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يکدي ر ت کیک ردهاند .در اين تحقیق نمونهدیری به مهتای روشاای رمّ
انجام نهده است ،بلکه سه

درديد ،براساس اساراتژی تمامرمار ،تمام

مورداای مرتبط ره واجد داده برای انجام مقايسه بودند ،مورد بررس صرار
دیرند .روش تحلیل اين مقاله ،فازی است .يافاهاای تجرب ناظر بر رابطۀ فازی
بین مجموعهای ،داللت برآن دارند ره اعاماد اجاماع و درآمداای میررانا
دولت؛ تقريباً امیهه رروط علّ الزم برای حکمران خوب اساتد .مهاررت
مدن نیز مهموالً ررط الزم برای حکمران خوب است .ناايج وارس ترریب
علّ نیز نهان داد ره ترریب عط

درآمداای میررانا دولت با مهاررت مدن

باال و اعاماد اجاماع باال ،ترریب علّ تقريباً امیهه الزم برای وصوع حکمران
خوب است .اين ترریب عط

توانست حمايت تجرب  87درند از واحداای

تحلیل را رسب رتد .فقط  13درند از واحداای تحلیل ،ناسازداری اين ترریب
عط

با حکمران خوب را تأيید رردند .به لحا اامیت تجرب نیز اين ترریب

عط

دارای اامیت تجرب باالي است ،زيرا با راخص پورش  ،0/75بیهارين

فضای خانیت در مجموعۀ حکمران خوب را به خود اخاداص داده است.
م توان د ت ره  75درند از واريانو ری یت حکمران توسط اراراک اين سه
عامل تبیین رده است.
واژههای کلیدی دولت ،اعاماد اجاماع  ،مهاررت مدن  ،حکمران
خوب ،درآمداای میررانا و روش تطبیق  -فازی

بیان مسأله
ری یت حکمران

امواره برای انديهمتدان سیاس

و جامههرتاسان مها بوده است.

رابران و مسئوالن سیاس نیز امواره ت ش دارند ره نرام سیاس ران را رارآمدتر
سازند يا رارآمد جلوه داتد .تمام حکومتاا ادف خود را دسایاب به خیر و مدلحت
بیهار برای رهروندان اع م م رتتد ،یه آنهاي ره فضا را برای مردم ،سازماناا و
ساخااراای مردم تتگ ررده و صدرن را در دست خود مامررز م رتتد ،و یه آنهاي
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ره آزادی بیهاری برای مردم و رکلدیری ساخااراا و سازماناا فرااا م رتتد .امه
حکومتاا مدع اساتد ره بسارسازی م رتتد تا از طريق بهسازی فردی ،اجاماع و
نهادی ،زمیته حکمران خوب را فرااا رتتد .امّا تا یه اندازه به اين مها دست يافاهاند،
نیاز به بح

و بررس دارد.

آنچه امروز حکمران خوب نامیده م رود ،م هوم جديدی نیست .اين م هوم در
انديهه بهر سابقه طوالن دارد .صدمت آن به صدمت تاريخ تمدن بهری برم دردد .ول
اين م هوم به لحا راربردی و تجرب عمر یتدان ندارد و از داه  1990به بهد وارد
حوزه تحقیقان تجرب در حوزه علوم اجاماع اعا از جامههرتاس  ،اصاداد و علوم
سیاس رده است .از اين تاريخ نیز يک ادبیان درحای رردی مربوط به حکمران
خوب در حای رکلدیری است .اين واژه رايد برای اوّلین بار در سای  1979توسط
ويلیام سون در ادبیان اصادادی بکار رفاه است .از سای  1980به بهد راربرد اين واژه
بیهار مهموی درديد و از داه  1990به بهد وارد تحقیقان تجرب
اجاماع

اعا از جامههرتاس  ،اصاداد و علوم سیاس

در حوزه علوم

رده است .ات ام ره بانک

جهان در سای  1989دزارش ساالنه خود را به حکمران خوب اخاداص داد ،ایچرو
تدور نم ررد ره م هوم حکمران خوب جاي اه خود را بدينرکل دسارش داد .بانک
جهان در دزارش خود ،برای اولین بار حکمران خوب را بهعتوان رارآمدی و نرام
سیاس پاسخ و تهري

ررد Stoo, 1992: 387-394 .؛ میدری.)70 :1387 ،

بدلیل جديد بودن اين م هوم به لحا راربردی ،با ت سیراای ما اوت روبه رو
بوده است .در ادبیان مربوطه تهاري

ماهددی از اين م هوم ارائه رده است .برخ از

انديهمتدان حکمران خوب را فرايتداای نوين اداره امور عموم
رردهاند .در برخ

راربرداا اين واژه با دولت حداصل  ،1حکمران

جامهه تهري
رررا  ،2مديريت

1.Minimal State
2.Corporate Governance

64

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 58

عموم نوين ،1نرام اجاماع سیبرنایک 2و ربکهاای خود سازمان رونده 3مهادی درفاه
رده است ر.ک.به :ل تويچ 2000 ،1989؛ پلومار و درااام 1999،؛اساارر1998 ،؛
اايدن و امکاران2004 ،؛ سويلیتگ .)1995 ،برخ آن را با عتانرش مهرف م رتتد و
مهاقدند ره حکمران خوب رامل عتانر ذيل است:ال ) در نرردرفان تتوع میان افراد،
بین سازماناا و مديريت نیرواا و نهاداای متطقهای و جهان ؛ ب) پوياي محیطاا و
فرايتداا و تغییر تهام ن میان بازي ران و نهاداا؛ ج) عق ي رردن نقش دولت؛ د)
تقويت افراد ،ذین هان ،رهروندان ،جامهه مدن و بخش خدون برای صبوی نقشاا و
مسئولیتاای جديد؛ اع) ايجاد ااافزاي بین حکمران رسم و خوددردان میررسم
فرازمتد1999 ،؛ میدری1386 ،؛ صل پور.)1387 ،
برخ از انديهمتدان و پژواه ران نیز با بیان ويژد اای حکمران خوب به
ارائه تهري

از آن پرداخاهاند .آنان مهاقدند ره حکمران خوب دارای ويژد اای زير

است:ال ) وجود و تقويت ساخااراای دمکراتیک در جامهه؛ ب) ر افیّت ،پاسخ وي ،
اور متدی و توسهه مهاررت جويانه؛ ج) توجه و وارتش به درخواستاای رهروندان؛
د) ايجاد خط و مه اای متاسب اصادادی برای تسهیل توسهه؛ اع) احارام به صانون و
حارمیت صانون تايلور2000 ،؛ موبیو2001 ،؛ ويو2000 ،؛ تیسدی1998 ،؛ میدری،
1386؛ به نقل از :صل پور .)1387 ،دافمن ،رری و مساروزی حکمران
تأرید بر ويژد اايش اين دونه تهري

خوب را با

رردهاند :حکمران خوب دارای ويژد ااي از

صبیل پاسخ وي دولت و حق اظهار نرر صائل بودن برای رهروندان ،صانون مداری و
حارمیت صانون ،ااربخه و راراي دولت ،ابان سیاس و نبود خهونت ،مساوانطلب ،
ر افیّت و مسئویبودن م بارد .ر.ک.به :دانیل دافمن ،آرن رری و ماسیمو مساروزی،

1.New Public Management
2.Socio- Cyberentic System
3.Self-Organizing Networks
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حکمران خوب نهان م داد ره در دی اين م هوم ،ساخااراای

دمکراتیک ،رارآمدی ،پاسخ وي و حارمیت صانون وجود دارد.
درباب داللت مهتاي

حکمران

بايد د ت ،حکمران

در ذان خود تهامل بین

دولت و رهروندان را دارد .حکمران به پويشاا يا فرايتداای تدمیادیری در جامهه،
ی ون

توزي صدرن و نحوه روابط دولت و رهروندان افراد و دروهاا) اراره دارد.

بهدونه بتیادين ،حکمران در پیوند با ی ون

راربرد صدرن ،تهامل و پاسخ وي مهتا

م يابد .بهلحا م هوم حکمران ناظر بر عملکرد نهادی ،رارآمدی حکومت و ری یت
مديريت در جامهه است .در اين نوراار مترور ما از حکمران خوب ،عملکرد نهادی
موفق ،رارآمدی حکومت و ارائه مديريت با ری یت در جامهه است.
حکمران دارای سطوح و ابهاد دونادون از صبیل محل  ،مل  ،متطقهای و جهان
است ،ره ادر توجه خود را به سطح مل و جامههای آن مهطوف رتیا و به مقايسه
رهوراا به لحا

ری یت حکمران

بپردازيا ،درم يابیا ره رهوراا به لحا

حکمران  ،بهطرز یهادیری ما اون اساتد .در واص

ری یت

با وجود عمومیت داران

راخصااي از صبیل ب ابات سیاس  ،صانوندريزی ،خهونت ،عدم پاسخ وي دولت،
عدم ر افیت ،سرروب ندااای مهارض و مخال

در رهوراا ،ال واا و سطوح آن از

رهوری به رهور دي ر ما اون است .الباه مهاترين تمايز بین رهوراا نه از حی
وجود يا عدم وجود اين راخصاا ،بلکه از نوع و میزان آنها مايه م دیرد .در برخ
رهوراا راخصاای ری یت حکمران به مراتب پايین بوده و راخصاای فساد اداری،
ب ابات سیاس  ،صانون دريزی ،خهونت ،عدم پاسخ وي دولت ،عدم ر افیت ،سرروب
ندااای مهارض و مخال

به اموری تقريباً عادی در جامهه تبديل ردهاند .در اابان

اين مدعا م توان به روااد تجرب بانک جهان اساتاد ررد .براساس دزارشاای آماری
بانک جهان  ،راخص ری یت حکمران در رهوراای توسهه يافاهای مانتد دانمارک ،96
نروژ  ،96سوئد  ،97آلمان  91م بارد .اين راخص در رهوراای درحای توسههای
مانتد ررهجتوب  ،71/3مالزی  ،62تايلتد  ،53ترریه  ،50/76برزيل  50/12و اتد ،45/32
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روسیه  ،39/64ايران ،37/60ارمتساان  ،38پارساان  ،28عراق  ،3/8نیجريه  15/38است
دزارشاای آماری بانک جهان  .)2010 ،درمقام مقايسه ،ت اون راخص ری یت
حکمران

در رهوراای توسههيافاه ،با باالترين رهور در حایتوسهه؛ درحدود 30

واحد است .يا بین امایاز رهور ايران با ربیهترين رهوراای درحای توسهه از جمله
ررعجتوب  ،مالزی و ترریه به ترتیب  26/6 ،33/7و  14/10واحد اخا ف وجود دارد.
در حقیقت مسأله اين پژواش ،ت اوناای آرکار و مهتادار در راخص ری یت
حکمران در بین رهوراا است .برايناساس سئوای پژواش را بهاين نورن م توان
بیان ررد :ت اون رهوراا به لحا ری یت حکمران ی ونه صابل تبیین است؟
در پاسخ به اين سوای و در مقام حلّ مساله دو نوع اسادالی اصامه رده است:
اسادالی نرری و اسادالی تجرب  .در زير ،ابادا در پرتو اسادالی نرری ،راه حل تئوريک
مساله ،ارائه و در ادامه از طريق اسادالی تجرب درباب آن راه حل داوری رده است.

