیل افزایش بیماري
با  ).16- 17: 1396(روحانی، هاي روانی و ... نام برده شد  تحرکی، اختالل مشکالتی نظیر کم

ترین چالش امنیت بهداشتی ایران در این دوره  گیري بیماري کرونا، مهم همهاین وجود، 
طور رسمی از سوي دولت اعالم به 1398بهمن  30بود. شیوع ویروس کرونا در ایران در 

ستاد ملی مقابله با بیماري کرونا را به ریاست  1398روحانی در اسفند شد و رئیس جمهور 
  ید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل داد. سع

ها و اصول  مشی عنوان یکی از خطتوجه به محیط زیست را به 1392دولت در سال 
ترین دستاوردهاي دولت در این حوزه  مهم ).2: 1392(روحانی،  کلی برنامه خود اعالم کرد

همکاري در تدوین  فزوده،هاي سبز در الیحه ارزش اتصویب فصل مالیاتتوان  را می
 هاي کلی نظام در بخش محیطهاي کلی نظام در حوزه محیط زیست براي سیاست سیاست
کربن  تهیه سند اقتصاد کم عالی حفاظت محیط زیست، احیاء و فعال کردن شوراي زیست،

سازي اقتصاد سبز، تثبیت جایگاه محیط زیست  ت وزیران براي نهادینهأو تصویب آن در هی
مدت و بلندمدت کشور، تدوین و  گذاري و تعیین اهداف میان ریزي، سیاست ام برنامهدر نظ

تصویب الیحه هواي پاك و تقدیم آن به مجلس، تدوین و تصویب الیحه خاك و تقدیم آن 
زیستی و تقدیم آن به مجلس و تدوین و   به مجلس، تدوین و تصویب الیحه ارزیابی محیط

نیز  1396از سال  ها و تقدیم آن به مجلس برشمرد. تصویب الیحه حفاظت از تاالب
گیري در کمیته  پیگیري براي تصویب لوایح محیط زیستی در مجلس، اصالح روند تصمیم

وري در مصرف منابع  نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی، ارائه حکمرانی و بهره ماده دوم آیین
دستور کار قرار داد. در عرصه  آب و پیشبرد اقتصاد سبز در ارتباط با محیط زیست را در

مقابله با آلودگی هوا نیز اقداماتی همچون حذف توزیع بنزین پتروشیمی و جایگزینی آن با 
کاهش  دستگاه تاکسی فرسوده، 40000، جایگزینی 4بنزین و گازوییل استاندارد یورو 
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امه پاریس ن تصویب موافقت هاي کشور و جایگزینی با گاز طبیعی، مصرف مازوت در نیروگاه
نامه  اي و ارائه آن به مجلس، تهیه و تصویب برنامه و آیین براي کاهش گازهاي گلخانه

غبار  و هاي داخلی گرد اجرائی مقابله با گرد و غبار در دولت و اجراي برنامه شناسایی کانون
  ).139- 143: 1396انجام شد (روحانی،  استان کشور 12در 

افزایش مشارکت مردم و تضمین هدافی چون دولت ادر حوزه امنیت سیاسی نیز 
آمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی  ساالري، همزیستی مسالمت مردم

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،  ایران اسالمی؛ ایجاد آرامش براي فعاالن عرصه
هاي عمومی  ديگرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی، تضمین حقوق و آزا تبدیل قانون

سازي حقوق شهروندي را در این زمینه در دستور کار قرار  مصرح در قانون اساسی و نهادینه
هایی از  تدوین منشور حقوق شهروندي و افزایش اجرایی شدن بخش). 1392داد (روحانی، 

هاي سیاسی و مدنی، افزایش دسترسی  حقوق ملت در قانون اساسی نظیر توسعه آزادي
هاي  فضاي مجازي، احترام به حقوق اقلیت اي اطالعات، مقابله با فیلترینگ سلیقهآزادانه به 

مذهبی، احترام به تنوع قومی جامعه ایران و رعایت حقوق اقوام، مقابله با مداخله در زندگی 
 مردم، حمایت از حقوق زنان، بکارگیري زنان در مناصب دولتی نظیر عضویت در کابینه و ...

  ).82- 84: 1396(روحانی، هاي دولت در این حوزه است بخشی از دستاورد
اقتصادي دولت  ـ طور کلی پایگاه اجتماعیبهدر بعد امنیت اجتماعی امنیت انسانی، 

به ریاست جمهوري حسن روحانی بیش از طبقات فرودست، در بین طبقات متوسط به باال 
اي  ران را به مثابه جامعه). با این وجود، وي سعی کرد جامعه ای1: 1399بود (عبداللهی، 

ها در کنار  هاي مذهبی متفاوت با زبان و فرهنگ متکثر قرن متنوع که در آن اقوام و گروه
مین أاند، به رسمیت بشناسد. دولت قائل به امکان ت آمیز داشته هم زیست مسالمت

ظ و کید بر حفأبود. لذا با ت همبستگی، وحدت، تمامیت ارضی و رشد یکپارچه در این تکثر
شینه هاي فرهنگی و پی بخشی نظیر اسالم، خط و زبان فارسی، سرمایه تقویت عناصر وحدت

