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 چکیده

ها به علل ساختاری، کارکردی و کیفی  ها به طور غالب در ناکارآمدی دولت عنوان حرکت اعتراضی بخشی از توده های اجتماعی به بحران

های مصر، تونس و لیبی به دالیل توسعه  توان به سقوط دولت های حکمرانی ریشه دارد. از مصادیق بارز آن در دهه اخیر می نبودن روش

نامتوازن، نبود حاکمیت قانون، عدم برابری شهروندان، فساد اداری، نبود رای همگانی، حمایت گزینشی، و نبود تفکیک قوای حکومتی 

اشاره کرد. پیشینه سیر تحول دانش مدیریت دولتی مبین آن است که زایش و تکامل حکمرانی خوب در پاسخ به ناکارآمدی و افول 

های  های سنتی مدیریت بوده است. بدین جهت این مقاله به روش کمی معادالت ساختاری به سنجش تأثیر شاخص اعتماد به شیوه

نامه پژوهشگر  پرسشاطالعات در دو مرحله اسنادی و پیمایشی  با پردازد. های اجتماعی می حکمرانی )خوب( بومی شده بر ایجاد بحران

 -وبختیاری با بافتی چندقومی  تایی در شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال044ای با نمونه  چندمرحلهای  به روش خوشهساخته 

در اعتبارسنجی از اعتبار صوری و کسب نظر خبرگان و اساتید، و در سنجش پایایی از آلفای کرونباخ            گردآوری شده است.گویشی 

تواند با  ضرایب مسیر نشان داد که حکمرانی متأثر از فساد میهای حاصل از سنجش روابط ساختاری و  یافته  ( استفاده شده است.4.849)

گرایی، و گردش  محوری و قانون گویی، عدالت گرایی، شفافیت و پاسخ شاخص، مشارکت گرایی، شنیدن صدای مردم، توسعه 0تضعیف 

اما فرضیه تأثیر مقبولیت و مشروعیت بر ایجاد بحران اجتماعی در جامعه موردمطالعه تأیید نخبگان به بحران اجتماعی منجر شود. 

 های حکمرانی خوب، بحران، بحران اجتماعی، فساد اداری حکمرانی خوب، شاخصکلمات کلیدی:   نگردید.

A Social Network Analysis based Multi-Criteria Decision Making for Assessment 
of Flood Risk Management Alternatives 

Ahmad Reza Ghorbani Marghmaleki3, Mohammad Eskandari2, Reza Hosnavi 1 
Abstract: 
Social crises as a protest movement of part of the masses are mainly rooted in the inefficiency of governments 
due to structural, functional and poor quality of governance methods, which can be seen as the example of the 
fall of the governments of Egypt, Tunisia and Libya in the last decade. He cited reasons for unbalanced devel-
opment, lack of rule of law, inequality of citizens, corruption, lack of universal suffrage, selective support, and 
lack of separation of powers. The history of the evolution of public management knowledge shows that the 
birth and evolution of good governance in response to inefficiency and the decline of trust in traditional man-
agement methods. Therefore, this paper quantitatively uses structural equations to measure the impact of local-
ized (good) governance indicators on social crises. Data were collected in two stages of documentation and 
survey with a researcher-made questionnaire using multi-stage cluster sampling method with 400 samples in 
Shahrekord city, the capital of Chaharmahal and Bakhtiari province, with multi-ethnic-dialectal texture. In vali-
dation, formal validity and obtaining the opinion of experts and professors, and in measuring reliability, 
Cronbach's alpha (0.801) has been used.Findings from measuring structural relationships and path coefficients 
showed that corruption-influenced governance can weaken the six indicators: participatory, listening to (voice 
of) the people, developmentalism, transparency and accountability, central justice and legalism, and elite turno-
ver Lead to social crises. But the hypothesis of the effect of acceptability and legitimacy with the considera-
tions of religious culture on creating a social crisis was not confirmed. 
Keywords: good governance, indicators of good governance, corruption, crisis, social crisis 
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 مقدمه 

هدای  های اساسی و دغددغده های اجتماعی یکی از چالش بحران

[ و حرکت بخشی از توده در اعتراض به 9ها ] پیش روی حکومت

قبول در روند زندگی شهروندان تلقدی  تأثیر یک وضعیت غیرقابل

قاندوندی، فدقدر،  عدالتی، بی شوند که بیشتر به دالیل رواج بی می

احساس فاصله بین غنی و فقیر و نبود رفاه اجتماعی  نداشدی از 

[ بده ۲ها در اداره جامعده ] گذاری ناکارآمدی مقامات و سیاست

 آید. وجود می

توسدعده را،  های درحال ترین چالش فراسوی دولت محققین مهم

اعتمادی به دلدیدل رشدد  کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بی

فزاینده فساد اداری، سوءاستفاده مقامدات در کسدب مدندافدع 

[ بدیدان ۳شخصی، و کاهش مشروعیت نظام سیاسی و اداری]

 اند. کرده

خداطدر  گیری پارادایم حکمرانی خوب به فرایند شکلبدین جهت 

عنوان کلدیدد  به و  [ 0های سنتی اداره دولت ] عدم اعتماد به روش

های کاهش فدقدر،  شرط الزم اجرای برنامه معمای توسعه و پیش

ها، افزایش نرخ بداسدوادی و  توزیع و بهبود درآمد، برابری فرصت

[ در مسیر تکامل قدرار گدرفدت. ۵ومیر جوامع ] کاهش نرخ مرگ

عنوان  زیرا مدیریت سنتی و مدیریت دولتی نوین که درگذشته به

در شددندد،  یک ابزار قوی برای حل مشکالت اجتماعی فرض می

ناکارآمدی دچار بحران پاسخ و تأمین نیازها و مطالبات اجتماعی 

 شدند.

دهدد  های حکمرانی بانک جهانی طی دهه اخیر نشان می شاخص

که وضعیت کشور در چهار شاخص پاسخگویی و حق اظهارنظدر، 

کنندگی و  ثبات سیاسی و نبود خشونت0تروریسم، کیفیت تنظیم

حاکمیت قانون بهبودیافته است؛ اما در دو شاخص اثدربدخدشدی 

[ 0دولت و مهار فساد تفاوت محسوسی تدجدربده نشدده اسدت]

 ۲491، ۲498، ۲492های  فساد اداری کشور در سال که طوری به

را در میان  901و  900، 9۳8، 9۳4های  به ترتیب رتبه ۲4۲4و 

تدواندد عدال دم  به خود اختصاص داده است که مدی  کشور 984

های اجتماعی متأثر از عملکرد  ای در مدیریت بحران هشداردهنده

تدا  ۲44۳های   دولت ارزیابی شود )ترنسپرنسی، گزارش از سال

۲4۲4.) 

توان در کاهش فاصله زمداندی  نتایج عملی از چنین وضعی را می

هدای  ویژه اعتراضدات سدال های اجتماعی در دهه اخیر، به بحران

تدپده،  با حضور کارگران نیشکر هدفدت 9044و  18،11، 12، 10

داران،  ها، کامیون گروه ملی فوالد اهواز، مناطق نفتی و پتروشیمی

 10بازاریان، معلمان، بازنشستگان )منابع مختلف خبری از سال 

(، مشاهده نمود. صداهای شنیده شده از معترضان گدواه 9044تا 

هدای  سدازی آن است که اعتراضات به طور غالب بده خصدوصدی

غیراصولی و رانتی، معوق شدن چندین ماهه دستمزد و حدقدوق 

یددکدی  کارگران، تورم، رکود، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت لوازم

