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 مّ ر اایروش مهتای به دیرینمونه تحقیق اين اند. دريکدي ر ت کیک رده

 تمام ،رمارتمام اساراتژی براساس ،درديد سه  بلکه است، نهده انجام
 صرار بررس  مورد بودند، مقايسه انجام برای داده واجد ره مرتبط مورداای

رابطۀ فازی اای تجرب  ناظر بر است. يافاه فازی مقاله، اين تحلیل روش. دندیر
اع  و درآمداای میررانا  ره اعاماد اجامد نبرآن دارداللت  ،ایبین مجموعه

خوب اساتد. مهاررت تقريباً امیهه رروط علّ  الزم برای حکمران  ؛دولت
 خوب است. ناايج وارس  ترریبمدن  نیز مهموالً ررط الزم برای حکمران 

علّ  نیز نهان داد ره ترریب عط   درآمداای میررانا  دولت با مهاررت مدن  
 رریب علّ  تقريباً امیهه الزم برای وصوع حکمران ت ،باال و اعاماد اجاماع  باال

درند از واحداای  87ترریب عط   توانست حمايت تجرب  اين خوب است. 
درند از واحداای تحلیل، ناسازداری اين ترریب  13تحلیل را رسب رتد. فقط 

عط   با حکمران  خوب را تأيید رردند. به لحا  اامیت تجرب  نیز اين ترریب 
، بیهارين 75/0زيرا با راخص پورش  ،ی اامیت تجرب  باالي  استعط   دارا

خوب را به خود اخاداص داده است.  فضای خانیت در مجموعۀ حکمران 
درند از واريانو ری یت حکمران  توسط اراراک اين سه  75توان د ت ره م 

 عامل تبیین رده است. 

 ، حکمران دن دولت، اعاماد اجاماع ، مهاررت م های کلیدی واژه

 ازیف -خوب، درآمداای میررانا  و روش تطبیق 

 

 بیان مسأله
رتاسان مها بوده است. ری یت حکمران  امواره برای انديهمتدان سیاس  و جامهه

ران را رارآمدتر رابران و مسئوالن سیاس  نیز امواره ت ش دارند ره نرام سیاس 

خود را دسایاب  به خیر و مدلحت اا ادف رارآمد جلوه داتد. تمام حکومتيا سازند 

اا و رتتد، یه آنهاي  ره فضا را برای مردم، سازمانبیهار برای رهروندان اع م م 

رتتد، و یه آنهاي  ساخااراای مردم  تتگ ررده و صدرن را در دست خود مامررز م 
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مه رتتد. ااا فرااا م دیری ساخااراا و سازمانره آزادی بیهاری برای مردم و رکل

رتتد تا از طريق بهسازی فردی، اجاماع  و اا مدع  اساتد ره بسارسازی م حکومت

اند، خوب را فرااا رتتد. امّا تا یه اندازه به اين مها دست يافاهنهادی، زمیته حکمران 

 نیاز به بح  و بررس  دارد.

م در رود، م هوم جديدی نیست. اين م هوخوب نامیده م آنچه امروز حکمران 

ول   دردد.انديهه بهر سابقه طوالن  دارد. صدمت آن به صدمت تاريخ تمدن بهری برم 

بهد وارد  به 1990اين م هوم به لحا  راربردی و تجرب  عمر یتدان  ندارد و از داه 

 علوم ورتاس ، اصاداد حوزه تحقیقان تجرب  در حوزه علوم اجاماع  اعا از جامهه

ن  نیز يک ادبیان درحای رردی مربوط به حکمراسیاس  رده است. از اين تاريخ 

وسط ت 1979بار در سای  اين واژه رايد برای اوّلیندیری است. خوب در حای رکل

رد اين واژه به بهد رارب 1980از سای  است. ويلیام سون در ادبیان اصادادی بکار رفاه

وم وزه علبه بهد وارد تحقیقان تجرب  در ح 1990از داه  و درديدمهموی بیهار 

انک ات ام  ره برتاس ، اصاداد و علوم سیاس  رده است. اجاماع  اعا از جامهه

رو چخوب اخاداص داد، ایدزارش ساالنه خود را به حکمران  1989جهان  در سای 

بانک  رکل دسارش داد.خوب جاي اه خود را بدينحکمران م هوم ررد ره تدور نم 

نرام  وعتوان رارآمدی خوب را بهبار حکمران  جهان  در دزارش خود، برای اولین

 (.70: 1387میدری،  ؛ Stoo, 1992: 387-394  سیاس  پاسخ و تهري  ررد.

بدلیل جديد بودن اين م هوم به لحا  راربردی، با ت سیراای ما اوت  روبه رو 

 از برخ  .است ارائه رده م هوم اين از ماهددی تهاري  مربوطه ادبیان بوده است. در

 تهري  جامهه عموم  امور اداره نوين فرايتداای را خوبحکمران  انديهمتدان

 مديريت ،2رررا  حکمران  ،1حداصل  دولت با واژه اين راربرداا برخ  در. اندررده

                                                 
1. Minimal State 

2. Corporate Governance 
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 درفاه مهادی 3رونده سازمان خود اایربکه و 2سیبرنایک اجاماع  نرام ،1نوين عموم 

 ؛1998 ؛اساارر،1999، درااام و پلومار ؛2000 ،1989 ويچر.ک.به: ل ت  است رده

رتتد و (. برخ  آن را با عتانرش مهرف  م 1995 سويلیتگ، ؛2004 امکاران، و اايدن

خوب رامل عتانر ذيل است:ال ( در نرردرفان تتوع میان افراد، مهاقدند ره حکمران 

اا و ياي  محیطای و جهان ؛ ب( پواا و مديريت نیرواا و نهاداای متطقهبین سازمان

فرايتداا و تغییر تهام ن میان بازي ران و نهاداا؛ ج( عق ي  رردن نقش دولت؛ د( 

اا و ن هان، رهروندان، جامهه مدن  و بخش خدون  برای صبوی نقشتقويت افراد، ذی

 افزاي  بین حکمران  رسم  و خوددردان  میررسم ( ايجاد ااعاای جديد؛ امسئولیت

 (.1387پور، ؛ صل 1386؛ میدری، 1999فرازمتد،  

خوب به  اای حکمران برخ  از انديهمتدان و پژواه ران نیز با بیان ويژد 

اای زير خوب دارای ويژد  حکمران ره اند. آنان مهاقدند ارائه تهري  از آن پرداخاه

است:ال ( وجود و تقويت ساخااراای دمکراتیک در جامهه؛ ب( ر افیّت، پاسخ وي ، 

اای رهروندان؛ متدی و توسهه مهاررت جويانه؛ ج( توجه و وارتش به درخواستاور

( احارام به صانون و عاای متاسب اصادادی برای تسهیل توسهه؛ اد( ايجاد خط و مه 

؛ میدری، 1998 ؛ تیسدی،2000؛ ويو، 2001؛ موبیو، 2000تايلور،   حارمیت صانون

خوب را با  مساروزی حکمران  و رری دافمن، (.1387 پور،؛ به نقل از: صل 1386

 از ااي ويژد  خوب دارای حکمران  :اندتهري  رردهاين دونه اايش تأرید بر ويژد 

 و مداری صانون رهروندان، برای بودن لئصا نرر اظهار حق و دولت پاسخ وي  صبیل

 طلب ،مساوان سیاس  و نبود خهونت، ابان دولت، راراي  و ااربخه  صانون، حارمیت

 مساروزی، ماسیمو و رری آرن دافمن، دانیل ر.ک.به:  .باردم  بودنمسئوی و ر افیّت

                                                 
1. New Public Management 

2. Socio- Cyberentic System 

3. Self-Organizing Networks 
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داد ره در دی اين م هوم، ساخااراای م  خوب نهانمرور تهاري  حکمران  (.2009

 دمکراتیک، رارآمدی، پاسخ وي  و حارمیت صانون وجود دارد.

 نتهامل بی خود ذان   دربايد د ت، حکمران درباب داللت مهتاي  حکمران 

 جامهه، در دیریتدمیا فرايتداای يا ااپويش به را دارد. حکمران  رهروندان و دولت

. دارد اراره( اادروه و افراد  رهروندان و دولت روابط نحوه صدرن و توزي  ی ون  

 مهتا  وي پاسخ و تهامل صدرن، راربرد ی ون   با پیوند در حکمران  بتیادين، دونهبه

 ری یت و حکومت رارآمدی عملکرد نهادی، بر ناظر لحا  م هوم  حکمران به .يابدم 

هادی عملکرد ن خوب،حکمران  از ما نوراار مترور اين در. جامهه است مديريت در

  در جامهه است. ری یت با ارائه مديريت و حکومت موفق، رارآمدی

ای و جهان  ل ، مل ، متطقهاز صبیل مح دونادون  ابهاد و سطوح دارای حکمران 

 مقايسه به و رتیا مهطوف آن ایجامهه و مل  سطح به را خود توجه ادر است، ره

 ری یت به لحا  رهوراا ره يابیادرم  بپردازيا، حکمران  ری یت لحا  به رهوراا

عمومیت داران  با وجوداساتد. در واص   ما اون دیرییها طرزبه ،حکمران 

دريزی، خهونت، عدم پاسخ وي  دولت، سیاس ، صانونابات یل ب ااي  از صبراخص

عدم ر افیت، سرروب ندااای مهارض و مخال  در رهوراا، ال واا و سطوح آن از 

ترين تمايز بین رهوراا نه از حی  رهوری به رهور دي ر ما اون است. الباه مها

دیرد. در برخ  مايه م اا، بلکه از نوع و میزان آنها وجود يا عدم وجود اين راخص

اای فساد اداری، به مراتب پايین بوده و راخص اای ری یت حکمران رهوراا راخص

دريزی، خهونت، عدم پاسخ وي  دولت، عدم ر افیت، سرروب سیاس ، صانونابات ب 

اابان  اند. درندااای مهارض و مخال  به اموری تقريباً عادی در جامهه تبديل رده

 آماری اایدزارش جهان  اساتاد ررد. براساس توان به روااد تجرب  بانکاين مدعا م 

 ،96 دانمارک مانتد ایيافاه توسهه رهوراای راخص ری یت حکمران  در جهان ، بانک

 ایتوسهه درحای رهوراای بارد. اين راخص درم  91 آلمان ،97 سوئد ،96 نروژ

، 32/45 اتد و 12/50 برزيل ،76/50 ترریه ،53 تايلتد ،62 مالزی ،3/71 جتوب مانتد رره
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 است 38/15 نیجريه ،8/3 عراق ،28 پارساان ،38 ارمتساان ،60/37ايران ،64/39 روسیه

درمقام مقايسه، ت اون راخص ری یت  (.2010 جهان ، بانک آماری اایدزارش 

 30؛ درحدود توسههحای يافاه، با باالترين رهور دردر رهوراای توسهه حکمران 

ترين رهوراای درحای توسهه از جمله واحد است. يا بین امایاز رهور ايران با ربیه

واحد اخا ف وجود دارد.  10/14و  6/26، 7/33ررعجتوب ، مالزی و ترریه به ترتیب 

ری یت  آرکار و مهتادار در راخص اایت اون پژواش، اين مسأله در حقیقت

 توانم  نورن اينبه را پژواش ساس سئوایااست. براين رهوراا بین در حکمران 

  است؟ تبیین صابل ی ونه ری یت حکمران  لحا  به رهوراا ت اون: ررد بیان

: ستارده  اصامه اسادالی نوع دو مساله حلّ مقام در و سوای اين به پاسخ در

 کتئوري حل هرا نرری، اسادالی پرتو در ابادا زير، در. تجرب  اسادالی و نرری اسادالی

 .است دهر داوری حل راه آن درباب تجرب  اسادالی از طريق در ادامه و ارائه مساله،

 

 استدتل نظری
 بیینت برای متاسب نرری دسا اه يافان درباب اسادالی ت ش، ترينمها بخش اين در

 وران ، دبررس  ادبیان موضوع نهان داد ره در تبیین ری یت حکم. است مساله تئوريک

طالهات  محوزع . داد تمیز اا از بیش و توان رام  را نرری اایایافتر از مجموعه

 انتد بیهارم -به آن اا نسبتخوب، بدلیل جديد بودن موضوع و تتوع ديدداهحکمران 

پژواش  فاصد يک تئوری عام و مورد توافق است. دراين –اجاماع  موضوعان در علوم

 رده رده است. دو رويکرد نرری برای تحلیل و توضیح آن آو

 حکمران  الزم براساس اين رويکرد، ررط اجتماعی  -الف( رویکرد فرهنگی

 به: تورويل، ک. ر.  است مدن زندد  و فراتگ وجود حکومت، يک راراي  و خوب

 ايت لهارن، ؛1987 اابرماس، ؛1963 وربا، و آلموند ؛1965 ديويدايساون، ؛1837 ،1994

 درر، و اس نر ؛2004 ،1997 ؛ نیوتن2002 نوريو، ؛2000 ،1993 پاتتام، ؛2005 ،1997
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 رتاس جامهه ر سیک انديهمتدان نخساین جمله از تورويل (.2003 دروتارن ؛2001