استدتل نظری
در اين بخش مهاترين ت ش ،اسادالی درباب يافان دسا اه نرری متاسب برای تبیین
تئوريک مساله است .بررس ادبیان موضوع نهان داد ره در تبیین ری یت حکمران  ،دو
مجموعه از رایافتاای نرری را م توان را و بیش از اا تمیز داد .حوزع مطالهات
حکمران خوب ،بدلیل جديد بودن موضوع و تتوع ديدداهاا نسبت به آن -مانتد بیهار
موضوعان در علوماجاماع – فاصد يک تئوری عام و مورد توافق است .دراين پژواش
دو رويکرد نرری برای تحلیل و توضیح آن آورده رده است.
الف) رویکرد فرهنگی -اجتماعی براساس اين رويکرد ،ررط الزم حکمران
خوب و راراي يک حکومت ،وجود فراتگ و زندد مدن است ر .ک .به :تورويل،
1837 ،1994؛ ديويدايساون1965 ،؛ آلموند و وربا1963 ،؛ اابرماس1987 ،؛ ايت لهارن،
2005 ،1997؛ پاتتام2000 ،1993 ،؛ نوريو2002 ،؛ نیوتن 2004 ،1997؛ اس نر و درر،
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2001؛ دروتارن  .)2003تورويل از جمله نخساین انديهمتدان ر سیک جامههرتاس
بود ره میان نهاداای اجاماع و ويژد اای سیاس پیوند برصرار ررد .تورويل آمازدر
ديدداا رد ره امروزه نوتورويلدرايان از جمله رابرن پاتتام و فرانسیو فوروياما
ادامه داتده آن اساتد .اين ديدداه براامیت ستّتاا و ويژد اای فرات

و اجاماع

جوام ره از آنها با عتوان سرمايه اجاماع ياد م رود و تأایر آن بر عملکرد موفق
نهاداای سیاس و اصادادی تأرید دارد .تورويل در اار خود با عتوان دمورراس در
آمريکا ،وجود فراتگ مهاررا جمه و تجلّ آن يهت وجود انجمناای داوطلبانه
انبوه و ماتوع مردم را مهاترين عامل موفقیت حکومت در آمريکا م نامد .وی مهاقد
است ره رارآمدی حکومت نیازمتد پیوند مدن و انجمناای اجاماع واسط میان فرد
و حکومت اساتد .در میاب جامهه مدن

و انجمناای اجاماع  ،جامهه تودهای

م رود تورويل 1837 ،و  1994به نقل از آرون.)1386 ،
ديويد ايساون در نرريه سیسام خود به رابطه و تهامل نرام سیاس با جامهه
پرداخاه است .ايساون مهاقد است ره با افزايش انجمناای اجاماع و تقويت جامهه
مدن در صالب تقاضااا و حمايتاا از نرام سیاس  ،م توانتد با تأایر بر تدمیمان و
رتشاای دولت ،بر رارآمدی و پاسخ وي

نرام سیاس

بی زايتد ر.ک.به :ديويد

ايساون1965 ،و  1953به نقل از ییلکون.)1377 ،
آلموند و وربا در مطالهه خود درباره فراتگ مدن  ،اسادالی رردهاند اعاماد
اجاماع  ،تساال و احساسان رارآمد ره نمايان ر فضايل مدن اساتد ،موجب رارررد
مؤار نهاداای دمکراتیک و رارآمدی حکومت م روند ر.ک.به :آلموند و وربا  1963به
نقل از ییلکون.)1377 ،
در دسا اه نرری اابرماس جامهه رامل نرام و زيست جهان است .نرام رامل
خرده نرام سیاس

و خردهنرام اصادادی است و زيست جهان اا ره فضای رتش

ارتباط است ،محل خیزش و تولید اعاماد اجاماع و محل فهالیت انجمناای مدن
است .براساس ديدداه اابرماس ،ری یت حکمران زمان بهار خوااد رد ره زيست
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جهان صوی دردد و نرام ،توان اساهمار زيست جهان را نداراه بارد و تتاسب اصادار بین
نرام و زيست جهان ايجاد دردد ر.ک.به :اابرماس1384 ،1987 ،؛ ريازر.)1383 ،
به نرر رونالد ايت لهارن میزان رارآمدی نهاداای دمکراتیک به فراتگ مدن ،
ارزشاای ابراز وجود عضويت انجمت ) و اعاماد بسا
رارآمدی نهاداای دمکراتیک در بین جوام

دارد .وی تغییران میزان

را با اين عوامل تبیین ررده است

ايت لهارن.)2005 ،
رابرن پاتتام اسادالی ررده است ،سرمايه اجاماع

باال به حکمران

خوب

م انجامد .از سوی دي ر حکومتاای خوب بهار م توانتد سرمايه اجاماع را ح

و

رمار آن را تخريب م رتتد .پاتتام مهاقد است ره سرمايه اجاماع م تواند ،راراي
جامهه را از طريق تسهیل رتشاای جمه ِ امااتگ ،بهبود داد .از نرر رابرن پاتتام
عتانر سرمايه اجاماع  ،حکمران خوب و پیهرفت اصادادی و سیاس را تضمین م -
رتتد .اين عتانر عبارتتد از :الزامان اخ ص و اتجاراا ،اعاماد اجاماع و ربکهاای
اجاماع بويژه انجمناای داوطلبانه پاتتام 1994 ،و .)2000
پیتانوريو مهاقد است ره تئوری سرمايه اجاماع با ت کر ضرورن انجمناای
مدن و سازماناای داوطلبانه در دسایاب به دمورراس  ،مهاررتسیاس و رارآمدی
حکومت تکوين يافاه است .نوريو سرمايه اجاماع را ررط بهبود عملکرد دمکراتیک
يک جامهه م داند ول مهاقد است ره ترریب اعاماد اجاماع با مهاررت مدن در
انجمناا به عتوان راخص سرمايه اجاماع اار يکسان بر ری یت حکمران ندارد بلکه
بیهارين اار مربوط به اعاماد اجاماع است نه فهالیت مدن

نوريو 2000 ،؛ .)2001

دروتارن سرمايه اجاماع را مول های اساس برای تبیین اين پرسش م داند ره،
یرا برخ از جوام نسبت به جوام دي ر موفقتر اساتد؟ به نرر دروتارن سرمايه
اجاماع موجب داران حکومت خوب و رارآمد م رود .دروتارن.)2002 ،
به نرر اس نر و درر رهورااي

ره از سطح باالي

از سرمايه اجاماع

برخوردارند ،عملکرد حکوما متاسبتر و رونق بیهار و ررد اصادادی بیهار خوااتد
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دارت .اين افراد مهاقدند ره در جوامه ره میزان مهاررت در امور مدن باال است،
حکومت ری یت بهاری دارد اس نر و درر2001 ،؛ سردارنیا1387 ،؛ م اری.)1384 ،
به نرر نیوتن در ررايط سرمايه اجاماع باال ،رهروندان جهتدیری مهطوف به
اجاماع دارند ،صانونمدارند و با دولت امکاری بهاری دارند .اساساً اجرای سیاستاا
در جامههای ره دارای سرمايه اجاماع باالست .به راحا نورن م دیرد و برعکو
ر.ک.به :نیوتن1997 ،و 2004؛ سردارنیا1387 ،؛ رارعپور.)1386،
مکالرين و مافونیسا در آزمون الزام سرمايه اجاماع
و آزمون تئوری پاتتام ،برای عملیات

ضمن ارزياب

در رارآمدی حکومت،

رردن سرمايه اجاماع

از ابهاد

میزان دردیرردد مدن  ،عضويت و امکاری رهروندان با دروهاا ،انجمناا و احزاب
و میزان اعاماد اجاماع

رهروندان اسا اده رردهاند مافونیسکا 2004 ،؛ مک الرين،

2006؛ سردارنیا.)1387 ،
ويتود توماس مهاقد است ره سرمايه اجاماع از عوامل مها مؤار بر حکمران
خوب بهرمار م آيد .نرارن جامهه مدن بر تدمیادیری و عملکرد بخش دولا و
مهاررت در اين امور ،يک موازنهسازی و ابزار مها برای بهبود حکمران است .اين
ر اف ردن دولت در مترر مردم و افزايش اخایاران رهروندان برای

فرايتد باع

اي ای يک نقش فهای م رود توماس.)2000 ،
بررس سمپسون و امکارانش نیز نهان داده است ره پیونداای اجاماع  ،ترارا
و فهردد

انجمت

مهاررت مدن

و عضويت در انجمناای داوطلبانه م تواند به دردیرردد

و

بیهار رهروندان در پیوند با حکمران خوب بیتجامد سمپسون و

امکاران.)2005 ،
نايک در پژواشاای خود نهان داده است ره در بین مول هاای سرمايه اجاماع ،
اعاماد اجاماع و فهالیتاای داوطلبانه تأایر مثبت بر ری یت حکمران دارند نايک.)2002 ،
در تحقیقان بینايالا
سرمايه اجاماع

با حکمران

و بینمتطقهای در داخل يک رهور ارتباط و امبسا
خوب تأيید رده است ر.ک .به :رايو و سامبرگ،

70

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 58

1997؛ اال وی و پاتتام1995 ،؛ پاتتام 1993 ،و 2000؛ نايک .)2002 ،در تحقیقان بین-
رهوری نیز تأيید رده است ره اعاماد اجاماع

بهعتوان مهمارين مول ه سرمايه

اجاماع تبییندر انل برای حکمران خوب است ر.ک .به :ولکاک2002 ،؛ الپورتا و
امکاران1997 ،؛ آنسلر2002 ،؛ فری و اساوتزر2002 ،؛ نايک و ری ر2002 ،؛ آدسرا و
امکاران2003 ،؛ برژن .)2006 ،
ادر مجموعه تئوریاا و پژواشاای تجرب ارائه رده ،بیان ر يک ترریب علّ
برای تحقق حکمران خوب بارتد ،آن ترریب علّ اين است ره برای تحقق حکمران
خوب ،سرمايۀ اجاماع ضروری است .ارتون برمبتای اسادالی ارائه رده م توان د ت:
حکمران خوب تابه از سرمايۀ اجاماع است.1
مدل علّی  -1الگوی ارتیاط سرمایه اجتماعی با حکمرانی خوب
مشارکت مدنی
سرمایه اجتماعی

حکمرانی خوب
اعتماد اجتماعی

ب) رویکرد اقتصادی اين رويکرد در تبیین ت اون ری یت حکمران بر تأایر
متاب اصادادی دولت ،مخدوناً ماایت رانا درآمداای دولت تأرید دارد .اين رويکرد
بر تأایر درآمداای رانا

دولت از طريق نوع متاسبان دولت و جامهه بر ری یت

حکمران تأرید دارد .ناحبنرران مانتد جانسون1989 ،؛ پیاراوانز1992 ،؛ ل تويچ،
2002؛ مک مور2004 ،؛ مهدوی1351 ،؛ رولیر و اوفیلرن1998 ،؛ راری 1997،؛ داوت ،
1993؛ رايو1999 ،؛ اسمیت2004 ،؛ لوسیان 1374 ،؛ جسوب1999 ،؛ اابسون1997 ،؛
 . 1با اذعان به روابط دوسويه و تأایر ماقابل ری یت حکمران و سرمايۀ اجاماع  ،در اين پژواش به تأایر سرمايۀ
اجاماع بر ری یت حکمران پرداخاه رده است.

تحليل تطبيقي كيفيت حكمراني ...

71

رمپبل1993 ،؛ وانایچکون 2000 ،و فريدمن )2006 ،در اين رويکرد نرری صرار دارند.
براساس اين رويکرد نرری ،دو نوع رابطه بین دولت و جامهه م تواند رکل ب یرد:
ال ) اتکای دولت به جامهه دولت توسههدرا) ب) اساق ی دولت از جامهه دولت
رانایر) ابراایابای س م .)1386 ،
متاسبان نوع اوّی ،اساق ی دولت از جامهه در عین وابسا

به آن است .اين

ررايط در حقیقت يک تیپ ايدهآی از متاسبان دولت و جامهه است .1یالمرز جانسون،
از انل ترين پژواه ران اين رويکرد و رايد جدیترين نرريهپرداز دولت توسههدرا،
به پیروی از تالکون پارسونز بر نقش دولت و امکاری و تهامل آن با ساير بخشاای
جامهه در ادايت فرآيتد توسهه مامررز م رود و م رورد نقش دولت را در
رکلدا و ادايت توسهه تبیین رتد .جانسون در مطالهان تجرب خود دربارع رهور
ژاپن ،نایجه م دیرد ره دولت با امکاری خود با بخش خدون و ساير دروهاا در
تحقق مهجزع توسهه اصادادی ژاپن تأایردذار بوده است جانسون.)1989 ،
پیار اوانز نیز به موضوع ی ون

اساق ی دولت از جامهه پرداخاه است .ايهان

بهارين متاسبان دولت را در اساق ی ماک به جامهه م داند .اوانز با اين ديدداه به
بررس رابطه نرام اجاماع
اجاماع

و ری یت حکمران

براساس ديدداه امیارانه از سرمايه

پرداخاه است .ناايج مطالهان وی نهان داده است ره امکاری دولت و

رهروندان مبات بر دو عامل مکمل بودن و اتکا است ر.ک.به :اوانز ،1995 ،1992
 .)1996براين اساس دولت بايد ضمن رعايت اساق ی خويش ،به جامهه ماک بارد و
اتکا به جامهه به مهتای افزايش صابلیت دولت در تامین متاف مل است .از ديدداه وی
الزمه توسهه ،تحوی و رارآمدی دولت و حضور اا زمان اساق ی و اتکا به جامهه است

1

 .اين وضهیت امان ررايط است ره پارسونز در تئوری  AGILخود در بح

ارتباط خرده نراماای جامهه

به آن پرداخاه است .در دسا اه نرری تالکون پارسونز در ررايط تهامل و ارتباط اردانیک دولت و جامهه است
ره نرا اجاماع پويا محقق خوااد رد ر.ک.به :روره.)1951 ،
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اوانز .)174 :1382 ،اوانز مهاقد است ره دولت توسههدرا ،ديوانساالری صدرتمتد،
رارآمد و مساقل است ره م تواند توسهه اصادادی و اجاماع

را ادايت رتد .از

مهاترين ويژد اای اين ديوانساالری اساق ی ريههدار در جامهه است ره رارآمدی
آن را تضمین م رتد اوانز .)200 :1382 ،يک از ويژد اای دولت توسههدرا ،در خود
جایدا