وحدت ملی در عین کثرت فرهنگی ایرانیان دانست و کوشید  أتاریخی همه ایرانیان را منش
). دولت 95: 1400تا حافظ انسجام اجتماعی و ملی باشد (سمیعی اصفهانی و همکاران، 

مین أاین حوزه انجام داد که اجرایی شدن طرح نظام چندین الیه تبرخی اقدامات را در 
اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان، اجراي طرح تحول سالمت و اجراي بیمه سالمت 

هاي  اما وجود ناکارآمدي و سیاست ؛)105- 111: 1396فراگیر از آن جمله بود (روحانی، 
امنیت اجتماعی همراه بود. توزیع  ثیرات مستقیم برأضعیف اقتصادي در این دوره، با ت

شود، گویاي این  درآمد در جامعه که براي سنجش آن از شاخص ضریب جینی استفاده می
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ها و  وضعیت است. توزیع درآمد در این دوره با کاهش ضریب اصابت هدفمندي یارانه
که رسید  0.3992نیز به  1398و در  0.4093به  1397هاي خانوار تا سال  افزایش هزینه

ثیر مسائل اقتصادي در امنیت أباال داشت. مصداق ت اًحکایت از شکاف طبقاتی نسبت
بود. نوع مواجه رئیس جمهور با تبعات سیاسی، امنیتی و ضرر  1398 اجتماعی، وقایع آبان

  ).4: 1399مل بود (عبداللهی، أمالی و جانی که رخ داد قابل ت
اي که در ابتداي این دوره از  ر برنامهدر رابطه با بعد امنیت شخصی امنیت انسانی، د

هاي اجتماعی که متوجه افراد است اشاره شد (روحانی،  سوي دولت ارائه شد، به آسیب
ثر بر این بعد امنیت انسانی، خشونت علیه افراد ؤمتغیرهاي م). از جمله 16-15: 1396

ر دسترس است. هر چند آمار مشخصی از میزان واقعی خشونت علیه افراد در ایران د
خود در مورد  2017المللی گالوپ در گزارش سال  سسه نظرسنجی بینؤم نیست، اما

ترین کشور دنیا  عنوان عصبانیکشور مورد بررسی به 142را بین  احساسات جهانی، ایران
سسه ؤم 2019در گزارش سال درصد جمعیت آن عصبانی هستند.   50معرفی کرد که 

اند.  تان و عراق سومین ملت عصبانی در جهان قرار گرفتهگالوپ نیز، ایران بعد از ارمنس
و در پی آن قرنطینه افراد در شرایط  1398عالوه بر این، شیوع ویروس کرونا بعد از سال 

ثیرگذار بر امنیت شخصی بود. در نهایت در أجود امکانات مناسب، از موضوعات تعدم و
گیر مواجه بود. طبق  با کاهش چشممورد امنیت غذایی نیز، ضریب امنیت غذایی در کشور 

برآورد مقدار مصرف کاالهاي اساسی در کشور: «نتایج پژوهش مرکز آمار ایران با موضوع 
در دوره دولت روحانی، سرانه مصرف کاالهاي اساسی همچون گوشت » 1390- 1400

 روبرو بود (قصوري و  طیور، شیر، محصوالت لبنی، روغن، قندوشکر، برنج و ... با کاهش
تعطیلی طرح راهبردي توسعه کشاورزي در ایران، کاهش ). 7- 9: 1399نازي،  قاسمی غنچه

سازي کشاورزي از دالیل اصلی کاهش  کاهش علمی تولید محصوالت اساسی مانند گندم و
   امنیت غذایی کشور در این دوره بود.

  
  هاي پیمایشی یافته

رانی خوب و امنیت انسانی هاي حکم در این مقاله به جهت بررسی رابطه میان شاخص
گویه در قالب پرسشنامه تدوین و میان جامعه آماري توزیع گردید. در  11در ایران تعداد 

هاي پرسشنامه خواهیم  گویههاي عمومی پاسخگویان و بررسی  ادامه به تبیین ویژگی
  .پرداخت
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  هاي عمومی پاسخگویان ویژگی
  ساله،  50تا  40درصد  39.8 ساله، 40تا  30درصد  46.4از منظر وضعیت سنی

  ساله و باالتر هستند. 50درصد نیز  3.6ساله و  30تا  20درصد  10.2
  ،درصد  38درصد داراي مدرك فوق لیسانس،  43.2از منظر میزان تحصیالت

  درصد دکتري و باالتر هستند. 18.8دانشجوي دکتري و 
  ارمند بخش درصد ک 23.2درصد کارمند دولت،  33.1از منظر وضعیت اشتغال

درصد نیز به سایر  9.9درصد دانشجو و  16.1درصد مدرس دانشگاه،  16.1خصوصی، 
 اند. مشاغل مشغول بوده

  
  هاي پرسشنامه بررسی گویه

  شاخص کارآیی و اثربخشی دولت
  کیفیت تهیه و تدارك خدمات عمومی

ت، هاي عمومی اس با توجه به ارزش کارکردي خدمات عمومی که همانا رفع نیازمندي
اي براي حکومت  نارسایی در نظام ارائه خدمات عمومی و ناکارآمدي آن، تبعات گسترده و پیچیده