 آمازدر تورويل. ررد برصرار پیوند سیاس  اایويژد  و اجاماع  نهاداای میان ره بود

 فوروياما فرانسیو و پاتتام رابرن جمله از دراياننوتورويل امروزه ره رد ديدداا 

 اجاماع  و فرات   اایويژد  و ااستّت براامیت ديدداه اين. اساتد آن داتده ادامه

 موفق عملکرد بر آن تأایر و رودم  ياد اجاماع  سرمايه عتوان با آنها از ره جوام 

 در دمورراس  عتوان با خود اار در تورويل .دارد تأرید اصادادی و سیاس  نهاداای

 داوطلبانه اایانجمن وجود يهت  آن تجلّ  و جمه  مهاررا  فراتگ وجود ،اآمريک

 مهاقد وی. نامدم  آمريکا در حکومت موفقیت عامل ترينمها را مردم  ماتوع و انبوه

 فرد میان واسط اجاماع  اایانجمن و مدن  پیوند نیازمتد حکومت رارآمدی ره است

 ایتوده جامهه اجاماع ، اایانجمن مدن  و جامهه میاب در اساتد. حکومت و

 . (1386آرون،  به نقل از 1994و  1837تورويل،   رودم 

 امههج با سیاس  نرام تهامل و رابطه به خود سیسام  نرريه در ايساون ديويد

 جامهه تقويت و اجاماع  اایانجمن افزايش با ره است مهاقد ايساون. است پرداخاه

 و تدمیمان رب تأایر با توانتدم  ،سیاس  نرام از ااايتحم و ااتقاضا صالب در مدن 

 يدديو: به.ک.ر  بی زايتد سیاس  نرام پاسخ وي  و رارآمدی بر دولت، اایرتش

 (. 1377به نقل از ییلکون،  1953و 1965 ايساون،

 عامادا اندررده اسادالی مدن ، فراتگ درباره خود مطالهه در آلموند و وربا

 اررردر موجب اساتد، مدن  فضايل نمايان ر ره رارآمد احساسان و تساال اجاماع ،

به  1963 وربا و آلموند: به.ک.ر  روندم  حکومت رارآمدی و دمکراتیک نهاداای مؤار

 (. 1377نقل از ییلکون، 

 رامل نرام. است جهان زيست و نرام رامل جامهه اابرماس نرری دسا اه در

 رتش فضای رهاا  جهان زيست و است دادینرام اصاخرده نرام سیاس  و خرده

اای مدن  اعاماد اجاماع  و محل فهالیت انجمن تولید و خیزش محل است، ارتباط 

 زيست ره رد خوااد بهار زمان  براساس ديدداه اابرماس، ری یت حکمران . است
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 نبی اصادار تتاسب و بارد نداراه را جهان زيست اساهمار توان نرام، و دردد صوی جهان

 (.1383؛ ريازر، 1384، 1987 اابرماس،: به.ک.ر  دردد ايجاد جهان زيست و نرام

 دن ،م فراتگ به دمکراتیک نهاداای رارآمدی میزان نرر رونالد ايت لهارن به

 میزان تغییران ویبسا   دارد.  اعاماد و عضويت انجمت (  وجود ابراز یااارزش

 است ررده تبیین عوامل اين با را جوام  بین در دمکراتیک نهاداای رارآمدی

 (. 2005 ايت لهارن، 

 وبخ حکمران  به باال اجاماع  سرمايه پاتتام اسادالی ررده است، رابرن

 و   ح را اجاماع  سرمايه توانتدم  بهار خوب اایحکومت دي ر از سوی انجامد.م 

 راراي  د،توانم  اجاماع  سرمايه ره است مهاقد پاتتام. رتتدم  تخريب را آن رمار

 پاتتام رابرن نرر از. داد بهبود ،امااتگ جمه ِ اایرتش تسهیل طريق از را جامهه

- م تضمین را سیاس  و اصادادی پیهرفت و خوبحکمران  اجاماع ، سرمايه عتانر

 اایربکه و اجاماع  اعاماد اتجاراا، و اخ ص  الزامان: از عبارتتد عتانر اين. رتتد

 (. 2000 و 1994 پاتتام،  داوطلبانه اایانجمن هبويژ اجاماع 

 ایاانجمن ضرورن ت کر با اجاماع  سرمايه تئوری ره است مهاقد پیتانوريو

 ارآمدیر و سیاس مهاررت دمورراس ، به دسایاب  در داوطلبانه اایسازمان و مدن 

 اتیکردمک عملکرد بهبود ررط را اجاماع  سرمايه نوريو. است افاهي تکوين حکومت

 در  مدن مهاررت با اجاماع  اعاماد ترریب ره است مهاقد ول  داندم  جامهه يک

 بلکه اردند ری یت حکمران  بر يکسان  اار اجاماع  سرمايه راخص عتوان به ااانجمن

 .(2001 ؛ 2000 ،نوريو  مدن  فهالیت نه است اجاماع  اعاماد به مربوط اار بیهارين

 ،ره انددم  پرسش اين تبیین برای اساس  ایمول ه را اجاماع  سرمايه دروتارن

 رمايهس دروتارن نرر به ؟اساتد ترموفق دي ر جوام  به نسبت جوام  از برخ  یرا

  (.2002 دروتارن،  رود.م  رارآمد و خوب حکومت داران موجب اجاماع 

 اجاماع  سرمايه از باالي  سطح از ره رهورااي  درر و اس نر نرر به

 خوااتد بیهار اصادادی ررد و بیهار رونق و ترعملکرد حکوما  متاسب ردارند،برخو
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 است، باال مدن  امور در مهاررت میزان ره جوامه  در ره مهاقدند افراد  اين. دارت

 (.1384؛ م اری، 1387؛ سردارنیا، 2001 درر، و اس نر  دارد بهاری ری یت حکومت

 به وفمهط دیریجهت رهروندان باال، اع اجام سرمايه ررايط در نیوتن نرر به 

 ااسیاست یاجرا اساساً. دارند بهاری امکاری دولت با و مدارندصانون دارند، اجاماع

 برعکو و دیردم  نورن راحا  به. باالست اجاماع  سرمايه دارای ره ایجامهه در

 (.1386پور،؛ رارع1387؛ سردارنیا، 2004 و1997 ر.ک.به: نیوتن، 

 ،تحکوم رارآمدی در اجاماع  سرمايه الزام آزمون در مافونیسا و رينالمک

 ابهاد زا اجاماع  سرمايه رردن عملیات  برای ،پاتتام تئوری آزمون و ارزياب  ضمن

 احزاب و ااانجمن اا،دروه با رهروندان امکاری و عضويت مدن ، دردیرردد  میزان

 الرين، کم ؛ 2004 مافونیسکا،  انددهرر اسا اده رهروندان اجاماع  اعاماد میزان و

  (.1387؛ سردارنیا، 2006

 ان بر حکمر مؤار مها عوامل از اجاماع  ره سرمايه است مهاقد ويتود توماس

 و  دولا بخش عملکرد و دیریتدمیا بر مدن  جامهه آيد. نرارنم  رماربه خوب

 اين. تاس حکمران  ودبهب برای مها ابزار و سازیموازنه يک امور، اين در مهاررت

 ایبر رهروندان اخایاران افزايش و مردم مترر در دولت ردن ر اف باع  فرايتد

  (.2000 توماس،  رودم  فهای نقش يک اي ای

 اراتر اجاماع ، پیونداای ره است داده نهان نیز امکارانش و سمپسون بررس 

 و دردیرردد  به تواندم  داوطلبانه اایانجمن در عضويت و انجمت  فهردد  و

 و سمپسون  بیتجامد خوبحکمران  با پیوند در رهروندان بیهار مدن  مهاررت

  (.2005 امکاران،

 اماع ،اج سرمايه اایمول ه بین در ره است داده ی خود نهانااپژواشدر  نايک

  (.2002 نايک،  دندار حکمران  ری یت بر مثبت تأایر داوطلبانه اایفهالیت و اجاماع  اعاماد

 امبسا   و ارتباط رهور يک داخل در ایمتطقهبین و ايالا بین تحقیقان در

 سامبرگ، و رايو: به. ک.ر  است رده تأيید خوب حکمران  با اجاماع  سرمايه
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-بین تحقیقان در(. 2002 نايک، ؛2000 و 1993 پاتتام، ؛1995 پاتتام، و ویاال  ؛1997

 سرمايه مول ه مهمارين عتوانبه اجاماع  اعاماد ره است رده تأيید نیز رهوری

 و الپورتا ؛2002 ولکاک،: به. ک.ر  است خوب حکمران  برای انل  درتبیین اجاماع 

 و آدسرا ؛2002 ری ر، و نايک ؛2002 اساوتزر، و فری ؛2002 آنسلر، ؛1997 امکاران،

  .(2006  برژن ، ؛2003 امکاران،

 علّ  يک ترریب بیان ر رده، هئارا رب ی تجااپژواشاا و تئوری ادر مجموعه

 حکمران  تحقق برای ره آن ترریب علّ  اين است بارتد، خوبحکمران  تحقق برای

 :د ت توانم  رده ارائه اسادالی برمبتای ارتون. سرمايۀ اجاماع  ضروری است خوب،

 .1خوب تابه  از سرمايۀ اجاماع  است حکمران 

 

 یه اجتماعی با حکمرانی خوبالگوی ارتیاط سرما -1مدل علّی 

 

 

  
 

اين رويکرد در تبیین ت اون ری یت حکمران  بر تأایر  ب( رویکرد اقتصادی 

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 

ويچ، ؛ ل ت1992؛ پیاراوانز، 1989جانسون،   نرران  مانتدکمران  تأرید دارد. ناحبح

؛ داوت ، 1997؛ راری ،1998؛ رولیر و اوفیلرن، 1351؛ مهدوی، 2004؛ مک مور، 2002

؛ 1997 ؛ اابسون،1999 ؛ جسوب،1374 ؛ لوسیان ،2004؛ اسمیت، 1999؛ رايو، 1993

                                                 

. با اذعان به روابط دوسويه و تأایر ماقابل ری یت حکمران  و سرمايۀ اجاماع ، در اين پژواش به تأایر سرمايۀ  1

 ری یت حکمران  پرداخاه رده است.اجاماع  بر 

 اعتماد اجتماعی

 مشارکت مدنی

 سرمایه اجتماعی حکمرانی خوب
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در اين رويکرد نرری صرار دارند.  (2006فريدمن، و  2000؛ وانایچکون، 1993 ،رمپبل

تواند رکل ب یرد: براساس اين رويکرد نرری، دو نوع رابطه بین دولت و جامهه م 

دولت   درا( ب( اساق ی دولت از جامههدولت توسهه  ال ( اتکای دولت به جامهه

 (. 1386بای س م ، ابراایا  رانایر(

لت از جامهه در عین وابسا   به آن است. اين متاسبان نوع اوّی، اساق ی دو

یالمرز جانسون، . 1آی از متاسبان دولت و جامهه استررايط در حقیقت يک تیپ ايده

 درا،پرداز دولت توسههترين نرريهو رايد جدی اين رويکرد ترين پژواه راناز انل 

اای ساير بخش و امکاری و تهامل آن با دولتبر نقش به پیروی از تالکون پارسونز 

را در  دولت رورد نقشرود و م در ادايت فرآيتد توسهه مامررز م جامهه 

در مطالهان تجرب  خود دربارع رهور  دا  و ادايت توسهه تبیین رتد. جانسونرکل

در اا دیرد ره دولت با امکاری خود با بخش خدون  و ساير دروهژاپن، نایجه م 

 . (1989جانسون،   تأایردذار بوده است ژاپن توسهه اصادادی عتحقق مهجز

اوانز نیز به موضوع ی ون   اساق ی دولت از جامهه پرداخاه است. ايهان  پیار

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

سرمايه بررس  رابطه نرام اجاماع  و ری یت حکمران  براساس ديدداه امیارانه از 

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

، 1995، 1992ر.ک.به: اوانز   رهروندان مبات  بر دو عامل مکمل بودن و اتکا است

اساس دولت بايد ضمن رعايت اساق ی خويش، به جامهه ماک  بارد و (. براين1996

لیت دولت در تامین متاف  مل  است. از ديدداه وی اتکا به جامهه به مهتای افزايش صاب

 زمان اساق ی و اتکا به جامهه استحضور اا و الزمه توسهه، تحوی و رارآمدی دولت

                                                 

اای جامهه خود در بح  ارتباط خرده نرام AGIL. اين وضهیت امان ررايط  است ره پارسونز در تئوری  1

به آن پرداخاه است. در دسا اه نرری تالکون پارسونز در ررايط تهامل و ارتباط اردانیک دولت و جامهه است 

 (.1951 ر.ک.به: روره، ره نرا اجاماع  پويا محقق خوااد رد 
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ساالری صدرتمتد، ، ديواندراتوسهه (. اوانز مهاقد است ره دولت174: 1382اوانز،  

از ادايت رتد.  تواند توسهه اصادادی و اجاماع  رارارآمد و مساقل است ره م 

ره رارآمدی  دار در جامهه استريههساالری اساق ی اای اين ديوانترين ويژد مها

در خود ، درااای دولت توسهه. يک  از ويژد (200: 1382اوانز،   رتدآن را تضمین م 

آمیخان اساق ی و اای اجاماع  است. امین در اافرادیری( دروه  دا جای

و  درا است. در واص  بتیاد موفقیتبتای رارآمدی دولت توسههفرادیری، پايه و م

اوانز،   تقويت ماقابل دولت و جامهه استامکاری و ، درادولت توسهه رارآمدی

اای اجاماع  . در اين رويکرد، دولت توانمتد ريهه در روابط خود با دروه(394 :1382

ره دولت، در عین اين دارد و در واص  دولا  است ره از دی جامهه جوریده است.