اثر دولت و افدول  های اقتصادی کم کامیون و... ، حاصل از سیاست

 شده است.  داده نقش نظارتی آن نسبت

در باره مسا ل روز جدامدعده از مدردم  18طبق نظرسنجی آبان 

گدویدان ریشده  درصدد پداسدخ 8۳استان موردمطالعه، حدود 

 ۳۵درصدد ) 84های آبان را مشکالت اقتصادی و حدود  اعتراض

هدا را حدق  درصد خیلی زیاد( اعتراض 0۵درصد در حد زیاد و 

اند. در طرح سنجش فرهنگ سیاسی ایرانیان  قانونی مردم دانسته

درصدد بدرقدراری  ۵1صورت گرفت حدود  12ماه  نیز که در دی

درصد توسعه و  1درصد تأمین امنیت،  90عدالت و رفع نابرابری، 

درصد تأمین آزادی و انتخابات را از دولت اندتدظدار  8آبادانی، و 

 وبختیاری( اند. )واحد پژوهش صداوسیمای چهارمحال داشته

دهد که ندبدود فسداد  بررسی الگوهای حکمرانی خوب نشان می

اداری به طور مستقیم و غیرمستقیم در همه الگوها مدنظر بدوده 

هدا،  است. در اهمیت تأثیرِ فساد در حکمرانی و فروپاشدی دولدت

[ اشداره 0تونس و لیبی]  های یمن، مصر، توان به سقوط دولت می

( نیدز عدل دت نداکدامدی ۲49۵الملل ) کرد. سازمان شفافیت بین

های عراق )مقابل داعش(، نیجریه )مقدابدل بدوکدوحدرام(،  ارتش

ی نادرست در وزارت دفدا   افغانستان در مقابل تروریسم و عرضه

 [2] .متأثر از فساد اداری ذکر کرده است اکراین را

تا  910۳دهد که از ژو ن سال  های پژوهشگران نشان می بررسی

کودتای  00های آفریقایی غربی  میالدی، دولت ۲440سال 

 2  ی کودتا و حدود گزارش توطئه 8۲کودتای ناموفق، 0۳موف ق،

سوءمدیریت و فساد  «اتوبی»اند.  جنگ داخلی را تجربه کرده

ترین توجیهات  مقامات دولتی نسبت به منابع عمومی را از بیش

[ و 8]   ذکرشده برای فع الی ت های شورشی در سیرالئون و لیبریا

های  بامیدل نیز بر تأثیر فساد بر شکستِ دولت و فوران جنگ

 [.1اند ] داخلی برای کسب منابع تأکید کرده

تواند به  های حکمرانی آلوده به فساد می ها و شیوه عملکرد دولت

های فرهنگی  تهدیدی جدی نسبت به اهداف اجتماعی و ارزش

گری  جوامع تبدیل گردد که در صورت گستردگی قابلیت توجیه

 های اعتراضی ضد حاکمیت را دارد.  قوی در تئوریزه شدن جنبش
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بدین وصف ضرورت دارد تا برای توصیف و تبدیدیدن مدطدلدوب 

تدبدع  ها و بده سنجش تأثیر کیفیت حکمرانی بر افزایش نارضایتی

های اجتماعی، تالش آغازین را بده بدررسدی ادرا   وقو  بحران

ها، نهدادهدا و  شهروندان از کیفیت حکمرانی در تعامل با سازمان

اجزای موجد نظم اجتماعی معطوف گردانیم. بدین دلدیدل ایدن 

تحقیق به روش کمی معادالت ساختاری، شهرستان شدهدرکدرد 

وبختیاری دارای بافدت چدنددقدومدی و  مرکز استان چهارمحال

شود که ضدمدن داشدتدن  زبانی در شرایطی انجام می –گویشی 

میزان باالی بیکاری )دو استان آخر در کشور(، همواره باالتدریدن 

ها را داشته اسدت.  نرخ مشارکت سیاسی و انتخاباتی میان استان

به این که تحقیق مشابهی در استان و کشدور مدالحدظده  باتوجه

نشد، بدیهی است این دست مطالعات پیشدگدیدرانده در حدوزه 

ثدبدات سداز و  های اجتماعی بدی حکمرانی قبل از وقو  بحران

شکننده شدن توان دولت، در حفظ و تقویت رابطه دولت و ملت، 

مندی عمومی حا ز اهمیت است. زیرا تا بسدتدر  و افزایش رضایت

زا  های حکمرانی وجود دارد، عوامل بحدران پذیری در شیوه آسیب

ها و سدپدس  نظام درپی خرده ای برای اضمحالل پی مجال فزاینده

 بخش اجتماعی را دارند. های تعادل کالن نظام

 مبانی نظری پژوهش

گیری، مفاهیییم و  پارادایم حکمرانی خوب، فرایند شکل

 ها شاخص

[، ناکارآمددی و 0خاطر عدم اعتماد به دولت] مفهوم حکمرانی به

پارادایم غالدب اداره امدور ) های مدیریت دولتی سنتی  نارضایتی

های بدزرگدی دولدت، مدتدمدرکدز و  با ویژگی 9124عمومی تا 

و در اوایل  9184( و مدیریت دولتی نوین )در دهه مراتبی سلسله

گدرایدی،  سدازی، مددیدریدت با پنج اصل محوری کوچدک 9114

سازی( شکل گرفدت.  ساالری زدایی، خصوصی تمرکززدایی، دیوان

هدا  گامان اجرای این سیاست بدین جهت بانک جهانی که از پیش

تأکیدش را از تنظیم ساختاری به این دلدیدل  9181بود در سال 

تواند حامی توسعه باشد، تغییر  تنهایی نمی که اصالح اقتصادی به

داده و اصالح در امور سیاسی را نیز، برای قطع فساد و مدیدریدت 

  [94نامناسب ضروری دانست.]

المللی چدون  نهادهای بین  ویژه ، محققان و به9114از اواخر دهه 

بانک جهانی، برنامه عمران سازمان ملل متحدد و تدا حددودی 

المللی پول، سیاستی به نام حدکدمدراندی خدوب را  صندوق بین

برخی ازجدمدلده [.  0عنوان کلید معمای توسعه مطرح نمودند ] به

( و بدرندامده جدامدع ۲44۲(، اتحادیه اروپا )911۲بانک جهانی )

( باهدف تدوسدعده ۲44۲کاهش فقر و استراتژی رشد در ویتنام )

های اقتصادی و مدیریتی آن )از قبیل  اقتصادی، و برخی بر جنبه

تخصیص کارآمد منابع، رفع فقر، کارایی و اثربخدشدی دولدت و 

برخی نیز باهدف توسعه سیاسی )با تأکید بدر کنی فساد( و  ریشه

های دموکراسی مانند انتخابات، مشارکت شدهدرونددان در  جنبه

 [99اند. ] های مدنی( به آن پرداخته گیری، آزادی تصمیم

بیان   ( با استناد به تعریفی آکادمیک۲498کلیماخ و همکارانش )

کنند که حکمرانی خوب فرایندی است که نهادهای عمدومدی  می

کننده باید متعهد بر حقوق انسانی و حاکمیت قانون بوده و  اداره

های عاری از فسداد اداری و  منابع عمومی را با روش  مصالح و

 [9۲سوءاستفاده اداره کنند. ]

ی حاکمیت کانادا، حکمرانی را شامل نهادها، فرایندها و  مؤسسه

هایی که تعین کننده چگونگدی اعدمدال قددرت، اتدخداذ  سنت

تصمیمات و چگونگی پیگیری حقوق شهروندان، تعریدف کدرده 

دار امدور  تنهایی عهده که بخش دولت به است؛ بنابراین با بیان این

سازی ]دولت، جامدعده  ی افراد درگیر در تصمیم بلکه همه  نبوده،

شود. این مؤسسه به طدور  مدنی و بخش خصوصی[ را شامل می

مندی خود را به چهار موضو  دخالت شدهدرونددان و  ویژه عالقه

سازی برای حکمرانی خوب،  ها، ظرفیت گویی حکومت به آن پاسخ

های  انجام اصالحات در خدمات عمومی، و انتقال واگذار به بخش

 [9۳داوطلبانه، اعالم نمود.]

عدندوان  ( حکمدراندی را بده۲494بانک جهانی نیز در گزارش )

ها و نهادهایی که قدرت را در یک کشور با اعمال سه شرط  سنت

سدازی  ها؛ ظدرفدیدت فرایند انتخاب، نظارت و جایگزینی حکومت

شدن صدای مدردم؛  ها برای کارآمدی، اثربخشی و شنیده حکومت

و لزوم احترام متقابل شهروندان و دولت به نهادهای برقرار کننده 

 [، تعریف کرده است.90تعامالت اقتصادی و اجتماعی]

 ۲9۲( در یک پروژه تحقیقی از ۲441کافمن، کری و ماسترزای )

و   حدق اظدهدارندظدر ۲448تا  9110های   از سال قلمرو کشور و

گوی، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی حدکدومدت،  پاسخ

را کیفیت تنظیم مقررات، حاکمیت قانون، و کدندتدرل فسداد 

 [9۵شش شاخص جهانی حکمرانی معرفی کردند.] عنوان به

کمیسیون اقتصادی د اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان مدلدل 

 متحد نیز برای حکمرانی خوب هشت شاخص زیر را با اطمیندان

ها و اقشدار  شدن صدای اقلیت از حداقل بودن فساد اداری، شنیده

پذیر، و پاسخی به نیازهای آینده مدوردتدوجده قدرار داده   آسیب

 [ :90است ]

به معنی مشارکت گسترده )اقشار مختلف جامعه،   مشارکت: •

زنان و ...( از طریق نهادهای مشرو  یا سیستم نمایدنددگدی 

رسانی، داشتن آزادی اجتمدا   است. مشارکت نیازمند اطال 

ی مددندی از سدوی  دهی جامعه سو و سازمان و بیان از یک

 دیگر است.
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هدای قداندوندی  حاکمیت قانون: به معنی وجود چدارچدوب •

هدا، قدوه  بودن به حقوق بشر و اقدلدیدت  منصفانه، متعهد

طرف، و نیروی پلیس فسادنداپدذیدر  ی مستقل و بی قضا یه

 است.