شود و در پاسخ به نیازها و مطالبات  خواهد داشت. این موضوع سبب کاهش اعتماد عمومی می
شود و از سوي دیگر نشان از عدم  عمومی مردم، از سویی منجر به اختالل نظم عمومی می

ها در نحوه  تر، مشروعیت دولت ها و در افقی وسیع حکومت دارد. امروزه کارآمدي دولتکارآمدي 
 16.4درصد زیاد،  17.7درصد در حد بسیار زیاد،  42.4شود.  ارائه خدمات عمومی ارزیابی می

ثیر کیفیت تهیه و أدرصد در حد خیلی کم ت 8.1درصد در حد کم و  15.4حدودي و  درصد تا
  اند. ثیرگذار دانستهأی را بر امنیت انسانی تتدارك خدمات عموم

  
  کیفیت تهیه و تدارك خدمات عمومی: 1جدول 

  واریانس  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  8.1  15.4  16.4  17.7  42.4 درصد  1.398  1.182  3.46  31  59  63  68  163  تعداد

  )1401دگان، هاي میدانی نگارن : (یافتهمنبع
  

  چگونگی نظام اداري
هاي دولت و حکمرانی خوب در زمینه نظام اداري و چگونگی آن  یکی از کارآمدي

درصد در حد بسیار  38شامل شفافیت نظام اداري، به روز بودن و ... است. پاسخگویان 
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درصد در  5.2درصد در حد کم و  15.4درصد تا حدودي،  20.1درصد زیاد،  12.4زیاد، 
 اند. کم چگونگی نظام اداري را بر امنیت انسانی در ایران در این دوره موثر دانستهحد 

  
  چگونگی نظام اداري :2جدول 

  واریانس  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  5.2  15.4  20.1  21.4  38 درصد  1.298  1.139  3.55  20  59  77  82  146  تعداد

  )1401هاي میدانی نگارندگان،  فتهمنبع: (یا
  

  میزان استقالل خدمات عمومی از فشارهاي سیاسی
ها باید بتوانند خدمات عمومی را براي شهروندان افزایش دهند، با تعامالت خود  دولت

ها، ثبات سیاسی را در کشور فراهم آورند و زمینه تحقق  در طرح و اجراي سیاست
درصد در حد بسیار زیاد،  36.2نی را فراهم نمایند. مین امنیت انساأحکمرانی خوب و ت

درصد در حد کم و بسیار کم  8.17درصد تا حدودي و  16.4درصد در حد زیاد،  28.6
ثر ؤمیزان استقالل خدمات عمومی از فشارهاي سیاسی را بر امنیت انسانی در ایران م

 اند. دانسته
  

  یاسیمیزان استقالل خدمات عمومی از فشارهاي س :3جدول 
  واریانس  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  7.3  11.5  16.4  28.6  36.2 درصد  1.243  1.115  3.43  28  44  63  110  139  تعداد

  )1401هاي میدانی نگارندگان،  منبع: (یافته
  

  قابلیت، صالحیت و شایستگی کارگزاران نظام
هاي علوم و فنون، و  ها، با توجه به تفکیک شاخه ایستگیها و ش در نظر گرفتن تخصص

هاي کاري از یکدیگر، از ضروریات زندگی است و جامعه بدون آن و با  جدا شدن عرصه
برد. استفاده از نیروهاي شایسته، از ابزارهاي  به جایی نمی  راه» همه فن حریفی«فرهنگ 

ناخواه بر پایه  دي و چه اجتماعی خواهها است. هر رفتار انسانی، چه فر مهم کارآمدي دولت
ها در بطن حکومت رعایت نشود،  ها و شایستگی ها استوار است، اگر ارزش یک سلسله ارزش

ثیر این أگویان ت شود. پاسخ آنان مختل می شوند و امنیت اجتماعی افراد جامعه متضرر می
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درصد تا حدودي، 23.4درصد زیاد،  3.26درصد بسیار زیاد،  32گویه بر امنیت انسانی را 
  اند.  درصد در حد بسیار کم دانسته 9.2درصد کم و  15.4

  
  قابلیت، صالحیت و شایستگی کارگزاران نظام :4جدول 

  واریانس  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  2.9  15.4  23.4  26.3  32 درصد  1.240 1.114  3.64  11  59  90  101  123  تعداد

  )1401هاي میدانی نگارندگان،  منبع: (یافته
  

  گذاري توانایی دولت در سیاست
کننده  ترین بازیگر هماهنگ عنوان مهمدولت با ویژگی و کارکردهاي خاصی که دارد به

آورد. نقش دولت در  زمینه توسعه و رفاه را فراهم می گذاري در جامعه، گر سیاست و تنظیم
درصد  65.6کند. زیرا که  یید میأگویان این نظر را ت است و آمار پاسخاین زمینه بسیار مهم 

درصد در حد کم و بسیار کم،  7.18درصد تا حدودي و  25.5در حد بسیار زیاد و زیاد، 
میانگین استخراج شده براي این گویه اند.  لفه را بر امنیت انسانی بیان نمودهؤثیر این مأت

  باشد. می 1.011نیز برابر با و انحراف معیار  3.77برابر با 
 

  گذاري توانایی دولت در سیاست: 5جدول 
  واریانس  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  3.9  4.9  25.5  26.8  38.8 درصد  10.23 1.011  3.77  15  19  98  103  149  تعداد