دارای ساخاار درون  متسجا است و بهتوان يک نهاد دارای روابط اجاماع  عیت  

تکیه دارد و با تغذيه از آنها بر صابلیت و  دونادونمهیت  است، بر متاب  اجاماع  

افزايد. دراين ررايط است ره یرخه اعاماد و امکاری و مهاررت توانمتدی خويش م 

-دیرد و در پرتو آن حکمران  خوب محقق م اای جامهه رکل م رامندر بین خرده

رود. در مقابل دولا  ره در حدار سازمان درون  خود محدود رده بارد در عین 

تواند بر رارررداای میرمامررز اساق ی، فاصد متاب  اط عات  و اجراي  الزم است و نم 

 اای خدون  و میردولا  تکیه رتد.بخش

متاسبان دولت با جامهه، اساق ی دولت از جامهه است. الباه اساق ی  نوع دوم از

اای دولت از جامهه براساس يک فرايتد طبیه  و عادی ت کیک ساخااری در دولت

. بلکه آنچه مها است اين است ره در بح  اساق ی دولت 1مدرن، ماهارف بوده است

اا رانت( برای دولت  و سیاس از جامهه، در برخ  رهوراا، برخ  امایازان اصادادی 

اا فرااا رده، ررايط خان  را برای آن ياداای وجود دارد ره ع وه بر ويژد 

                                                 

رود. اای ساخااری نیز بح  اساق ی نسب  دولت از جامهه ديده م . در آاار راری ماررو و دي ر ماررسیست 1

 امّا در ايتجا اين مبح  مدنرر نیست.
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اای رارآمدی و نارارآمدی دولت برای ارائه اا در تحلیلآورد ره اين ويژد م 

دیرد. اين ويژد  در رهورااي  ره مديريت عموم  و توسهه مورد توجه صرار م 

 رانا  بهدرآمداای ماایت رود. ه م ديدماایت رانا  دارند، بیهار ران اایدولت

صابل  وزنه اعا از نهاداای مردم  و بخش خدون ، ای است ره در آن جامههدونه

ن ت يا ار   اا از خارجدريافت رانت ۀیرا ره دولت در ساي ،دنرورمار نم اعاتاي  به

اا، عوارض و ندور راالاای مالیان  خام دي ر( دي ر به متاب  داخل  درآمد ماده

در ار . (117: 1384؛ میرتراب ،  36:  2004مور، مک  رتدنتها  و...( احساس نیاز نم 

اای اجاماع  امکار دولت ای ره دولت رانایر حارا است بجای ايتکه دروهجامهه

 اند. بارتد، نیازمتد و آويخاه دولت

رود باع  م   به درآمداای رانا ، دولت از جامهه به واسطه دسارساساق ی 

دونادون اا و طبقان دولت صدرن انحداری رسب رتد و نیازی به دخالت دادن دروه

، عدم توزي  نیازی دولت از ايجاد دمورراس . ب (32: 1379رکاری،   در صدرن نبیتد

 است اين دولت، از جملۀ دي ر تأایران سیاس  و مان  دذاران در مسیر توسهه صدرن

باع  راساه ردن   رانادرآمداای وابسا   زياد يک دولت به  (.112: 1380بهیريه،  

دونه مالیات  از جامهه دريافت زيرا دولت ایچ ،رودفهار مال  دولت بر جامهه م 

 رتد مقدار آن ناییز است. در یتین ررايط  دولت بهر مالیان اخذ م رتد، و يا ادنم 

 تمررز صدرن در دست دولت، امکان توسههو  علت عدم دريافت مالیان از جامهه

 اای اجاماع  بر سر رسب صدرن و نهايااًسیاس  و باز ردن فضای رصابت میان دروه

در ررايط  ره متاب  عمده  د.روسیاس  و اساقرار دمورراس  از جامهه سلب م  ۀتوسه

از توان الزم برای  اای اجاماع  عم ًرود و دروهصدرن در دست دولت مامررز م 

ايجاد یالش در مقابل دولت برخوردار نیساتد، سازورار نرارن اجاماع  از جانب 

 (. 119: 1384 میرتراب ،  رودجامهه و پاسخ وي  از جانب دولت مخال م 

در بررس  متاسبان دولت و جامهه، به برخورداری دولت از پژواه ران ماهددی 

متاب  اصادادی مساقل و مسامر انرژی از يکسو و انزوادزيت  جامهه ازسوی دي ر اراره 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40347#_ftn10
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اند. اين پژواه ران مهاقدند ره بواسطه اساق ی مال  دولت از جامهه، نوع  ررده

دريزی، فساد اداری، عدم نونرود ره در نهايت متجر به صادسست بین آن دو پديدار م 

دردد. برخ  از محققان مهاقدند ره درآمداای ابات  سیاس  م ب  و پاسخ وي  دولت

ابات  سیاس  اای وابساه به اين نوع از درآمداا را دیار نارارآمدی و ب رانا ، دولت

؛ اارفورد و رلین، 1993؛ داوت ، 1997؛ راری ،2006باسدائو و لچر،   خوااد ررد

اای (. ناايج مطالهان برخ  از پژواه ران نیز نهان داده است ره برخ  از دولت2005

ر ايا  اای خود با اسا اده از رانایر موفق به خريد ابان سیاس  يا را رنگ رردن ب 

ای دي ر از محققان با (. دساه2004؛ اسمیت ، 1999رايو،   اندرده رانا درآمداای 

اای رانایر موفق به اند ره برخ  دولتبه اين نایجه رسیده اای تجرب اسا اده از داده

ابات  و نارارآمدی پرداخت رروه و رريک رردن مخال ان خود در فساد و رتاری ب 

؛ براتون و وان 1999؛ بايارن و ایبو، 1982جکسون و روزبرگ،   روندسیاس  م 

 (.2003فیلد، ؛ به نقل از 2000؛ اربست، 1999؛ یابای و دالوز، 1997دوای، 

(مهاقد است ره موضوع تأایر درآمداای دولت بر ری یت 2004  مور مک

است. ايهان در  1رتاس  مال ترين موضوعان پارادايا جامههحکمران  يک  از محوری

ی ماهددی به بررس  تأایر درآمداای رانا  دولت بر ساخاار يا نورتبتدی ااپژواش

در حای توسهه پرداخاه است. ناايج دولت و ری یت حکمران  در رهوراای 

ای برال وی ی وی نهان داده است ره متاب  مال  دولت تأایران عمدهااپژواش

ی خود به اين نایجه رسیده است ره ری یت ااپژواشساخااری دولت دارد. ايهان در 

حکمران  در رهوراای در حای توسهه بهبود خوااد يافت ادر اين رهوراا به لحا  

؛ 2001؛ 1998 مور،  وابساه به متاب  مال  داخل  از جمله مالیان بارتداصادادی 

مور انديهمتدان دي ری در مطالهان تطبیق  ماهددی در (. ع وه بر مک2004

اند ره واريانو متاب  مال  رتاس  مال  به اين نایجه رسیدهیاریوب پارادايا جامهه

                                                 
1. Fiscal Sociology Paradigm 
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حکمران  و رارآمدی دولت و ارتباط در ت اون در ری یت دولت در درجۀ باالي  تبیین

  (.1993؛ رمپبل  1997؛ اابسون،1999ر.ک.به: جسوب،  آنها با رهروندانهان است

جا درآمداای رانا  با افزودن بر حمهاقد است ره  (2008  الکساندر لبیمن

با  روسیه ۀ خود در رهوربا مطالهايهان رود. مان  رارآمدی آن م دولت،  ساالریديوان

داده ن ساالری و تأایر آن بر دسااورداای اصادادی اين رهور، نهااندازه ديوان بررس 

جب اای عموم  دولت، موع وه بر افزودن بر ازيتهدولا  ره اندازه بورورراس   است

 (.2008ر.ک.به: لبیمن،   رودنارارآمدی آن نیز م 

خش اش ب( اسادالی ررده است، رهوری ره حکومت1374  جیارومولوسیان 

تد، رای از درآمداايش را از متاب  صابل عرضه خويش به جهان خارج تأمین عمده

اي  ره اای سیاس  رهورادذارد ره با پويایرا به نمايش م  ایاای سیاس پوياي 

اخل  داای اصادادی ران درآمداای خود را از طريق وض  مالیان بر فهالیتحکومت

ایجه دين نبخیز عرب  با مطالهه یتدين رهور ن ت نمايد، ما اون است. ايهانتأمین م 

هیت  نقبرسید ره یتین رهورااي  حا  با درآمد پايین حاضر نیساتد به ن   جامهه ع

 (. 1374 لوسیان ،  بردره امین امر ازيته مقابله با حکومت را باال م  ،رتتد

ه میان نهان داده است ر 2001اای تجرب  رُز در سای پژواش مبات  بر داده

فرايتد  دمکراس  ردن و افزايش نادران ن ت نوع  رابطۀ مهکوس وجود دارد. به 

خیز افزايش يابد، فرايتد دمکراس  اين مهتا ره ارداه درآمداای ن ا  در رهوراای ن ت

اين  (.2001رُز،   يابداای سیاس  رااش م در آن رهوراا دیار اخا ی رده و آزادی

يافاه تجربه رده است. است ره در رهوراای توسهه فرايتد درست عکو وضهیا 

اای سیاس  و ابان سیاس  ی دونادون، وض  دمورراس ، آزادیااپژواشیون بتا به 

 روددر رهوراای پیهرفاه، با افزايش درآمد ناخالص داخل  و درآمد سرانه بهار م 

تابراين یتین (. ب1991؛ بارو، 1999و 1996؛ لیپست، 1991و1960و1959 اانایت اون، 

يافاه به رسد ره افزايش درآمداای رانا  دولت برخ ف رهوراای توسههنرر م به

( در بررس  1998  سیاس  نیانجامد. در تأيید اين اسادالی، رولیر و اوفلیرن توسهۀ
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ر ايا  ابات  سیاس  و ب خود نوع  امبسا   میان افزايش درآمداای ن ا  و ب 

و 1998  (. الم و وانایچکون571: 1998رولیر و اوفیلرن،   د.رتتحکومت را تأيید م 

اند ره با افزايش سها متاب  طبیه  مانتد ن ت اای تجرب  نهان داده( براساس داده2000

در نادران رهوراای مورد مطالهه ضريب احامای دمکراس  در اين رهوراا رااش 

برند و در اين رهوراا مهاررت صانون  رنج م يابد و به نوع  از ضه  صانون و ب م 

؛ 1998الم و وانایچکون   استرمارين اندازه در  اادیریرهروندان در تدمیا

( اسادالی ررده است ره نخساین صانون در ساخاار 2006  (. فريدمن2000وانایچکون، 

سیاس  مبات  بر نادران ن ت و مواد خام اين است ره مسیر فرايتد دمکراس   در 

ايش نادران مواد خام است. اامیت نرريۀ فريدمن از آن روست ره اين تضاد با افز

اای نرريه بحران مهاررت، ناراراي  ادارای و فقدان مهروعیت سیاس  را در حکومت

داد. فريدمن اراره ررده است ره درآمداای رانا  ره به ان یزع حل رانا  توضیح م 

رود، خود به ناراراي ، فقدان م  رار درفاهاای اصادادی و اجاماع  بهنابسامان 

  (.2006فريدمن،   انجامدمهروعیت و دسارش بحران مهروعیت م 

اای در مجموع درآمداای رانا  دولت با افزايش اساق ی دولت از دروه 

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

مکانیزم تأایردذاری متاب  رانا  دولت بر روی رود. نهاداای اجاماع  است، م 

حکمران  خوب به اين ترتیب است ره درآمداای حانل از رانت از طريق افزايش 

اای اجاماع ، ديوان ساالری دولا ، وابساه بودن طبقان اساق ی دولت از دروه

 دیری از رهروندان و عدم پاسخ وي  دولت بهنیازی دولت به مالیاناجاماع ، ب 

؛ الرب  1،1380واتربوریجان   رودمردم متجر به تولید و باز تولید اصاداردراي  م 

 (. 1386 ؛ به نقل از ساع ،2000 م اری، ؛2،1380ساديک 

                                                 
1. J.Water Bury 

2. Larbi Sadiki 
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دالی توان یتین اسااا و ناايج مطالهان تجرب  مطرح رده، م براساس تئوری

ولت، پاسخ وي  ددريزی، فقدان آزادی اجاماع ، عدم ررد ره يک  از داليل صانون

بارد؛ اای اساس  حکمران  بد م ابات  سیاس  و عدم ر افیت ره از راخصب 

 دو توانعبرخورداری دولت از متاب  مال  مساقل از مردم است. دولت و رهروندان به 

ه از توانتد تهامل اردانیک خود را تداوم بخهتد رمجموعۀ مرتبط، در نورت  م 

ن ا  آرسان  راسبارتد و يک نرام جام  و نادق اط ع وضهیت امدي ر اط ع داراه

ت از ع دولو پايدار اط  مؤاراای دو را به امدي ر متاقل نمايد. يک  از اين رانای

نوع  ،دونجامهه، نرام مالیات  است. بدين نورن ره دولت با تهبیه عوامل و ضوابط م

ط ع ماع  ان از مطالبان اجاارائه و در صبای آ و میزان تقاضااای خود را به جامهه

رف طيابد. اما متاب  اصادادی رانا  موجب خلق دسست در اين روند رده و از م 

ل درداند. در حقیقت عامتر م دي ر دولت را نسبت به ح   و بسط صدرن حريص

ت دول اساس  پیدايش یتین وضهیا  ايجاد رکاف بین دولت و جامهه در نایجۀ اتکای

ی ساق اره درآمداای رانا  دولت با افزايش  ی رانا  است. بطوریبه متاب  اصاداد

 رمک دولت از جامهه و ايجاد دسست بین آنها به تمررز صدرن در دست دولت رانا 

ع  جامااررده و تهامل اردانیک دولت با جامهه در سايۀ اعاماد و مهاررت نهاداای 

 زند. مردم  و بخش خدون  را براا م 

 

 ابطة منابع اقتصادی رانتی دولت و کیفیت حکمرانیر -2مدل علّی 

 
 

ارتون بايد د ت برمبتای اين دو رایافت نرری دسا اه نرری اين پژواش را 

، بر ال وی تل یق  اساوار اين پژواشنورن زير فرموله ررد: دسا اه نرری توان بهم 

ه است. در اين است. انديهه محوری ال وی مزبور مبات  بر متاسبان دولت و جامه

 مناسبات دولت با جامعه کیفیت حکمرانی  منابع اقتصادی دولت
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 حکمران  خوب تابه  از میزان اعاماد اجاماع ، مهاررت مدن  ،دسا اه نرری

 عضويت انجمت ( و درآمداای میررانا  دولت است.  