فرادیری) دروهاای اجاماع

است .امین در ااآمیخان اساق ی و

فرادیری ،پايه و مبتای رارآمدی دولت توسههدرا است .در واص بتیاد موفقیت و
رارآمدی دولت توسههدرا ،امکاری و تقويت ماقابل دولت و جامهه است اوانز،
 . )394 :1382در اين رويکرد ،دولت توانمتد ريهه در روابط خود با دروهاای اجاماع
دارد و در واص دولا است ره از دی جامهه جوریده است .دولت ،در عین اينره
دارای ساخاار درون
مهیت

متسجا است و بهتوان يک نهاد دارای روابط اجاماع

است ،بر متاب اجاماع

عیت

دونادون تکیه دارد و با تغذيه از آنها بر صابلیت و

توانمتدی خويش م افزايد .دراين ررايط است ره یرخه اعاماد و امکاری و مهاررت
در بین خردهنراماای جامهه رکل م دیرد و در پرتو آن حکمران خوب محقق م -
رود .در مقابل دولا ره در حدار سازمان درون خود محدود رده بارد در عین
اساق ی ،فاصد متاب اط عات و اجراي الزم است و نم تواند بر رارررداای میرمامررز
بخشاای خدون و میردولا تکیه رتد.
نوع دوم از متاسبان دولت با جامهه ،اساق ی دولت از جامهه است .الباه اساق ی
دولت از جامهه براساس يک فرايتد طبیه و عادی ت کیک ساخااری در دولتاای
مدرن ،ماهارف بوده است . 1بلکه آنچه مها است اين است ره در بح

اساق ی دولت

از جامهه ،در برخ رهوراا ،برخ امایازان اصادادی و سیاس

رانت) برای دولتاا

وجود دارد ره ع وه بر ويژد اای ياد رده ،ررايط خان

را برای آناا فرااا

 . 1در آاار راری ماررو و دي ر ماررسیستاای ساخااری نیز بح
امّا در ايتجا اين مبح

مدنرر نیست.

اساق ی نسب دولت از جامهه ديده م رود.
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م آورد ره اين ويژد اا در تحلیلاای رارآمدی و نارارآمدی دولت برای ارائه
مديريت عموم

و توسهه مورد توجه صرار م دیرد .اين ويژد

دولتاایران ماایت رانا

در رهورااي

ره

دارند ،بیهار ديده م رود .ماایت درآمداای رانا

به

دونهای است ره در آن جامهه اعا از نهاداای مردم و بخش خدون  ،وزنه صابل
اعاتاي بهرمار نم روند ،یرا ره دولت در سايۀ دريافت رانتاا از خارج ن ت يا ار
ماده خام دي ر) دي ر به متاب داخل

درآمد مالیاناا ،عوارض و ندور راالاای

نتها و )...احساس نیاز نم رتد مکمور 36 : 2004 ،؛ میرتراب  .)117 :1384 ،در ار
جامههای ره دولت رانایر حارا است بجای ايتکه دروهاای اجاماع

امکار دولت

بارتد ،نیازمتد و آويخاه دولتاند.
اساق ی دولت از جامهه به واسطه دسارس به درآمداای رانا  ،باع

م رود

دولت صدرن انحداری رسب رتد و نیازی به دخالت دادن دروهاا و طبقان دونادون
در صدرن نبیتد رکاری .)32 :1379 ،ب نیازی دولت از ايجاد دمورراس  ،عدم توزي
صدرن و مان دذاران در مسیر توسهه سیاس  ،از جملۀ دي ر تأایران اين دولت است
بهیريه .)112 :1380 ،وابسا
فهار مال

زياد يک دولت به درآمداای رانا باع

دولت بر جامهه م رود ،زيرا دولت ایچدونه مالیات

راساه ردن

از جامهه دريافت

نم رتد ،و يا ادر مالیان اخذ م رتد مقدار آن ناییز است .در یتین ررايط دولت به
علت عدم دريافت مالیان از جامهه و تمررز صدرن در دست دولت ،امکان توسهه
سیاس و باز ردن فضای رصابت میان دروهاای اجاماع بر سر رسب صدرن و نهايااً
توسهۀ سیاس و اساقرار دمورراس از جامهه سلب م رود .در ررايط ره متاب عمده
صدرن در دست دولت مامررز م رود و دروهاای اجاماع عم ً از توان الزم برای
ايجاد یالش در مقابل دولت برخوردار نیساتد ،سازورار نرارن اجاماع

از جانب

جامهه و پاسخ وي از جانب دولت مخال م رود میرتراب .)119 :1384 ،
پژواه ران ماهددی در بررس متاسبان دولت و جامهه ،به برخورداری دولت از
متاب اصادادی مساقل و مسامر انرژی از يکسو و انزوادزيت جامهه ازسوی دي ر اراره
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ررده اند .اين پژواه ران مهاقدند ره بواسطه اساق ی مال

دولت از جامهه ،نوع

دسست بین آن دو پديدار م رود ره در نهايت متجر به صانوندريزی ،فساد اداری ،عدم
پاسخ وي دولت و ب ابات سیاس م دردد .برخ از محققان مهاقدند ره درآمداای
رانا  ،دولتاای وابساه به اين نوع از درآمداا را دیار نارارآمدی و ب ابات سیاس
خوااد ررد باسدائو و لچر2006 ،؛ راری 1997،؛ داوت 1993 ،؛ اارفورد و رلین،
 .) 2005ناايج مطالهان برخ از پژواه ران نیز نهان داده است ره برخ از دولتاای
رانایر موفق به خريد ابان سیاس يا را رنگ رردن ب ر ايا اای خود با اسا اده از
درآمداای رانا ردهاند رايو1999 ،؛ اسمیت  .)2004 ،دساهای دي ر از محققان با
اسا اده از دادهاای تجرب به اين نایجه رسیدهاند ره برخ دولتاای رانایر موفق به
پرداخت رروه و رريک رردن مخال ان خود در فساد و رتاری ب ابات و نارارآمدی
سیاس م روند جکسون و روزبرگ1982 ،؛ بايارن و ایبو1999 ،؛ براتون و وان
دوای1997 ،؛ یابای و دالوز1999 ،؛ اربست2000 ،؛ به نقل از فیلد.)2003 ،
مک مور ) 2004مهاقد است ره موضوع تأایر درآمداای دولت بر ری یت
حکمران يک از محوریترين موضوعان پارادايا جامههرتاس مال  1است .ايهان در
پژواشاای ماهددی به بررس تأایر درآمداای رانا دولت بر ساخاار يا نورتبتدی
دولت و ری یت حکمران

در رهوراای در حای توسهه پرداخاه است .ناايج

پژواشاای وی نهان داده است ره متاب مال

دولت تأایران عمدهای برال وی

ساخااری دولت دارد .ايهان در پژواشاای خود به اين نایجه رسیده است ره ری یت
حکمران در رهوراای در حای توسهه بهبود خوااد يافت ادر اين رهوراا به لحا
اصادادی وابساه به متاب مال

داخل

از جمله مالیان بارتد مور1998 ،؛ 2001؛

 .)2004ع وه بر مکمور انديهمتدان دي ری در مطالهان تطبیق

ماهددی در

یاریوب پارادايا جامههرتاس مال به اين نایجه رسیدهاند ره واريانو متاب مال
1. Fiscal Sociology Paradigm
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دولت در درجۀ باالي تبییندر ت اون در ری یت حکمران و رارآمدی دولت و ارتباط
آنها با رهروندانهان است ر.ک.به :جسوب1999،؛ اابسون 1997،؛ رمپبل .)1993
الکساندر لبیمن  )2008مهاقد است ره درآمداای رانا

با افزودن بر حجا

ديوانساالری دولت ،مان رارآمدی آن م رود .ايهان با مطالهۀ خود در رهور روسیه با
بررس اندازه ديوانساالری و تأایر آن بر دسااورداای اصادادی اين رهور ،نهان داده
است ره اندازه بورورراس دولا ع وه بر افزودن بر ازيتهاای عموم دولت ،موجب
نارارآمدی آن نیز م رود ر.ک.به :لبیمن.)2008 ،
جیارومولوسیان

 )1374اسادالی ررده است ،رهوری ره حکومتاش بخش

عمده ای از درآمداايش را از متاب صابل عرضه خويش به جهان خارج تأمین رتد،
پوياي اای سیاس ای را به نمايش م دذارد ره با پويایاای سیاس رهورااي ره
حکومتران درآمداای خود را از طريق وض مالیان بر فهالیتاای اصادادی داخل
تأمین م نمايد ،ما اون است .ايهان با مطالهه یتدين رهور ن تخیز عرب بدين نایجه
رسید ره یتین رهورااي حا با درآمد پايین حاضر نیساتد به ن

جامهه عقبنهیت

رتتد ،ره امین امر ازيته مقابله با حکومت را باال م برد لوسیان .)1374 ،
پژواش مبات

بر دادهاای تجرب

رُز در سای  2001نهان داده است ره میان

فرايتد دمکراس ردن و افزايش نادران ن ت نوع رابطۀ مهکوس وجود دارد .به
اين مهتا ره ارداه درآمداای ن ا در رهوراای ن تخیز افزايش يابد ،فرايتد دمکراس
در آن رهوراا دیار اخا ی رده و آزادیاای سیاس رااش م يابد رُز .)2001 ،اين
فرايتد درست عکو وضهیا

است ره در رهوراای توسههيافاه تجربه رده است.

یون بتا به پژواشاای دونادون ،وض دمورراس  ،آزادیاای سیاس و ابان سیاس
در رهوراای پیهرفاه ،با افزايش درآمد ناخالص داخل و درآمد سرانه بهار م رود
اانایت اون1959 ،و1960و1991؛ لیپست 1996 ،و1999؛ بارو .)1991 ،بتابراين یتین
بهنرر م رسد ره افزايش درآمداای رانا

دولت برخ ف رهوراای توسههيافاه به

توسهۀ سیاس نیانجامد .در تأيید اين اسادالی ،رولیر و اوفلیرن  )1998در بررس
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خود نوع

امبسا

میان افزايش درآمداای ن ا

و ب ابات

و ب ر ايا

سیاس

حکومت را تأيید م رتتد .رولیر و اوفیلرن .)571 :1998 ،الم و وانایچکون 1998و
 )2000براساس دادهاای تجرب نهان دادهاند ره با افزايش سها متاب طبیه مانتد ن ت
در نادران رهوراای مورد مطالهه ضريب احامای دمکراس در اين رهوراا رااش
م يابد و به نوع از ضه

صانون و ب صانون رنج م برند و در اين رهوراا مهاررت

رهروندان در تدمیادیریاا در رمارين اندازه است الم و وانایچکون 1998؛
وانایچکون .)2000 ،فريدمن  ) 2006اسادالی ررده است ره نخساین صانون در ساخاار
سیاس مبات بر نادران ن ت و مواد خام اين است ره مسیر فرايتد دمکراس

در

تضاد با افز ايش نادران مواد خام است .اامیت نرريۀ فريدمن از آن روست ره اين
نرريه بحران مهاررت ،ناراراي ادارای و فقدان مهروعیت سیاس را در حکومتاای
رانا توضیح م داد .فريدمن اراره ررده است ره درآمداای رانا ره به ان یزع حل
نابسامان اای اصادادی و اجاماع

بهرار درفاه م رود ،خود به ناراراي  ،فقدان

مهروعیت و دسارش بحران مهروعیت م انجامد فريدمن.)2006 ،
در مجموع درآمداای رانا

دولت با افزايش اساق ی دولت از دروهاای

اجاماع و سیاس مان تحقق حکمران خوب ره الزمه آن امکاری و تهامل دولت با
نهاداای اجاماع

است ،م رود .مکانیزم تأایردذاری متاب رانا

دولت بر روی

حکمران خوب به اين ترتیب است ره درآمداای حانل از رانت از طريق افزايش
اساق ی دولت از دروه اای اجاماع  ،ديوان ساالری دولا  ،وابساه بودن طبقان
اجاماع  ،ب نیازی دولت به مالیاندیری از رهروندان و عدم پاسخ وي
مردم متجر به تولید و باز تولید اصاداردراي

دولت به

م رود جان واتربوری1380،1؛ الرب

ساديک 1380،2؛ م اری2000 ،؛ به نقل از ساع .)1386 ،

1.J.Water Bury
2. Larbi Sadiki
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براساس تئوریاا و ناايج مطالهان تجرب مطرح رده ،م توان یتین اسادالی
ررد ره يک از داليل صانوندريزی ،فقدان آزادی اجاماع  ،عدم پاسخ وي
ب ابات

سیاس

و عدم ر افیت ره از راخصاای اساس

حکمران

دولت،

بد م بارد؛

برخورداری دولت از متاب مال مساقل از مردم است .دولت و رهروندان به عتوان دو
مجموعۀ مرتبط ،در نورت

