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تاریخ دریافت 92/7/3 :تاریخ پذیرش92/88/81 :

چكيده
سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب ،مفاهیمی هستند که در چند سال اخیر وارد مباحث اقتصادی گردیده و مورد توجه
جدی اقتصاددانان قرار گرفته است .لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب در
کشورهای درحال توسعه میباشد .ما در این مقاله به م روری کوتاه بر مفاهیم ارائه شده از سرمایه اجتماعی میپردازیم.
و سپس با استفاده از آمارهای موجود به بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر شاخص های حکمرانی پرداخته میشود .برای
این منظور ،با استفاده از حداکثر داده های موجود در سالهای 0991 – 0202برای  01کشور در حال توسعه ،با
استفاده از روش داده های تابلویی ،الگوهای اقتصاد سنجی برآورد شده است .نتایج برآورد الگوها نشان میدهد که اثر
سرمایه اجتماعی بر روی حکمرانی خوب تاثیر مثبت و معنادار دارد.
واژگان کليدی:
طبقه بندی Z13 , H11 , C23 :JEL

واژگان كليدی :سرمایه اجتماعی ،حکمرانی خوب ،داده های تابلویی (پانل)

 1این مقاله مستخرج از رساله کارشناسی ارشد آقای میرزاآقانسب تحت عنوان « اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب در کشورهای منتخب
جهان » می باشد .که به راهنمایی دکتر مهدی تقوی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دفاع گردیده است.
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
( iman.aghanasab@gmail.comمسئول مکاتبات)
 : 3استاد دانشکده اقتصاد  ،دانشگاه عالمه طباطبایی
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یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد و توسعه ی اقتصادی،
دخالت دولت و نقش مهم آن در اقتصاد میباشد .در زمان
کالسیک ها اعتقاد بر این بود که دولت نباید در اقتصاد
دخالت داشته باشد اما به علت بوجود آمدن بحران بزرگ در
سال  9191و باتوجه به اندیشه های دولت گرایی کینز
اعتقادات به این سمت رفت که بدون دخالت دولت رشد و
توسعه امکان پذیر نیست .با شروع دهه ی  9191مجددا
گرایش به سمت کاهش نقش دولت به وجود آمد اما بانک
جهانی در سال  9191در گزارشی به بررسی اثرات حاکمیت
نامطلوب بر تاخیر رشد اقتصادی در کشورها به خصوص در
کشورهای در حال توسعه میپردازد .دیوف و دیگران 9در این
گزارش که ناشی از رابطه ی توسعه ،دموکراسی و موضوعات
متنوع اجتماعی بود ،مفهوم حکمرانی خوب9را مطرح کردند.
به طوریکه اندیشمندان سیاسی این اصطالح را جدای از
دولت بیان میکنند .نظریه ی حکمرانی خوب ،ضمن
پذیرش منطقی دولت برنقش تسهیل کنندگی آن تاکید
دارد .در این نظریه ،بین سه رکن اصلی ،دولت ،جامعه ی
مدنی و بخش خصوصی ارتباط نزدیکی وجود دارد به
طوریکه ارتباط صحیح بین این سه رکن زمینه را برای
تحقق حکمرانی خوب در ابعاد مختلف میسر میسازد.
از سوی دیگر سرمایه ی اجتماعی3که یک مفهوم بین
رشته ای است اولین بار قبل از سال  9191در مقاله ای
توسط هانی فان 4در دانشگاه ویرجینای غربی مطرح شد اما
در دودهه اخیر مورد توجه بسیاری از شاخه های علوم
انسانی یعنی اقتصاد ،علوم اجتماعی ،علوم سیاسی و ....قرار
گرفته است.لذا سرمایه ی اجتماعی در کنار سرمایه فیزیکی،
سرمایه انسانی و سرمایه طبیعی ،میتواند نقش بسیار مهمی
در این حوزه ها داشته باشد به طوریکه بانک جهانی از این
سرمایه به عنوان سرمایه ی نامرئی یاد میکند و بررسی های
دقیق تر نشان میدهد که بدون این سرمایه ،هیچ اجتماعی
به هیچ سرمایه ای نمی رسد.
بنابراین با توجه به این بحث ،پژوهش حاضر به دنبال
این است که مشخص کند سرمایه ی اجتماعی چه تاثیری بر
حکمرانی دارد ؟ آیا سرمایه اجتماعی میتواند به عنوان یک
متغیر مهم باعث بهتر شدن حکمرانی شود ؟ بر این اساس
فرضیه تحقیق به این صورت است که« ،باال رفتن سطح
سرمایه ی اجتماعی در کشور باعث تسهیل و بهتر شدن
حکمرانی خوب میشود».
این پژوهش ،به دنبال بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر
حکمرانی خوب برای کشورهای در حال توسعه میباشد.
برای این منظور مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است:

پس از مقدمه در بخش دوم به بیان تعاریف و گسترش
مفهوم سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب پرداخته ایم.
در بخش سوم ،به مطالعات صورت گرفته در زمینه
سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب و ارائه مبانی نظری بین
آنها پرداخته شده است.
بخش چهارم ،به بررسی مدل های مربوط به اثر سرمایه
اجتماعی بر حکمرانی خوب پرداخته ایم.
در بخش پنجم ،نتایج بدست آمده از مدل و پیشنهادات
مالحظه میشود.
مفهوم سرمایه اجتماعی:
پوتنام میگوید سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم
سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی ،ابزار و آموزش هایی که
بهره وری فردی را افزایش میدهند ،به ویژگی های سازمان
اجتماعی از قبیل شبکه ها ،هنجارها و اعتماد اشاره دارد که
هماهنگی و همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل
میکند ( .)Putnam , 1995او بیان میکند سرمایه
اجتماعی ،منافع سرمایه گذاری در زمینه ی سرمایه فیزیکی
و سرمایه انسانی را افزایش میدهد (پوتنام.)9394 ،
کلمن ،سرمایه اجتماعی را بر مبنای کارکرد آن تعریف
میکند .او میگوید :سرمایه اجتماعی ،نهاد واحدی نیست
بلکه مجموعه ای از نهادهای گوناگون است که دو عنصر
مشترک دارند :اوال ،همه ی آن ها مشتمل بر جنبه ای از
ساختارهای اجتماعی هستند .ثانیا ،کنش های معین افرادی
را که درون ساختار هستند ،تسهیل میکنند .سرمایه
اجتماعی مانند سایر اشکال سرمایه ،مولد است ،یعنی تحقق
اهداف معینی را که در نبود آن محقق نمی شوند ،امکان
پذیر میگرداند .سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و
سرمایه انسانی ،کامال قابل جابه جایی نیست ،یعنی نوع
خاصی از سرمایه ی اجتماعی که در تسهیل کنش های
معینی سودمند است ،شاید برای کنش های دیگر،بی فایده
یاحتی زیان بخش باشد(.کلمن)9111 ،
او در سال های بعد در تعریف دیگری از سرمایه
اجتماعی بیان میکند که سرمایه اجتماعی شاکله ی
ساختاری روابط میان فعاالن اجتماعی است (کلمن.)9113 ،
پیربوردیو ،سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال سرمایه
میداند .به نظر بوردیو ،سرمایه سه شکل بنیادی دارد:
سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی.
بوردیو در مورد سرمایه اجتماعی میگوید :سرمایه اجتماعی،
جمع منابع واقعی یا بالقوه ای است که از شبکه ای بادوام از
روابط کمابیش نهادینه شده ارتباط و شناخت متقابل (یا به
بیان دیگر عضویت در یک گروه) حاصل میگردد .شبکه ای
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.)1995
کاواچی و همکارانش ،عقیده دارند سرمایه اجتماعی
میزان همگونی توزیع سالمت در نواحی جغرافیایی یک
منطقه است ( Kawachi and Kennedy , 1997:
.)Kawachi , et al , 1997
وال در مورد سرمایه اجتماعی بیان میکند که تعریف
رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی
آمریکایی ،به ویژه در روایت کارکردگرایانه ی آن ،عبارت
است از :روابط دو جانبه ی تعامالت و شبکه هایی در میان
گروه های انسانی پدیدار میگردند و سطح اعتمادی که در
میان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد تعهدات و
هنجارهای پیوسته با ساختار اجتماعی یافت میشود .در
مقابل جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این
موضوع به کار میگیرند که چگونه تحرک پیوندهای مربوط
به شبکه های اجتماعی ،سلسله مراتب اجتماعی و قدرت
تمایز یافته را تقویت میکند .با وجود این نکات مشترک این
دو دیدگاه در مورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش
برخی ویژگی ها مانند آموزش ،تحرک اجتماعی ،رشد
اقتصادی ،برتری سیاسی و در نهایت توسعه است( .وال،
)9119
9
3
ادواردلومان و ربکاساندفور (به نقل از دورالف،
 )9394میگویند :سرمایه اجتماعی یک فرد عبارت است از،
مجموعه و الگوی روابطی که فرد با آنها درگیر است و بدان
دسترسی دارد.
شیف  )9119( 1به طور مسبوط تر سرمایه اجتماعی را
این گونه تعریف میکند :مجموعه ای از عناصر ساختار
اجتماعی که بر روابط میان مردم اثر میگذارند و نهادهای
تابع تولید و یا توابع مطلوبیت را تشکیل میدهند.
در آخر باید گفت ،هریک از تعاریف باال به جنبه ای از
سرمایه اجتماعی نگاه میکنند و در گسترش و توضیح آن
جنبه ای از سرمایه اجتماعی بر میآیند .میتوان گفت،
سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای تسهیل روابط میان
افراد تلقی میشود .این منبع شامل نهادها ،هنجارها ،اعتماد،
آگاهی و بسیاری موارد دیگر میباشد که بر روابط و تعامالت
میان افراد حاکم است و میتواند پیامدها و نتایج مختلفی بر
عملکرد افراد و جوامع داشته باشد.
تعاریف حکمرانی خوب و شاخص های آن:
در زمینه ی حکمرانی خوب تعاریف متعددی از اشخاص
و نهادهای ملی و بین المللی ارائه شده است .که در اینجا
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که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی
برخوردار میکند و به آنان اعتبار میبخشد( .بوردیو)9394 ،
فوکویاما  5در آثار خود بیان میکند که هرچند تعاریفی
برای سرمایه اجتماعی ارائه شده ولی بسیاری از این تعاریف،
به نمودهای سرمایه اجتماعی – و نه خود آن – اشاره
میکنند .او بیان میکند که سرمایه اجتماعی را به سادگی
میتوان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های
غیررسمی  1تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و
تعاون میان شان برقرار است ،در آن سهیم هستند .او اضافه
میکند که مشارکت در ارزش ها و هنجارها به خودی خود
باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد ،چرا که این ارزش
ها ممکن است ارزش های منفی باشند ،که به ارتقاء
همکاری اجتماعی کمکی نخواهد کرد .شواهد و دالیل
فراوانی ثابت کرده است که این امر ،هم برای دولت و هم
توسعه ی اقتصادی نتایج منفی به بار آورده است .برعکس
هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید میکند ،اساسا باید
شامل سجایایی از قبیل صداقت ،ادای تعهدات و وفاداری
باشند (فوکویاما.)9331 ،
مایکل ولکاک و دیپانارایان در مورد سرمایه اجتماعی
بیان میکنند که خانواده ،دوستان ،شرکا و همکاران شخص،
سرمایه ی مهمی را تشکیل میدهند ،سرمایه ای که به
هنگام مواجه با یک بحران ،میتوانند واقع شوند .به عالوه،
آن چه که در مورد افراد صدق میکند ،در مورد گروه ها هم
صادق است)Woolcoch and Narayan , 2000( .
بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای میداند
که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی ،روابط انسانی و هنجارها
بر روی کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است .تجارب این
سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر
اقتصاد و توسعه ی کشورهای مختلف دارد .سرمایه اجتماعی
بر خالف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه
حاصل تعامالت و هنجارهای گروهی و اجتماعی میباشد و
افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه
های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمان ها گردد.
()World Bank , 1998
پورتس میگوید :منظور از سرمایه اجتماعی ،هنجارها و
شبکه هایی است که مردم را قادر میسازند تا دست به
کنش جمعی بزنند .این تعریف ساده نه بر پیامدها بلکه بر
منابع سرمایه اجتماعی متمرکز است.
()Portes , 1998
فلورا و فلورا ،وجدان جمعی را به عنوان سرمایه
اجتماعی میدانند و اعتماد متقابل را به مثابه ی شاخص