 

 1الگوی نظری پژوهش -3مدل علّی 

 

 
 

 

   

 

 

تهامل اردانیک دولت و جامهه،  ره است نورن اين به تئوريک اسادالی متطق

 ان  خوب است. تهامل اردانیک دولت و جامهه در پرتو وجود سرمايۀاساس حکمر

 و اجاماع  اعاماد: است اساس  بُهد دو دارای اجاماع  سرمايۀ اجاماع  است.

 آمادد  اجاماع ، سرمايه انل  ابهاد از ک ي عتوان به اجاماع  اعاماد. مهاررت مدن 

 در ردن وارد برای آنها آمادد  و يکدي ر با تهامل و امکاری برای رهروندان بالقوه

 سرمايه پرتو در خُرد، سطح در ن اه، اين با. دادم  نهان اجاماع  را  اایفهالیت

 و اادروه تهکیل به اعاماد اين مبتای بر و ررده اعاماد اا به جامهه اعضای اجاماع ،

 با ز،نی ر ن سطح در. رتتدم  مبادرن آنها یاریوب در امکاری و جديد اایسازمان

 مردم و دولت تهامل و امکاری رهروندان، مدن  مهاررت و اجاماع  اعاماد رفان باال

 ايجاد صدرن از تمررززداي  با مدن  جامهه و دولت اصادار تتاسب و افاهي افزايش

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

                                                 

 خوب( حکمران   اای میررانا  دولت(درآمد مهاررت مدن   اعاماد اجاماع  . 1

 اعتماد اجتماعی

 مشارکت مدنی

 سرمایه اجتماعی عدم دسترسی دولت به درآمدهای رانتی  حکمرانی خوب
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 در فهال  مهاررت خودران ره رتدم  فرااا دانرهرون رایب را فرنت اين و رده

 در. دردد نایجه به متجر راحا به رانجمه  اایرتش و بارتد داراه اادیریتدمیا

 سطح در جامهه فضای اا و روندم  عق ن  رهروندان اا تهام ن اين نایجه

 مهاررت باالرفان و اعاماداجاماع  افزايش با براين ع وه. رودم  رصابا  نخب ان

 مردم و افاهي رااش حکومت اایسیاست و صوانین اجرای اایاريته رهروندان، مدن 

 افزايش با. دارت خوااتد دولت با مطلوب امکاری جامهه مديريت در مهاررت با

 بین در مدن  مهاررت مهارک، اایپروژه در مردم و دولت تهامل و اجاماع  سرمايه

 تبادی طريق از درواص . رتدم  رمک حکمران  دبهبو به و رده نهاديته رهروندان

 و سیاس  نرام  جامهه اایبخش و نیرواا تمام بین انرژی و اعاماد ارتباطان،

 دولت، بین انرژی و اط عان تبادی بر ناظر عق ن  یرخه از نوع يک( رهروندان

  راراي رفان باال اع عق ن  ب یرخه اين. دادم  رخ خدون  بخش و مدن  جامهه

دسارس  دولت به  .درددم  متجر خوب حکمران به  و رده دولت و امزمان جامهه

درآمداای رانا  مان  تهامل اردانیک دولت با جامهه از طريق اعاماد اجاماع  و 

اا رده و موجب اساق ی دیریاای جامهه در تدمیااا و بخشمهاررت ساير دروه

ال  دولت از جامهه، نوع  دسست بین آن دردد. بواسطه اساق ی مدولت از جامهه م 

اعامادی رود ره دولت نیازی به مهاررت رهروندان نداراه و اعاماد يا ب دو پديدار م 

اای . افزايش اساق ی دولت از دروهخوااد دارترهروندان در نزد دولت اامیا  ن

ردانیک دردد و امکاری و تهامل ااجاماع  و سیاس  مان  توزي  صدرن در جامهه م 

دیرد. درواص ، در پرتو دولت با نهاداای اجاماع  مردم  و بخش خدون  رکل نم 

 بین انرژی و اط عان تبادی مهیوب  از یرخه احساس اساق ی دولت از جامهه، يک

 تهامل و دیرد ره در آن امکاریخدون  رکل م  بخش و مدن  جامهه دولت،

رآمداای رانا ، در دست دولت مامررز و صدرن  بواسطۀ د افاهي رااش مردم و دولت

در سايه تمررز صدرن در دست دولت و عدم مهاررت رهروندان در . رد خوااد

دريزی، ااي  از جمله صانوناعامادی درجامهه، راخصاا و افزايش ب دیریتدمیا
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ابات  سیاس  در جامهه رواج ب  و عدم ر افیت، فساد اداری، عدم پاسخ وي  دولت

اساتباط ررد در جوامه  ره دولت براساس یتین توان حقیقت، م  تد. دررپیدا م 

رتد و با اتکا به امایازان رانا ، خود را مساقل از رويکرد اساق ی از جامهه عمل م 

اما در  ،اای اجاماع  و سیاس  بداند، ری یت حکمران  پايین استجامهه مدن  و دروه

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

عبارت  بدلیل عدم دسارس  دولت به اای اجاماع  و سیاس  داراه بارد و بهسايردروه

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 

ت مدن  رکل درفاه بارد، ری یت حکمران  خوب بوده و مديريت عموم  جامهه دول

-به فرضیان پژواش  صانون ، -صیاس  متطق برمبتای نیز با ری یت خوااد بود. درايتجا

 :اساتد اساتااج زير صابل نورن

وب اعاماد اجاماع  ررط علّ  الزم و نه راف  برای حکمران  خ فرضیة اول 

 است.

مهاررت مدن  ررط علّ  الزم و نه راف  برای حکمران  خوب  فرضیة دو  

 است.

درآمداای میررانا  دولت  ررط علّ  الزم و نه راف  برای فرضیة سو   

 حکمران  خوب است.

و  درآمداای میررانا  دولت در ترریب با مهاررت مدن  باال فرضیة چهار  

 ان  خوب است. الزم برای وصوع حکمر اعاماد اجاماع  باال ترریب علّ 

 طبیقت. است تئوريک اایدزاره بر مبات  و نرری نوع از اسادالی سازیفرضیه

 مهااده صابل یااستجه به آنها تبديل و عملیات  تهري  نیازمتد واصهیت با اادزاره اين

 .است هرد پرداخاه آن به فازی رويکرد از اسا اده با مقاله بهدی بخش در ره هبود
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 یممفاه عملیاتی تعریف

 اباردراين صسمت ابادا م اایا تهري  و در ادامه روش ارزياب  فرضیان و اع

 اای تجرب  مورد بررس  صرار درفاه است. مهرف

 لق يااای تجرب  تهبرای ارزياب  بُهد مهاررت مدن ، از مهرّف  مدنیمشارکت

تری، ا یااجمناا و انمیزان تهلّق و فهالیت دردروه  اای داوطلبانهعضويت در انحمن

لق و ای، میزان تهاای حرفهآموزر  و فرات  ، میزان تهلق و عضويت در اتحاديه

 ، اای محلاای سیاس ، میزان تهلق و فهالیت در دروهعضويت در احزاب و دروه

در  اای ورزر  و ت ريح ، میزان تهلق و فهالیتمیزان تهلق و فهالیت در دروه

 سا ادها( دوسا  ق و فهالیت در موسسان خیريه و نوعاای مذاب ، میزان تهلسازمان

 درند در اريک از اين برمبتایرده است. میزان عضويت برای اريک از موارد 

 ین مدن  ار مورد، از طريق میاناا محاسبه رده است. سپو راخص مهاررتمهرّف

ی رااای موردنیاز باای مربوطه محاسبه درديده است. دادهحساب  نمران مهرّف

ی ااارزشاای موج یهارم و پتجا پیمايش از مجموعه داده مدن مهاررت ارزياب 

 - تجمی  و دردآوری رده توسط رونالد ايت لهارن و امکارانش -( WVS  جهان 

  بدست آمده است.

اای تجرب  میزان برای ارزياب  بُهد اعاماد اجاماع ، از مهرّف اجتماعی  اعتماد

میزان اعاماد به تلويزيون، میزان اعاماد به سیساا خدمان  اعاماد به احزاب سیاس ،

اجاماع ، میزان اعاماد به دولت، میزان اعاماد به سیساا صضاي ، میزان اعاماد به 

اسا اده رده است. میزان اعاماد  میزان اعاماد به مجلو و اای تخدص بزرگرررت

اا محاسبه رده است. نورن درندی در اريک از اين مهرّفبرای اريک از موارد به

اای سپو راخص اعاماد اجاماع  ار مورد، از طريق میان ین حساب  نمران مهرّف

اجاماع  از مجموعه  اعاماداای موردنیاز برای ارزياب  مربوطه محاسبه درديد. داده
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تجمی  و دردآوری  -( WVS  ی جهان ااارزشاای موج یهارم و پتجا پیمايش داده

  بدست آمده است. -ايت لهارن و امکارانش رده توسط رونالد 

ردن و حق اظهارنرر صائلخوب از حکمران ارزياب  برای  خوب  حکمرانی

، ری یت 3، راراي  و ااربخه  دولت2خهونتسیاس  و عدم، ابان1پاسخ وي  دولت

اسا اده رده است.  6و رتاری فساد 5، حارمیت صانون4مقرران دولا  و نرام اداری

 جهان   ای بانکاای دورهاين م هوم از مجموعه دادهبرای نیاز  مورداای داده

 - 2009 -1996دردآوری رده توسط دانیل دافمن، آرن رری و ماسیمو مساروزی  -

اای اين مجموعه رامل تمام داده(. 2010 ،اسا اده رده است  دزارش بانک جهان 

از نرران راررتاسان و اا، انبارا  ااست. اين ستجهموجود دربارع اين مهرف

اای جمهیا  است ره امایازان براساس داوری راررتاسان ار حوزه و با پیمايش

اخاداص يافاه است. الباه با توجه به ايتکه  دونادوناسا اده از متاب  و اط عان مراج  

م هوم حکمران  خوب يک م هوم رانون  است و دربردارنده ابهاد ناام ون و ماتوع  

اا خوب، ره وزن اريک از مهرّف برای ساخان راخص دصیق از حکمران  ،باردم 

 دردام بهدی، بهد از اخذ. 7مهخص دردد، از تکتیک تحلیل عامل  اسا اده رده است

اای مورد نرر برای رهوراای اناخاب حکمران  در سایری یت اای نمران خام مهرّف

رده، راخص حکمران   بیاناای فرده، با اسا اده از میان ین حساب  امایازان مهرّ

                                                 
1 . Voice and Accountability 

2. Political Stability and  No Violence   

3. Government Effectiveness  

4. Regulatory Quality  

5. Rule of Law  

6. Control of Corruption  

داد. ناايج تحلیل عامل  نهان داد نهان م  وندوناداای نورن ترریب خط  از مهرفاين تکتیک م هوم را به .7
درند از واريانو  7/87خوب، مهارراً مقدار دانه مهخص رده برای حکمران اای رشره ترریب خط  مهرف
 آن را توضیح دادند..
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برای اريک از مورداا بدست آمده است. بهد از محاسبه اين راخص رمّ ، تاب  