شفافیت: به معنی اخذ و اجرای تصمیمدات مدطدابدق بدا  •

 نفعان به اطالعات است.  قوانین، و دسترسی آزاد ذی

گویی: به معنی تالش نهادها در ارا ه خدمت مطلدوب  پاسخ •

 نفعان و شهروندان است. به ذی

وفاق گرا )اجما  محور(: حکدمدراندی خدوب ندیدازمدندد  •

گری میان منافع مختلف و مدتدضداد جدامدعده و  میانجی

 چگونگی دستیابی به یک وفاق گسترده است.

منصف و فراگیر: به معنی وجود اطدمدیدندان و احسداس  •

پذیدر مدبدندی  ویژه اقشار آسیب مشتر  اعضای جامعه، به

 برنداشتن احساس محرومیت و برخوردار از رفاه است. 

به معنی استفاده مطلوب و پدایددار از  : اثربخشی و کارایی •

زیسدت و...( در  منابع موجود )منابع طبیعی، حفظ محیط

های تولیدی و خدماتدی در  جامعه توسط نهادها و سازمان

 های اجتماعی است. جهت تحقق اهداف و ارزش

هدا و ندهدادهدا  پذیری سازمان پذیری: مسئولیت مسئولیت •

دولتی و خصوصی در قبال کسانی که از اخذ تصمیمات و 

گدویدی و  شدوندد، اسدت. پداسدخ ها متأثر می اقدامات آن

پذیری بدون شفافیدت و حداکدمدیدت قداندون  مسئولیت

  پذیر نیست تحقق

 فساد اداری:

تنیده  مفهوم فساد اداری به دلیل ماهیت چندوجهی و درهم

بودن مانند دیگر مفاهیم اجتماعی دچار تنو  تعریفی شده است 

کاربرد »[ اما اجما  بیشتری نسبت به تعریف آن بر مبنای 92]

سوء قدرت، ویا سوءاستفاده از مفاهیم اساسی اخالق و عدالت و 

یا به استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری د دولتی برای نفع 

 [.98وجود دارد ] «شخصی، توسط مستخدمان کشوری

طورکلی فساد همراه سه واژه قدرت دولتی، منفعت شخصی و  به

 (۳4رود. )همان،  سوءاستفاده بکار می

( در پژوهشی پنج بعد از مفهوم ۲440اولریش فون آلمان )

عنوان یک انحطاط اجتماعی، یک رفتار منحرف،  فساد را به

گیری و  اندازه نوعی منطق مبادله، نظامی از ادراکات قابل

ای بررسی کرده است. وی معتقد است که  های سایه سیاست

کند که فساد را در درون  تمام این ابعاد به محقق کمک می

 [92بسترهای واقعی اجتماعی تحلیل نماید. ]

های  ها و فرهنگ تئوری فرهنگ سیاسی علت فساد را سنت

نهادی نیز علت  -حامی پرورسیاسی و نظریه سیستم سیاسی 

 [91داند.] فساد اداری را احزاب، قوانین و نهادهای دولتی می

 پیامدهای فساد اداری                 

فساد تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و چندوجهی بر نگرش مردم 

)از رضایت تا نارضایتی( نسبت به حاکمیت و کیفیت اداره 

( معتقد است 9112کند. آموندسن ) )حکمرانی( ایجاد می

داشتن،  نگرش مردم بیشتر از عملکرد دولت، توان راضی نگه

خیراندیشی، ارا ه خدمات مطلوب و کاریزمای مقامات سیاسی 

 [۲4کند. ] نمود پیدا می

های حکمرانی؛ وظایف و  فساد اداری توانایی تأثیر بر تمام جنبه

کارکردهای دولت )اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی( 

کاهش ثروت  افزایش فقر،[، ۲9چون ترکیب مخارج دولت ]

ملی، افزایش هزینه و قیمت تمام شده کاالهای موردنیاز )مانند 

ها و یا عرضه آب آشامیدنی(،  مدارس، بیمارستان، جاده

[، ۲۲تخصیص نامناسب منابع، تورم، اخالق کاری ضعیف]

نهادهای سیاسی، تضعیف اصول دموکراتیک]اعتمادی به  بی

ها و نهادهای اجتماعی ] [ ، افول مشارکت در قالب انجمن۲۳

[؛ را دارد که ۲۵[ کاهش مشروعیت و تقلیل روابط با مردم ]۲0

این معضل در نهایت و به ناامیدی، نگرانی و نارضایتی از 

 [ کشانده خواهد شد.۲۳ها ] دولت

 بحران اجتماعی و علل آن

های   مراتبی پلکانی که از بحران ها اغلب در سلسه بحران

شوند،  های سیاسی و امنیتی ختم می اجتماعی آغاز و به بحران

های   قابل چینش هستند؛ اما در این مقاله بحران از جنبه

های سیاسی، اقتصادی،  نظام عنوان کلیتی که خرده اجتماعی به

شود. در این جا  گیرد، بررسی می اداری و فرهنگی را در بر می

تواند  نظام اجتماعی مفهومی انتزاعی و تحلیلی است که می

های اجتماعی در  برای تحلیل اجتماعات، نهادها و جنبش

 های مرتبطی بکار گرفته شود.   مقیاس

هایی است که   های اجتماعی آن دسته از بحران منظور از بحران

خطرافتادن و  یافته و موجب به های اجتماعی گسترش  در گروه

خوردن تعادل عمومی، امنیت، سالمت و زندگی اجتماعی  هم به

گردند. زمانی یک بحران اجتماعی ازنظر کمی و کیفی آشکار  می

ازاین  شود که نظام اجتماعی، توانایی حل مسا لی که پیش می

و   دیگر توان مهار  دهد و ها را داشته، از دست می توان حل آن

های اجتماعی  [. بحران۲0واپایش حوادث غیر دلخواه را ندارد ]

طیفی از آشفتگی اجتماعی تا انقالب اجتماعی را بسته به اینکه 

های اجتماعی تا چه میزان دچار کاهش، زوال و انهدام  سازمان

 [۲گیرند. ] سازگاری شوند، را در بر می

اند که  های اجتماعی خطرهایی با ماهیت و منشأ اجتماعی بحران

به طور معمول پیامد زنجیرهایی از علل متنو  بدوده کده ایدن 

 سازد.  ها را مشکل می تنو  و تعدد، شناسایی علل واقعی آن
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با پیشرفت جوامع و افزایش آگاهی، مطالبات اجتماعی و 

یافته و باعث بروز تنش و اختالف منافع  اقتصادی نیز افزایش

شود  گران می گیران با مطالبه میان مدیران، کارفرمایان و تصمیم

تواند به بروز نارضایتی، و  که الینحل ماندن مطالبات می

زننده  های اجتماعی چون ناآرامی، فشارهای برهم تعارض

 [ .  ۲2مهار منجر شود ] های بی ها و اعتصاب سیاسی، شورش

ها در  اند که بحران ای ها به مفهوم ساختار، بافت و زمینه دولت

آن آغاز، گسترش و یا فروکش خواهند کرد. به همین جهت 

ساختار نظام بر بسیاری از ابعاد بحران )آغاز، ماهیت و پیامد( 

های  (علل درگیری9110اثر خواهد گذاشت. میشل به روان )