م توانتد تهامل اردانیک خود را تداوم بخهتد ره از

وضهیت امدي ر اط ع داراه بارتد و يک نرام جام و نادق اط عرسان راسا آن
دو را به امدي ر متاقل نمايد .يک از اين رانایاای مؤار و پايدار اط ع دولت از
جامهه ،نرام مالیات است .بدين نورن ره دولت با تهبیه عوامل و ضوابط مدون ،نوع
و میزان تقاضااای خود را به جامهه ارائه و در صبای آن از مطالبان اجاماع اط ع
م يابد .اما متاب اصادادی رانا موجب خلق دسست در اين روند رده و از طرف
دي ر دولت را نسبت به ح

و بسط صدرن حريصتر م درداند .در حقیقت عامل

اساس پیدايش یتین وضهیا ايجاد رکاف بین دولت و جامهه در نایجۀ اتکای دولت
به متاب اصادادی رانا است .بطوری ره درآمداای رانا

دولت با افزايش اساق ی

دولت از جامهه و ايجاد دسست بین آنها به تمررز صدرن در دست دولت رانا رمک
ررده و تهامل اردانیک دولت با جامهه در سايۀ اعاماد و مهاررت نهاداای اجاماع
مردم و بخش خدون را براا م زند.
مدل علّی  -2رابطة منابع اقتصادی رانتی دولت و کیفیت حکمرانی
منابع اقتصادی دولت

مناسبات دولت با جامعه

کیفیت حکمرانی

ارتون بايد د ت برمبتای اين دو رایافت نرری دسا اه نرری اين پژواش را
م توان بهنورن زير فرموله ررد :دسا اه نرری اين پژواش ،بر ال وی تل یق اساوار
است .انديهه محوری ال وی مزبور مبات بر متاسبان دولت و جامهه است .در اين
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دسا اه نرری ،حکمران

خوب تابه

از میزان اعاماد اجاماع  ،مهاررت مدن

عضويت انجمت ) و درآمداای میررانا دولت است.
1

مدل علّی  -3الگوی نظری پژوهش
مشارکت مدنی

سرمایه اجتماعی

حکمرانی خوب

عدم دسترسی دولت به درآمدهای رانتی

اعتماد اجتماعی

متطق اسادالی تئوريک به اين نورن است ره تهامل اردانیک دولت و جامهه،
اساس حکمر ان خوب است .تهامل اردانیک دولت و جامهه در پرتو وجود سرمايۀ
اجاماع

است .سرمايۀ اجاماع

دارای دو بُهد اساس

است :اعاماد اجاماع

و

مهاررت مدن  .اعاماد اجاماع به عتوان يک از ابهاد انل سرمايه اجاماع  ،آمادد
بالقوه رهروندان برای امکاری و تهامل با يکدي ر و آمادد آنها برای وارد ردن در
فهالیتاای اجاماع را نهان م داد .با اين ن اه ،در سطح خُرد ،در پرتو سرمايه
اجاماع  ،اعضای جامهه به اا اعاماد ررده و بر مبتای اين اعاماد به تهکیل دروهاا و
سازماناای جديد و امکاری در یاریوب آنها مبادرن م رتتد .در سطح ر ن نیز ،با
باال رفان اعاماد اجاماع و مهاررت مدن رهروندان ،امکاری و تهامل دولت و مردم
افزايش يافاه و تتاسب اصادار دولت و جامهه مدن

با تمررززداي

از صدرن ايجاد

خوااد رد .بتابراين سرمايه اجاماع متجر به مهاررت فهای رهروندان در سیاست

 . 1اعاماد اجاماع  مهاررت مدن  درآمداای میررانا دولت) حکمران خوب)
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رده و اين فرنت را برای رهروندان فرااا م رتد ره خودران مهاررت فهال در
تدمیادیریاا داراه بارتد و رتشاای جمه ران بهراحا متجر به نایجه دردد .در
نایجه اين تهام ن اا رهروندان عق ن
نخب ان رصابا

م روند و اا فضای جامهه در سطح

م رود .ع وه براين با افزايش اعاماداجاماع

و باالرفان مهاررت

مدن رهروندان ،اريتهاای اجرای صوانین و سیاستاای حکومت رااش يافاه و مردم
با مهاررت در مديريت جامهه امکاری مطلوب با دولت خوااتد دارت .با افزايش
سرمايه اجاماع و تهامل دولت و مردم در پروژهاای مهارک ،مهاررت مدن در بین
رهروندان نهاديته رده و به بهبود حکمران

رمک م رتد .درواص از طريق تبادی

ارتباطان ،اعاماد و انرژی بین تمام نیرواا و بخشاای جامهه نرام سیاس
رهروندان) يک نوع از یرخه عق ن

و

ناظر بر تبادی اط عان و انرژی بین دولت،

جامهه مدن و بخش خدون رخ م داد .اين یرخه عق ن باع

باال رفان راراي

امزمان جامهه و دولت رده و به حکمران خوب متجر م دردد .دسارس دولت به
درآمداای رانا

مان تهامل اردانیک دولت با جامهه از طريق اعاماد اجاماع

و

مهاررت ساير دروهاا و بخشاای جامهه در تدمیادیریاا رده و موجب اساق ی
دولت از جامهه م دردد .بواسطه اساق ی مال دولت از جامهه ،نوع دسست بین آن
دو پديدار م رود ره دولت نیازی به مهاررت رهروندان نداراه و اعاماد يا ب اعامادی
رهروندان در نزد دولت اامیا نخوااد دارت .افزايش اساق ی دولت از دروهاای
اجاماع و سیاس مان توزي صدرن در جامهه م دردد و امکاری و تهامل اردانیک
دولت با نهاداای اجاماع مردم و بخش خدون رکل نم دیرد .درواص  ،در پرتو
احساس اساق ی دولت از جامهه ،يک یرخه مهیوب از تبادی اط عان و انرژی بین
دولت ،جامهه مدن

و بخش خدون

رکل م دیرد ره در آن امکاری و تهامل

دولت و مردم رااش يافاه و صدرن بواسطۀ درآمداای رانا  ،در دست دولت مامررز
خوااد رد .در سايه تمررز صدرن در دست دولت و عدم مهاررت رهروندان در
تدمیادیریاا و افزايش ب اعامادی درجامهه ،راخصااي

از جمله صانوندريزی،
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عدم ر افیت ،فساد اداری ،عدم پاسخ وي دولت و ب ابات سیاس در جامهه رواج
پیدا م رتد .در حقیقت ،م توان یتین اساتباط ررد در جوامه

ره دولت براساس

رويکرد اساق ی از جامهه عمل م رتد و با اتکا به امایازان رانا  ،خود را مساقل از
جامهه مدن و دروهاای اجاماع و سیاس بداند ،ری یت حکمران پايین است ،اما در
جوامه

و

ره دولت با وجود اساق ی خود از جامهه ،ريهه در جامهه مدن

سايردروهاای اجاماع و سیاس داراه بارد و بهعبارت بدلیل عدم دسارس دولت به
درآمداای رانا و نیاز دولت به حضور بخش خدون و نهاداای اجاماع مردم
در تآمین متاب مال و مديريت جامهه ،در سايه اعاماد اجاماع و مهاررت مدن يک
دول ت مدن رکل درفاه بارد ،ری یت حکمران خوب بوده و مديريت عموم جامهه
نیز با ری یت خوااد بود .درايتجا برمبتای متطق صیاس  -صانون  ،فرضیان پژواش به-
نورن زير صابل اساتااج اساتد:
فرضیة اول اعاماد اجاماع ررط علّ الزم و نه راف برای حکمران خوب
است.
فرضیة دو مهاررت مدن ررط علّ الزم و نه راف

برای حکمران خوب

است.
فرضیة سو

درآمداای میررانا

دولت ررط علّ

الزم و نه راف

برای

حکمران خوب است.
فرضیة چهار

درآمداای میررانا

دولت در ترریب با مهاررت مدن

باال و

اعاماد اجاماع باال ترریب علّ الزم برای وصوع حکمران خوب است.
فرضیهسازی اسادالی از نوع نرری و مبات بر دزارهاای تئوريک است .تطبیق
اين دزارهاا با واصهیت نیازمتد تهري

عملیات و تبديل آنها به ستجهاای صابل مهااده

بوده ره در بخش بهدی مقاله با اسا اده از رويکرد فازی به آن پرداخاه رده است.
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تعریف عملیاتی مفاهیم
دراين صسمت ابادا م اایا تهري

و در ادامه روش ارزياب فرضیان و اعابار

مهرفاای تجرب مورد بررس صرار درفاه است.
مشارکتمدنی برای ارزياب بُهد مهاررت مدن  ،از مهرّفاای تجرب تهلق يا
عضويت در انحمناای داوطلبانه میزان تهلّق و فهالیت دردروهاا و انجمناای اتری،
آموزر

و فرات

 ،میزان تهلق و عضويت در اتحاديهاای حرفهای ،میزان تهلق و

عضويت در احزاب و دروهاای سیاس  ،میزان تهلق و فهالیت در دروهاای محل ،
میزان تهلق و فهالیت در دروهاای ورزر

و ت ريح  ،میزان تهلق و فهالیت در

سازماناای مذاب  ،میزان تهلق و فهالیت در موسسان خیريه و نوع دوسا ) اسا اده
رده است .میزان عضويت برای اريک از موارد برمبتای درند در اريک از اين
مهرّفاا محاسبه رده است .سپو راخص مهاررتمدن ار مورد ،از طريق میان ین
حساب

نمران مهرّفاای مربوطه محاسبه درديده است .دادهاای موردنیاز برای

ارزياب

مهاررتمدن

از مجموعه دادهاای موج یهارم و پتجا پیمايش ارزشاای

جهان

 - )WVSتجمی و دردآوری رده توسط رونالد ايت لهارن و امکارانش -

بدست آمده است.
اعتماد اجتماعی برای ارزياب بُهد اعاماد اجاماع  ،از مهرّفاای تجرب میزان
اعاماد به احزاب سیاس  ،میزان اعاماد به تلويزيون ،میزان اعاماد به سیساا خدمان
اجاماع  ،میزان اعاماد به دولت ،میزان اعاماد به سیساا صضاي  ،میزان اعاماد به
رررتاای تخدص بزرگ و میزان اعاماد به مجلو اسا اده رده است .میزان اعاماد
برای اريک از موارد بهنورن درندی در اريک از اين مهرّفاا محاسبه رده است.
سپو راخص اعاماد اجاماع ار مورد ،از طريق میان ین حساب نمران مهرّفاای
مربوطه محاسبه درديد .دادهاای موردنیاز برای ارزياب

اعاماد اجاماع

از مجموعه

82
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دادهاای موج یهارم و پتجا پیمايش ارزشاای جهان

 - )WVSتجمی و دردآوری

رده توسط رونالد ايت لهارن و امکارانش  -بدست آمده است.
حکمرانی خوب برای ارزياب
پاسخ وي

دولت ،1ابانسیاس

مقرران دولا

حکمران خوب از حق اظهارنرر صائلردن و

و عدمخهونت ،2راراي

و ااربخه

دولت ،3ری یت

و نرام اداری ،4حارمیت صانون 5و رتاری فساد 6اسا اده رده است.

دادهاای مورد نیاز برای اين م هوم از مجموعه دادهاای دورهای بانک جهان
 دردآوری رده توسط دانیل دافمن ،آرن رری و ماسیمو مساروزی - 2009 -1996اسا اده رده است دزارش بانک جهان  .)2010 ،اين مجموعه رامل تمام دادهاای
موجود دربارع اين مهرفااست .اين ستجهاا ،انبارا
پیمايش اای جمهیا

از نرران راررتاسان و

است ره امایازان براساس داوری راررتاسان ار حوزه و با

اسا اده از متاب و اط عان مراج دونادون اخاداص يافاه است .الباه با توجه به ايتکه
م هوم حکمران خوب يک م هوم رانون است و دربردارنده ابهاد ناام ون و ماتوع
م بارد ،برای ساخان راخص دصیق از حکمران خوب ،ره وزن اريک از مهرّفاا
مهخص دردد ،از تکتیک تحلیل عامل اسا اده رده است .7دردام بهدی ،بهد از اخذ
نمران خام مهرّفاای ری یت حکمران در سایاای مورد نرر برای رهوراای اناخاب
رده ،با اسا اده از میان ین حساب امایازان مهرّفاای بیان رده ،راخص حکمران

1. Voice and Accountability
2. Political Stability and No Violence
3. Government Effectiveness
4. Regulatory Quality
5. Rule of Law
6. Control of Corruption
 7.اين تکتیک م هوم را بهنورن ترریب خط از مهرفاای دونادون نهان م داد .ناايج تحلیل عامل نهان داد
ره ترریب خط مهرفاای رشدانه مهخص رده برای حکمران خوب ،مهارراً مقدار  87/7درند از واريانو
آن را توضیح دادند..
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برای اريک از مورداا بدست آمده است .بهد از محاسبه اين راخص رمّ  ،تاب
عضويت فازی تهیین رده است.
منابع اقتصادی دولت در اين مطالهه برای متاب اصادادی دولت دو بُهد در نرر
درفاه رده است :متاب اصادادی رانا

و متاب اصادادی میر رانا  .متاب اصادادی

رانا به درآمدااي اط ق م رود ره از طريق ندور مواد خام ن ا و مهدن ندیب
دولت م دردد ،در مقابل درآمداای میررانا عمدتاً از طريق درفان مالیان از مردم
بدست م آيد .برای ستجش و اندازهدیری درآمداای میررانا دولت از راخص سها
درآمداای مالیات در  GDPبهنورن درندی اسا اده رده است .دادهاای مربوط به
اين راخص از مجموعه دادهاای بانک جهان

& World Development Indicators

 )Global Development Financeاسا اده رده است.