 تهیین رده است. عضويت فازی

در اين مطالهه برای متاب  اصادادی دولت دو بُهد در نرر  اقتصادی دولت  منابع

ا . متاب  اصادادی درفاه رده است: متاب  اصادادی رانا   و متاب  اصادادی میر ران

رود ره از طريق ندور مواد خام ن ا  و مهدن  ندیب رانا  به درآمدااي  اط ق م 

مالیان از مردم  درفاناز طريق  عمدتاًدر مقابل درآمداای میررانا   ،دردددولت م 

دیری درآمداای میررانا  دولت از راخص سها . برای ستجش و اندازهآيدبدست م 

اای مربوط به نورن درندی اسا اده رده است. دادهبه GDPت  در درآمداای مالیا

 & World Development Indicators  اای بانک جهان اين راخص از مجموعه داده

Global Development Finance ) .اسا اده رده است 

 

 ژوهشپ روش
 یزروش فا براساس .است فازی رويکرد بر مبات  تطبیق  پژواش اين مقاله، روش

 عضويت تاب  مجموعه، يک مثابهبه نرری دسا اه در موجود م اایا از اريک برای

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

 عتوانبه م اایا فازی، براساس الزامان روش رتاخا  رويکرد .است درفاه انجام

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

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

 عملیات [ 0،1] بازه در عضويت میزان در رمّ  اایت اون برحسب اا و ری   مقوالن

 دصت بارد، بیهار[ 0،1] بازه در فازی عددی یااارزش و دسست نقاط اریه. رودم 

 عتدر(. 1388 ساع ، ؛1386 یلب ، ؛2004 رادین:  به. ک.ر  رودم  بیهار نیز پژواش

 در. است مجموعه کي در عضويت میزان 1بتدیدرجه فازی عضويت تاب  در رلیدی

رکل اسا اده رده است. اين تاب  عضويت به  Sاين پژواش از تاب  عضويت فازی 

                                                 
1 . Calibration 
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رع ار واحد مورد مطالهه از يک ماغیر، رتد تا با اسا اده از نمپژواه ر اجاماع  رمک م 

 رود.ای را مهخص رتد ره براساس امان ماغیر تهري  م درجۀ عضوياش در مجموعه

 Sاز تاب  عضويت اای م هوم  پژواش سازهبرای تهیین تاب  عضويت فازی 

رکل اسا اده رده است.  بهد از محاسبه امایازان ار يک از رهوراا برحسب اعاماد 

ی بیهیته و رمیته توزي  فراوان  ماغیراای مورد ااارزشمهاررت مدن ،  اجاماع  و

هت  آساانۀ عضويت ينرر تهیین درديده است. سپو برای تهیین سه نقطه دسست، 

رامل، آساانۀ عدم عضويت رامل و نقطۀ تقاط ، از مهیاراای یارک اوی، میانه و یارک 

ی فازی ااارزشسه نقطۀ دسست،  سوم بهره درفاه رده است. درادامه بهد از تهیین

برای ساخان تاب   اند.اای زبان  مهین، تبديل ردهی فازی با بریسبااارزشرمّ  به 

اای زبان ، يک عضويت فازی و به مترور عمل  ساخان تبديل رياض  بریسب

اای زبان  تهري  و برای ار بریسب يک درجه مجموعه نه ارزر  با بریسب

 اين در. است رهور پژواش، اين تحلیل واحدرده است. داده عضويت اخاداص 

 درديد سه  بلکه است نهده انجام رمّ  اایروش مهتای به دیرینمونه تحقیق

 مقايسه انجام برای داده واجد ره مرتبط مورداای تمام رمارتمام اساراتژی براساس

 ,Excelافزاراای اا از نرمبرای پردازش و تحلیل داده. دیرد صرار بررس  مورد بودند،

SPSS, fs/QCA  ت.اسا اده رده اس 

 

 های پژوهشیافته
. است دهر ارائه تبییت  و تونی   سطح دو در پژواش اایافاهي بخش از مقاله اين در

و  م اایا برحسب رده مطالهه مورداای تمررز و توزي  ی ون   تونی  درسطح

مت رد  رابطه فازی رروط لّ ،ع تحلیل سطح در. است رده عوامل مورد مطالهه تونی 

 .   است رده اای علّ  آزمونو ترریب
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 تحلیل توصیفی

 میان ین. 1ندادرفاه صرار بررس  تحلیل مورد واحد عتوانبه رهور 37 تحقیق اين در

 فازی مقیاس در دذار برابر با نقطه مقدار اين. باردم  5/0 با حکمران  برابر فازی

 با برابر حکمران  فازی بیهیته مقدار ،4/0 با برابر مران حک فازی مهیار انحراف. است

 اجاماع  اعاماد فازی میان ین و 0005/0 با برابر حکمران  فازی رمیته مقدار ،97/0

 مهیار انحراف. است فازی مقیاس در دذار نقطه از باالتر مقدار اين. است 55/0 با برابر

رمیتۀ  مقدار و96/0 با برابر آن فازی هیتۀبی مقدار ،26/0 با برابر اعاماد اجاماع  فازی

بارد. م  43/0میان ین فازی مهاررت مدن  برابر با  .باردم  002/0 با برابر آن فازی

تر از نقطه دذار فازی است. انحراف مهیار فازی مهاررت مدن  برابر با اين مقدار پايین

و  02/0  با برابر آن ازیرمیتۀ ف مقدار ،98/0 با برابر آن فازی بیهیتۀ ، مقدار34/0

تر بارد ره اين مقدار نیز پايینم  46/0میان ین فازی درآمداای میررانا  دولت برابر با 

 بیهیتۀ ، مقدار 28/0از نقطۀ دذار فازی است.  انحراف مهیار فازی اين عامل برابر 

اای سه آمارهبارد. مقايم  004/0 با برابر آن رمیتۀ فازی مقدار ،96/0 با برابر آن فازی

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

( و 34/0و  4/0به ترتیب با انحراف مهیار فازی   ری یت حکمران  و مهاررت مدن 

                                                 
ش اساراتژی دیری ماهارف اسا اده نهده است، بلکه دراين پژوااای نمونهدر اناخاب حجا نمونه از روش .1

اای موجود در مورد يک  از مسائل  ره در تحقیقان با دادهره امواره تمام رمار مدنرر صرار درفت، از آنجاي  
رهوراا وجود دارد، تهداد ما اون رهوراای مورد بررس  در ار مجموعه داده بر مبتای ماغیراای مورد بررس  

اای متاسب برای تمام ماغیراا در وجود و دسایاب  به دادهاای عمل  است؛ با علا به اين موضوع ره محدوديت
در برخ  جوام ، خواه ناخواه تهداد رهوراای مورد مطالهه را تقلیل خوااد داد. در مجموع، در مطالهۀ حاضر نیز 

اا از یتدين متب  دردآوری رده است، تهداد رهوراای مورد بررس  در ار متب  براساس جاي  ره دادهاز آن
رهور در  73اای مورد اسا اده،  تهداد راای مورد مطالهه ما اون بود. براين اساس با بررس  مجموعۀ دادهماغی

اای مورد اسا اده مهارک بودند. بتابراين با اتخاذ روش حذف لیسا ، رهورااي  ره در برخ  رل مجموعه داده
رهور  73ه در اين پژواش به تهداد ماغیراا فاصد داده بودند، از لیست حذف ردند و در نهايت حجا نمون

 محدود درديد. 
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است.  26/0رمارين ت اون مربوط به اعاماد اجاماع  با انحراف مهیار فازی مهادی 

 متهکو رده است. 1اای پژواش در جدوی اای تونی   سازهآماره

 توصیفی هایآماره -1جدول 

 موردها بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیر

43/034/002/098/073 مهاررت مدن 

55/026/0002/096/073 اعاماد اجاماع 

5/04/00005/097/073 حکمران  خوب

46/028/0004/096/073 درآمداای میررانا  دولت

 

 در عضويت میزان برحسب را مورداای مطالهه رده وزي  فراوان ت 2جدوی 

 موجود تجرب  روااد براساس. دادم  نهان خوب حکمران  با رهوراای مجموعه

 عضويا  در ،پژواش اين در مطالهه مورد رهوراای تمام ره ررد داوری توانم 

 تمايزان  عضويت نوع لحا  امّا به. ندابوده خوب حکمران  با رهوراای مجموعه

 ره توان د تم  اين مجموعه، در( رمّ  اایت اون  عضويت درجه و( ری  

لورزامبورگ،  سوئد، فت ند، دانمارک، واص  در خوره اوّی، رامل نروژ، مورداای

 ایچ ابهام نیوزيلتد ب  و ايرلتد آلمان، رانادا، اسارلیا، سوئیو، التد، ان لساان، اتريش،

مورداای واص  در خورۀ دوم، رامل امريکا، . برخوردارند خوب خیل  حکمران  از

ایچ ب  ايسلتد یک، اسلوان ،فرانسه، بلژيک، ژاپن، پرتغای، ست اپور، اسپانیا، جمهوری

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

جتوب ، مالزی و  رره ونان،ي اسلوار ، وان ، لهساان،لیا اياالیا، ررواس ، بلغارساان،

مورداای واص  در خورۀ یهارم، رامل  .است خوب عمدتاً رانارودوئه حکمران 

. بوده است خوب تاحدودی رانحکمران  برزيل، آفريقای جتوب ، تايلتد و رومان 

است. و دارای بیهارين ابهام  بوده است بیتابین مکزيک دررهور حکمران  ری یت
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آرژاناین، مرارش، فیلیپین  اتد، ترریه، رهوراای مورداای واص  در خورۀ رها رامل

ری یت حکمران  در مورداای واص  . تاخوب است بد بوده بیهار رانحکمران  روسیه و

مورداای  است. بوده بد عمدتاًايران و عربساان  پرو، در خورۀ ا اا، رامل رهوراای

 ارزدوين، ارراين، یین، و بوست  رلمبیا، مدر، وراایره واص  در خورۀ اهاا رامل

 ايتکه نهايااً برخوردارند. بد ایچ ابهام  از حکمران آلبان ، ارمتساان، اندونزی ب 

 اردن، وياتام، ونزوئ ، اوداندا، پارساان، مورداای واص  در خورۀ نها رامل رهوراای

مبیا، مال ، اروادور، ب روس، درجساان، صیرصیزساان، عراق، آذربايجان، رواندا، زا

 است. بوده بد خیل  رانایچ ابهام  حکمران الجزاير ب  بت  دش و

 حکمرانی خوب برحسب عضویت در مجموعه کشورهای با موردها فراوانی توزیع -2 جدول

 خوشه کشور زبانی برچسب

 خیل  حکمران 
 خوب

تد، لورزامبورگ، سوئیو، ال سوئد، فت ند، دانمارک، نروژ،
 دنیوزيلت ايرلتد، آلمان،رانادا، اسارلیا، ان لساان، اتريش،

 اوی

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

 ايسلتد یک، اسلوان ،

 دوم

 بیهار حکمران 
 خوب تا بد

 نان،وي  ،اسلوار لیاوان ،لهساان، اياالیا، ریل ،ررواس ، بلغارساان،
 جتوب ، مالزی، ارودوئه هرر

 سوم

 تا حکمران 
 خوب حدودی

 یهارم برزيل، آفريقای جتوب ، تايلتد، رومان 

 پتجا مکزيک بیتابین

 تا حکمران 
 بد حدودی

 رها آرژاناین، مرارش، فیلیپین روسیه، اتد، ترریه،

 بیهار  حکمران 
 بد تا خوب

 ا اا عربساان پرو، ايران،

ساان، آلبان ، ارمت ارزدوين، ارراين، یین، و بوست  ،رلمبیا مدر، بد حکمران 
 اندونزی

 اهاا

 نهاوياتام، ونزوئ ، اوداندا، پارساان،اردن،درجساان،صیرصیزساان، عراق،  بد خیل  حکمران 
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 الجزاير آذربايجان، رواندا، زامبیا، مال ، اروادور، ب روس، بت  دش،

 متب : محاسبان نويستددان

 در عضويت میزان برحسب مورداای مطالهه رده را اوان فر توزي  3جدوی 

موجود داللت  تجرب  داد. رواادم  نهان باال اجاماع  با اعاماد رهوراای مجموعه

 از دارای درجۀ عضويا  پژواش اين در مطالهه مورد رهوراای امه برآن دارد ره

 عضويت درجه و( ری   تمايزان  عضويت نوع لحا  به اما ،دتبارم  اعاماداجاماع 

واص  در خوره اوّی،  مورداای ره توان د تم  اين مجموعه، در( رمّ  اایت اون 

اعاماد اجاماع   ایچ ابهام  ازرامل رهوراای سوئد، نروژ، دانمارک، بلژيک، ايسلتد ب 

ژاپن،  رانادا، التد، مورداای واص  در خورۀ دوم، رامل سوئیو،. باالي  برخوردارندخیل 

ایچ ابهام  از اعاماد اجاماع  باالي  فت ند، لورزامبورگ، ايرلتد، بت  دش ب مالزی، 

مورداای واص  در خورۀ سوم، رامل ب روس، اتد، صیرصیزساان، وياتام، . برخوردارند

فرانسه، ان لساان، اياالیا، اسارالیا، یین، اندونزی، نیوزيلتد، ايران، آلمان، ررع جتوب ، 

مورداای واص  در خورۀ  .باال يوده است عمدتاًران اد اجاماع آلبان  اعام لهساان،

جمهوری یک، اسلوار ، ارراين، مکزيک،  یهارم، رامل ریل ، اتريش، بلغارساان،

مرارش، مدر، ترریه، آفريقای جتوب ، امريکا، اسپانیا، فیلیپین، ارودوئه و تايلتد، سطح 

واص  در خورۀ پتجا   دررهور اجاماع اعاماد . اعاماد اجاماع  تاحدودی باال بوده است

دارای بیهارين ابهام است. يهت  در رهوراای ررواس ، عربساان، لیاوان ، پارساان اعاماد 

 رهوراای پايین بوده است و نه باال. مورداای واص  در خورۀ رها راملاجاماع  نه

دودی پايین بوده ران تا حاسلوان ، پرتغای، ونزوئ  سطح برخورداری از اعاماد اجاماع 

بوست  و  اعاماد اجاماع  در مورداای واص  در خورۀ ا اا، رامل رهوراای. است

ارزدوين، يونان، اوداندا، آرژاناین، برزيل، رومان ، روسیه، رلمبیا، مال ، رواندا، زامبیا، 

مورداای واص  در خورۀ اهاا  است. بوده پايین عمدتاًآذربايجان، ارمتساان و عراق 

 ایچ ابهام  از اعاماد اجاماع  پايیت درجساان ب  الجزاير، پرو، هوراایر رامل
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اروادور،  مورداای واص  در خورۀ نها رامل رهوراای ايتکه سرانجام برخوردارند.