وجدان جمعی معرفی میکنند ( Flora and Flora ,
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مبنای اصلی ،تعریف و شاخص های ارائه شده توسط بانک
جهانی میباشد.
لیون ،حکمرانی خوب را ،مدیریت اثر بخش منابع
اقتصادی و اجتماعی یک کشور میداند .به گونه ای که
چنین مدیریتی شفاف ،پاسخگو ،عدالت جو و باز باشد.
(  .)Lyon , 2000بانک توسعه ی آفریقا 91به عنوان اولین
بانک منطقه ای با رویکرد چند جانبه گرایی ،حکمرانی خوب
را به عنوان سیاست رسمی حکومت ها معرفی میکند.
99
حکمرانی خوب از نظر این بانک همان حکمرانی خوب
است که براساس چهار مبنای به هم پیوسته «پاسخگویی،

شفاف ،قابلیت پیش بینی و مشارکت» استوار است.
( .)Santiso , Carlos , 2002برنامه ی توسعه ی سازمان
ملل متحد با انتشار گزارش حکمرانی و توسعه ی انسانی
پایدار ( )UNDP , 1997ادبیات نوینی را در مفهوم
حکمرانی شکل داد .این سازمان «حکمرانی را بهره گیری
مدیران اجرایی ،مقامات سیاسی و اقتصادی برای اداره ی
امور تمام سطوح کشور میداند».
در حکمرانی خوب شراکت بین سه رکن اصلی دولت،
جامعه ی مدنی و بخش خصوصی در انجام فعالیت ها وجود
دارد که گاهی فراتر از مشارکت است.

جامعه مدنی
بخش
خصوصی

دولت
حکمرانی
خوب

روابط بین دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی در حکمرانی خوب ()UNDP , 2000
ارتباط صحیح و تعاملی هریک از بخش ها ،نقش و کار ویژه مهم و اساسی بر عهده خواهند داشت .به نمودار زیر توجه
کنید:

مشروعیت بخشی

طرح نیازها و تقاضا

تامین منابع

شهروندان (جامعه ی مدنی)

دولت

بازار (بخش خصوصی)
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نقش بخش های سه گانه در حکمرانی خوب (جانسون و مینس)9111 ،
در تعریف دیگری ،حکمرانی خوب شامل سازوکارها،
فرایندها و نهادهایی است که به واسطه ی آنها به شهروندان،
گروه ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال ،حقوق قانونی
خود را پی گیری و تعهداتشان را برآورده میسازند و
تفاوتشان را تعدیل میکنند)UNESCAP , 2002( .

از نظر برنامه ی توسعه ی سازمان ملل متحد ( UNDP

 ), 1997شاخص های کلیدی حکمرانی خوب عبارتنداز:
«مشارکت ،حاکمیت قانون ،شفافیت ،مسولیت پذیری،
اجماع مداری ،عدالت ،اثر بخشی و کارایی ،پاسخگویی و
دیدگاه استرتژیک .»99بانک جهانی ،حکمرانی را شیوه ی

سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب5 /...

سابقهی پژوهش:
از آنجایی که موضوع «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی
خوب» میباشد ،به جز در چند مورد بسیار محدود،
مطالعاتی به صورت دقیق و مشخص انجام نگرفته است .لذا
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استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی
کشور برای دستیابی به توسعه تعریف میکند .در این
تعریف ،مفهوم حکمرانی به طور مستقیم به مدیریت فرایند
توسعه میپردازد که شامل دو بخش خصوصی و عمومی
است ،حکمرانی شامل ظرفیت و کارکردهای بخش عمومی
میباشد .همچنین قوانین ونهادهایی را برای هدایت بخش
عمومی خصوصی فراهم مینماید .پاسخگویی نیز باید مورد
توجه باشد که شامل پاسخگویی عملکرد اقتصاد میباشد .به
طور کلی میتوان گفت حکمرانی یک فرایند محیط نهادی
است که شهروندان میان خودشان و با نهاد اجتماعی و
دولتی دارند که با یکدیگر در تعامل میباشند .در تعریف
دیگر ( )Koufmann , Kraay , Matruzzi ,2003بانک
جهانی حکمرانی را به عنوان سنت ها و نهادهایی تعریف
میکند که توسط آنها قدرت به منظور مصلحت عمومی در
یک کشور ،اعمال میشود که مشتمل بر -9 ،فرایندی است
که از طریق آن قدرت ،انتخاب ،نظارت و تفویض میشوند9 .
– ظرفیت و توانایی دولت برای اداره ی کارآمد منابع و
اجرای سیاست های درست – 3 .احترام شهروندان و دولت
به نهادهایی که تعامالت اجتماعی و اقتصادی میان آنها را
اداره میکنند .هم چنین بانک جهانی ( World Bank ,
 ،)2005حکمرانی خوب را براساس شش شاخص تعریف
میکند و براساس این شاخص ها وضیعت حکمرانی خوب را
در کشورهای مختلف هر دو سال یکبار مورد ارزیابی قرار
میدهد .این شاخص ها عبارتنداز:
93
 )9حق اظهار نظر و پاسخ گویی
94
 )9ثبات سیاسی و عدم خشونت
95
 )3کارایی و اثر بخشی دولت  :کارآمدی دولت در انجام
وظایف محوله
91
 )4کیفیت قوانین و مقررات  :مقررات اضافی و هزینه های
آن.
93
 )5حاکمیت قانون
99
 )1کنترل فساد
در این تعریف هر اندازه ویژگی های مثبت مانند
حاکمیت قانون ،پاسخگویی و کارایی و اثر بخشی دولت در
یک جامعه بیشتر ،فساد ،مقررات اضافی و بی ثباتی سیاسی
و خشونت در یک جامعه کمتر باشد ،حکمرانی در آن جامعه
برای نیل به اهداف توسعه مناسبتر است.

مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه ،زیاد نمی باشد و
سعی شده که مطالعاتی که بیشترین اشتراک را با موضوع
مورد پژوهش ما دارد ،در این قسمت معرفی و تشریح شود.
کاظمی پور ( ،)9393در مقاله ی خود به نام «سرمایه
اجتماعی در ایران» سعی کرده است تا با استفاده از نتایج
منتشر شده نظرسنجی پیمایش نگرش ها و ارزش های
ایرانیان ،انجام شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
سال های  9331و  ،9399و مقایسه ی آن با نظر سنجی
انجام شده توسط پژوهشکده ی علوم ارتباطی و توسعه ی
ایران در سال  ،9353تغیر در میزان اعتماد را در جامعه ی
ایران به طور تجربی بررسی کند .او بیان میکند که نتایج
نشان دهنده ی این است که ایرانیان صرفا به اعضای خانواده
ی خود اعتماد دارند و اعتماد چندانی به یکدیگر ندارند،
اگرچه در وضیعت هایی همچون جنگ در کنار یکدیگر قرار
میگیرند و عمیقا به هم اعتماد میکنند و از این طریق،
همدلی دراز مدتی ایجاد میگردد.
کاظمی پور ( )9393به نقل از پوتنام ( ،)9113در مقاله
ی خود به نام «به کار انداختن دموکراسی» به بررسی تاثیر
سرمایه اجتماعی بر توسعه ی سیاسی و توسعه ی اقتصادی
در ایتالیا پرداخته است .به نابه گفته ی وی ،مناطق شمالی
ایتالیا ،که به طور تاریخی از سطح باالتری از سرمایه
اجتماعی ( اعتماد و نیز مشارکت در نهادهای مدنی)
برخوردار بوده ،نوعا دارای حکومت های دموکراتیک و اقتصاد
محلی شکوفاتری هستند .در مقابل ،بخش های جنوبی این
کشور ،به خصوص منطقه ی سیسیل که سطح پایین تری از
سرمایه اجتماعی داشته و به عنوان کانون فعالیت های
باندهای و محافل مافیا شناخته شده است ،به طور سنتی
شاهد سطح فعالیت اقتصادی پایین تر و نیز تحت سطره ی
نظام های سیاسی تمامیت خواه بوده است.
سوری ( ،)9393در مقاله خود به عنوان «سرمایه
اجتماعی و عملکرد اقتصادی» به یک بحث تجربی در رابطه
با اقتصاد ایران پرداخته است .نتایج نشان میدهد که
شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه ی منفی و کامال
معناداری با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی
دارد.
علمی ،شارع پور و حسینی ( ،)9394در مقاله ی خود به
«بررسی سرمایه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد»
پرداخته اند .این مقاله ضمن بررسی تعاریف و ویژگی های
سرمایه اجتماعی ،به بیان کانال هایی که سرمایه اجتماعی
میتواند بر اقتصاد و عملکرد اقتصادی تاثیر بگذارد ،پرداخته
است .در این مقاله به طور مختصر به کارهای صورت گرفته

 / 6ایمان میرزا آقانسب گردرودباری و مهدی تقوی
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در ایران اشاره شده و پیشنهادهایی را برای سیاست گذاران
بیان کرده است.
رحمانی ،عباسی نژاد و امیری (،)9395در مقاله ای با
نام «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران»
به بررسی نحوه ی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد
اقتصادی میپردازند .در این مقاله با گسترش مدل های رشد
نئوکالسیک ،سه مدل که نحوه ی تاثیرگذاری سرمایه
اجتماعی بر رشد اقتصادی را از سه کانال مختلف بیان
میکنند ،اراده شده است .آنها با استفاده از اطالعات پیمایش
های «ارزش ها و نگرش های ایرانیان» و «رفتارهای
فرهنگی ایرانی» و آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی
براساس مدل های رشد اقتصادی و روش اقتصاد سنجی
فضایی ،تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی  99استان
کشور طی دوره ی  9331 – 99مورد بررسی قرار دادند.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که این متغیر دارای تاثیر
مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی میباشد ،به این ترتیب
که با ثابت بودن سایر شرایط ،افزایش یک واحد شاخص
سرمایه اجتماعی ،رشد اقتصادی  1199در صد افزایش
مییابد.
میدری ( ،)9395در مقاله ی خود به عنوان «مقدمه ای
بر نظریه ی حکمرانی خوب» به بررسی زمینه های پیدایش
آن میپردازد .وی با مقایسه ی نظریه ی حکمرانی خوب با
سایر نظریه های مربوط به دولت ،بیان میدارد که با وقوع
بحران های متعدد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان در
دهه ی  ،9111انتقادات زیادی نسبت به نظریه ی «دولت
حداقل» و کارایی این نظریه شکل گرفته است .هم چنین
شکست نظام کمونیستی شوروی ،عدم کارایی را در جبهه ی
مقابل ،یعنی «دولت یزرگ» نیز به اثبات رسانده است .وی
عنوان میکند که بزرگی و کوچکی دولت ،نقش چندانی در
حل مشکل توسعه ندارد ،بلکه این کیفیت فعالیت های
دولت و یا به عبارت دیگر پایبندی دولت به اجرای اصول
حکمرانی خوب است که میتواند مسیر توسعه را برای یک
کشور هموارتر کند.
سالطین ( ،)9399در پایان نامهی دکتری خود با عنوان
«بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و
کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان)» با استفاده از
داد ه های تلفیقی(پانل) در دوره ی  ،9111 – 9113مورد
بررسی قرار داده است .او ابتدا به معرفی شاخص کیفیت
حکمرانی پرداخته و سپس روند آن را در ایران مورد بررسی
قرار داده است .نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که
شاخص کیفیت حکمرانی در هر سه کشور دارای تاثیر مثبت
و معنادار با نرخ رشد اقتصادی دارد .اما میزان تاثیرگذاری