اند را به علل  های گوناگون شده داخلی که منجر به بحران

های ضعیف، عالیق امنیتی دولت، جغرافیای  ساختاری )دولت

آمیز، اید ولوژی  قومی(، علل سیاسی )نهادهای سیاسی تبعیض

اجتماعی )مشکالت اقتصادی،  -حذفی و...(، علل اقتصادی 

ادراکی  -تبعیض اقتصادی، مدرنیزاسیون( و علل فرهنگی 

زا( نسبت داده  )الگوهای تبعیض فرهنگی، تاریخ گروهی مشکل

 [۲8است. ]

های متفاوت ازجمله از  های اجتماعی از دیدگاه علل وقو  بحران

های هویت، مشروعیت، نفوذ،  منظر توسعه )گذار از بحران

ها مورد بررسی  مشارکت و توزیع(، و از بعد شکنندگی دولت

( ساختارهای اداری و 9۳10اند. برو  و همکارانش ) قرار گرفته

های شکننده را ساختارهای ناکارآمد و فاسدی  تشکیالتی دولت

دانند که فاقد اراده سیاسی در کاهش فقر، پیشبرد توسعه،  می

دیوید «[ و ۲1تأمین حقوق بشر و امنیت مردم هستند. ]

مقامات سیاسی، رژیم «نیز منشأ بحران در جوامع را  »ایستون

 [۳4داند. ] می »و یا جامعه سیاسی

 شناختی بحران های جامعه نظریه

شناختی به توصیف و تحلیل  از اندیشمندانی که از منظر جامعه

ها  های اجتماعی، و انقالب ها و دگرگونی تعارضات، جنبش

بر پایه تبینی از تاریخ بشری و )  توان به مارکس اند می پرداخته

تکامل جوامع بر اساس تضادهای طبقاتی(، چارلز جانسون 

عنوان شرط الزم وقو   )منبع اصلی عدم تعادل در جوامع به

های فرهنگی عمده جامعه و  انقالب از ناهمخوانی بین ارزش

شود(، چارلز تیلی )در نظریه  نظام تولید اقتصادی حاصل می

عنوان وسیله  های اجتماعی را به اعتراض پدیدآمدن جنبش

گونه وسایل نهادی  بسیج منابع گروهی موقعی که مردم هیچ

های خود ندارند و یا نیازهایشان  ای برای بیان خواسته شده

داند. تیلی  شود، می مستقیماً توسط مقامات دولتی سرکوب می

های درگیر، بسیج، منافع مشتر  و  از سازمان گروه یا گروه

عنوان  چهار جزء اصلی  فرصت برای تعقیب منافع مشتر  به

عمل جمعی در اعتراض به نظم اجتماعی یا  کوشش برای 

محرومیت نسبی را )  [، تدگر۳9برده است( ] سرنگونی آن، نام

های اجتماعی و خشونت جمعی  عامل اصلی در وقو  اعتراض

منشأ   )نهفته بودن  [، آلموند۳۲داند( ] علیه شرایط حاکم می

[، ملوین ۲بحران در ذات نظام سیاسی و یا عوامل محیطی( ]

های اجتماعی در اثر نبود  تشریح چگونگی بروز بحران)  بسترد

[، اشاره ۳۳ثبات و عدم تعادل در جوامع بین نیاز و داشته( ]

 کرد. 

های اجتماعی متأثر از کیفیت  گیری بحران فرایند شکل

 حکمرانی

انباشت نارضایتی )چه به دالیل ساختاری، کارکردی و یا 

ها( درگذر زمان به خشم و نفرت عمومی تبدیل  ماهیتی دولت

[. بر اساس نظریه محرومیت نسبی، بسیج ۳۲شود ] می

های اجتماعی بااحساس دریافت کمتر از آن چه حقشان  گروه

است و با مقایسه فاصله بین طبقه فقیر و غنی، توده فرودست 

[ بدین ترتیب سرخوردگی حاصل از ۲کشاند.] را به اعتراض می

شدت محرومیت بر میزان مشارکت در درون واحد سیاسی 

)دامنه(، میزان ویرانگری اقدام )شدت( مدت زمانی که خشونت 

 [ تأثیرگذار است.۳۲آورد )دوام(.  ] دوام می

( توان انگیزشی باالی احساس 9۳10به عقیده استیگلیتز )

[ و یا ناامیدی از حل ۳0عدالتی در ایجاد شورش ] بی

ثباتی و ناپایداری  ویژه هنگامی که بی آمیز انتظارات به مسالمت

ذاتی یک جامعه به طور مصنوعی سرکوب شود و فرصتی برای 

تواند به  بیان اعتراضات و شنیدن صدای مردم داده نشود، می

[ 0های زیرین جامعه ] انباشت نارضایتی و تجمیع خطر در الیه

 [۳۳گردد.] ها منتهی می و کشانده شدن آن به خیابان
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نیافتگی دولت و ملت بسترساز تهدیدات درون خیز بوده و  انطباق

شود. در چنین  ها در جوامع منتهی می به متراکم شدن شکاف

ها  ها به انتظارات و نارضایتی گویی دولت شرایطی عدم پاسخ

های جمعی  شود تا مردم )معموالً( از طریق کنش سبب می

 [  ۳۵مطالبات خود را پیگیری نمایند .]

 پیشینه پژوهش 

ای با عنوان بازنمایی  ( در مطالعه۲4۲4او درون و فریرا )

های برزیل، با تکنیک تحلیل متن و  اجتماعی فساد و سیاست

مراتبی نزولی بیان کردند که عرضه اجتماعی  بندی سلسله طبقه

فساد ارتباط نزدیکی با گفتمان مبارزه با فساد و اقتدارگرایی 

های اجتماعی چون مدارا، همبستگی و هویت   دارد و بر مؤلفه

اند که در برزیل مردم با تکرار  این دو مدعی  ملی تأثیر دارد.

اشتباهات بر ظهور استبداد، سرکوب دموکراسی و آزادی 

اند و تبعات آن  سیاسی، و سانسور مطبوعات، کمک کرده

تواند بحران اجتماعی و اقتصادی دیگری را در پی داشته  می

 [۳2] .باشد

مروری بر فساد و برخی از »( در تحقیق ۲4۲4ناگات و پوپا )

بیان کردند که فساد یک پدیده سیاسی «  های علی فساد نظریه

عنوان یک  به پویایی ماهیت به اجتماعی است که باتوجه -

مخاطره اجتماعی جدی و نگرانی عمد جوامع مدنی و 

نظر  المللی مبدل شده است. طغیان فساد، صرف های بین سازمان

منظور جلوگیری و  از نو  رژیم سیاسی، اقدامات اجتماعی را به

عنوان ضرورتی در پاسداشت حقوق شهروندی  مقابله با فساد به

توان با فساد مقابله  اداری نمی -طلبد؛ زیرا با اقدامات سیاسی  می

 [91] .کرد

های اصالحی  سیاست»(در تحقیقی با عنوان ۲490ماموزا )

در اوگاندا ادعا کرد اگر از  «ضدفساد و واژگونی تغییرات سیاسی

های  عوامل سیاسی غفلت شود، داشتن قوانین مؤثر و چهارچوب

باشد.  گویی و تمایالت کنترل فساد کافی نمی نهادی در پاسخ

های سرزمینی حامی د مشتری و  برآن با وجود سیاست عالوه

ابزارهای نو پدرساالرانه برای تحکیم و حفظ قدرت، ممانعت از 

 [۳8پذیر نیست. ] فساد دولتی امکان

 مدل مفهومی

ها و الگوهای ادبیات تحقیق و  در این مرحله با استناد بر تئوری

ای علوم  ها در پرتو مطالعات چندرشته تحلیل و تلفیق آن

عنوان  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مدیریت دولتی، دولت به

بستر و زمینه مشتر  تحقق کیفیت حکمرانی )خوب(، محمل 

زایش فساد اداری و عامل عمده در بروز نارضایتی و ایجاد 

شود. در این مقاله تالش  های اجتماعی در نظر گرفته می بحران

های حکمرانی  شود تا مدلی مفید در تأثیر سنجشی شاخص می

های اجتماعی )متغیر وابسته(  )متغیر مستقل( بر ایجاد بحران

 ارا ه شود. 