 است. بوده ران در سطح خیل  پايیت ایچ ابهام  اعاماد اجاماع ب  ست اپور
 

  تماعیاعتماداج برحسب موردها فراوانی توزیع -3 جدول

 خوشه  کشور زبانی برچسب

 اجاماع  اعاماد

 خیل  باال

 اوی سوئد،نروژ، دانمارک، بلژيک، ايسلتد

گ، ژاپن، مالزی، فت ند، لورزامبور رانادا، التد، سوئیو، باال اجاماع  اعاماد

 ايرلتد، بت  دش

 دوم

 اعاماداجاماع 

 بیهار باال تا پايین

الیا، ،اسارلیافرانسه،ان لساان،اياا ب روس، اتد، صیرصیزساان، وياتام،

 ان،یین، اندونزی، نیوزيلتد، ايران، آلمان، ررع جتوب ، لهسا

 آلبان 

 سوم

 اجاماع  اعاماد

 باال تاحدودی

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

مکزيک، مرارش، مدر، ترریه، آفريقای جتوب ، امريکا، 

 ه، تايلتداسپانیا، فیلیپین، ارودوئ

 یهارم

 پتجا ررواس ، عربساان، لیاوان ، پارساان ماوسط اجاماع  اعاماد

 تا اجاماع  اعاماد

 پايین حدودی

 رها اسلوان ، پرتغای،  ونزوئ  

اجاماع   اعاماد

 پايین تا باال بیهار

ن ، ومابوست  و ارزدوين، يونان، اوداندا، آرژاناین، برزيل، ر

 راقان، عتسااندا، زامبیا، آذربايجان، ارمروسیه، رلمبیا، مال ، رو

 ا اا

 اهاا درجساان الجزاير، پرو، پايین اعاماد اجاماع 

 اعاماد اجاماع 

  پايین خیل 

 نها  اروادور، ست اپور

 متب : محاسبان نويستددان
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 در عضويت میزان مورداای مطالهه رده را برحسب فراوان  توزي  4جدوی 

 وجودم تجرب  روااد براساس داد.م  نهان باال رت مدن با مهار رهوراای مجموعه

 دارای درجۀ پژواش اين در مطالهه مورد رهوراای امه ره ررد داوری توانم 

 و (ری   تمايزان  عضويت نوع لحا  به اما ،دتبارم  عضويا  از مهاررت مدن 

ی، اوّواص  در خوره  مورداای ره توان د تم  ،(رمّ  اایت اون  عضويت درجه

تد، وزيلرامل رهوراای اتد، آمريکا، رانادا، آفريقای جتوب ، سوئیو، اندونزی، نی

ن  رت مدمهار ایچ ابهام  ازان لساان، مکزيک، اسارالیا، سوئد، نروژ و فت ند ب 

، مورداای واص  در خورۀ دوم، رامل رهوراای التد. باالي  برخوردارندخیل 

یچ اان ب آلم انمارک، ايسلتد، برزيل، ریل ، تايلتد ولورزامبورگ، ايرلتد، بت  دش، د

امل رمورداای واص  در خورۀ سوم، . ابهام  از مهاررت مدن  باالي  برخوردارند

ررت نسه مهافرا رهوراای ايران، مالزی، وياتام، اياالیا، ررع جتوب ، اسلوان ، زامبیا و

راای یهارم، رامل رهو مورداای واص  در خورۀ .وده استبباال  عمدتاًران مدن 

 دن ممهاررت . آرژاناین و مال  سطح مهاررت مدن  تاحدودی باال بوده است ژاپن،

 رو نهپرهور پرو دارای بیهارين ابهام بوده است. يهت  مهاررت مدن  در رهور  در

یا، رلمب پايین بوده است و نه باال. مورداای واص  در خورۀ رها رامل رهوراای

. توده اسران تا حدودی پايین بلهساان و ارمتساان، مهاررت مدن عربساان، بلژيک، 

ش، آلبان ، اتري مهاررت مدن  در مورداای واص  در خورۀ ا اا، رامل رهوراای

 ا، یین،پانیجمهوری یک، يونان، ايرلتد، لورزامبورگ، اسلوار ، اوداندا، ونزوئ ، اس

ورۀ اهاا خمورداای واص  در  ست.ا بوده پايین عمدتاًارودوئه، آذربايجان، پارساان 

صیرصیزساان  اروادور، عراق، ارراين، روسیه، ب روس، ررواس ، الجزاير، رهوراای رامل

داای مور تکهاي سرانجام برخوردارند. ایچ ابهام  از مهاررت مدن  پايیت و فیلیپین ب 

ی، رتغاپواص  در خورۀ نها رامل رهوراای بوست  و ارزدوين، بلغارساان، لیاوان ، 

ن در رادن ایچ ابهام  مهاررت مب  ست اپور، رومان ، ترریه، درجساان، مدر و اردن،

  است. بوده سطح خیل  پايیت 
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  مشارکت مدنی برحسب موردها فراوانی توزیع -4جدول 

 خوره  رهور زبان  بریسب

مهاررت مدن  خیل  

 باال

 ی،ونزاتد، آمريکا، رانادا، آفريقای جتوب ، سوئیو، اند

 فت ند نیوزيلتد، ان لساان، مکزيک، اسارالیا، سوئد، نروژ،

 اوی

التد، لورزامبورگ، ايرلتد، بت  دش، دانمارک،  مهاررت مدن  باال

 ايسلتد،برزيل، ریل ، تايلتد، آلمان

 دوم

مهاررت مدن  بیهار 

 باال تا پايین

، زامبیا ن ،ايران، مالزی، وياتام، اياالیا، ررع جتوب ، اسلوا

 فرانسه

 سوم

مهاررت مدن  

 باال تاحدودی

 یهارم ژاپن،آرژاناین، مال 

 پتجا پرو ماوسط مهاررت مدن 

 مهاررت مدن  تا

 پايین حدودی

 رها رلمبیا، عربساان، بلژيک، لهساان، ارمتساان

 بیهار مهاررت مدن 

 پايین تا باال

آلبان ، اتريش، جمهوری یک، يونان، ايرلتد، 

یین،  ار ، اوداندا، ونزوئ ، اسپانیا،لورزامبورگ، اسلو

 ارودوئه، آذربايجان، پارساان

 ا اا

اروادور، عراق، ارراين، روسیه، ب روس، ررواس ،  پايین مهاررت مدن 

 الجزاير، صیرصیزساان، فیلیپین

 اهاا

 مهاررت مدن  خیل 

  پايین

بوست  و ارزدوين، بلغارساان، لیاوان ، پرتغای، 

 ترریه، درجساان، مدر، اردنست اپور، رومان ، 

 نها
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 متب : محاسبان نويستددان

 

 در عضويت میزان برحسب مورداای مطالهه رده را فراوان  توزي  5جدوی 

داللت برآن دارند ره  موجود تجرب  روااد. دادم  میررانا  نهان رهوراای مجموعه

میررانا   رهوراای مجموعه از عضوی پژواش اين در مطالهه مورد رهوراای تمام

 اایت اون  عضويت درجه و( ری   تمايزان  عضويت نوع لحا  امّا به ،دتبارم 

واص  در  مورداای ره توان د تم  رهوراای رام ً میررانا ، مجموعه در( رمّ 

خوره اوّی، رامل رهوراای دانمارک، ان لساان، نروژ، نیوزيلتد، ايسلتد و سوئیو 

مورداای واص  در خورۀ دوم، رامل . یررانا  اساتدایچ ابهام  رهوراای رام ًمب 

رهوراای التد، ايرلتد، آفريقای جتوب ، بلژيک، رانادا، لورزامبورگ، اسارالیا و اياالیا 

مورداای واص  در خورۀ سوم، رامل فرانسه، . ایچ ابهام  رهوراای میررانا  اساتدب 

ریه، ژاپن، سوئد، اسلوان ، فت ند، ررواس ، مرارش، بوست  و ارزدوين، پرتغای، تر

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  اساتد

. يهت  رهوراای برزيل، ندمورداای واص  در خورۀ پتجا از نهايت ابهام برخوردار

روند و نه میررانا . مورداای ارراين، اسلوار ، ارمتساان، ررع جتوب  نه رانا  تلق  م 

آرزاناین، ست اپور، روسیه، پرو، مدر، مال ،  رهوراای واص  در خورۀ رها رامل

رومان  را و بیش رانا  اساتد. مورداای واص  در خورۀ  صیرصیزساان، فیلیپین، اسپانیا،

بت  دش، پارساان، آذربايجان، مکزيک، درجساان، رلمبیا، اتد،  ا اا، رامل رهوراای

 رهوراای مورداای واص  در خورۀ اهاا رامل اوداندا بیهار رانا  اساتد تا میررانا .

 سرانجام ایچ ابهام  رانا  اساتد.ب عربساان، ايران، زامبیا، الجزاير، اندونزی، اروادور 
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ایچ عراق، رواندا، ونزوئ  ب  مورداای واص  در خورۀ نها رامل رهوراای ايتکه

 ابهام  رهوراای رام ً رانا  اساتد.

 

 درآمدهای غیررانتی دولت برحسب موردها فراوانی توزیع -5جدول 

 خوشه  کشور زبانی برچسب

 اوی ساان، نروژ، نیوزيلتد، ايسلتد، سوئیو دانمارک، ان ل رام ً میررانا 

گ، مبورالتد، ايرلتد، آفريقای جتوب ، بلژيک، رانادا، لورزا میررانا  

 اسارالیا و اياالیا

 دوم

بیهار میررانا  تا 

 رانا 

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

س، پرتغای، ترریه، ژاپن، سوئد، اسلوان ، امريکا، ب رو

 بلغارساان، آلمان، وياتام

 سوم

د، ايلتتاتريش، آلبان ، اردن، ارودوئه، یک، ریل ، لیاوان ،  را و بیش میر رانا 

 مالزی، یین، يونان، لهساان

 یهارم

 پتجا برزيل، ارراين، اسلوار ، ارمتساان، ررع جتوب  بیتابین

 ان،رصیزساآرزاناین، ست اپور، روسیه، پرو، مدر، مال ، صی را و بیش رانا 

 فیلیپین، اسپانیا، رومان 

 رها

بیهار رانا  تا 

 میررانا 

یا، بت  دش، پارساان، آذربايجان، مکزيک، درجساان، رلمب

 اتد، اوداندا

 ا اا

 اهاا عربساان، ايران، زامبیا، الجزاير، اندونزی، اروادور رانا 

 نها عراق، رواندا، ونزوئ   رام ً رانا 

 
  يستددانمتب : محاسبان نو
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 فرضیات پژوهش باب در داوری

 3پورش و2سازداری اای فازیراخص اای پژواش ازفرضیه 1آزمون برای ارزياب  و

 . 4است رده اسا اده

ست، اعاماد اجاماع  ررط الزم و نه راف  برای حکمران  خوب ا فرضیه اول 

 ای بارهورا مجموعه مجموعه رهوراای با حکمران  خوب زيرمجموعۀ، ره ایدونهبه

 .اساتد اعاماد اجاماع  باال
 

 خوب حکمرانی و اعتماداجتماعی مجموعة دو روابط علّی تحلیل -6جدول 

                                                 
. برای آزمون فازی ررط الزم دو نوع آزمون وجود دارد: آزمون صطه  و آزمون احامال . ریوه آزمون به نحوی 1

رود و يا اناخاب  يک  از اين دو نوع آزمون. آزمون صطه  ررط الزم با است ره يا امزمان ار دو آزمون اجرا م 
رود ول  آزمون احامال  در سطوح مهتاداری ما اون صابل ت سیر است. مقدار اسازدار رد م يک مورد ن

در نوسان است.در آزمون صطه ، م ک صبول   1تا  0اای سازداری و پورش در آزمون احامال  بین راخص
ما اون، فرضیان اين است ره راخص سازداری برابر يک بارد ول  در آزمون احامال  در سطوح مهتاداری 

در مطالهان ر ن نیز مورد صبوی است. برای رتاخت بیهار به آاار یارلز رادین ره  75/0م ک صبول  فرضیان تا 
 در فهرست متاب  آورده رده است، مراجهه رود.     