  )1401هاي میدانی نگارندگان،  منبع: (یافته
  
  هاي مدیریتی در ارتباط با حاکمیت قانون تصمیم

چه هنگام به  باره است که چه کسی، چه چیزي، چگونه، کجا وگیري در این تصمیم
هاي درست در واقع مبین کارآیی و اثربخشی دولت است. در پاسخ به  دست آورد. تصمیم

ن کردند و ثیر این گویه را در حد متوسط، کم و بسیار کم بیاأدرصد ت 32ال فقط ؤاین س
لفه بر امنیت ؤثیر این مأدرصد گزینه زیاد و بسیار زیاد را انتخاب نمودند که نشان از ت 68

  انسانی دارد.
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  هاي مدیریتی در ارتباط با حاکمیت قانون تصمیم :6جدول 
  واریانس  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  3.9  4.9  25.5  26.8  38.8 درصد  10.23 1.011  3.77  15  19  98  103  149  تعداد

  )1401هاي میدانی نگارندگان،  منبع: (یافته
  

  عدالت مدیریتی و قضایی
طور مساوي در جامعه پخش کنند. همچنین با به ها باید امکانات جامعه را دولت

مناسب، تعامل دولت با بخش خصوصی و نهادهاي مدنی از طریق دستیابی به الگو و معیار 
ثیر أعدالت مدیریتی و قضایی و ... را در جامعه اشاعه بخشند. جدول و نمودار زیر بیانگر ت

  عدالت مدیریتی و قضایی بر امنیت انسانی در ایران است.
  

  عدالت مدیریتی و قضایی :7جدول 
  واریانس  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  2.1  7.3  18  34.4  38.3 درصد  0.866 0.931  3.63  8  28  69  132  147  تعداد

  )1401هاي میدانی نگارندگان،  منبع: (یافته
  

  شاخص ثبات سیاسی
 میزان ثبات و پایداري رژیم سیاسی و احتمال استمرار حیات آن

کارآمدتر باشند و ثبات سیاسی بیشتر، حاکمیت قانون  گوتر و هر اندازه که دولت پاسخ
هاي داراي  شود. وجود دولت تر و فساد محدودتر شود، حکمرانی خوب برقرار می دهگستر

کند.  پشتوانه انتخاب و اعتماد مردمی، رژیم سیاسی حاکم را از ثبات کافی برخوردار می
درصد  3.1درصد در حد متوسط،  21.9درصد در حد زیاد،  29.2درصد در حد زیاد،  44.8

ار کم میزان ثبات رژیم سیاسی و احتمال استمرار حیات درصد در حد بسی 1در حد کم و 
 دانند. ثر میؤآن را بر امنیت انسانی م

  
  میزان ثبات و پایداري رژیم سیاسی و احتمال استمرار حیات آن :8جدول 

  واریانس  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  1  3.1  21.9  29.2  44.8 درصد  0.869  0.932  4.14  4  12  84  112  172  تعداد

  )1401هاي میدانی نگارندگان،  منبع: (یافته
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  هاي داخلی هاي قومی و درگیري تنش
در کشورهاي  شود. ها کارآمدتر باشند ثبات سیاسی در جامعه بیشتر می چه دولت هر

مرزها کنند که در آن طرف  قومی مانند ایران که در نوار مرزي اقوامی زندگی می چند
دهد.  کنند، وجود آرامش اقوام، امنیت و ثبات کشور را افزایش می همان اقوام زندگی می

هاي داخلی را بیان  هاي قومی و درگیري گویان از تنش و جدول زیر، نظر پاسخ نمودار
  کند. می
  

  هاي داخلی هاي قومی و درگیري تنش: 9جدول 
  واریانس  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  3.6  4.7  22.9  33.1  35.7 درصد  1.068  1.033  3.90  14  18  88  127  137  تعداد

  )1401هاي میدانی نگارندگان،  منبع: (یافته
  

  شیوه انتقال قدرت در سطوح باالي نخبگان سیاسی
هاي سیاسی و اجتماعی از  اصل تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم در عرصه

توانند نقش  نخبگان سیاسی می داف اساسی انقالب اسالمی است. مشخصاًاه
اي در تحقق یا عدم تحقق مشارکت سیاسی داشته باشند، لذا شیوه انتقال  کننده تعیین

قدرت باید به صورت عادالنه و قانونمند باشد. از سومین گویه ثبات سیاسی، شیوه انتقال 
 25.3درصد بسیار زیاد،  38گویان،  نظر پاسخ قدرت در سطوح باالي نخبگان سیاسی طبق

درصد در حد بسیار کم بر امنیت  3.4درصد کم و  9.4درصد تا حدودي،  24درصد زیاد، 
  ثر است.ؤانسانی م

  
  شیوه انتقال قدرت در سطوح باالي نخبگان سیاسی :10جدول 

  نسواریا  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  3.4  9.4  24  25.3  38 درصد  1.083  1.041  3.70  13  36  92  97  146  تعداد

  )1401هاي میدانی نگارندگان،  منبع: (یافته
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  هاي فراروي کشورها وقوع جنگ و بحران
ها و جلوگیري از جنگ است. هر  هاي جلوگیري از خشونت، مدیریت بحران یکی از راه