روش پژوهش
روش پژواش اين مقاله ،تطبیق مبات بر رويکرد فازی است .براساس روش فازی
برای اريک از م اایا موجود در دسا اه نرری بهمثابه يک مجموعه ،تاب عضويت
فازی تهري

رده و در مرحله داوری بر مبتای میزان عضويت فازی ،تحلیل علّ فازی

انجام درفاه است .براساس الزامان روش رتاخا

رويکرد فازی ،م اایا بهعتوان

مجموعه تلق ردهاند .برای اريک از م اایا ،تاب عضويت تهري

رده است .تاب

عضويت فازی عتدر رلیدی در روش فازی است .تاب عضويت فازی اا برحسب
مقوالن ری

و اا برحسب ت اوناای رمّ در میزان عضويت در بازه [ ]0،1عملیات

م رود .اریه نقاط دسست و ارزشاای عددی فازی در بازه [ ]0،1بیهار بارد ،دصت
پژواش نیز بیهار م رود ر.ک .به  :رادین 2004؛ یلب 1386 ،؛ ساع  .)1388 ،عتدر
رلیدی در تاب عضويت فازی درجهبتدی 1میزان عضويت در يک مجموعه است .در
اين پژواش از تاب عضويت فازی  Sرکل اسا اده رده است .اين تاب عضويت به
1. Calibration
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پژواه ر اجاماع رمک م رتد تا با اسا اده از نمرع ار واحد مورد مطالهه از يک ماغیر،
درجۀ عضوياش در مجموعهای را مهخص رتد ره براساس امان ماغیر تهري
برای تهیین تاب عضويت فازی سازهاای م هوم

پژواش از تاب

م رود.
عضويت S

رکل اسا اده رده است .بهد از محاسبه امایازان ار يک از رهوراا برحسب اعاماد
اجاماع و مهاررت مدن  ،ارزشاای بیهیته و رمیته توزي فراوان ماغیراای مورد
نرر تهیین درديده است .سپو برای تهیین سه نقطه دسست ،يهت آساانۀ عضويت
رامل ،آساانۀ عدم عضويت رامل و نقطۀ تقاط  ،از مهیاراای یارک اوی ،میانه و یارک
سوم بهره درفاه رده است .درادامه بهد از تهیین سه نقطۀ دسست ،ارزشاای فازی
رمّ به ارزشاای فازی با بریسباای زبان مهین ،تبديل ردهاند .برای ساخان تاب
عضويت فازی و به مترور عمل
مجموعه نه ارزر

ساخان تبديل رياض

با بریسباای زبان

تهري

بریسباای زبان  ،يک

و برای ار بریسب يک درجه

عضويت اخاداص داده رده است .واحد تحلیل اين پژواش ،رهور است .در اين
تحقیق نمونهدیری به مهتای روشاای رمّ

انجام نهده است بلکه سه

درديد

براساس اساراتژی تمامرمار تمام مورداای مرتبط ره واجد داده برای انجام مقايسه
صرار دیرد .برای پردازش و تحلیل دادهاا از نرمافزاراای Excel,

بودند ،مورد بررس

 SPSS, fs/QCAاسا اده رده است.

یافتههای پژوهش
در اين بخش از مقاله يافاهاای پژواش در دو سطح تونی
درسطح تونی

ی ون

عوامل مورد مطالهه تونی

و تبییت ارائه رده است.

توزي و تمررز مورداای مطالهه رده برحسب م اایا و
رده است .در سطح تحلیل علّ  ،رابطه فازی رروط مت رد

و ترریباای علّ آزمون رده است.
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تحلیل توصیفی
در اين تحقیق  73رهور بهعتوان واحد تحلیل مورد بررس

صرار درفاهاند .1میان ین

فازی حکمران برابر با  0/5م بارد .اين مقدار برابر با نقطه دذار در مقیاس فازی
است .انحراف مهیار فازی حکمران برابر با  ،0/4مقدار بیهیته فازی حکمران برابر با
 ،0/97مقدار رمیته فازی حکمران برابر با  0/0005و میان ین فازی اعاماد اجاماع
برابر با  0/55است .اين مقدار باالتر از نقطه دذار در مقیاس فازی است .انحراف مهیار
فازی اعاماد اجاماع برابر با  ،0/26مقدار بیهیتۀ فازی آن برابر با 0/96و مقدار رمیتۀ
فازی آن برابر با  0/002م بارد .میان ین فازی مهاررت مدن برابر با  0/43م بارد.
اين مقدار پايین تر از نقطه دذار فازی است .انحراف مهیار فازی مهاررت مدن برابر با
 ،0/34مقدار بیهیتۀ فازی آن برابر با  ،0/98مقدار رمیتۀ فازی آن برابر با  0/02و
میان ین فازی درآمداای میررانا دولت برابر با  0/46م بارد ره اين مقدار نیز پايینتر
از نقطۀ دذار فازی است .انحراف مهیار فازی اين عامل برابر  ، 0/28مقدار بیهیتۀ
فازی آن برابر با  ،0/96مقدار رمیتۀ فازی آن برابر با  0/004م بارد .مقايسه آمارهاای
تونی

نهان م داد ره بیهارين ت اوناا در میان رهوراای مورد بررس مربوط به

ری یت حکمران و مهاررت مدن

به ترتیب با انحراف مهیار فازی  0/4و  )0/34و

 .1در اناخاب حجا نمونه از روشاای نمونهدیری ماهارف اسا اده نهده است ،بلکه دراين پژواش اساراتژی
تمام رمار مدنرر صرار درفت ،از آنجاي ره امواره يک از مسائل ره در تحقیقان با دادهاای موجود در مورد
رهوراا وجود دارد ،تهداد ما اون رهوراای مورد بررس در ار مجموعه داده بر مبتای ماغیراای مورد بررس
است؛ با علا به اين موضوع ره محدوديتاای عمل در وجود و دسایاب به دادهاای متاسب برای تمام ماغیراا
در برخ جوام  ،خواه ناخواه تهداد رهوراای مورد مطالهه را تقلیل خوااد داد .در مجموع ،در مطالهۀ حاضر نیز
از آنجاي ره داده اا از یتدين متب دردآوری رده است ،تهداد رهوراای مورد بررس در ار متب براساس
ماغی راای مورد مطالهه ما اون بود .براين اساس با بررس مجموعۀ دادهاای مورد اسا اده ،تهداد  73رهور در
رل مجموعه داده اای مورد اسا اده مهارک بودند .بتابراين با اتخاذ روش حذف لیسا  ،رهورااي ره در برخ
ماغیراا فاصد داده بودند ،از لیست حذف ردند و در نهايت حجا نمونه در اين پژواش به تهداد  73رهور
محدود درديد.
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رمارين ت اون مربوط به اعاماد اجاماع با انحراف مهیار فازی مهادی  0/26است.
آمارهاای تونی

سازهاای پژواش در جدوی  1متهکو رده است.
جدول  -1آمارههای توصیفی

متغیر

کمینه

میانگین انحراف معیار

بیشینه موردها

مهاررت مدن

0/43

0/34

0/02

0/98

73

اعاماد اجاماع

0/55

0/26

0/96 0/002

73

حکمران خوب

0/5

0/4

0/97 0/0005

73

درآمداای میررانا دولت

0/46

0/28

0/96 0/004

73

جدوی  2توزي فراوان

مورداای مطالهه رده را برحسب میزان عضويت در

مجموعه رهوراای با حکمران خوب نهان م داد .براساس روااد تجرب موجود
م توان داوری ررد ره تمام رهوراای مورد مطالهه در اين پژواش ،عضويا
مجموعه رهوراای با حکمران خوب بودهاند .امّا به لحا

در

نوع عضويت تمايزان

ری ) و درجه عضويت ت اوناای رمّ ) در اين مجموعه ،م توان د ت ره
مورداای واص در خوره اوّی ،رامل نروژ ،دانمارک ،فت ند ،سوئد ،لورزامبورگ،
سوئیو ،التد ،ان لساان ،اتريش ،اسارلیا ،آلمان ،رانادا ،ايرلتد و نیوزيلتد ب ایچ ابهام
از حکمران

خیل خوب

برخوردارند .مورداای واص در خورۀ دوم ،رامل امريکا،

فرانسه ،بلژيک ،ژاپن ،پرتغای ،ست اپور ،اسپانیا ،جمهورییک ،اسلوان  ،ايسلتد ب ایچ
ابهام

از حکمران خوب برخوردارند .مورداای واص در خورۀ سوم ،رامل ریل ،

ررواس  ،بلغارساان ،اياالیا ،لیاوان  ،لهساان ،اسلوار  ،يونان ،رره جتوب  ،مالزی و
ارودوئه حکمران ران عمدتاً خوب است .مورداای واص در خورۀ یهارم ،رامل
برزيل ،آفريقای جتوب  ،تايلتد و رومان
ری یت حکمران

حکمران ران تاحدودی خوب بوده است.

دررهور مکزيک بیتابین بوده است و دارای بیهارين ابهام است.
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مورداای واص در خورۀ رها رامل رهوراای ترریه ،اتد ،آرژاناین ،مرارش ،فیلیپین
و روسیه حکمران ران بیهار بد بوده است تاخوب .ری یت حکمران در مورداای واص
در خورۀ ا اا ،رامل رهوراای پرو ،ايران و عربساان عمدتاً بد بوده است .مورداای
واص در خورۀ اهاا رامل رهوراای مدر ،رلمبیا ،بوست و ارزدوين ،ارراين ،یین،
آلبان  ،ارمتساان ،اندونزی ب ایچ ابهام

از حکمران

بد برخوردارند .نهايااً ايتکه

مورداای واص در خورۀ نها رامل رهوراای وياتام ،ونزوئ  ،اوداندا ،پارساان ،اردن،
درجساان ،صیرصیزساان ،عراق ،آذربايجان ،رواندا ،زامبیا ،مال  ،اروادور ،ب روس،
بت

دش و الجزاير ب ایچ ابهام حکمران ران خیل بد بوده است.

جدول  -2توزیع فراوانی موردها برحسب عضویت در مجموعه کشورهای با حکمرانی خوب
برچسب زبانی
حکمران خیل
خوب

کشور
نروژ ،دانمارک ،فت ند ،سوئد ،لورزامبورگ ،سوئیو ،التد،

خوشه
اوی

ان لساان ،اتريش ،اسارلیا ،آلمان،رانادا ،ايرلتد ،نیوزيلتد

حکمران خوب امريکا ،فرانسه ،بلژيک ،ژاپن ،پرتغای ،ست اپور ،اسپانیا ،جمهوری-

دوم

یک ،اسلوان  ،ايسلتد
حکمران بیهار ریل ،ررواس  ،بلغارساان ،اياالیا ،لیاوان ،لهساان ،اسلوار  ،يونان،
خوب تا بد

رره جتوب  ،مالزی ،ارودوئه

حکمران تا

برزيل ،آفريقای جتوب  ،تايلتد ،رومان

سوم
یهارم

حدودی خوب
بیتابین
حکمران تا

مکزيک

پتجا

ترریه ،اتد ،روسیه ،آرژاناین ،مرارش ،فیلیپین

رها

حدودی بد
حکمران

بیهار پرو ،ايران ،عربساان

ا اا

بد تا خوب
حکمران بد

مدر ،رلمبیا ،بوست و ارزدوين ،ارراين ،یین ،آلبان  ،ارمتساان،

اهاا

اندونزی
حکمران خیل بد وياتام ،ونزوئ  ،اوداندا ،پارساان،اردن،درجساان،صیرصیزساان ،عراق،

نها
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آذربايجان ،رواندا ،زامبیا ،مال  ،اروادور ،ب روس ،بت

دش ،الجزاير

متب  :محاسبان نويستددان

جدوی  3توزي فراوان

مورداای مطالهه رده را برحسب میزان عضويت در

مجموعه رهوراای با اعاماد اجاماع باال نهان م داد .روااد تجرب موجود داللت
برآن دارد ره امه رهوراای مورد مطالهه در اين پژواش دارای درجۀ عضويا