2 .Consistency 

3 .Coverage 

 و داراه الزم عضويت ررط مجموعه در میزان یه تا  مهلوی يا نایجه ره است اين بیان ر سازداری . راخص 4
. ک.ر  دادم  توضیح نایجه و الزم ررط براساس را مجموعه دو رابطه راخص اين. است آن از خارج میزان یه
 روااد سازداری، انل مبتای بر(. 1388و 1386؛ یلب ، 2006و 2004دورتز، و برومولر ؛2004 ،1987 رادین: به

 نرری، لحا  به نایجه مداديق امه انل اين طبق. رتتدم  یپیرو زيرمجموعه انل از رامل طور به تجرب 
 میزان مهرّف سازداری، راخص واص  در. داتدم  تهکیل را الزم ررط مداديق مجموعه از ایزيرمجموعه

 است، رده اسا اده مجموعه دو رابطه ستجش برای ره دي ری راخص. ااستمجموعه رابطه نرری اامیت
؛ یلب ، 2006و 2000ر.ک.به: رادین،   است سازداری راخص مکمّل پورش راخص. است پورش راخص
 داتدهنهان ،را پورش. است نایجه وصوع برای الزم ررط اامیت میزان بیان ر راخص اين(. 1388و  1386
 توانم  رده ارائه اسادالی براساس. است تجرب  اامیت فاصد ررط  یتین بتابراين. است ررط الزم اامیا ب 

 ارزش فاصد رروط  پايین باسازداری رروط رتتد،م  رمک درمجموع پورش و سازداری راخص دو د ت
 . روند رتاساي  ،(تجرب  ارزش فاصد رروط  پايین پورش با رروط و( نرری
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 تحلیل علّ  ررط الزم و مهلوی:حکمران  خوب با اعاماد اجاماع 

 ررط علّ  مورد آزمون سازداری پورش

 اعاماد اجاماع  82/0 68/0

اای تجرب  ناظر بر داده .دادم  نهان را مجموعه دو اين فازی رابطه 6جدوی 

 راخص رهخوب داللت برآن دارد اجاماع  و حکمران اعاماد رابطه فازی دو مجموعۀ 

 82داد ره . اين ارزش نهان م باردم  82/0 با برابر مجموعه دو اين بین سازداری

الزم   ررطاجاماع  تد ره سرمايهتر، اين ادعا را تايید م ی مطالهه ردهدرند مورداا

توان مدع  رد ره روااد تجرب  براين اساس م خوب است. بر حکمران و نه راف  

خوب  برای اين اسادالی علّ  صطه  ره اعاماد اجاماع  ررط الزم برای حکمران 

د. امّا یون نسبت مهااده رده بزردار از مهیار ناست، داللت حمايا  رامل ندار

 بر 2الزم تقريباً امیههررط  اجاماع  اعاماد توان د ت ره، م 1مهخص رده است

 حکمران  و اعاماد اجاماع  مجموعه دو بین پورش راخص. است خوب حکمران 

 حکمران  برای اعاماداجاماع  اامیت میزان بیان ر ره است 68/0 با برابر خوب

 رود داده نهان مجموعه دو اين بین رابطه ون، نمودار از اسا اده با ادر. است خوب

بدين  .رودم  پورانده اجاماع  اعاماد توسط خوب حکمران  فضای از درند 68

را پورش  خوبمجموعۀ حکمران درند از عضويت رل  68اعاماد اجاماع  ترتیب 

 . داده است

نمودار و  صراردرفان امۀ مداديق زير الزم، فازی ررط ارزياب  اایم ک از يک 

 فازی یااارزش پرارتدد  زير نمودار. دیری يک ال وی مثلث  زير آن استرکل

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

                                                 

 80/0(. برای ارزياب  رروط الزم و راف  م ک اای ماهددی ارائه ررده است: مانتد م ک 2000. یارلز ري ین  1

 ( Usally مهموالً:  Almost allways) ،)65/0یهه:  تقريباً ام

2. Almost always Necessary 
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است.  موارد ناسازدار با ادعای پژواش داتده نهان محور، نیمساز سمت راست باالی

خوب ان رود، حکمردر نبود اعاماد اجاماع  باال نیز م ره اين موارد بیان ر آن است 

 مربوطه مداديق در اعضا عضويت دوری و نزديک  بر دای نقاط دارت. پرارتدد 

 وصوع برای علّا  تام اجاماع  ره اعاماد دادم  نهان مثل  اين پرارتدد  نقاط. است

 دارد ره خوب وجودحکمران  برای دي ری الزم نیست، بلکه ررايط خوبحکمران 

 صرار آن روی حا  و نزديکار انل  محور به نقاط د،رون با اعاماد اجاماع  ترریب ادر

  .دیرندم 

 

 
  خوب انیحکمر و اجتماعی ای اعتمادارتیاط فازی زیرمجموعه دیاگرا  -1نمودار 

 
 ، بهمهاررت مدن  ررط الزم و نه راف  برای حکمران  خوب است فرضیه دوّ  

با  رهوراای مجموعه زيرمجموعۀ، خوب، حکمران  مجموعه رهوراای با ره ایدونه

  .اساتد مهاررت مدن  باال

 

  خوب حکمرانی و مشارکت مدنی مجموعة دو روابط علّی تحلیل -7 جدول
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 خوب با مهاررت مدن تحلیل علّ  ررط الزم و مهلوی: حکمران 

 ررط مورد آزمون سازداری پورش

 مهاررت مدن  73/0 67/0

 

اای تجرب  ناظر بر داده داد،م  نهان را مجموعه دو اين فازی رابطه 7جدوی 

 راخص رهخوب داللت برآن دارد و حکمران دن   مهاررترابطه فازی دو مجموعۀ 

فقط  داد ره. اين ارزش نهان م باردم  73/0 با برابر مجموعه دو اين بین سازداری

  ررط مدن مهاررت تد رهتر، اين ادعا را تايید م ی مطالهه ردهدرند مورداا 73

توان مدع  رد ره روااد براين اساس م خوب است.  بر حکمران و نه راف  زم ال

خوب مدن  ررط الزم برای حکمران تجرب  برای اين اسادالی علّ  صطه  ره مهاررت

د و مجموعه رهوراای با حکمران  خوب ناست، داللت حمايا  رامل ندار

. با اين وجود، یون تدنیسا مدن  باال زيرمجموعۀ رامل مجموعه رهوراای با مهاررت

مهاررت  ره توان د تنسبت مهااده رده بزردار از مهیار مهخص رده است، م 

 مجموعه دو بین پورش راخص. است خوبحکمران  بر 1ررط  مهموالً الزم مدن 

مهاررت  اامیت میزان بیان ر ره است 67/0 با برابر خوب حکمران  و مهاررت مدن 

 دو اين بین رابطه ون، نمودار از اسا اده با ادر. است خوب تحقق حکمران برای مدن 

توسط عامل مهاررت  خوب حکمران  فضای از درند 67رود  داده نهان مجموعه

درند از عضويت  67مهاررت مدن    ترتیب ررط علّرود. بدين م  پورانده مدن 

 . را پورش داده است خوبمجموعۀ حکمران رل 

صطر  صراردرفان امۀ مداديق زير الزم، فازی ررط  ارزياب اایم ک از يک 

 پرارتدد  زير نمودار. دیری يک ال وی مثلث  زيرآن استانل  نمودار و رکل

                                                 
1 .Usually Necessary 
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 27صراردرفان  داد.را نهان م  خوبحکمران  مدن  وفازی مهاررت یااارزش

 رامل سازداری عدم داتده نهان محور، نیمساز سمت راست باالی در درند از موارد

 بر دای نقاط است. پرارتدد  خوب حکمران  و مدن  مهاررت دو مجموعه بین

 دادم  نهان پرارتدد  نقاط. است مربوطه مداديق در اعضا عضويت دوری و نزديک 

علّ  و  نیست، بلکه ررايط خوبحکمران  وصوع برای علّا  تام مدن  ره مهاررت

 با مهاررت مدن  ترریب ادر هد رندار خوب وجود حکمران  برای عوامل دي ری

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

 

 
  خوب رانیحکم و ای مشارکت مدنیفازی زیرمجموعه ارتیاط دیاگرا  -2 نمودار          

 
 خوبدرآمداای میررانا  ررط الزم و نه راف  برای حکمران  فرضیه سوّ  

 مجموعه زيرمجموعۀ، خوب،حکمران  مجموعه رهوراای با هر ایدونهاست، به

 . اساتدرهوراای میررانا  

 

 خوب حکمرانی و درآمدهای غیررانتی دولت مجموعة دو روابط علّی تحلیل -8جدول 
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 تحلیل علّ  ررط الزم و مهلوی:حکمران  خوب و درآمداای میررانا  دولت

 ررط علّ  مورد آزمون سازداری پورش

 درآمداای میررانا  دولت 83/0 73/0

 

ظر بر اای تجرب  ناداد. دادهم  نهان را مجموعه دو اين فازی رابطه 8 جدوی

 83/0 اب برابر مجموعه دو اين بین سازداری داد رهرابطۀ فازی دو مجموعه نهان م 

را تايید  ، اين ادعای مطالهه ردهدرند مورداا83 داد ره. اين ارزش نهان م باردم 

ب است. خوبر حکمران و نه راف  الزم   ررط درآمداای میررانا  دولت، تد رهترم 

  ره توان مدع  رد ره روااد تجرب  برای اين اسادالی علّ  صطهبراين اساس م 

امل رخوب است، داللت حمايا  درآمداای میررانا  دولت ررط الزم برای حکمران 

ی يرمجموعۀ رامل مجموعه رهورااد و مجموعه رهوراای با حکمران  خوب زنندار

ست، ا. امّا یون نسبت مهااده رده بزردار از مهیار مهخص رده تدمیررانا  نیسا

ب خو  ررط  تقريباً امیهه الزم برای حکمران توان د ت ره درآمداای میررانا م 

 73/0 با برابر خوب با حکمران  درآمداای میررانا  دولت پورش راخص بارد.م 

 وبخ حکمران  اامیت عامل درآمداای میررانا  دولت برای میزان ان ربی ره است

 درند 73ود ر داده نهان مجموعه دو اين بین رابطه ون، نمودار از اسا اده با ادر .است

 بدين. رودم  پورانده درآمداای میررانا  دولت توسط خوبحکمران  فضای از

مجموعۀ از عضويت رل درند  73درآمداای میررانا  دولت ترتیب ررط عل  

 . را پورش داده است خوبحکمران 

صطر  صراردرفان امۀ مداديق زير الزم، فازی ررط ارزياب  اایم ک از يک 

 پرارتدد  زير نمودار. دیری يک ال وی مثلث  زيرآن استانل  نمودار و رکل

 داد.را نهان م  خوبحکمران  فازی درآمداای میررانا  دولت و یااارزش

 عدم داتده نهان محور، نیمساز سمت راست باالی در درند از موارد 17اردرفان صر

 عضويت دوری و نزديک  بر دای نقاط است. پرارتدد  دو مجموعه رامل بین سازداری
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ره درآمداای میررانا   دادم  نهان پرارتدد  نقاط. است مربوطه مداديق در اعضا

 علّ  و عوامل دي ری یست، بلکه ررايطن خوبحکمران  وصوع برای علّا  تام دولت

 روند، با درآمداای میررانا  دولت ترریب ادر دارد ره خوب وجودحکمران  برای

  .دیرندم  صرار آن روی حا  و نزديکار انل  محور به نقاط

 
 رانیحکم و ای درآمدهای غیررانتی دولتارتیاط فازی زیرمجموعه دیاگرا  -3 نمودار

 خوب

 
اال و بترریب عط   درآمداای میررانا  دولت با مهاررت مدن     فرضیه چهارّ

 اعاماد اجاماع  باال ترریب علّ  الزم برای حکمران  خوب است. 

 

 تز  شرط برمینای دو مجموعه  روابط ترکیب علّی  تحلیل -9جدول 

  و تحلیل علّ  ررايط الزم و مهلوی: حکمران  خوب با اعاماد اجاماع ، مهاررت مدن

 رآمداای میررانا  دولتد

 ررايط عل  مورد آزمون سازداری پورش

اعاماد اجاماع  و مهاررت مدن  و درآمداای  87/0 75/0

 میررانا  دولت
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 مجموعۀ اراراک اعاماد اجاماع ، مهاررت مدن  و دو فازی رابطه 9 جدوی

   ناظر برباای تجرداد. دادهم  نهان خوب را درآمداای میررانا  دولت با حکمران 

 87/0 اب برابر مجموعه دو اين بین سازداری داد رهرابطۀ فازی دو مجموعه نهان م 

را تايید  ، اين ادعای مطالهه ردهدرند مورداا87 داد ره. اين ارزش نهان م باردم 

لت، ا  دوترریب عط   اعاماد اجاماع ، مهاررت مدن  و درآمداای میرران تد رهترم 

  رد توان مدعبراين اساس م خوب است. بر حکمران و نه راف   الزم ترریب علّ 

لّ  یب ع، تررياد ردهره روااد تجرب  برای اين اسادالی علّ  صطه  ره ترریب علّ  

 خوب است، داللت حمايا  رامل ندارد و مجموعه الزم و راف  برای حکمران 

 امادیررانا  با اعرهوراای با حکمران  خوب زيرمجموعۀ رامل مجموعه رهوراای م

وان د ت ره اين تدرند اطمیتان م  95. امّا با تدمدن  باال نیسا اجاماع  باالو مهاررت

 ورشپ راخص بارد.خوب م ترریب، ترریب علّ  تقريباً امیهه الزم برای حکمران 

 یزانم بیان ر ره است 75/0 با برابر خوب با حکمران  يا عمومیت اين ترریب علّ 

 درند از 75عبارن دي ر به .است خوب حکمران  ن ترریب علّ  برایاامیت اي

اد فضای خانیت حکمران  خوب توسط اراراک سه عامل درآمداای میررانا  و اعام

رد راوری دتوان اا م اجاماع  و مهاررت مدن  پورانده رده است. برمبتای اين يافاه

ررانا  سه عامل درآمداای میدرند از واريانو ری یت حکمران  توسط اراراک  75ره 

ادعای  درند از موارد،13دولت و اعاماد اجاماع  و مهاررت مدن  تبیین رده است. 