 مدل مفهومی 1شکل 
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 سؤال پژوهش

به راهبرد توصیفی و پیمایشی، ماهیت کمی، استنباطدی،  باتوجه

و اکتشافی این مقاله سؤال کلی این است که: مدل سدندجدش 

هدای  های حکمرانی )خوب( بدر ایدجداد بدحدران تأثیر شاخص

 اجتماعی چگونه است؟

 سؤاالت فرعی:  

های حکمرانی خوب مؤثر بدر ایدجداد  روابط ساختاری مولفه

 بحران اجتماعی چگونه است؟

های حکمرانی خوب بدر ایدجداد بدحدران  شدت تأثیر مولفه

 اجتماعی چگونه است؟

 وتحلیل اطالعات روش تجزیه

ها به دو روش توصیفی و اسدتدندبداطدی  در این پژوهش یافته

مدندظدور  اند. در بخش آمار تدوصدیدفدی بده وتحلیل شده تجزیه

هدا از  کدردن آن ها و یا مرتب دادن به درصد فراوانی داده سامان

میانه، میانگین و واریانس، و جداول به تفکیدک مدتدغدیدرهدای 

، و در بدخدش ۲9ورژن    SPSSافزار  پژوهش با استفاده از نرم

آمار استنباطی برای ارا ه مدل سنجش معادالت ساخدتداری از 

استفاده شده اسدت. زیدرا ایدن    808ورژن   LISRELافزار  نرم

مدل سنجشیبه دسدت های چندمتغیره است،  روش که از روش

طرف  قواعد ارتباط و پیوستگی بین متغیرهای  دهد که ازیک می

کند و از طرفی به محقدق اجدازه  آشکار و پنهان را مشخص می

دهد تا برای یک مفهوم مستقل یا وابسته، یک یا بدیدش از  می

 یک متغیر را به کاربرد و سپس پایایی را برآورد نماید.

گرا و از  شناسی این پژوهش از نظر فلسفه تجربه به لحاظ گونه

گیدرد.  نظر رویکرد، در گونه تحقیقات استنباطی و کمی قرار می

آمده از منابع مختلدف،  دست های به سازی شاخص منظور بومی به

 8نظران مصاحبه شد و نسبت بده  نفر از اساتید و صاحب ۲۳با 

بددیدن شاخص حکمرانی با مقتضیات محلی توافق حاصل شد. 

نامه مدحدقدق  ها با استفاده از پرسش آوری داده جمعجهت برای 

گدویده بدرای سدندجدش  ۳0گویه طراحی شد که  0۳ساخته 

 0گدرایدی  گویه، توسعده 0گرا  های حکمرانی )مشارکت شاخص

گدویده، گدردش  0ساز در حکمرانی  گویه، نبود عوامل بحران

محوری و حداکدمدیدت  گویه، عدالت ۳سازی  نخبگان و ظرفیت

گدویده، شدفدافدیدت و  ۲گویه، شنیدن صدای مردم  2قانون 

گدویده  1گویه( و  ۵گویه، مقبولیت و مشروعیت  ۳پاسخگویی 

های اجتماعی متأثر از فساد اداری با طیدف  برای سنجش بحران

ای لیکرت مال  عمل قرار گرفت. به طور ندمدونده در  گزینه ۵

هدای تدوسدعده  گرایی دولت در استان به سدازه سنجش توسعه

زایی، امدندیدت  )کشاورزی، صنعتی، ارتباطات، سالمت(، اشتغال

زیست و اندتدقدال آب  اجتماعی و سیاسی، آگاهی، حفظ محیط

ها و ادبیات نظدری تدوجده  ای ... مستخرج از مصاحبه حوزه بین

 گردید.

شده بارز در این پژوهش، جایگزینی مؤلفه  یکی از تغییرات بومی

ندبدود » ثبات سیاسی حکمرانی خوب در مدل بانک جهانی بده 

« سازی و اداره( حکدمدراندی ساز در )رفتار، تصمیم عوامل بحران

 است. )در بخش نتیجه توضیح داده شده است( 

سازی معادالت ساختداری نسدل  یکی از دالیل استفاده از مدل 

بودن نمدونده آمداری بده عدلدت  اول، ضرورت و اهمیت بزرگ

پراکندگی قومی و گویشی در جامعه موردمطالعه بوده است کده 

تواند کوچک باشد و حدتدی  ها می نمونه PLSاگرچه در روش 

ها به طور تصادفی به دست نیامده باشدندد، امدا  مقداری از داده

های پیمایشی و سنجش افکار برای  تواند در شیوه این مزیت می

دادن نتایج از جوامع بزرگ شهری مورد انتقاد واقع گردد.  تعمیم

این است که انتخاب نمونه  LISRELنکته دیگر در استفاده از 

هدای  حل دو مشکل عدم همگرایی و ارا ه راه   ( N>200بزرگ )

رسد که تعداد  رساند و البته به نظر می نامناسب را به حداقل می

 بزرگ نمونه با اهداف این پژوهش نیز سازگاری بیشتری دارد.

های پژوهش و استنباط آماری و در  بهتر  منظور تحلیل داده به

از متغیرهای حکمرانی )متغیر مستقل( و بحدران اجدتدمداعدی 

های گوناگون چون آزمدون  ها و تحلیل )متغیر وابسته( از تکنیک

t  ای، تحلیل عاملی اکدتدشدافدی بدرای شدنداخدت تک نمونه  

متغیرهای مکنون، تحلیل عاملی تأییدی و فن تحلیل مسیدر و 

برای بررسی روابط میان اجزای متغیرهای تحقیدق از آزمدون 

 معناداری ضریب همبستگی استفاده شده است. 

 و پایاییِ ابزار پژوهش اعتبار

گیری این پژوهدش، از اعدتدبدار  جهت تعیین اعتبار ابزار اندازه

نظر اصالحی اساتید راهدندمدا،  صوری و محتوایی )پس از اعمال

مشاور و خبرگان( استفاده شده است و برای بررسی پایایی ابزار 

هدا  نامه  توزیع و پس تدکدمدیدل، داده پرسش ۳4تحقیق نیز  

از کدل 4.849بندی و آلدفدای کدروندبداخ  آوری، طبقه جمع

منظور سنجش دقت بیشتر، آلدفدای  نامه به دست آمد. به پرسش

نامه نیز محاسبه و به شرح جدول زیر درج  کرونباخ ابعاد پرسش

گردد. ضرایب مبین آن است که همۀ متغیرهای تحقیدق از  می

 پایایی باالیی برخوردار هستند. 
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 جامعه آماری و نمونه

شهرستان شهرکرد )مرکز  9۳1۵بر اساس سرشماری سال 

نفر  ۳9۵184وبختیاری در ایران(  دارای  استان چهارمحال

 9۵00۲۵درصد( و ۵9نفر را مردان ) 9۵1۵۵۵جمعیت است که 

سالنامه آماری )دهند.  در صد( تشکیل می 01نفر را زنان )

آمده از محاسبه روش کوکران  دست (. نمونه به9۳18استان، 

به احتمال عدم پاسخگویی افراد تعداد  نفر است و باتوجه ۳80

 نامه در نظر گرفته شد.  پرسش 044

کاری پاسخگویان در تمایل  که نگرانی و میل به پنهان ازآنجایی

ها باالست،  به آشکارسازی کنش اعتراضی نسبت به حاکمیت

های حکمرانی نیز دشوار است.  تبع سنجش تأثیر شاخص به

گویان،  نشدن پاسخ منظور اعتمادسازی و شناسایی بدین جهت به

های معرف افراد، بر اساس روش  جای درب منازل و یا مکان به

ای( اقدام گردید. در این  ای چندمرحله میدانی )خوشه –محلی 

نقطه شناسایی و  04شیوه معابر و میادین اصلی شهر در 

 ۲4تایی تقسیم گردید. سپس ۲4صورت تصادفی به سه دسته  به

نقطه )تصادفی( حضور یافته و  ۲4زمان در  پرسشگر به طور هم

نامه، بامالحظه جامعه  پرسش ۲4داشتن  هرکدام با دردست

درصد زن، و البته با رعایت  01درصد مرد و  ۵9آماری و ترکیب 

زمان در یک روز و ساعت  سال به باال، به طور هم 98رده سنی 

( مشخص نسبت به تکمیل 09044    ۲0۳  صبح 1)ساعت شرو  

 ها اقدام نمودند.  نامه حضوری پرسش

 های تحقیق یافته

 گویان توزیع رفتاری پاسخ

 ۵4.۲دهد که   اختصار نشان می گویان به آمار توصیفی پاسخ

درصد مجرد و  ۳2.8درصد زن؛  01.8درصد پاسخگویان مرد و 

درصد بختیاری و  ۳9درصد فارس و  ۵9.۲درصد متأهل؛  09.۲

 1.8درصد پاسخگویان ساکن شهر و  14.۲زبان؛  تر  ۲099لر، 

اند. میانگین سنی پاسخگویان تقریباً  درصد ساکن روستا بوده

سال  ۵8سال و بیشترین  98سال است که کمترین سن  ۳۵

 است.