االتی ؤشد، یعنی داراي صلح و امنیت است. یکی از ساي عاري از جنگ و خشونت با جامعه
ها فراروي کشورها است که  که از جامعه آماري پرسیده شد، وقوع جنگ و بحران

درصد  23.7درصد زیاد و بسیار زیاد،  67.1ثیر آن را بر امنیت انسانی أگویان ت پاسخ
  اند. درصد در حد کم و بسیار کم دانسته 8.1متوسط و 

  
  هاي فراروي کشورها وع جنگ و بحرانوق: 11جدول 

  واریانس  انحراف معیار  گیننمیا  بسیار کم  کم  تا حدودي  زیاد  بسیار زیاد  شرح
  1.8  7.3  23.7  31.3  35.9 درصد  0.931  0.965  3.72  7  28  91  120  138  تعداد

  )1401هاي میدانی نگارندگان،  منبع: (یافته
  

  ارزیابی فرضیه پژوهش
گیري از  پژوهش در ابتدا نرمال بودن متغیرهاي پژوهش با بهره براي ارزیابی فرضیه

  اسمیرنوفمورد بررسی قرار گرفت که در جدول زیر آمده است:ـ  آزمون کلموگروف
  

 اسمیرنوف)ـ  آزمون نرمال بودن (کلموگروف :12جدول 
  متغیر داريمقدار معنی
  کارآیی و اثربخشی دولت  0.128
  ثبات سیاسی  0.145
  نیت انسانیام  0.174

  )1401منبع: (مطالعات نگارندگان،                 
  

بود، نتایج  0.05توجه به اینکه مقادیر معناداري براي هر دو متغیر بیشتر از سطح  با
حکایت از توزیع نرمال متغیرهاي پژوهش داشت. براي ارزیابی فرضیه اصلی پژوهش از 

  باشد: ح آزمون بدین ترتیب میآزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده. شر
 هاي حکمرانی خوب (کارآیی و اثربخشی دولت و ثبات  فرض صفر: بین شاخص

  اي مستقیم وجود ندارد. سیاسی) و امنیت انسانی در دوره مورد نظر رابطه
 هاي حکمرانی خوب (کارآیی و اثربخشی دولت و ثبات  فرض یک: بین شاخص

 اي مستقیم وجود دارد. نظر رابطه سیاسی) و امنیت انسانی در دوره مورد
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 آزمون ضریب همبستگی پیرسون :13جدول 
 امنیت انسانی هاي حکمرانی خوب شاخص 

ضریب همبستگی پیرسون 
 امنیت انسانی

 0.342 1 ضریب همبستگی پیرسون
 0.000 مقدار معناداري

 384 تعداد

ضریب همبستگی پیرسون 
  حکمرانی خوب

 1 0.342 ضریب همبستگی پیرسون
 0.000 مقدار معناداري

 384 تعداد
  )1401منبع: (مطالعات نگارندگان، 

  

 0.342دست آمده از آزمون، مقداري مثبت و برابر با با توجه به این که ضریب به
باشد، همبستگی مثبت میان متغیرهاي پژوهش مشاهده شد. چنانکه از منظر جامعه  می

نظر افزایش یافته است.  سانی طی دوره موردآماري با تحقق حکمرانی خوب، امنیت ان
و کمتر از سطح استاندارد  0.00همچنین از آنجا که مقدار معناداري در این آزمون برابر با 

هاي  بندي گویه نتایج حاصل از رتبه یید قرار گرفت.أبود، فرضیه پژوهش نیز مورد ت 0.05
هاي هر یک انجام شده، در قالب  پرسشنامه که از طریق آزمون فریدمن و استخراج میانگین

  جدول زیر به نمایش درآمده است:
  

  هاي پژوهش بندي گویه رتبه :14جدول 
  رتبه گویه میانگین
 1 میزان ثبات و پایداري رژیم سیاسی و احتمال استمرار حیات آن 17.74
  2 هاي داخلی هاي قومی و درگیري تنش 15.29
  3 گذاري توانایی دولت در سیاست 14.03
  4 شیوه انتقال قدرت در سطوح باالي نخبگان سیاسی 13.54
  5 هاي فراروي کشورها وقوع جنگ و بحران 13.41
  6 قابلیت، صالحیت و شایستگی کارگزاران نظام 13.22
  7 هاي مدیریتی در ارتباط با حاکمیت قانون تصمیم 12.72
  8 چگونگی نظام اداري 12.63
  9 عدالت مدیریتی و قضایی 12.51
  10  کیفیت تهیه و تدارك خدمات عمومی 11.91
  11 میزان استقالل خدمات عمومی از فشارهاي سیاسی 11.38

  )1401منبع: (مطالعات نگارندگان،         
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  گیري نتیجه
ها و پیامدهاي زیاد در دو دهه پایانی قرن  ها، داللت مفهوم حکمرانی خوب با شاخص
دید و با پذیرش گسترده مواجه شد. این مفهوم توجه بیستم وارد قاموس علوم اجتماعی گر

المللی جهان را به خود معطوف نموده است. محققان حکمرانی خوب را با محافل علمی بین
انسانی و اهداف توسعه  سیاسی، اقتصادي و رویکردهاي لیبرالیستی و سوسیالیستی، ابعاد