از

اعاماداجاماع م بارتد ،اما به لحا نوع عضويت تمايزان ری ) و درجه عضويت
ت اوناای رمّ ) در اين مجموعه ،م توان د ت ره مورداای واص در خوره اوّی،
رامل رهوراای سوئد ،نروژ ،دانمارک ،بلژيک ،ايسلتد ب ایچ ابهام از اعاماد اجاماع
خیل باالي برخوردارند .مورداای واص در خورۀ دوم ،رامل سوئیو ،رانادا ،التد ،ژاپن،
مالزی ،فت ند ،لورزامبورگ ،ايرلتد ،بت

دش ب ایچ ابهام از اعاماد اجاماع باالي

برخوردارند .مورداای واص در خورۀ سوم ،رامل ب روس ،اتد ،صیرصیزساان ،وياتام،
فرانسه ،ان لساان ،اياالیا ،اسارالیا ،یین ،اندونزی ،نیوزيلتد ،ايران ،آلمان ،ررع جتوب ،
لهساان ،آلبان

اعاماد اجاماع ران عمدتاً باال يوده است .مورداای واص در خورۀ

یهارم ،رامل ریل  ،اتريش ،بلغارساان ،جمهوری یک ،اسلوار  ،ارراين ،مکزيک،
مرارش ،مدر ،ترریه ،آفريقای جتوب  ،امريکا ،اسپانیا ،فیلیپین ،ارودوئه و تايلتد ،سطح
اعاماد اجاماع تاحدودی باال بوده است .اعاماد اجاماع دررهور واص در خورۀ پتجا
دارای بیهارين ابهام است .يهت در رهوراای ررواس  ،عربساان ،لیاوان  ،پارساان اعاماد
اجاماع نهپايین بوده است و نه باال .مورداای واص در خورۀ رها رامل رهوراای
اسلوان  ،پرتغای ،ونزوئ سطح برخورداری از اعاماد اجاماع ران تا حدودی پايین بوده
است .اعاماد اجاماع در مورداای واص در خورۀ ا اا ،رامل رهوراای بوست و
ارزدوين ،يونان ،اوداندا ،آرژاناین ،برزيل ،رومان  ،روسیه ،رلمبیا ،مال  ،رواندا ،زامبیا،
آذربايجان ،ارمتساان و عراق عمدتاً پايین بوده است .مورداای واص در خورۀ اهاا
رامل رهوراای الجزاير ،پرو ،درجساان ب ایچ ابهام

از اعاماد اجاماع

پايیت

تحليل تطبيقي كيفيت حكمراني ...
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برخوردارند .سرانجام ايتکه مورداای واص در خورۀ نها رامل رهوراای اروادور،
ست اپور ب ایچ ابهام اعاماد اجاماع ران در سطح خیل پايیت بوده است.
جدول  -3توزیع فراوانی موردها برحسب اعتماداجتماعی
برچسب زبانی
اعاماد اجاماع

کشور
سوئد،نروژ ،دانمارک ،بلژيک ،ايسلتد

خوشه
اوی

خیل باال
اعاماد اجاماع باال

سوئیو ،رانادا ،التد ،ژاپن ،مالزی ،فت ند ،لورزامبورگ،
ايرلتد ،بت

اعاماداجاماع

دوم

دش

ب روس ،اتد ،صیرصیزساان ،وياتام ،فرانسه،ان لساان،اياالیا،اسارالیا ،سوم

بیهار باال تا پايین یین ،اندونزی ،نیوزيلتد ،ايران ،آلمان ،ررع جتوب  ،لهساان،
آلبان
اعاماد اجاماع
تاحدودی باال

ریل  ،اتريش ،بلغارساان،جمهوری یک ،اسلوار  ،ارراين،

یهارم

مکزيک ،مرارش ،مدر ،ترریه ،آفريقای جتوب  ،امريکا،
اسپانیا ،فیلیپین ،ارودوئه ،تايلتد

اعاماد اجاماع ماوسط ررواس  ،عربساان ،لیاوان  ،پارساان
اعاماد اجاماع تا

اسلوان  ،پرتغای ،ونزوئ

پتجا
رها

حدودی پايین
اعاماد اجاماع

بوست و ارزدوين ،يونان ،اوداندا ،آرژاناین ،برزيل ،رومان ،

بیهار پايین تا باال

روسیه ،رلمبیا ،مال  ،رواندا ،زامبیا ،آذربايجان ،ارمتساان ،عراق

اعاماد اجاماع پايین الجزاير ،پرو ،درجساان
اعاماد اجاماع

اروادور ،ست اپور

خیل پايین
متب  :محاسبان نويستددان
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مورداای مطالهه رده را برحسب میزان عضويت در

جدوی  4توزي فراوان

مجموعه رهوراای با مهاررت مدن باال نهان م داد .براساس روااد تجرب موجود
م توان داوری ررد ره امه رهوراای مورد مطالهه در اين پژواش دارای درجۀ
عضويا

م بارتد ،اما به لحا

از مهاررت مدن

نوع عضويت تمايزان ری ) و

درجه عضويت ت اوناای رمّ ) ،م توان د ت ره مورداای واص در خوره اوّی،
رامل رهوراای اتد ،آمريکا ،رانادا ،آفريقای جتوب  ،سوئیو ،اندونزی ،نیوزيلتد،
ان لساان ،مکزيک ،اسارالیا ،سوئد ،نروژ و فت ند ب ایچ ابهام
خیل باالي

برخوردارند .مورداای واص

لورزامبورگ ،ايرلتد ،بت
ابهام

از مهاررت مدن

از مهاررت مدن

در خورۀ دوم ،رامل رهوراای التد،

دش ،دانمارک ،ايسلتد ،برزيل ،ریل  ،تايلتد و آلمان ب ایچ
باالي

برخوردارند .مورداای واص در خورۀ سوم ،رامل

رهوراای ايران ،مالزی ،وياتام ،اياالیا ،ررع جتوب  ،اسلوان  ،زامبیا و فرانسه مهاررت
مدن ران عمدتاً باال بوده است .مورداای واص در خورۀ یهارم ،رامل رهوراای
ژاپن ،آرژاناین و مال سطح مهاررت مدن تاحدودی باال بوده است .مهاررت مدن
در رهور پرو دارای بیهارين ابهام بوده است .يهت مهاررت مدن در رهور پرو نه
پايین بوده است و نه باال .مورداای واص در خورۀ رها رامل رهوراای رلمبیا،
عربساان ،بلژيک ،لهساان و ارمتساان ،مهاررت مدن ران تا حدودی پايین بوده است.
مهاررت مدن

در مورداای واص در خورۀ ا اا ،رامل رهوراای آلبان  ،اتريش،

جمهوری یک ،يونان ،ايرلتد ،لورزامبورگ ،اسلوار  ،اوداندا ،ونزوئ  ،اسپانیا ،یین،
ارودوئه ،آذربايجان ،پارساان عمدتاً پايین بوده است .مورداای واص در خورۀ اهاا
رامل رهوراای اروادور ،عراق ،ارراين ،روسیه ،ب روس ،ررواس  ،الجزاير ،صیرصیزساان
و فیلیپین ب ایچ ابهام از مهاررت مدن پايیت برخوردارند .سرانجام ايتکه مورداای
واص در خورۀ نها رامل رهوراای بوست و ارزدوين ،بلغارساان ،لیاوان  ،پرتغای،
ست اپور ،رومان  ،ترریه ،درجساان ،مدر و اردن ،ب ایچ ابهام مهاررت مدن ران در
سطح خیل پايیت بوده است.
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جدول  -4توزیع فراوانی موردها برحسب مشارکت مدنی
بریسب زبان
مهاررت مدن خیل
باال
مهاررت مدن باال

خوره

رهور
اتد ،آمريکا ،رانادا ،آفريقای جتوب  ،سوئیو ،اندونزی،

اوی

نیوزيلتد ،ان لساان ،مکزيک ،اسارالیا ،سوئد ،نروژ ،فت ند
التد ،لورزامبورگ ،ايرلتد ،بت

دش ،دانمارک،

دوم

ايسلتد،برزيل ،ریل  ،تايلتد ،آلمان
مهاررت مدن بیهار
باال تا پايین
مهاررت مدن

ايران ،مالزی ،وياتام ،اياالیا ،ررع جتوب  ،اسلوان  ،زامبیا،

سوم

فرانسه
ژاپن،آرژاناین ،مال

یهارم

تاحدودی باال
مهاررت مدن ماوسط
مهاررت مدن تا

پرو

پتجا

رلمبیا ،عربساان ،بلژيک ،لهساان ،ارمتساان

رها

حدودی پايین
مهاررت مدن بیهار
پايین تا باال

آلبان  ،اتريش ،جمهوری یک ،يونان ،ايرلتد،

ا اا

لورزامبورگ ،اسلوار  ،اوداندا ،ونزوئ  ،اسپانیا ،یین،
ارودوئه ،آذربايجان ،پارساان

مهاررت مدن پايین

اروادور ،عراق ،ارراين ،روسیه ،ب روس ،ررواس ،

اهاا

الجزاير ،صیرصیزساان ،فیلیپین
مهاررت مدن خیل

بوست و ارزدوين ،بلغارساان ،لیاوان  ،پرتغای،

پايین

ست اپور ،رومان  ،ترریه ،درجساان ،مدر ،اردن

نها
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متب  :محاسبان نويستددان

مورداای مطالهه رده را برحسب میزان عضويت در

جدوی  5توزي فراوان

مجموعه رهوراای میررانا نهان م داد .روااد تجرب موجود داللت برآن دارند ره
تمام رهوراای مورد مطالهه در اين پژواش عضوی از مجموعه رهوراای میررانا
م بارتد ،امّا به لحا

نوع عضويت تمايزان ری ) و درجه عضويت ت اوناای

رمّ ) در مجموعه رهوراای رام ً میررانا  ،م توان د ت ره مورداای واص در
خوره اوّی ،رامل رهوراای دانمارک ،ان لساان ،نروژ ،نیوزيلتد ،ايسلتد و سوئیو
ب ایچ ابهام رهوراای رام ًمیررانا اساتد .مورداای واص در خورۀ دوم ،رامل
رهوراای التد ،ايرلتد ،آفريقای جتوب  ،بلژيک ،رانادا ،لورزامبورگ ،اسارالیا و اياالیا
ب ایچ ابهام رهوراای میررانا اساتد .مورداای واص در خورۀ سوم ،رامل فرانسه،
فت ند ،ررواس  ،مرارش ،بوست

و ارزدوين ،پرتغای ،ترریه ،ژاپن ،سوئد ،اسلوان ،

امريکا ،ب روس ،بلغارساان ،آلمان و وياتام بیهار میررانا اساتد تا رانا  .مورداای
واص در خورۀ یهارم ،رامل رهوراای اتريش ،آلبان  ،اردن ،ارودوئه ،یک ،ریل ،
لیاوان  ،تايلتد ،مالزی ،یین ،يونان ،لهساان را و بیش رهوراای میررانا
مورداای واص در خورۀ پتجا از نهايت ابهام برخوردارند .يهت

اساتد.

رهوراای برزيل،

ارراين ،اسلوار  ،ارمتساان ،ررع جتوب نه رانا تلق م روند و نه میررانا  .مورداای
واص در خورۀ رها رامل رهوراای آرزاناین ،ست اپور ،روسیه ،پرو ،مدر ،مال ،
صیرصیزساان ،فیلیپین ،اسپانیا ،رومان را و بیش رانا اساتد .مورداای واص در خورۀ
ا اا ،رامل رهوراای بت

دش ،پارساان ،آذربايجان ،مکزيک ،درجساان ،رلمبیا ،اتد،

اوداندا بیهار رانا اساتد تا میررانا  .مورداای واص در خورۀ اهاا رامل رهوراای
عربساان ،ايران ،زامبیا ،الجزاير ،اندونزی ،اروادور ب ایچ ابهام رانا اساتد .سرانجام

تحليل تطبيقي كيفيت حكمراني ...
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ب ایچ

ابهام رهوراای رام ً رانا اساتد.
جدول  -5توزیع فراوانی موردها برحسب درآمدهای غیررانتی دولت
برچسب زبانی
رام ً میررانا
میررانا

کشور

خوشه

دانمارک ،ان لساان ،نروژ ،نیوزيلتد ،ايسلتد ،سوئیو

اوی

التد ،ايرلتد ،آفريقای جتوب  ،بلژيک ،رانادا ،لورزامبورگ،

دوم

اسارالیا و اياالیا
بیهار میررانا تا

فرانسه ،فت ند ،ررواس  ،مرارش ،بوست و ارزدوين،

رانا

پرتغای ،ترریه ،ژاپن ،سوئد ،اسلوان  ،امريکا ،ب روس،

سوم

بلغارساان ،آلمان ،وياتام
را و بیش میر رانا

اتريش ،آلبان  ،اردن ،ارودوئه ،یک ،ریل  ،لیاوان  ،تايلتد،

یهارم

مالزی ،یین ،يونان ،لهساان
بیتابین
را و بیش رانا

برزيل ،ارراين ،اسلوار  ،ارمتساان ،ررع جتوب

پتجا

آرزاناین ،ست اپور ،روسیه ،پرو ،مدر ،مال  ،صیرصیزساان،

رها

فیلیپین ،اسپانیا ،رومان
بیهار رانا تا
میررانا
رانا
رام ً رانا

بت

دش ،پارساان ،آذربايجان ،مکزيک ،درجساان ،رلمبیا،

ا اا

اتد ،اوداندا
عربساان ،ايران ،زامبیا ،الجزاير ،اندونزی ،اروادور
عراق ،رواندا ،ونزوئ
متب  :محاسبان نويستددان