این شاخص در ترکیه بیشتر از ایران و در ایران بیشتر از
پاکستان میباشد .به طوریکه با یک واحد تغییر در کیفیت
حکمرانی ،نرخ رشد اقتصادی در ترکیه ،ایران و پاکستان به
ترتیب 1199 ،1191 ،و  1111درصد تغییر مییابد.
سردارنیا ( ،)9399در مقاله ی خود به بررسی «اثر
سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب» پرداخته است .او در
این مقاله سعی کرده است در چارچوب الگوی تعامل سرمایه
اجتماعی و حکومت (ساختار نهادی و سیاسی) ،الگوی
سیستمی (نظام سیاسی) دیوید ایستون و آلموندو الگوی
مفهومی گینمن ،به آثار سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب،
از دید نظری – الگویی پرداخته است .همچنین از یافته های
تجربی پژوهشگران در این زمینه به عنوان داده های تجربی
ثانوی بهره گرفته شده است.
ساعی ،کبیری ،کسرایی و صادقی ( ،)9311در مقاله
خود به عنوان «سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب» به
بررسی تفاوت پذیری کشورها برحسب کیفیت حکمرانی
پرداخته اند .این مقاله با روش تحلیل تطبیقی فازی بین
کشوری از سال  9111تا  9119با استفاده از نرم افزار
 FS / QCAپردازش شده است .داده های تجربی ناظر بر
شاخص سازگاری داللت بر آن دارد که رابطه ی فازی دو
مجموعه سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب برابر با 1139
است .این ارزش نشان میدهد که  39درصد موردها این ادعا
را تایید میکنند که سرمایه اجتماعی شرط الزم برای
حکمرانی خوب است .شاخص پوشش بین دو مجموعه ی
سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب برابر  1139است .این
ارزش بیانگر میزان اهمییت تجربی سرمایه اجتماعی برای
حکمرانی خوب است .شواهد موجود داللت بر آن دارد که
 1139درصد از فضای حکمرانی خوب توسط سرمایه
اجتماعی پوشش داده شده است .بدین ترتیب شرط علی
سرمایه اجتماعی  39درصد از عضویت کل نتیجه را پوشش
داده است .بنابراین عامل سرمایه اجتماعی شرط الزم با
اهمیتی برای تحقق حکمرانی خوب است.
فوکویاما ( ،)9115این تز را مطرح میکند که تفاوت
کشورها به لحاظ ساختار صنعتی شان بیش از آنکه به سطح
توسعه ی آن ها ربط داشته باشد ،به سرمایه اجتماعی شان
– یعنی میزان اعتمادورزی افراد یک جامعه به یکدیگر و نیز
مشارکت آنها در تشکیل گروه ها و انجمن های شهروندی
بستگی دارد .براین اساس ،وی تقسیم بندی جدیدی را از
ملل جهان پیشنهاد میکند ،که در آن کشورهایی چون
تایوان ،هنگ کنگ ،ایتالیا و فرانسه در گروه کشورهای کم
اعتماد و جوامعی نظیر ژاپن ،آمریکا و آلمان در گروه
کشورهای پراعتماد جای میگیرند .به طور خالصه ،به تعبیر

سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب7 /...
فوکویاما ،سطح باالتر اعتماد در یک جامعه ،موجب پیدایش
اقتصادی کاراتر میشود.
پاکستون ،)9119( 91در مقاله خود به عنوان «سرمایه
اجتماعی و دموکراسی» به بررسی رابطه ی دو طرفه بین
سرمایه اجتماعی و دموکراسی پرداخته است .او با مبتنی بر
داده های پانل که از  WVSو موسسه سرای آزادی برای
 49کشور جمع آوری شده است به این نتیجه رسیده است
که رابطه ی دوطرفه بین سرمایه اجتماعی و دموکراسی
وجود دارد .همچنین نشان میدهد که هر چه مشارکت و
اتحاد در یک جامعه ای بیشتر باشد اثر مثبت دموکراسی
بیشتر خواهد بود.
دنیس ،)9113( 91در مقاله ی خود تحت عنوان
«سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب» به بررسی اثر مشارکت
مدنی بر روی کارایی دولت پرداخته است .او در این مطالعه
با استفاده از روش داده هایی تابلویی برای کشورهای
منتخب جهان طی سال های  9119 – 9119به برآورد
مدل پرداخته است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که با باال
رفتن سرمایه اجتماعی موجب بهتر شدن حکمرانی خوب
میشود.
مبانی نظری حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی:
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لیپست معتقد است توسعه ی اقتصادی در بلند مدت بر
تراکم قدرت اثر کاهنده دارد .در سطح کالن توسعه ی
اقتصادی با تفکیک اجتماعی – اقتصادی عجین است .یعنی
با تکامل اقتصادی گرچه سلسله مراتب در جامعه افزایش
مییابد ،به دنبال آن ،قدرت سلسله مراتب کاهش مییابد .در
سطح خرد نیز توسعه ی اقتصادی به رشد طبقه ی متوسط،
افزایش تفویض قدرت ،افزایش چگالی روابط اجتماعی و عدم
تمرکز سیاسی میانجامد و این تغییرات به کارآمدی
حکومت منجر میشود( .لیپست 9113 ،و )9114
در نظریه ی هانتینگتون توسعه ی اقتصادی از طریق
افزایش سطح سواد و گسترش طبقه ی متوسط که تغییر در
نظام قشربندی و افزایش تقاضا برای مشارکت مدنی را به
دنبال خود داشته باشد ،بر کیفیت حکمرانی تاثیر دارد
(هانتینگتون.)9335 ،
نظریه ی ونهانن تحت عنوان توزیع قدرت مطرح است.
چیزی که هسته ی اصلی مفهوم حکمرانی خوب است .در
نظریه ی ونهانن توسعه ی اقتصادی منجر به توزیع منابع
قدرت اعم از اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میشود و آن هم
منجر به تکثر گروه های فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی در
جامعه میشود .در این نظریه کارآمدی حکمرانی خوب