ست. اين ا دو مجموعه رامل بین سازداری عدم داتده نهان کردند رهنپژواش را تأيید 

هاررت مره ترریب علّ  درآمداای میررانا  دولت با  دادم  موارد ناسازدار نهان

 ه ررايطنیست، بلک خوبحکمران  وصوع برای اعاماد اجاماع  ترریب علّ  تام مدن  و

 ضافهبه اين ترریب ا ادر دارد ره خوب وجودحکمران  برای علّ  و عوامل دي ری

 توانتد رل واريانو ری یت حکمران  را تبیین رتتد. م  روند،
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 گیرینتیجه

 بخش در .است خوب کمران ح لحا  به رهوراا پذيریت اون پژواش، اين مسأله

-به دذراه یااپژواش و نرری دانش عتوانبه رده بیان اایتئوری تمام نرری ادبیان

بُهدی و  ای یتدپديده خوب حکمران  ره داراتد تأرید نکاه براين تجرب  دانش عتوان

ی وين ال ر تدود بتابراينتوان تبیین تک عامل  از آن ارائه داد. یتد علیّا  است ره نم 

ت هاررنرری پژواش تأرید رد ره حکمران  خوب تابه  از عوامل اعاماد اجاماع ، م

 تطق م اسادالی اين ال وی نرری، برمبتای مدن  و درآمداای میررانا  دولت است.

ف  برای و راترریب علّ  الزم  ياد ردهره ترریب عط   عوامل  درديد بیان یتیناين

  .باردتحقق حکمران  خوب م 

ا  یررانماای تجرب  اين پژواش نهان داد ره اعاماد اجاماع  و درآمداای هيافا

 الزم موالًدولت رروط علّ  مت رد تقريباً امیهه الزم و مهاررت مدن  رروط مت رد مه

ماد رده، اعا بیاناای برای حکمران  خوب اساتد. به لحا  سازداری بین مجموعه

ا بداری بیهاری با مجموعه رهوراای اجاماع  و درآمداای میررانا  دارای ساز

و  82/0ره راخص سازداری آنها  به ترتیب برابر با  . بطوریاساتدخوب  حکمران 

. به لحا  ندادرند موارد با ادعای پژواش ناسازدار بوده 18بارد. فقط م  83/0

ص ا راخبزيرا  ،باردترين عامل م اامیت تجرب ، عامل درآمداای میررانا  بااامیت

خوب را به خود اخاداص داده  ، بیهارين فضای خانیت حکمران 73/0پورش 

 درند از عضويت رل 73درآمداای میررانا  دولت   ترتیب ررط علّاست. بدين 

به  اين اسادالی ره دسارس  دولت پو. را پورش داده است خوب مجموعۀ حکمران 

ی ساق امهه و افزايش ااا زدن تهامل اردانیک دولت و جدرآمداای رانا  موجب به

 یرد. ددردد، با اين يافاه تجرب  پژواش مورد تأيید صرار م دولت از جامهه م 

ترریب عط   اعاماد اجاماع  باال و مهاررت مدن  باال و درآمداای میررانا  

درند از موارد مطالهه رده  87درند موارد  را رسب رتد.  87توانست تأيید تجرب  
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ترریب عط   با حکمران  خوب را تأيید رردند. به لحا  اامیت سازداری بین اين 

زيرا با راخص پورش  ،تجرب  نیز اين ترریب عط   دارای اامیت تجرب  باالي  است

، بیهارين فضای خانیت در مجموعۀ حکمران  خوب را به خود اخاداص داده  75/0

ک اين سه عامل درند از واريانو ری یت حکمران  توسط ارارا 75ره  است. بطوری

 اسادالی حمايت تجرب  از بر ع وه پژواشاين  تجرب  اایتبیین رده است. يافاه

نايک و برژن  دربارع رابطۀ  پاتتام، یااپژواش تأيید تجرب  بر ناايج نرری پژواش،

مور، جسوب، ی پیاراوانز، مکااپژواشخوب و ناايج سرمايه اجاماع  با حکمران 

ارع رابطه دسارس  يا عدم دسارس  دولت به درآمداای رانا  و فريدمن درب و اابسون

 بارد.تأایر آن بر  ری یت حکمران  و رارآمدی آن م 

تهامل  نیازمتد خوبحکمران  ره د ت بايد پژواش اای اينبراساس يافاه

 افزايش و تقويت در توانم  را تهامل اين علّ ررايط. اردانیک دولت با جامهه است

لباه در ا .ررد جو و جست اماع  در ابهاد اعاماد اجاماع  و مهاررت مدن اج سرمايه

 اين وضهیت نوع متاب  اصادادی دولت مها است. ادر سطح دسارس  دولت به در

ین بسست آمداای رانا  بیهار بارد برخورداری دولت از درآمداای رانا  با ايجاد د

ین درن برده و توازن و توزي  صدولت و جامهه مان  پیوند اردانیک دولت با جامهه 

ولت به درس  آنها ايجاد نخوااد رد ره پیامد آن حکمران  بد خوااد بود. امّا ادر دسا

 ت بامتاب  اصادادی رانا  محدود بارد دولت برای تحقق مديريت مطلوب نایار اس

من دم، ضدیری و ايجاد اعاماد اجاماع  در بین مرمهاررت دادن رهروندان در تدمیا

ترریب اين  ساخراج متاب  اصادادی الزم، به توزي  و توازن صدرن در جامهه رمک رتد.ا

 ررايط تحقق حکمران  خوب در جامهه را تسهیل خوااد ررد. 
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اصر ب ترجمه:، شناسیمراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه ،(1386  .آرون، ريمون -

    .اهااپراام، تهران: رررت اناهاران علم  و فرات  ، یاپ 

 ديدداه از جامهه و دولت متاسبان (،1386.  م محیدر س م ، بایابراایا -

  .بهار 30 رماره ،اجتماعی علو  نامه رتاس ،جامهه

 ،کراسیدمو و فرهنگی تغییر نوسازی، (،1389.  ولزی رريساین ؛رونالد ايت لهارن، -

 .اوی یاپ روير، اناهاران تهران: احمدی، هقوبي ترجمه:

 عباس ترجمه: ،صنعتی تحول در دولت نقش چپاول، یا توسعه (،1382.  پیار اوانز، -

 .نو طرح نهر تهران: زندباف، عباس و مخبر

 ن:تهرا، دولت عقل؛ ده گفتار در جامعه شناسی سیاسی (،1380.  بهیريه، حسین -

   .اناهاران علوم نوين

 اهارانان تهران: ،زادمرردی عل  ترجمه: ،ایمقایسه حکومت (،1378.  ژان ب ندن، -

 .اوی یاپ اس م ، انق ب استاد مررز

 وز،دل ر تق  محمد ترجمه: ،مدنی هایسنت و دموکراسی (،1380.  رابرن پاتتام، -

 .اوی یاپ س م، اناهاران تهران:

 مه:ترج ،توسعه و دموکراسی اعتماد،  اجتماعی سرمایه (،1384.  ریان تاجبخش، -

 .ریرازه نهر ان:تهر پويان، حسن و خارباز افهین

س  رانت، دولت رانا  و رانایريسا؛ يک برر (،1376.  حاج  يوس  ، امیرمحمد -

 .103-102، رماره اقتصادی –ماهنامه اطالعات سیاسی م هوم ، 

 رد واستج  و رتاس نوع فازی، عضويت تاي  سازیراخص (،1388.  مسهود یلب ، -

 .4 رماره سوم، دورع ،ایران اجتماعی مطالعات مجله رتاس ،جامهه

 دراری دوره درس  جزوه ،کیفی تطییقی روش (،1386.  مسهود یلب ، -

 .بهها  رهید دانه اه ، رتاس جامهه
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 و  بزرد وحید ترجمه: ،ایمقایسه سیاست هاینظریه (،1377.  رونالد ییلکون، -

 .اوی یاپ رسا، نهر تهران: ظیب، علیرضا

به   ، بحران مال  دولت و درايشدرآمد اابت ن ا (،1374.  جیارومو، لوسیان  -

 .، سای دوم، رماره دومفصلنامه خاورمیانهدمکراس ، 

 نمحس ترجمه: ،معاصر دوران در شناسی جامعه هاینظریه (،1383.  جرج ريازر، -

 .سوم یاپ علم ، اناهاران ا ا ،

 ه:ترجم ،کیفی و کمی راهیردهای فراسوی  تطییقی روش (،1388.  یارلز رادین، -

 .اوی یاپ ، آداه اناهاران تهران: ضل ،فا محمد

شد مجلة رسرمايۀ اجاماع ، مدنیت و عملکرد نهادی،  (،1384.  رورت کر، پیام -

 .2 ، دورع نها، رمارعآموزش علو  اجتماعی

  .اوی اپی آداه، اناهاران تهران: ،ایران در دموکراتیزاسیون (،1386.  عل  ساع ، -

 عقالنیت رهیافت با  اجتماعی و عل در تحقیق روش (،1386.  عل  ساع ، -

 .سمت اناهاران ،انتقادی

 ومعل در آن رتاخا روش اایداللت و فازی رتاس مهرفت (،1388.  عل  ساع ، -

 .4 رماره سوم، دورع ،ایران اجتماعی مطالعات مجله اجاماع ،

 همجل خوب، حکمران  بر اجاماع  سرمايه اار (،1387.  اهلل خلیل سردارنیا، -

 .260-259 رماره ،اقتصادی -سیاسی اطالعات

 سرمايۀ اجاماع  و نقش آن در حیان اجاماع  و (،1384.  پور، محمودرارع -

 .2 ، دورع نها، رمارعمجلة رشد آموزش علو  اجتماعیاصادادی، 

اد انق ب مررز است تهران:، دولت رانتیر و رژیم پهلوی (،1379.  رکاری، عبدالقیوم -

 .اس م ، یاپ اوی
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 خوب، حکمران  در دولت نقش (،1383.  اهللرحمت پور،صل  و فااح ده،زارري  -

  مهع دانه اه مدیریت رشته دکتری رساله ، ايران در آن ستج  امکان و تحلیل

 .طباطبائ 

 لومع در راف  ررط و الزم ررط فرضیان فازی آزمون (،1388.  محمدرضا طالبان، -

 .4 رماره سوم، عدور ،ایران اجتماعی مطالعات مجله اجاماع ،

 به  دسایاب عتانر: دولت و مدن جامهه اجاماع ، سرمايه (،1388.  سهید عطار، -

 رعرما ،39 دوره ،سیاسی علو  و حقوق دانشکده مجله سیاست، فدلتامه توسهه،

4. 

 ،آن حفظ و اجتماعی سرمایه بررسی  نظم پایان (،1379.  فرانسیو فوروياما، -

 .اوی یاپ ايرانیان، جامهه نهر :تهران توسل  م مهباس ترجمه:

  ،رمضان حسین و م اری م مرضا ترجمه: ،اجتماعی سرمایه (،1386.  فیلد،جان -

 .اوی یاپ روير، اناهاران تهران:

 ،انایر در آن اجرای سنجی امکان و خوب حکمرانی (،1384.  اهلل رحمت پور،صل  -

 .توسهه و ريزیبرنامه در پژواش و آموزش موسسه ، تهران:

 تهران:، خوب و الگوی مناسب دولت حکمرانی (،1387.  پور، رحمت اهللصل  -

یاپ  اناهاران مهاونت پژواه  دانه اه آزاد اس م ، دفار دسارش تولید علا،

 .اوی

 ،توسعه بنیان خوب، حکمرانی (،1383.  جه ر خیرخوااان و احمد میدری، -

 .اس م  رورای مجلو یااپژواش مررز اناهاران

 در سیاست اهمیت پیرامون  گراتوسعه هایدولت (،1385.  آدريان يچ،ول ت -

 .مرنديز طرح مههد رهن، افهار جواد ترجمه: ،توسعه

 ترجمه: ،نظا  و زیست جهان  ارتیاطی کنش نظریه (،1384.  يوردن اابرماس، -

 .اوی یاپ ايران، روزنامه اناهاران تهران: پوالدی، رمای
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 ،دگرگونی دستسوش جوامع در سیاسی سامان (،1375.  ساموئل اانایت اون، -

 .دوم یاپ نهرعلا، تهران: ا ا ، محسن ترجمه:
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