اهاا
نها
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داوری در باب فرضیات پژوهش
برای ارزياب

3

و آزمون 1فرضیهاای پژواش از راخصاای فازی سازداری2و پورش

اسا اده رده است.4
فرضیه اول اعاماد اجاماع ررط الزم و نه راف برای حکمران خوب است،
بهدونهای ره مجموعه رهوراای با حکمران خوب زيرمجموعۀ ،مجموعه رهوراای با
اعاماد اجاماع باال اساتد.
جدول  -6تحلیل علّی روابط دو مجموعة اعتماداجتماعی و حکمرانی خوب
 . 1برای آزمون فازی ررط الزم دو نوع آزمون وجود دارد :آزمون صطه و آزمون احامال  .ریوه آزمون به نحوی
است ره يا امزمان ار دو آزمون اجرا م رود و يا اناخاب يک از اين دو نوع آزمون .آزمون صطه ررط الزم با
يک مورد ناسازدار رد م رود ول آزمون احامال در سطوح مهتاداری ما اون صابل ت سیر است .مقدار
راخص اای سازداری و پورش در آزمون احامال بین  0تا  1در نوسان است.در آزمون صطه  ،م ک صبول
فرضیان اين است ره راخص سازداری برابر يک بارد ول در آزمون احامال در سطوح مهتاداری ما اون،
م ک صبول فرضیان تا  0/75در مطالهان ر ن نیز مورد صبوی است .برای رتاخت بیهار به آاار یارلز رادین ره
در فهرست متاب آورده رده است ،مراجهه رود.
2.Consistency
3.Coverage
 . 4راخص سازداری بیان ر اين است ره مهلوی يا نایجه تا یه میزان در مجموعه ررط الزم عضويت داراه و
یه میزان خارج از آن است .اين راخص رابطه دو مجموعه را براساس ررط الزم و نایجه توضیح م داد ر.ک.
به :رادین 2004 ،1987؛ برومولر و دورتز2004،و 2006؛ یلب 1386 ،و  .)1388بر مبتای انل سازداری ،روااد
تجرب به طور رامل از انل زيرمجموعه پیروی م رتتد .طبق اين انل امه مداديق نایجه به لحا نرری،
زيرمجموعهای از مجموعه مداديق ررط الزم را تهکیل م داتد .در واص راخص سازداری ،مهرّف میزان
اامیت نرری رابطه مجموعهااست .راخص دي ری ره برای ستجش رابطه دو مجموعه اسا اده رده است،
راخص پورش است .راخص پورش مکمّل راخص سازداری است ر.ک.به :رادین2000 ،و 2006؛ یلب ،
 1386و  .)1388اين راخص بیان ر میزان اامیت ررط الزم برای وصوع نایجه است .پورش را ،نهانداتده
ب اامیا ررط الزم است .بتابراين یتین ررط فاصد اامیت تجرب است .براساس اسادالی ارائه رده م توان
د ت دو راخص سازداری و پورش درمجموع رمک م رتتد ،رروط باسازداری پايین رروط فاصد ارزش
نرری) و رروط با پورش پايین رروط فاصد ارزش تجرب ) ،رتاساي روند.
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تحلیل علّ ررط الزم و مهلوی:حکمران خوب با اعاماد اجاماع
پورش

سازداری

0/68

0/82

ررط علّ مورد آزمون
اعاماد اجاماع

جدوی  6رابطه فازی اين دو مجموعه را نهان م داد .دادهاای تجرب ناظر بر
رابطه فازی دو مجموعۀ اعاماد اجاماع و حکمران خوب داللت برآن دارد ره راخص
سازداری بین اين دو مجموعه برابر با  0/82م بارد .اين ارزش نهان م داد ره 82
درند مورداای مطالهه رده ،اين ادعا را تايید م رتتد ره سرمايهاجاماع ررط الزم
و نه راف بر حکمران خوب است .براين اساس م توان مدع رد ره روااد تجرب
برای اين اسادالی علّ
است ،داللت حمايا

صطه

ره اعاماد اجاماع

ررط الزم برای حکمران

خوب

رامل ندارند .امّا یون نسبت مهااده رده بزردار از مهیار

مهخص رده است ،1م توان د ت ره اعاماد اجاماع

ررط تقريباً امیهه الزم 2بر

حکمران خوب است .راخص پورش بین دو مجموعه اعاماد اجاماع و حکمران
خوب برابر با  0/68است ره بیان ر میزان اامیت اعاماداجاماع

برای حکمران

خوب است .ادر با اسا اده از نمودار ون ،رابطه بین اين دو مجموعه نهان داده رود
 68درند از فضای حکمران خوب توسط اعاماد اجاماع پورانده م رود .بدين
ترتیب اعاماد اجاماع  68درند از عضويت رل مجموعۀ حکمران خوب را پورش
داده است.
يک از م کاای ارزياب فازی ررط الزم ،صراردرفان امۀ مداديق زير نمودار و
رکلدیری يک ال وی مثلث

زير آن است .نمودار زير پرارتدد

ارزشاای فازی

اعاماد اجاماع و حکمران خوب را نهان م داد .صراردرفان  18درند از موارد در

 .1یارلز ري ین  .) 2000برای ارزياب رروط الزم و راف م ک اای ماهددی ارائه ررده است :مانتد م ک 0/80
تقريباً امیهه 0/65 ،)Almost allways) :مهموالً)Usally :
2. Almost always Necessary
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باالی سمت راست نیمساز محور ،نهان داتده موارد ناسازدار با ادعای پژواش است.
اين موارد بیان ر آن است ره در نبود اعاماد اجاماع باال نیز م رود ،حکمران خوب
دارت .پرارتدد

نقاط دای بر نزديک

است .پرارتدد نقاط اين مثل

و دوری عضويت اعضا در مداديق مربوطه

نهان م داد ره اعاماد اجاماع علّا تام برای وصوع

حکمران خوب نیست ،بلکه ررايط الزم دي ری برای حکمران خوب وجود دارد ره
ادر با اعاماد اجاماع ترریب روند ،نقاط به محور انل نزديکار و حا روی آن صرار
م دیرند.

نمودار  -1دیاگرا ارتیاط فازی زیرمجموعهای اعتماد اجتماعی و حکمرانی خوب

فرضیه دوّ مهاررت مدن ررط الزم و نه راف برای حکمران خوب است ،به
دونهای ره مجموعه رهوراای با حکمران خوب ،زيرمجموعۀ ،مجموعه رهوراای با
مهاررت مدن باال اساتد.
جدول  -7تحلیل علّی روابط دو مجموعة مشارکت مدنی و حکمرانی خوب

تحليل تطبيقي كيفيت حكمراني ...
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تحلیل علّ ررط الزم و مهلوی :حکمران خوب با مهاررت مدن
پورش

سازداری

0/67

0/73

ررط مورد آزمون
مهاررت مدن

جدوی  7رابطه فازی اين دو مجموعه را نهان م داد ،دادهاای تجرب ناظر بر
رابطه فازی دو مجموعۀ مهاررت دن و حکمران خوب داللت برآن دارد ره راخص
سازداری بین اين دو مجموعه برابر با  0/73م بارد .اين ارزش نهان م داد ره فقط
 73درند مورداای مطالهه رده ،اين ادعا را تايید م رتتد ره مهاررتمدن ررط
الزم و نه راف بر حکمران خوب است .براين اساس م توان مدع رد ره روااد
تجرب برای اين اسادالی علّ صطه ره مهاررتمدن ررط الزم برای حکمران خوب
است ،داللت حمايا

رامل ندارن د و مجموعه رهوراای با حکمران

خوب

زيرمجموعۀ رامل مجموعه رهوراای با مهاررت مدن باال نیساتد .با اين وجود ،یون
نسبت مهااده رده بزردار از مهیار مهخص رده است ،م توان د ت ره مهاررت
مدن ررط مهموالً الزم 1بر حکمران خوب است .راخص پورش بین دو مجموعه
مهاررت مدن و حکمران خوب برابر با  0/67است ره بیان ر میزان اامیت مهاررت
مدن برای تحقق حکمران خوب است .ادر با اسا اده از نمودار ون ،رابطه بین اين دو
مجموعه نهان داده رود  67درند از فضای حکمران خوب توسط عامل مهاررت
مدن پورانده م رود .بدين ترتیب ررط علّ مهاررت مدن  67درند از عضويت
رل مجموعۀ حکمران خوب را پورش داده است.
يک از م کاای ارزياب
انل

فازی ررط الزم ،صراردرفان امۀ مداديق زير صطر

نمودار و رکلدیری يک ال وی مثلث

زيرآن است .نمودار زير پرارتدد
1.Usually Necessary

98

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 58

ارزشاای فازی مهاررتمدن

و حکمران خوب را نهان م داد .صراردرفان 27

درند از موارد در باالی سمت راست نیمساز محور ،نهان داتده عدم سازداری رامل
بین دو مجموعه مهاررت مدن

و حکمران

خوب است .پرارتدد

نقاط دای بر

نزديک و دوری عضويت اعضا در مداديق مربوطه است .پرارتدد نقاط نهان م داد
ره مهاررت مدن علّا

تام برای وصوع حکمران خوب نیست ،بلکه ررايط علّ

عوامل دي ری برای حکمران

خوب وجود دارند ره ادر با مهاررت مدن

و

ترریب

روند ،نقاط به محور انل نزديکار و حا روی آن صرار م دیرند.

نمودار  -2دیاگرا ارتیاط فازی زیرمجموعهای مشارکت مدنی و حکمرانی خوب

فرضیه سوّ

درآمداای میررانا

ررط الزم و نه راف

برای حکمران خوب

است ،بهدونهای ره مجموعه رهوراای با حکمران خوب ،زيرمجموعۀ ،مجموعه
رهوراای میررانا اساتد.
جدول  -8تحلیل علّی روابط دو مجموعة درآمدهای غیررانتی دولت و حکمرانی خوب

تحليل تطبيقي كيفيت حكمراني ...
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تحلیل علّ ررط الزم و مهلوی:حکمران خوب و درآمداای میررانا دولت
پورش

سازداری

ررط علّ مورد آزمون

0/73

0/83

درآمداای میررانا دولت

جدوی  8رابطه فازی اين دو مجموعه را نهان م داد .دادهاای تجرب ناظر بر
رابطۀ فازی دو مجموعه نهان م داد ره سازداری بین اين دو مجموعه برابر با 0/83
م بارد .اين ارزش نهان م داد ره 83درند مورداای مطالهه رده ،اين ادعا را تايید
م رتتد ره درآمداای میررانا دولت ،ررط الزم و نه راف بر حکمران خوب است.
براين اساس م توان مدع رد ره روااد تجرب برای اين اسادالی علّ صطه ره
درآمداای میررانا دولت ررط الزم برای حکمران خوب است ،داللت حمايا رامل
ندارند و مجموعه رهوراای با حکمران خوب زيرمجموعۀ رامل مجموعه رهوراای
میررانا نیساتد  .امّا یون نسبت مهااده رده بزردار از مهیار مهخص رده است،
م توان د ت ره درآمداای میررانا ررط تقريباً امیهه الزم برای حکمران خوب
م بارد .راخص پورش درآمداای میررانا دولت با حکمران خوب برابر با 0/73
است ره بیان ر میزان اامیت عامل درآمداای میررانا دولت برای حکمران خوب
است .ادر با اسا اده از نمودار ون ،رابطه بین اين دو مجموعه نهان داده رود  73درند
از فضای حکمران خوب توسط درآمداای میررانا
ترتیب ررط عل

درآمداای میررانا

دولت پورانده م رود .بدين

دولت  73درند از عضويت رل مجموعۀ

حکمران خوب را پورش داده است.
يک از م کاای ارزياب
انل

فازی ررط الزم ،صراردرفان امۀ مداديق زير صطر

نمودار و رکلدیری يک ال وی مثلث

ارزشاای فازی درآمداای میررانا

زيرآن است .نمودار زير پرارتدد

دولت و حکمران خوب را نهان م داد.