نتیجه مصالحه ی عقالنی میان گروه های رقیب است.
(ونهانن 9113 ،و )9113
در نظریه ی دایاموند ،توسعه ی اقتصادی از طریق ایجاد
فرهنگ دموکراتیک اعم از میانه روی ،افزایش مدارا ،دانش،
مشارکت جویی و عقالنی شدن مخالفت سیاسی بر کیفیت
حکمرانی تاثیر میگذارد (دایاموند 9113 ،و  .)9114این
دسته از نظریه پردازان با وجود تاکید بر توسعه ی اقتصادی
بر عامل زیرین تغییرات اجتماعی – فرهنگی نیز تاکید دارند
و تاثیر گذاری توسعه ی اقتصادی بر کیفیت حکمرانی و
کارآمدی آن را از طریق ساز و کار تغییرات اجتماعی و
فرهنگی ممکن میدانند.
توکویل از جمله نخستین اندیشمندان کالسیک جامعه
شناسی بود که میان نهادهای اجتماعی و ویژگی های
سیاسی پیوند برقرار کرد .توکویل آغاز کننده ی دیدگاهی
شد که امروزه نوتوکویل گرایان از جمله رابرت پوتنام و
فرانسیس فوکویاما ادامه دهنده ی آن هستند .این دیدگاه بر
اهمیت سنت ها و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جوامع
که از آن ها با عنوان سرمایه اجتماعی یاد میشود و تاثیر آن
بر عملکرد موفق نهادهای سیاسی و اقتصادی تاکید دارد.
توکویل در اثر خود با عنوان دموکراسی در آمریکا وجود
فرهنگ مشارکتی جمعی و تجلی آن ،یعنی وجود انجمن
های داوطلبانه ی انبوه و متنوع مردمی ،را مهمترین عامل
موفقیت حکومت در آمریکا مینامد .وی معتقد است
کارآمدی حکومت نیازمند پیوندهای مدنی و انجمن های
اجتماعی واسط میان فرد و حکومت است .جامعه در غیاب
جامعه ی مدنی و انجمن های اجتماعی توده ای میشود
(توکویل 9114 ،و .)9933
دیوید استون ،99در نظریه ی سیستمی خود به رابطه و
تعامل نظام سیاسی و جامعه پرداخته است .او معتقد است
که با افزایش انجمن های اجتماعی و تقویت جامعه ی مدنی
در قالب تقاضاها و حمایت ها از نظام سیاسی میتوانند با
تاثیر بر تصمیمات و کنش های دولت ،بر کارآمدی و
پاسخگویی نظام سیاسی بیفزاید (دیوید استون 9115 ،و
.)9153
99
آلموند و وربا  ،در مطالعه ی خود درباره ی فرهنگ
مدنی استدالل کرده اند اعتماد اجتماعی ،تساهل و
احساسات کارآمد که نمایانگر فضایل مدنی هستند ،موجب
کارکرد موثر نهادهای دموکراتیک و کارآمدی حکومت
میشوند (آلموند و وربا.)9113 ،
در دستگاه نظری هابرماس جامعه شامل نظام و زیست
جهان است ،نظام شامل دولت و نظام اقتصادی است .زیست
جهان که فضای کنش ارتباطی است ،محل خیزش و تولید
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اعتماد اجتماعی و محل فعالیت انجمن های مدنی است.
براساس نظریه ی هابرماس حکمرانی خوب زمانی تحقق
مییابد که زیست جهان قوی گردد و نظام توان استعمار
زیست جهان را نداشته باشد و تناسب اقتدار بین نظام و
زیست جهان ایجاد گردد (هابرماس.)9394 ،
به نظر رونالد اینگلهارت ،میزان کارآمدی نهادهای
دموکراتیک به فرهنگ مدنی ،ارزش های ابراز وجود
(عضویت انجمنی) و اعتماد بستگی دارد .ایشان تغییرات
میزان کارآمدی نهادهای دموکراتیک را در بین جوامع با این
عوامل تبیین کرده است( .اینگلهارت)9115 ،
رابرت پوتنام ،استدالل کرده است سرمایه اجتماعی باال
به حکمرانی خوب میانجامد .از سوی دیگر ،حکومت های
خوب بهتر میتوانند سرمایه اجتماعی را حفظ کنند و کمتر
آن را تخریب میکنند .پوتنام معتقد است سرمایه اجتماعی
میتواند کارایی جامعه را از طریق تسهیل کنش های جمعی
هماهنگ ،بهبود دهد( .پوتنام 9119 ،9114 ،و  .)9113از
نظر پوتنام عناصر سرمایه اجتماعی ،حکمرانی خوب و
پیشرفت اقتصادی و سیاسی را تضمین میکند .این عناصر
عبارتنداز الزامات اخالقی و هنجارها ،اعتماد اجتماعی و
شبکه های اجتماعی به ویژه انجمن های داوطلبانه.
پینا نوریس ،معتقد است نظریه ی سرمایه اجتماعی با
تفکر ضرورت انجمن های مدنی و سازمان های داوطلبانه در
دستیابی به دموکراسی ،مشارکت سیاسی و کارآمدی
حکومت تکوین یافته است .نوریس سرمایه اجتماعی را شرط
بهبود عملکرد دموکراتیک جامعه میداند ،ولی معتقد است
ترکیب اعتماد مدنی با فعالیت مدنی در انجمن ها به عنوان
شاخص سرمایه اجتماعی اثر یکسانی بر عملکرد حکومت
ندارد بلکه بیشترین اثر مربوط به اعتماد اجتماعی است نه
فعالیت مدنی( .نوریس 9111 ،و )9119
گروتارت ،93سرمایه ی اجتماعی را به مولفه ای اساسی
برای تبیین این پرسش میداند که چرا برخی از جوامع در
مقایسه با جوامع دیگر موفق هستند .به نظر گروتارت
سرمایه اجتماعی موجب داشتن حکومت خوب و کارآمد
میشود( .گروتارت)9119 ،