دهد که  نو  فعالیت )مشاغل( و تحصیالت پاسخگویان نشان می

درصد( بوده است. جمع  ۲8.۲شغل بیشتر پاسخگویان آزاد )

 0۳دیپلم  درصد، دیپلم و فوق ۵.۳مقاطع تحصیلی تا زیر دیپلم 

گویان تشکیل  درصد پاسخ ۵4.۵درصد، و از لیسانس تا دکترا را 

درصد لیسانس   ۳4.۵درصد پاسخگویان دیپلم و  ۳۵اند. ) داده

 اند.( بوده

 

 ابعاد متغیرها
تعداد 

 ها گویه

 آلفای کرونباخ

 کل ابعاد

های  شاخص

 حکمرانی خوب

  

.752 4 مشارکت گرا  

794.  

.873 3 شفافیت و پاسخگو  

.721 7 عدالت محوری و حاکمیت قانون  

.778 2 شنیدن صدای مردم  

.864 6 نبود عوامل بحران ساز در حکمرانی  

.839 4 توسعه گرا  

.854 3 گردش نخبگان و ظرفیت سازی  

.864 5 مشروعیت و مقبولیت  

.784 9 بحران اجتماعی  

.801 آلفای کل پرسشنامه  

 نتایج پایایی متغیرها به روش آلفای کرونباخ  1جدول 
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 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق

ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. فرض صفر در این آزمون نرمال بودن متغیرها  به منظور ارزیابی نرمال بودن داده

دهد که متغیرها  کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرها نشان می zآماره  p-valueباشد. نتایج در جدول زیر ارا ه شده است.مقدار  می

 باشند. باشند، در نتیجه متغیرهای تحقیق نرمال می می 4.4۵بیشتر از 

 های توصیف داده برای متغیرهای پژوهش شاخص 2جدول 

  
 میانه میانگین

انحراف 

 معیار
 ماکزیمم مینیمم

 5.00 1.00 1.70 3.00 2.91 های اجتماعی بحران

  

  

 های شاخص

حکمرانی 

 خوب

 5.00 1.00 1.50 3.00 3.03 گرا مشارکت

 5.00 1.00 1.44 3.00 2.97 گویی شفافیت و پاسخ

 5.00 1.00 1.40 3.00 3.21 شنیدن صدای مردم

 5.00 1.00 1.45 3.00 2.94 محور عدالت

 5.00 1.00 1.33 3.00 3.05 ساز در حکمرانی نبود عوامل بحران

 5.00 1.00 1.45 3.00 2.86 گرا توسعه

 5.00 1.00 1.40 3.00 2.98 گردش نخبگان

 5.00 1.00 1.69 2.00 2.78 مقبولیت و مشروعیت

 z p-valueآماره  متغیرها

  

  

 های شاخص

 های حکمرانی خوب مولفه

 0.25 1.02 مشارکت گرا

 0.71 0.70 عدالت محوری و حاکمیت قانون

 0.37 0.92 شفاف و پاسخ گو

 0.21 1.06 شنیدن صدای مردم

 0.28 0.99 توسعه گرا

 0.10 1.23 مشروعیت و مقبولیت

 0.63 0.75 نبود عوامل بحران ساز در حکمرانی

 0.08 1.28 گردش نخبگان و ظرفیت سازاری اجتماعی

 0.81 0.64 های اجتماعی بحران

 آزمون نرمال بودن متغیرها 3جدول

مقایسه متغیرهای پژوهش با حید وسیم میقیییا  

 گیری اندازه

مقایسه میداندگدیدن مشداهدده شدده یک نمونه برای  tآزمون 

گدیدری  با میانگین نظری مدقدیداس انددازه  متغیرهای پژوهش

باشد. با توجه به سطح معناداری، این مقدار برای دو متغدیدر  می

 4.4۵شنیدن صدای مردم، و مقبولیت و مشروعیت کدمدتدراز 

دهد میانگین این متغیرها به صورت معندادار  است، که نشان می

 متفاوت از میانگین نظری یا مقدار متوسط است.
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در این پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از تحلیل 

ها استفاده شده  مسیر،  برای آزمون معناداری در مورد عامل

است. الزم است قبل از واردشدن به مرحله پاسخ به سؤال 

های  )چگونگی روابط ساختاری و تبیین شدت تأثیر مولفه

های اجتماعی(، ابتدا از  حکمرانی خوب بر ایجاد بحران

گیری اطمینان حاصل  بودن و برازش مطلوب مدل اندازه مناسب

و سایر معیارهای  شود. بدین منظور بایستی آمارة 

های بهینه باشد. به  بودن برازش مدل دارای حالت مناسب

بوده و  ۳تر از  به درجه آزادی باید کوچک عبارتی میزان

هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختالف بین داده 

 4۵04، هرقدر به RMSEAدهد. شاخص  و مدل را نشان می

تر باشد(،  تر باشد )به صفر نزدیک کوچک 4.48نزدیک و از 

که معیارهای مدل  دهد. درصورتی برازش بیشتر مدل را نشان می

برازش مناسبی را ارا ه ندهد باید به اصالح در مدل با استفاده از 

خروجی مربوط به مدل اقدام نمود و سپس با استفاده از مدل 

 ها در مدل پرداخت. اصالح شده به بررسی سؤاالت و فرضیه

2

2

 یک نمونه برای متغیرهای پژوهش tآزمون  0جدول 

 متغیر

 3مقایسه میانگین مشاهده شده با مقدار متوسم 

 درجه آزادی tآماره  میانگین
سطح 

 معناداری
 تفاوت میانگین

های  شاخص

حکمرانی 

 خوب

 0.03 0.69 399 0.40 3.03 مشارکت گرا

 0.03- 0.68 399 0.42- 2.97 شفافیت و پاسخ گویی

 0.21 0.00 399 3.04 3.21 شنیدن صدای مردم

 0.07- 0.37 399 0.90- 2.94 عدالت محور

 0.05 0.48 399 0.72 3.05 نبود عوامل بحران ساز در

 0.15- 0.05 399 2.00- 2.86 توسعه گرا

 0.03- 0.72 399 0.36- 2.98 گردش نخبگان

 0.23- 0.01 399 2.67- 2.78 مقبولیت و مشروعیت

 0.09- 0.29 399 1.06- 2.91 های اجتماعی بحران

  مدل در حالت تخمین غیراستاندارد 2شکل 
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نمودار را در حالت اعداد آماره تی نشان داده است.  ۳شکل 

 برای  t-value مقدار  نشانگر  نیز  مسیرها  روی  بر  موجود  اعداد

 خروجی  در  نباشد  دار معنی  مقدار  این  است. اگر  مسیر  هر

طور که  شود. همان می  داده  نشان  قرمزرنگ  صورت به  افزار نرم

همه مسیرها غیر برای  tشود قدرمطلق مقدار آماره  مشاهده می

های  از دو مسیر )تاثیرمقبولیت و مشروعیت بر ایجاد بحران

ساز در حکمرانی بر ایجاد  اجتماعی و تأثیر نبود عوامل بحران

دار است. برای این دو مسیر مقدار  های اجتماعی(، معنی بحران

بوده و در نتیجه این دو مسیر معنادار  9.10کمتر از آماره 

مدل کلی را در حالت تخمین استاندارد با 0شکل باشند. نمی

دهد برای مثال ضریب تأثیر مؤلفه  ضرایب استاندارد نشان می

های اجتماعی مثبت و  ( بر بحرانVoiceشنیدن صدای مردم )

 است. 4.۲4برابر 

  (t-valueمدل در حالت اعداد معناداری ) 3شکل 

 (t-valueمدل در حالت اعداد معناداری ) 3شکل  

 مدل در حالت ضرایب استاندارد 4شکل 
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به درجه آزادی برابر  شود مقدار طور که مشاهده می همان

بودن میزان  است که مقدار مناسبی است. پایین ۳و کمتر از  ۲.۵

دهنده تفاوت کم میان مدل مفهومی پژوهدش  این شاخص نشان

های مشاهده شده تحقیق اسدت. هدمدندندیدن مدقددار  با داده

RMSEA  است و مدقددار 4.48و کمتر از مقدار  4.409برابر

 RMSEAهرچه میزان شاخص قبولی است. عالوه بدر  قابل

تدری بدرخدوردار اسدت.   کمتر باشد، مدل از برازش مدنداسدب

تدر از   بدزرگ  (NFI – NNFI – IFI – CFI)های  شاخص

است پس مدل برازش مطلوبی را نشان داده و مدورد  104مقدار 

 تأیید است.