صراردرفان  17درند از موارد در باالی سمت راست نیمساز محور ،نهان داتده عدم
سازداری رامل بین دو مجموعه است .پرارتدد نقاط دای بر نزديک و دوری عضويت
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اعضا در مداديق مربوطه است .پرارتدد نقاط نهان م داد ره درآمداای میررانا
دولت علّا تام برای وصوع حکمران خوب نیست ،بلکه ررايط علّ و عوامل دي ری
برای حکمران خوب وجود دارد ره ادر با درآمداای میررانا دولت ترریب روند،
نقاط به محور انل نزديکار و حا روی آن صرار م دیرند.

نمودار  -3دیاگرا ارتیاط فازی زیرمجموعهای درآمدهای غیررانتی دولت و حکمرانی
خوب

فرضیه چهارّ ترریب عط

درآمداای میررانا دولت با مهاررت مدن باال و

اعاماد اجاماع باال ترریب علّ الزم برای حکمران خوب است.
جدول  -9تحلیل ترکیب علّی روابط دو مجموعه برمینای شرط تز
تحلیل علّ ررايط الزم و مهلوی :حکمران خوب با اعاماد اجاماع  ،مهاررت مدن و
درآمداای میررانا دولت
پورش

سازداری

ررايط عل مورد آزمون

0/75

0/87

اعاماد اجاماع و مهاررت مدن و درآمداای
میررانا دولت

تحليل تطبيقي كيفيت حكمراني ...
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جدوی  9رابطه فازی دو مجموعۀ اراراک اعاماد اجاماع  ،مهاررت مدن

و

درآمداای میررانا دولت با حکمران خوب را نهان م داد .دادهاای تجرب ناظر بر
رابطۀ فازی دو مجموعه نهان م داد ره سازداری بین اين دو مجموعه برابر با 0/87
م بارد .اين ارزش نهان م داد ره 87درند مورداای مطالهه رده ،اين ادعا را تايید
م رتتد ره ترریب عط

اعاماد اجاماع  ،مهاررت مدن و درآمداای میررانا دولت،

ترریب علّ الزم و نه راف بر حکمران خوب است .براين اساس م توان مدع رد
ره روااد تجرب برای اين اسادالی علّ صطه ره ترریب علّ ياد رده ،ترریب علّ
الزم و راف

برای حکمران

خوب است ،داللت حمايا

رامل ندارد و مجموعه

رهوراای با حکمران خوب زيرمجموعۀ رامل مجموعه رهوراای میررانا با اعاماد
اجاماع باالو مهاررت مدن باال نیساتد .امّا با  95درند اطمیتان م توان د ت ره اين
ترریب ،ترریب علّ تقريباً امیهه الزم برای حکمران خوب م بارد .راخص پورش
يا عمومیت اين ترریب علّ با حکمران خوب برابر با  0/75است ره بیان ر میزان
اامیت اين ترریب علّ

برای حکمران

خوب است .بهعبارن دي ر  75درند از

فضای خانیت حکمران خوب توسط اراراک سه عامل درآمداای میررانا و اعاماد
اجاماع و مهاررت مدن پورانده رده است .برمبتای اين يافاهاا م توان داوری ررد
ره  75درند از واريانو ری یت حکمران توسط اراراک سه عامل درآمداای میررانا
دولت و اعاماد اجاماع و مهاررت مدن تبیین رده است13 .درند از موارد ،ادعای
پژواش را تأيید نکردند ره نهان داتده عدم سازداری رامل بین دو مجموعه است .اين
موارد ناسازدار نهان م داد ره ترریب علّ درآمداای میررانا دولت با مهاررت
مدن و اعاماد اجاماع ترریب علّ تام برای وصوع حکمران خوب نیست ،بلکه ررايط
علّ و عوامل دي ری برای حکمران خوب وجود دارد ره ادر به اين ترریب اضافه
روند ،م توانتد رل واريانو ری یت حکمران را تبیین رتتد.
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نتیجهگیری
مسأله اين پژواش ،ت اونپذيری رهوراا به لحا حکمران خوب است .در بخش
ادبیان نرری تمام تئوریاای بیان رده بهعتوان دانش نرری و پژواشاای دذراه به-
عتوان دانش تجرب براين نکاه تأرید داراتد ره حکمران خوب پديدهای یتد بُهدی و
یتد علیّا است ره نم توان تبیین تک عامل از آن ارائه داد .بتابراين در تدوين ال وی
نرری پژواش تأرید رد ره حکمران خوب تابه از عوامل اعاماد اجاماع  ،مهاررت
مدن و درآمداای میررانا دولت است .برمبتای اين ال وی نرری ،اسادالی متطق
اينیتین بیان درديد ره ترریب عط

عوامل ياد رده ترریب علّ الزم و راف برای

تحقق حکمران خوب م بارد.
يافاه اای تجرب اين پژواش نهان داد ره اعاماد اجاماع و درآمداای میررانا
دولت رروط علّ مت رد تقريباً امیهه الزم و مهاررت مدن رروط مت رد مهموالً الزم
برای حکمران خوب اساتد .به لحا
اجاماع

و درآمداای میررانا

سازداری بین مجموعهاای بیان رده ،اعاماد

دارای سازداری بیهاری با مجموعه رهوراای با

حکمران خوب اساتد .بطوری ره راخص سازداری آنها به ترتیب برابر با  0/82و
 0/83م بارد .فقط  18درند موارد با ادعای پژواش ناسازدار بودهاند .به لحا
اامیت تجرب  ،عامل درآمداای میررانا بااامیتترين عامل م بارد ،زيرا با راخص
پورش  ،0/73بیهارين فضای خانیت حکمران
است .بدين ترتیب ررط علّ

خوب را به خود اخاداص داده

درآمداای میررانا دولت  73درند از عضويت رل

مجموعۀ حکمران خوب را پورش داده است .پو اين اسادالی ره دسارس دولت به
درآمداای رانا موجب بهاا زدن تهامل اردانیک دولت و جامهه و افزايش اساق ی
دولت از جامهه م دردد ،با اين يافاه تجرب پژواش مورد تأيید صرار م دیرد.
ترریب عط

اعاماد اجاماع باال و مهاررت مدن باال و درآمداای میررانا

توانست تأيید تجرب  87درند موارد را رسب رتد 87 .درند از موارد مطالهه رده

تحليل تطبيقي كيفيت حكمراني ...
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103

با حکمران خوب را تأيید رردند .به لحا اامیت

دارای اامیت تجرب باالي است ،زيرا با راخص پورش

 ، 0/75بیهارين فضای خانیت در مجموعۀ حکمران خوب را به خود اخاداص داده
است .بطوری ره  75درند از واريانو ری یت حکمران توسط اراراک اين سه عامل
تبیین رده است .يافاهاای تجرب اين پژواش ع وه بر حمايت تجرب از اسادالی
نرری پژواش ،تأيید تجرب بر ناايج پژواشاای پاتتام ،نايک و برژن

دربارع رابطۀ

سرمايه اجاماع با حکمران خوب و ناايج پژواشاای پیاراوانز ،مکمور ،جسوب،
اابسون و فريدمن دربارع رابطه دسارس يا عدم دسارس دولت به درآمداای رانا و
تأایر آن بر ری یت حکمران و رارآمدی آن م بارد.
براساس يافاهاای اين پژواش بايد د ت ره حکمران خوب نیازمتد تهامل
اردانیک دولت با جامهه است .ررايطعلّ اين تهامل را م توان در تقويت و افزايش
سرمايه اجاماع در ابهاد اعاماد اجاماع و مهاررت مدن جست و جو ررد .الباه در
اين وضهیت نوع متاب اصادادی دولت مها است .ادر سطح دسارس

دولت به در

آمداای رانا بیهار بارد برخورداری دولت از درآمداای رانا با ايجاد دسست بین
دولت و جامهه مان پیوند اردانیک دولت با جامهه رده و توازن و توزي صدرن بین
آنها ايجاد نخوااد رد ره پیامد آن حکمران بد خوااد بود .امّا ادر دسارس دولت به
متاب اصادادی رانا محدود بارد دولت برای تحقق مديريت مطلوب نایار است با
مهاررت دادن رهروندان در تدمیادیری و ايجاد اعاماد اجاماع در بین مردم ،ضمن
ا ساخراج متاب اصادادی الزم ،به توزي و توازن صدرن در جامهه رمک رتد .ترریب اين
ررايط تحقق حکمران خوب در جامهه را تسهیل خوااد ررد.

منابع
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م هوم  ،ماهنامه اطالعات سیاسی – اقتصادی ،رماره .103-102
 یلب  ،مسهود ،)1388 .راخصسازی تاي عضويت فازی ،نوعرتاس و واستج درجامههرتاس  ،مجله مطالعات اجتماعی ایران ،دورع سوم ،رماره .4
 -یلب  ،مسهود.

 ،)1386روش تطییقی کیفی ،جزوه درس

جامههرتاس  ،دانه اه رهید بهها .

دوره دراری

تحليل تطبيقي كيفيت حكمراني ...

105

 ییلکون ،رونالد ،)1377 .نظریههای سیاست مقایسهای ،ترجمه :وحید بزرد وعلیرضا ظیب ،تهران :نهر رسا ،یاپ اوی.
 -جیارومو ،لوسیان  ،)1374 .درآمد اابت ن ا  ،بحران مال

دولت و درايش به

دمکراس  ،فصلنامه خاورمیانه ،سای دوم ،رماره دوم.
 ريازر ،جرج ،)1383 .نظریههای جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه :محسنا ا  ،اناهاران علم  ،یاپ سوم.
 رادین ،یارلز ،)1388 .روش تطییقی فراسوی راهیردهای کمی و کیفی ،ترجمه:محمد فاضل  ،تهران :اناهاران آداه  ،یاپ اوی.
 رورت کر ،پیام ،)1384 .سرمايۀ اجاماع  ،مدنیت و عملکرد نهادی ،مجلة رشدآموزش علو اجتماعی ،دورع نها ،رمارع .2
 ساع  ،عل  ،)1386 .دموکراتیزاسیون در ایران ،تهران :اناهاران آداه ،یاپ اوی. ساع  ،عل  ،)1386 .روش تحقیق در علو اجتماعی با رهیافت عقالنیتانتقادی ،اناهاران سمت.
 ساع  ،عل  ،)1388 .مهرفترتاس فازی و داللتاای روشرتاخا آن در علوماجاماع  ،مجله مطالعات اجتماعی ایران ،دورع سوم ،رماره .4
 -سردارنیا ،خلیل اهلل ،)1387 .اار سرمايه اجاماع

بر حکمران

خوب ،مجله

اطالعات سیاسی -اقتصادی ،رماره .260-259
 -رارعپور ،محمود ،)1384 .سرمايۀ اجاماع

و نقش آن در حیان اجاماع

و

اصادادی ،مجلة رشد آموزش علو اجتماعی ،دورع نها ،رمارع .2
 رکاری ،عبدالقیوم ،)1379 .دولت رانتیر و رژیم پهلوی ،تهران :مررز استاد انق باس م  ،یاپ اوی.
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 رري زاده ،فااح و صل پور ،رحمتاهلل ،)1383 .نقش دولت در حکمران خوب،تحلیل و امکان ستج آن در ايران  ،رساله دکتری رشته مدیریت دانه اه ع مه
طباطبائ .
 طالبان ،محمدرضا ،)1388 .آزمون فازی فرضیان ررط الزم و ررط راف در علوماجاماع  ،مجله مطالعات اجتماعی ایران ،دورع سوم ،رماره .4
 -عطار ،سهید ،)1388 .سرمايه اجاماع  ،جامههمدن

و دولت :عتانر دسایاب

به

توسهه ،فدلتامه سیاست ،مجله دانشکده حقوق و علو سیاسی ،دوره  ،39رمارع
.4
 فوروياما ،فرانسیو ،)1379 .پایان نظم بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن،ترجمه :م مهباس توسل تهران :نهر جامهه ايرانیان ،یاپ اوی.
 فیلد،جان ،)1386 .سرمایه اجتماعی ،ترجمه :م مرضا م اری و حسین رمضان ،تهران :اناهاران روير ،یاپ اوی.
 صل پور ،رحمت اهلل ،)1384 .حکمرانی خوب و امکان سنجی اجرای آن در ایران،تهران ، :موسسه آموزش و پژواش در برنامهريزی و توسهه.
 صل پور ،رحمت اهلل ،)1387 .حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت ،تهران:اناهاران مهاونت پژواه دانه اه آزاد اس م  ،دفار دسارش تولید علا ،یاپ
اوی.
 میدری ،احمد و خیرخوااان جه ر ،)1383 .حکمرانی خوب ،بنیان توسعه،اناهاران مررز پژواشاای مجلو رورای اس م .
 ل تويچ ،آدريان ،)1385 .دولتهای توسعهگرا پیرامون اهمیت سیاست درتوسعه ،ترجمه :جواد افهار رهن ،مههد طرح مرنديز.
 اابرماس ،يوردن ،)1384 .نظریه کنش ارتیاطی جهان زیست و نظا  ،ترجمه:رمای پوالدی ،تهران :اناهاران روزنامه ايران ،یاپ اوی.
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