اند. در عصر حاضر با  تعریف نمودهاقتصادي، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی گوناگون 
ها  هاي شهروندان از حکومت ها، انتظارات و خواسته گسترش وظایف و کارکرد حکومت

مین نظم و أاري حاصل عمل ارادي انسان براي تافزایش یافته است. دولت به منزله ابز
ان امنیت در جهان تدوین شده است و این دولت است که براي انسان وجود دارد نه انس

هاي کنونی نتوانند نیازهاي انسان امروز را برآورده  براي دولت. لذا چنان که اشکال دولت
مندي از  بهره ناپذیر خواهد بود. پس تغییر در آنها در سطوح خرد و کالن اجتنابسازند 

شرط تحقق و ن مصادیق حقوق بنیادین بشر و پیشترین و بارزتری امنیت یکی از مهم
حق دیگري است. با پیوند حکمرانی مطلوب و توسعه انسانی پایدار، بر مندي از هر  بهره

گردد. رویکرد  کید میأگویی و ارتقاي حقوق بشر ت جویی، پاسخ اصولی چون مشارکت
حکمرانی خوب، به مثابه یک رویکرد ارزش بنیان با عطف توجه به مفاهیمی نظیر 

امان دادن به امور اجتماعی و گویی، شفافیت، برابري و عدالت اجتماعی، براي س پاسخ
هاي ساختاري  پذیري باشد. عدم امنیت مردمانی که با آسیب تسریع توسعه کارآمد می

یابد و به گسستگی جنسیتی، قومی، نژادي،  هاي طوالنی گسترش می مواجهند در طی دوره
شود. حکمرانی با مشارکت  شوند منجر می شغلی و منزلت اجتماعی که براحتی حل نمی

توانند  ها در این ارتباط تنگاتنگ می یابد چنانکه دولت تقیم شهروندان بهبود میمس
هاي مردم به دست آورند و اثرات مداخالت خود را  پذیري اطالعات دقیقی درباره آسیب

ها قرار  بررسی نمایند. پس ضرورت دارد دستور کار امنیت انسانی سرلوحه عملکرد دولت
عنوان ابزاري براي پیشبرد این دستور بستر حکمرانی مطلوب به گیرد و استفاده از قانون در

گیري از کار، کارسازي شود. نگارنده در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و بهره
هاي  هاي میدانی درصدد بررسی رابطه میان شاخص اي و بررسی مطالعات کتابخانه

هاي  برآمده است. یافته 1392- 1400هاي  حکمرانی خوب و امنیت انسانی در ایران در سال
به  SPSSافزار هاي گردآوري شده به کمک نرم دادهپژوهش که از طریق تجزیه و تحلیل 

دهد. همچنین نتایج حاصل از  یید قرار میأدست آمده است فرضیه پژوهش را مورد ت
سی دهد به ترتیب: میزان ثبات و پایداري رژیم سیا هاي پرسشنامه نشان می بندي گویه رتبه
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)، 15.29هاي داخلی ( هاي قومی و درگیري )، تنش17.74و احتمال استمرار حیات آن (
)، شیوه انتقال قدرت در سطوح باالي نخبگان 14.03گذاري ( توانایی دولت در سیاست

هاي  لفهؤ) از میان م13.41هاي فراروي کشورها ( ) و وقوع جنگ و بحران13.54سیاسی (
ثیر را بر امنیت انسانی طی أز حکمرانی خوب، بیشترین تهاي مدنظر نگارندگان ا شاخص

 اند. دوره مذکور داشته
  

  پژوهش پیشنهادات
  گردد: هاي پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه می یافته همچنین با توجه به این

 گزینی،  هایی همچون شایسته ارتقاء سطح کارآیی و اثربخشی دولت از طریق روش
 .سازي مجموعه از فشارهاي سیاسی نمحوري در تصمیمات و مصو عدالت
 گویی در قالب توسعه آزادي بیان، آزادي  بخشی به پاسخ تقویت شفافیت و اولویت

 .هاي سیاسی احزاب در چارچوب قانون اساسی مطبوعات و حمایت از فعالیت
 ها و بازوهاي اجرایی دولت براي مقابله  اتخاذ تدابیر ضد فساد با تکیه بر ظرفیت

 .انگیز در نهادهاي دولتی فسدهبا اقدامات م
 جویانه در  گرایانه و مداخله هاي تصدي هاي نظارتی به جاي سیاست اتخاذ سیاست

 .بدنه اقتصاد کشور
 هاي  هاي دموکراسی با هدف بهبود ثبات سیاسی و کاهش چالش توسعه بیان

  .امنیتی در کشور ـسیاسی 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  73هاي حکمرانی خوب ... بررسی رابطه میان شاخص 

  :فهرست منابع
هاي جدید امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر  بررسی .)1396برجس، پیتر، (

  .امیرکبیر
مفهوم امنیت انسانی و ابعاد " .)1397تاجبخش، شهربانو و درودي، مسعود (

گذارانه عمومی، دوره هشتم،  ، فصلنامه مطالعات راهبردي سیاست"گذارانه آن سیاست
  ، پاییز.28شماره 

گرانه و  رفتارهاي حمایت" .)9313دهقانی فیروزآبادي، جالل و سرخیل، بهنام (
، فصلنامه سیاست جهانی، دوره سوم، شماره "کید بر رویکرد اسالمیأامنیت انسانی؛ با ت

  دوم، تابستان.
هاي امنیت انسانی در پرتو حق بر  چالش" .)1397ذاکریان، مهدي و همکاران (

، بهار و 18ه ، دوفصلنامه فقه و حقوق اسالمی، سال دهم، شمار"سالمت و بهداشت عمومی
  تابستان.

برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت روحانی، قابل دسترسی  .)1392روحانی، حسن (
  ./https://www.isna.ir/news/92051408247در لینک: 

امنیت؛ آرامش و دوباره ایران برنامه دولت دوازدهم آزادي و  .)1396روحانی، حسن (
  .پیشرفت، تهران: نشر دفتر ریاست جمهوري

)، امنیت انسانی و دولت: رهایی از ترس، رهایی از نیاز در 1395اهللا ( رهامی، روح
  .گرا، تهران: نشر میزان دولت اجتماعی توسعه

دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در " .)1395( رهبر، عباسعلی و سوري، فرزاد
  پژوهی، سال دوم، شماره پنجم، بهار. نامه دولت، فصل"جامعه دینی

واکاوي و نقد الگوي حکمرانی خوب؛ تبیین " .)1400زارعی، مجتبی و آرایی، وحید (
هاي  ، فصلنامه پژوهش"حکمرانی اسالمی مبتنی بر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

  انقالب اسالمی، دوره دهم، شماره دوم، تابستان. 



1401زمستان  ،2 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  74  

هاي کارایی و  بندي شاخص تبیین و رتبه" .)1398ادي و همکاران (وفا، محمده زاهدي
، 12فصلنامه علمی مطالعات اقتصاد اسالمی، سال  ، دو"اثربخشی دولت در اقتصاد اسالمی

  شماره اول، پاییز و زمستان. 
هاي حکمرانی خوب بر  ثیر شاخصأتحلیل ت" .)1390سامتی، مرتضی و همکاران (

هاي  ، فصلنامه پژوهش"آسیاعه موردي: کشورهاي جنوب شرقی شاخص توسعه انسانی مطال
  رشد و توسعه اقتصادي، سال اول، شماره چهارم، پاییز.

ترین دستاوردهاي دولت  نگاهی به مهم .)14/05/1400سایت روزنامه دنیاي اقتصاد، (
  ./https://donya-e-eqtesad.comروحانی، قابل دسترسی در لینک زیر 

هاي رویکرد  لفهؤتبیین ابعاد و م" .)1400سمیعی اصفهانی، علیرضا و همکاران (
هاي راهبردي  ، فصلنامه پژوهش"وحانی بر اساس نظریه مکتب کپنهاگامنیتی دولت ر
  ، زمستان. 39، شماره 10سیاست، دوره 

، "کمرانی خوب و نقش دولتح" .)1382اهللا ( پور، رحمت زاده، فتاح و قلی شریف
   .فصلنامه فرهنگ و مدیریت، سال اول، شماره چهارم، پاییز و زمستان

مبانی هنجاري دکرین " .)1395لو، جواد ( شریفی طرازکوهی، حسین و مصطفی
  .، زمستان33، فصلنامه آفاق امنیت، شماره "امنیت انسانی

هقانی فیروزآبادي، تهران: الملل، ترجمه جالل د امنیت بین .)1388شیهان، مایکل (
  .نشر پژوهشکده مطالعات راهبردي

هاي اقتصاد کالن در دوره ریاست  بررسی شاخص" .)9/7/1400صادقی، شهریار (
  .https://www.eghtesadnews.com، قابل دسترسی در لینک "جمهوري حسن روحانی

الگوي حکمرانی خوب و توسعه اقتصادي در " .)1398همکاران ( اهللا و صفریان، روح
، 11المللی، دوره  نهاي سیاسی و بی ، فصلنامه رهیافت"2017تا  2006ایران و ترکیه 

  .زمستانشماره دوم، 
مصادیق ناکارآمدي دولت از دیدگاه علم اقتصاد " .)5/5/1398طاهري، شمیم (

  ./https://www.tejaratefarda.com، قابل دسترسی در لینک "چیست؟



  75هاي حکمرانی خوب ... بررسی رابطه میان شاخص 

، روزنامه "1400میراث روحانی براي دولت " .)21/12/1399عبداللهی، مهدي (
  :فرهیختگان، قابل دسترسی در لینک

https://farhikhtegandaily.com/news/52697/ 
برآورد مقدار مصرف " .)1399نازي، مهرنوش ( قصوري، شکوفه و قاسمی غنچه

  ، تهیه و تدوین در مرکز آمار ایران. "1390- 1400کاالهاي اساسی در کشور: 
الملل، ترجمه جالل  امنیت انسانی، در مایکل شیهان، امنیت بین .)1388کر، پائولین (

  شارات پژوهشکده مطالعات راهبردي.دهقانی فیروزآبادي، تهران: انت
، "ملی نظري در نسبت حکمرانی خوب و امنیت ملیأت" .)1391کریمی مله، علی (

  .، شماره چهار، زمستان15فصلنامه مطالعات راهبردي، سال 
مالی دولت در چهار مطالعه و مقایسه پاسخگویی " .)1396مرادي، محمد و دیگران (

، نشریه "ب اسالمی با استفاده از تحلیل گفتمان انتقاديدوره ریاست جمهوري پس از انقال
  مدیریتی، دوره نهم، شماره دوم، تابستان.