 جدول ضرایب و آماره تی

جدول زیر مقدار ضرایب تأثیر هرکدام از مسیرها به همراه آمداره 

طور که  دهد. همان تی و نتیجه تأثیر و ضریب تعیین را نشان می

مسدیدر  0شود آماره تی به جز دو فرضیده، بدرای  مشاهده می

های حکمرانی  است و در نتیجه شاخص 9.10حکمرانی بیشتر از 

های اجتماعی تأثیر گذارند. هدمدندندیدن  موجود بر ایجاد بحران

سداز در  آماره تی برای دو مسیر حکمرانی نبود عوامل بدحدران

های اجتماعدی  بر ایجاد بحران و مقبولیت و مشروعیت حکمرانی

 داری ندارند.  تأثیر معنی

2

 های برازندگی مدل بررسی شاخص ۵جدول 

 tخالصه ضرایب استاندارد و آماره  0جدول 

 مقدار گزارش شده ها شاخص

 0۵.9 مجذور کای

 ۲0 درجه آزادی

p-value 4.44 

 ۲.۵ مجذور کای به درجه آزادی

RMSEA 4.409 

GFI 4.08 

AGFI 4.00 

NFI 4.1۳ 

NNFI 4.1۵ 

IFI 4.10 

CFI 4.1۵ 

2

م
رواب

 

 روابم متغیرها
ضریب 

 استاندارد
 tآماره 

ضریب 

 تعیین
 نتیجه تأثیر

تأثیر مولفه
 

ی بر بحران
ی حکمران

ها
 

ی
ی اجتماع

ها
 

 شود تأیید می 4.۳۵ 0.00 4.۲۳ های اجتماعی بحران ←گرا  مشارکت

 شود تأیید می 4.۲4 ۲.۵۵ 4.9۳ های اجتماعی بحران ←شفافیت و پاسخ گویی 

 شود تأیید می 4.۳۲ ۳.89 4.۲4 های اجتماعی بحران ←شنیدن صدای مردم 

 شود تأیید می 4.۲8 ۳.9۵ 4.9۲ های اجتماعی بحران ←عدالت محور و قانون گرا 

 شود تأیید نمی 4.48 -9.44 -4.40 های اجتماعی بحران ←نبود عوامل بحران ساز در حکمرانی 

 شود تأیید می 4.۳4 ۳.00 4.98 های اجتماعی بحران ←توسعه گرا 

 شود تأیید می 4.۲0 ۲.10 4.9۲ های اجتماعی بحران ←گردش نخبگان 

 شود تأیید نمی 4.94 -9.41 -4.40 های اجتماعی بحران ←مقبولیت و مشروعیت 
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 نتیجه گیری

حکمرانی خوب به عنوان کلید معمای توسعه در پی ناکارآمددی 

های عمومی از  های سنتی مدیریت و در پاسخ به نارضایتی شیوه

ها به وجود آمد. بدین جهت رضایت مردم تدحدت  عملکرد دولت

های اجتماعی  انقیاد حاکمیت از الزامات مولد ثبات و نبود بحران

آمیز مدیدان  های تعارض است که همت حاکمان را در رفع زمینه

 داند.  دولت و ملت امری بایسته و محتوم می

کارکدردهدای آن ندظدام  -بحران در نظام اجتماعی به ساختار 

هدا از فسداد اداری  های اداره دولت مربوط است. چناننه شیوه

سازی بده  جای فرصت متأثر شود در آن صورت حکمرانی )بد( به

ها مبدل خواهد شدد.  ثبات ساز برای واژگونی دولت تهدیدی بی

ها دچار غافلگیری نخواهدندد  هایی در برابر بحران تردید دولت بی

شد که با رصد مستمر تهدیدات و تشدخدیدص عدال دم اولدیده 

گرایدانده  ریزی واقع های متأثر از حاکمیت، بتوانند با برنامه بحران

کیفیت حکمرانی را ارتقا بخشیده و نسبت به برقدراری تدعدادل 

سازی ساختارها و نهادهای موجد نظدم اقددام  اجتماعی و بهینه

 نمایند. 

سدازی  مدندظدور بدومدی ای و بده منظور حصول به چنین ایده به

آمده از منابع متعدد، با تعدادی از اساتید و  دست های به شاخص

شداخدص مشدارکدت گدرایدی،   8خبرگان مصاحبه و نسبت به 

گدرایدی،  گویی، شنیدن صدای مدردم، تدوسدعده شفافیت و پاسخ

زا در حکمرانی،  گرایی، فقدان عوامل بحران محوری و قانون عدالت

سازی اجتماعدی، و مدقدبدولدیدت و  گردش نخبگان و ظرفیت

 مشروعیت، توافق حاصل شد. 

یکی از تغییرات برجسته بومی شده در این پژوهش، تغییر مؤلفه 

مدل بانک جهاندی بده ندبدود در حکمرانی خوب  ثبات سیاسی

طبق نظر کارشناسان و   ساز در حکمرانی است، زیرا عوامل بحران

گونه که در سایر جدوامدع  آن اساتید مورد مصاحبه ثبات سیاسی

موردنظر است برای ایران و شهرستان موردمدطدالدعده چدالدش 

باشد. شواهد مبین آن است که در چهل سدال  اساسی و اول نمی

ترین اعتراضات خیابانی چه با منشأ خارجی وجه  گذشته پینیده

ترین زمان ممکن مدیریت شده است. بدین  علل داخلی، در کوتاه

های پیش روی حاکمیت بیشتر از فراوانی و تدندو   جهت چالش

هدا، فسداد مدقدامدات،  های اجتماعی مانند سوءمدیریدت آسیب

های اقتصادی دولت، مطالبات صنفی و معیشتی ریشده  سیاست

سداز در  گیرد. پس ضرورت لحاظ شاخص نبود عوامل بحران می

عنوان یک شاخص حکمرانی خوب و محلی، تغیدیدر  به حکمرانی

زاویه تحلیل از سنجش ثبات بر مبنای عملکرد گذشته )تمدرکدز 

های دولت برای ایجاد  گذاری بر معلول و پیامد رفتارها و سیاست

ثبات سیاسی(، به رویکرد پیشگیدرانده و شدنداسدایدی ندقداط 

دیدگدر  ها اسدت. ها قبل از وقو  بحران پذیر درونی دولت آسیب

اینکه قراردادن سطح تحلیل از الیه سیاسی به الیه اجتدمداعدی، 

های اجتماعی ایجاد  های بیشتری را برای مدیریت بحران ظرفیت

هدای  شددن بده الیده کند؛ زیرا در سطح سیاسی و با نزدیک می

های بیشتری در مددیدریدت  امنیتی و اعمال قدرت، محدودیت

  آید. های اجتماعی به وجود می بحران

فرضیه تأثیدر  0شاخص حکمرانی،  8دهد از  نتایج مدل نشان می

های اجتماعی بدا ضدرایدب  کیفیت حکمرانی را بر ایجاد بحران

متفاوت تأیید شده است. نتایج تحلیل آماری این فرضدیدات در 

 حالت استاندارد مبین آن است که:

ضریب مسیر تأثیر مشارکت )شاخص حکمرانی( بر ایدجداد  •

 ۳۵04درصد و ضریب تعیدیدن  ۲۳04های اجتماعی  بحران

درصد از تغدیدیدرات  ۳۵04کند  درصد است که مشخص می

متغیر وابسته، یعنی وقو  بحران اجتماعی از طریق تضعیف 

مشارکت شهروندان در امور ناشی از فسداد حدکدمدراندی 

 بینی است. پیش قابل

ضریب مسیر تأثیر شنیدن صدای مردم )شاخص حکمرانی(  •

درصد و ضریب تعییدن  ۲404های اجتماعی  بر ایجاد بحران

درصدد از  ۳۲04کندد  درصد است که مشخص می ۳۲04

تغییرات متغیر وابسته، یعنی وقو  بحران اجدتدمداعدی از 

نشدن صدای شهدرونددان نداشدی از فسداد  طریق شنیده

 بینی است. پیش حکمرانی قابل

گرایی )شاخص حکدمدراندی( بدر  ضریب مسیر تأثیر توسعه •

درصد و ضریب تدعدیدیدن  4.98های اجتماعی  ایجاد بحران

درصدد از  4.۳4کدندد  درصد است که مشخص می 4.۳4

تغییرات متغیر وابسته، یعنی وقو  بحران اجدتدمداعدی از 

توجهی به توسعه و رفاه در اثر فساد در حکمراندی  طریق بی

 بینی است. پیش قابل

گویی )شاخص  ضریب مسیر تأثیر شفافیت و پاسخ •

درصد و  4.9۳های اجتماعی  حکمرانی( بر ایجاد بحران

 4.۲4کند  درصد است که مشخص می 4.۲4ضریب تعیین 

درصد از تغییرات متغیر وابسته، یعنی وقو  بحران 

گویی در امور  اجتماعی از طریق فقدان شفافیت و پاسخ

 بینی است. پیش ناشی از فساد حکمرانی قابل

گرایی )شاخص  قانونمحوری و  ضریب مسیر تأثیر عدالت •

درصد و  4.9۲های اجتماعی  حکمرانی( بر ایجاد بحران

 4.۲8کند  درصد است که مشخص می 4.۲8ضریب تعیین 

درصد از تغییرات متغیر وابسته، یعنی وقو  بحران 

گرایی در اثر  محوری و قانون اجتماعی از طریق نبود عدالت

 بینی است. پیش فساد حکمرانی قابل
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ضریب مسیر تأثیر گردش نخبگان )شاخص حکمرانی( بدر  •

درصد و ضریب تدعدیدیدن  4.9۲های اجتماعی  ایجاد بحران

درصدد از  4.۲0کدندد  درصد است که مشخص می 4.۲0

تغییرات متغیر وابسته، یعنی وقو  بحران اجدتدمداعدی از 

طریق ضعف در بکار گیری نخبگان و نبود شایستگی در اثر 

 بینی است. پیش فساد حکمرانی قابل

ساز در حدکدمدراندی  عدم تأیید فرضیه تأثیر نبود عوامل بحران

عنوان مؤلفه حکمرانی خوب( بر ایجاد بحران  )متغیر مستقل و به

رسد، بدیهدی اسدت  اجتماعی )متغیر وابسته( درست به نظر می

هنگامی که عوامل موجد بحران اجتماعی در رفتار حکدمدراندان 

مشاهده نشود، وقو  بحران اجتماعی در اعتراض به حاکدمدیدت 

فرض محال است. این یافته با نظر آلموند که منشأ بحران را در 

( 24:  9۳18ذات نظام سیاسی و یا عوامل محیطی )طرحداندی، 

کده  داند به طور معکوس تناسب نسبی دارد. زیرا درصدورتدی می

عوامل مولد بحران )فساد اداری، تبعیض و...( در حدکدمدراندی 

نباشد، آن بخش از بحران که به عقیده آلموند در ذات ندظدام 

کند و یدا بده  سیاسی نهفته است یا مجالی برای بروز پیدا نمی

لحاظ شدت و فراگیری تأثیر الزم را در عدم تعادل اجتماعی بدر 

 گذارد.  جای نمی

عدم تأیید فرضیه تأثیر مقبولیت و مشروعیت بر ایجاد بدحدران 

هدای مدتدداول  اجتماعی به لحاظ مبانی نظری متناقض از یافته

رسد، زیرا افول مشدروعدیدت  سایر پژوهشگران غربی به نظر می

اند. به طور  های اجتماعی تلقی شده ها از مقدمات بحران حکومت

هدا را  بودن سطح مشروعیدت رژیدم مثال هورویتز و میلر پایین

(. ایدن 09:  9۳10دانند )سدانددرز،  ترین منبع بحران می اصلی

تناقض نیاز به مطالعات مستقل در فهم ادراکات فرهنگی جوامع 

مختلف دارد. در متون اسالمی مقبولیت به معنی پذیرش مدردم، 

ها دارد. عدلدی  و مشروعیت ریشه در الهی بودن مبنای حکومت

ایحال در این مطالعه نارضایتی حاصل ازمشروعیت و مقبولدیدت 

ثبداتدی و  نظام به حدی نرسیده است که جامعه را به بحران بی

گویان به لحاظ دینی و  سرنگونی نظام سیاسی هدایت کند. پاسخ

مذهبی عقیده دارند که باید اصالت حاکمیت و ماهدیدت ندظدام 

جمهوری اسالمی را از عامالن و کارگزاران آن متمایز کرد، زیدرا 

های ساختاری، مدیریتی  فراوانی وقو  فساد اداری متأثر از ضعف

طدور  های نظارتی بوده است نه اراده حاکمیت. همان و ناکارآمدی

تواندد بدا  که ضرایب مسیر نشان داد حکمرانی متأثر از فساد می

شاخص، مشارکت گرایی، شدندیددن صددای مدردم،  0تضعیف 

مدحدوری و  گدویدی، عددالدت گرایی، شفافیت و پداسدخ توسعه

گرایی، و گردش نخبگان به بحران اجتماعی منجدر شدود.  قانون

اگرچه هدف غالب کنش گران معترض به دلیل مشروعیت دینی 

حکومت )تا این لحظه( بر اصالحات اداری ضدفساد و بدهدبدود 

کیفیت زندگی شهروندان از طریق تحقق حکمرانی خوب )بدرای 

کاهش فقر، شکاف طبقاتی، بیکداری و...( داللدت دارد و نده 

 دگرگونی نظام سیاسی. 

تواند اعتماد  ادرا  عمومی از کیفیت حکمرانی متأثر از فساد می

میان مردم و دولت )را به ترتیب تأثیر ضرایدب گدفدتده شدده( 

آوری  هدا و کداهدش تداب کاهش داده و به افزایش نارضایدتدی

هدای نداشدی از  ها و سرخوردگی اجتماعی در مقابل محرومیت

 تضعیف نقش حاکمیت منجر گردد. 

شود با وجود شواهدی از تأثیر فساد در حکمرانی و  پیشنهاد می

ویژه مصر، تونس، یدمدن و  های سیاسی منطقه به دگرگونی نظام

های حکمدراندی خدوب و  لیبی، اقدامات عاجل در تقویت مولفه

زا در جامعه چون  مبارزه با فساد اداری برای کاهش عوامل بحران

کاهش شکاف طبقاتی، فقر و تبعیض، بیکاری، تغیدیدر سدبدک 

اشرافی زندگی اقلیت حاکم در مقابل اکثریت فقیر و تدقدویدت 

های شنیدن صدای مردم، صورت گیرد. زیرا تدئدوریدزه  مکانیزم

شدن فساد در حاکمیت قابلیت آن را دارد که ضدمدن بسدیدج 

های اجتماعی، نیروهای میدانی )امدندیدتدی و  ها و جنبش توده

انتظامی( را با کنشگران ضدفساد دولتی همسو نماید. بددیدهدی 

است که اگر اقدامات اصالحی توسط سازوکارهای حاکمیت برای 

سازی حکمرانی خوب در این مدقدطدع صدورت  تحقق و نهادینه

نگیرد، ناامیدی از تحقق انتظارات عمومی در قطع فسداد اداری 

ترین شاخص یعنی مقبولیت و مشروعیدت  محتمالً آخرین و مهم

های اجتمداعدی را از  دینی را نیز تضعیف نموده و وقو   بحران

رویکرد اصالح جوانه )جاری( به براندازی نظام سیاسی تدغدیدیدر 

های قومی  شود که بافت خواهد داد. این مسئله زمانی تشدید می

)به دلیل برخورداری از چهار عامل جغرافدیدایدی، پدیدشدیدنده، 

عدندوان  بده  ها و اعتبار اجتماعی رهبران قومی بندی ا تالف شکل

هدای خدود را  های کنش جمعی( محرومیت و نابرابدری ظرفیت

متأثر از فساد در حکمرانی ارزیابی کنند. زیرا اقوام این استعدداد 

را دارند تا با برخورداری از روحیه سلحشوری و انسجام قومی، بر 

 های خشن ایفای نقش کنند. ایجاد و گسترش کنش
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