هاي ثبات سیاسی و  ادراك شهروندان از شاخص" .)1397مکوندي، فواد و همکاران (
هاي خدمات شهري  هاي بومی سازمان لفهؤجابجایی سیاسی در حکمرانی خوب، بر اساس م

، فصلنامه مدیریت فرهنگ "هاي دولتی استان خوزستان سازمان :ایران مطالعه موردي
  ، شماره چهارم، زمستان. 16سازمانی، دوره 

مفهوم امنیت انسانی و رابطه آن با " .)1397پناه، محمد ( پور، مجید و یزدان نجات
  .، فصلنامه پژوهشنامه اندیشه معاصر، سال اول، شماره اول، تابستان"امنیت ملی

توسعه و امنیت انسانی: امنیت انسانی " .)1389شرف و سازمند، بهاره (نظري، علی ا
  ، بهار و تابستان.28، شماره 12، دوفصلنامه پژوهش سیاست، سال "عنوان محور توسعهبه

هاي اقتصاد سیاسی  تحلیل سیاست" .)1400نودیجه، حسین علی و دیگران (
نی خوب؛ مطالعه موردي دولت هاي پس از انقالب اسالمی بر مبناي الگوي حکمرا دولت

  ، زمستان.49، شماره 12المللی، سال  هاي سیاسی و بین ، فصلنامه پژوهش"حسن روحانی
هاي شکننده و امنیت انسانی، تهران: نشر  دولت .)1391فام، محمود ( یزدان

  .پژوهشکده مطالعات راهبردي



1401زمستان  ،2 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  76  

Adger, Neil, and et. al, (2021). “Human security of urban 
migrant populations affected by length of residence and 
environmental hazards”, Journal of Peace research, Vol. 58, Issue 
1. 

Akl, A. (2021). Global Governance v/s COVID-19: a human 
security approach, open political science, Vol. 4. 

Fukuda, S. and Messineo, C. (2011). Human Security, 
Internayional Affairs at the New School.     

Gasper, D. (2014). “Human Security Analysis as a Framework 
for Value-Oriented Governance – the example of climate change”, 
International Journal of Social quality, Vol. 4, No. 2. 

Howe, B. (2013). Human Security and good Governance, in 
Protection and Promotion of human security in East Asia, Palgrave 
Macmillan. 

Kaufmann, D. and Kraay, A. (2007). Governance indicators: 
where are we, where should we be going, the World Bank? 

Lautensach, A. and Lautensach, S. (2020). Human security in 
world affairs: problems and opportunities, Press books by 
BCcampus & University of Northern British Columbia. 

Maxwell, S. (1994). Food security: a post-modern perspective, 
Institute of development studies, October. 

Oxford Dictionary (2021). Governance, available at: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gov
ernance. 

Reveron, Derek and et. al, (2018). Human and National 
Security Understanding Transnational Challenges, London: 
routledge publications. 

UNDP (1994). Human Development Report 1994, New 
Dimensions of human Security, available at: 
https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994.  



  77هاي حکمرانی خوب ... بررسی رابطه میان شاخص 

World Bank Book (1999). Governance and Development, 
Washington DC, available at: https://elibrary. worldbank. org/ doi/ 
abs/10.1596/0-8213-2094-7. 

World Bank (2012). Governance Data: Web-Interactive 
Inventory of Datasets and Emprical Tools, Washington DC. 
Available at: http://www.worldbank.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1401زمستان  ،2 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  78  

Examining the Relationship between the Indicators of 
Good Governance and Human Security in Iran: Case 

Study of 2013-2021 
 

Saeid Darabnia1, Hossein Karimifard (Ph.D)2 
Jahanbakhsh Moradi (Ph.D)3, Ali Bakhtiarpour (Ph.D)4 

 
DOI: 10.22055/QJSD.2022.41308.2700 

 
 

Abstract: 
Good governance, which has indicators such as political stability and government 

efficiency, is one of the most important issues raised in political science in the last few 
decades and is closely related to other issues such as human security. The important 
thing about this is the importance of the government's role in realizing good 
governance and its relationship with human security. Based on this, the main goal of 
this research is to investigate the relationship between good governance and human 
security in Iran in the years 2013-2021. The research method in this article is of 
descriptive-survey type and it was done by using library studies and field 
investigations. Based on Cochran's formula, 384 people were questioned by a simple 
random method from the above statistical population. Also, spss software and 
statistical tests related to the nature of the research have been used to analyze the 
collected data. The results indicate that the degree of stability and stability of the 
political regime and the possibility of its continued life (17.74), ethnic tensions and 
internal conflicts (15.29), the ability of the government to make policies (14.03), the 
way of transferring power at the top level of the political elite (13.54), The outbreak of 
war and crises facing countries (13.41), the capability, competence and competence of 
system agents (13.22) among the two indicators of good governance have had the 
greatest impact on human security during the mentioned period. 
 

Key Concepts: Good Governance, Human Security, Political Stability, Government 
Efficiency and Effectiveness 
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