به نظر اسالنر و دکر ،94کشورهایی که از سطح باالی
سرمایه ی اجتماعی برخوردارند عملکرد حکومتی مناسب تر
و رونق بیشتر و رشد اقتصادی بیشتر خواهند داشت .این
افراد معتقداند در جوامعی که میزان مشارکت در امور مدنی
باال است ،حکومت کیفیت بهتری دارد( .اسالنر و دکر،
)9119
95
به نظر نیوتن  ،در شرایط سرمایه اجتماعی باال،
شهروندان جهت گیری معطوف به اجتماع دارند ،قانون
مدارند و با دولت همکاری بهتری دارند .اساسا اجرای
سیاست ها در جامعه ای که دارای سرمایه اجتماعی باال
است به راحتی صورت میگیرد و برعکس( .نیوتن 9113 ،و
)9114
مک الرین و مافونیسا ،در آزمون الزام سرمایه اجتماعی
در کارآمدی حکومت ضمن ارزیابی و آزمون نظریه ی پوتنام
برای عملیاتی کردن سرمایه اجتماعی از میزان درگیر شدگی
مدنی ،عضویت و همکاری شهروندان با گروه ها ،انجمن ها و
احزاب و میزان اعتماد اجتماعی شهروندان استفاده کرده اند
(مافونیسا 9114 ،91و مک الرین)9111 ،93
توماس ،معتقد است سرمایه اجتماعی از عوامل مهم
موثر بر حکمرانی خوب به شمار میآید .نظارت جامعه ی
مدنی بر تصمیم گیری و عملکرد بخش دولتی و مشارکت در
این امور نوعی موازنه سازی و ابزاری مهم برای بهبود
حکمرانی است .این فرایند باعث شفاف شدن دولت در منظر
مردم و افزایش اختیارات شهروندان برای ایفای نقش فعال
میشود.
99
بررسی سمپسون و همکارانش نیز نشان داده است که
پیوندهای اجتماعی ،تراکم و فشردگی انجمن و عضویت در
انجمن های داوطلبانه میتواند به درگیر شدگی و مشارکت
مدنی بیشتر شهروندان در پیوند با حکمرانی خوب بینجامد
(سمپسون و همکاران.)9115 ،
نایک در پژوهش خود نشان داده است که مولفه های
سرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه
تاثیر مثبت بر کیفیت حکمرانی دارد (نایک.)9119 ،

الگوی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب

سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب9 /...
سرمایه اجتماعی دارایدو بعد اساسی است :اعتماد
اجتماعی و مشارکت اجتماعی .اعتماد اجتماعی به عنوان
یکی از ابعاد اصلی سرمایه اجتماعی ،آمادگی بالقوه ی
شهروندان برای همکاری و تعامل با یکدیگر و آمادگی آنها را
برای وارد شدن در فعالیت های اجتماعی نشان میدهد .با
این نگاه ،در سطح خرد ،در پرتو سرمایه اجتماعی ،اعضای
جامعه به هم اعتماد میکنند و بر مبنای این اعتماد به
تشکیل گروه ها و سازمان های جدید و همکاری در
چارچوب آنها مبادرت میکنند .در سطح کالن نیز با باال
رفتن اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی شهروندان ،همکاری
و تمایل دولت و مردم افزایش مییابد و تناسب اقتدار دولت
و جامعه مدنی با تمرکز زدایی از قدرت ایجاد خواهد شد .لذا
سرمایه اجتماعی به مشارکت فعال شهروندان در سیاست
منجر میشود و این فرصت را برای شهروندان فراهم میکند
که خودشان مشارکت فعالی در تصمیم گیری ها داشته
باشند و کنش های جمعی به راحتی منجر به نتیجه گردد.
در نتیجه ی این تحوالت هم شهروندان عقالنی میشوند و
هم فضای جامعه در سطح نخبگان رقابتی میشود .عالوه بر
با افزایش اعتماد اجتماعی و باال رفتن مشارکت مدنی
شهروندان ،هزینه اجرای قوانین و سیاست های حکومت
کاهش مییابد و مردم با مشارکت در مدیریت جامعه با
دولت همکاری مطلوب خواهند داشت .با افزایش سرمایه
اجتماعی و همکاری دولت و مردم در پروژه های مشترک،
مشارکت مدنی در بین شهروندان نهادینه میشود و به بهبود
حکمرانی کمک میکند.

 )1993لذا برای سرمایه اجتماعی از دو شاخص زیر استفاده
شده است.
 )9اعتماد ( :)Trustدر این شاخص این سوال مطرح
است که آیا اکثر مردم به هم اعتماد دارند یا نه ؟
برای شاخص اعتماد از دو ارزش  9و  9استفاده شده
است .به این معنی که اگر اعتماد در بین مردم وجود دارد
ارزش  9و اگر اعتماد وجود ندارد ارزش  9تعلق گیرد.
 )9عضویت در انجمن های داوطلبانه ( Membership
 :)in voluntary organizationدر این شاخص این سوال
مطرح است که آیا نهادها و یا سازمان های مدنی و داوطلبانه
در کشور فعال اند یا غیر فعال ؟برای این شاخص از سه
ارزش صفر ،یک و دو استفاده شده است .به این معنی که
اگر در یک کشوری این نهادها و سازمان های داوطلبانه
فعال اند ارزش  ،9اگر غیر فعال میباشند ارزش  ،9و اگر در
یک کشوری اصال این سازمان ها وجود نداشته باشد ارزش
صفر تعلق میگیرد.
بر طبق مباحث تئوریک ،چون اعتماد و عضویت در
نهادهای مدنی اثر مثبت افزایش دارند لذا برای محاسبه ی
سرمایه اجتماعی این دو شاخص را با هم ترکیبب کرده و
این کار با ضرب کردن این دو شاخص باهم ،شاخص سرمایه
اجتماعی استخراج شده است)Putnam 1993 , 2000( .
و بر طبق مباحث تئوریک ،چون اعتماد و عضویت در
نهادهای مدنی اثر مثبت افزایش دارند.لذا برای محاسبه ی
سرمایه اجتماعی این دو شاخص را با هم ترکیبب کرده و
این کار با ضرب کردن این دو شاخص باهم ،شاخص سرمایه
اجتماعی استخراج شده است.)Putnam 1993 , 2000( .
که این شاخص ها از نظر سنجی پیمایش نگرش ها و ارزش
ها در جهان ( 39)WVSگرفته شده است
در مطالعه ی حاضر از چهار متغیر کنترل استفاده شده
است که عبارتنداز :دموکراسی ،درآمد سرانه ،اندازه جمعیت
و پراکندگی جمعیت.
بر این اساس برای بیان اثر سرمایه اجتماعی بر
حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه از مدل زیر
استفاده شده است:

در این معادله soccap ،شاخص سرمایه اجتماعی که
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محاسبات پژوهش:
براساس بحث های انجام شده در باال ،بانک جهانی شش
شاخص را برای حکمرانی خوب معرفی میکند .که
عبارتنداز :کنترل فساد ،کارایی و اثر بخشی دولت ،حاکمیت
قانون ،کیفیت قوانین و مقررات ،ثبات سیاسی و عدم
خشونت ،حق اظهار نظر و پاسخگویی.
در مطالعه حاضر برای حکمرانی خوب از چهار شاخص:
«کنترل فساد ،کارایی و اثر بخشی دولت ،حاکمیت قانون،
کیفیت قوانین و مقررات» استفاده شده است .چون شاخص
سرمایه اجتماعی رابطه ی نزدیکی با این متغیرها دارد.
(.)Putnam 1993
در این پژوهش برای سرمایه اجتماعی از دو شاخص
«اعتماد  »91و «مشارکت در نهادهای مدنی (عضویت در
سازمان های داوطلبانه)  »31استفاده شده است.باتوجه به
هدف این مطالعه ،سرمایه اجتماعی عبارت است از :اعتماد،
هنجارها ،و شبکه های ارتباطی که هماهنگی ها و همکاری

ها را قادر میسازدNarayan 1999 and Putnam ( .

 / 01ایمان میرزا آقانسب گردرودباری و مهدی تقوی
با ضرب کردن شاخص اعتماد در شاخص مشارکت در نهادهای مدنی است polity ،دموکراسی ln_gdp ،درآمد سرانهop ،

باز بودن اقتصادln_pop ،اندازه ی جمعیت و  densپراکندگی جمعیت میباشند.
 Good governanceشاخص حکمرانی خوب میباشد که در این مطالعه از چهار شاخص کنترل فساد ،کارایی و اثر بخشی
دولت ،حاکمیت قانون ،کیفیت قوانین و مقررات استفاده شده است .یعنی در این پژوهش برای بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر
حکمرانی خوب چهار معادله وجود دارد .لذا دوره زمانی این پژوهش از سال های  9111 – 9191و دوره مکانی آن برای
کشورهای در حال توسعه (آرژانتین ،برزیل ،چین ،مصر ،هند ،ایران ،اردن ،کره جنوبی ،مالزی ،پاکستان ،روسیه ،آفریقای
جنوبی ،ترکیه و ونزوئال) میباشد .این کشورها براساس حداکثر اطالعات موجودبرای شاخص سرمایه اجتماعی انتخاب شده اند.
چهار معادله عبارتنداز:

در این معادلهcontorol of corruption ،بیانگر کنترل فساد میباشد.

در این معادله  government effectivenessبیانگر کارایی و اثر بخشی دولت میباشد.

در این معادله rule of law ،بیانگر حاکمیت قانون است.

در این معادله regulatry quality ،بیانگر کیفیت قوانین و مقررات میباشد.
برای برآورد مدل ،ابتدا نتایج حاصل از آزمون های چاو و ضریب الگرانژ ،برآورد الگو به روش داده های تلفیقی را رد
میکند .سپس با استفاده از آزمون هاسمن ،آماره کای – دو محاسبه شده ،نشان دهنده ی تایید روش اثر ثابت برای الگو
میباشد .و در نهایت مدل منتخب به روش رگرسیون داده های تلفیقی 39مورد برآورد قرار گرفته است.
جدول  :0آزمون چاو ،ضریب الگرانژ و آزمون هاسمن (برای معادله اول)
آماره t

P-Value

نتيجه

آزمون چاو

74.14

0.0000

اثر ثابت

آزمون ضریب الگرانژ

767.19

0.0000

اثر تصادفی

آزمون هاسمن

26.95

0.0008

اثر ثابت

منبع تحقیق :محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزار stata 12
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جدول  :0آزمون چاو ،ضریب الگرانژ و آزمون هاسمن (برای معادله دوم)
آماره t

P-Value

نتيجه

آزمون چاو

107.67

0.0000

اثر ثابت

آزمون ضریب الگرانژ

842.22

0.0000

اثر تصادفی

آزمون هاسمن

52.52

0.0000

اثر ثابت

منبع تحقیق :محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزار stata 12

جدول  :3آزمون چاو ،ضریب الگرانژ و آزمون هاسمن (برای معادله سوم)
آماره t

P-Value

نتيجه

آزمون چاو

125.15

0.0000

اثر ثابت

آزمون ضریب الگرانژ

972.06

0.0000

اثر تصادفی

آزمون هاسمن

311.25

0.0000

اثر ثابت

منبع تحقیق :محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزار stata 12
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جدول  :1آزمون چاو ،ضریب الگرانژ و آزمون هاسمن (برای معادله چهارم)
P-Value

نتيجه

آزمون چاو

71.84

0.0000

اثر ثابت

آزمون ضریب الگرانژ

797.30

0.0000

اثر تصادفی

آزمون هاسمن

31.04

0.0000

اثر ثابت

آماره t

منبع تحقیق :محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزار stata 12

جدول  :5نتایج حاصل از برآورد الگوها برای کشورهای درحال توسعه ()9111 – 9191
متغير

ضرایب مدل اول

ضرایب مدل دوم

ضرایب مدل سوم

ضرایب مدل چهارم

کنترل فساد

کارایی و اثربخشی

حاکميت قانون

کيفيت قوانين و

وابسته
متغير مستقل

مقررات

دولت

Soccap

0.429925

0.153557

0.030152

0.196257

Polity

0.005257

0.000898

0.009589

0.015268

Ln_gdp

0.076929

0.262178

0.111407

0.231020

Ln_pop

-1.170415

-0.309769

-0.082151

-0.128086

OP

0.001134

-0.000501

-0.002236

6.75E-05

Dens

-0.005107

-0.003483

0.001275

-0.011629

R2

0.937867

0.958361

0.970899

0.950152

 R2تعدیل شده

0.931654

0.954197

0.967989

0.945167

آماره F

150.9452

230.1583

333.6362

190.6086
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 تمامی اعداد در سطح  % 11معنادار هستندبراساس جدول ( ،)5میتوان نتایج برآورد را به صورت
زیر بیان کرد:
 )9مدل اول :در این مدل برآورد اثر سرمایه
اجتماعی بر کنترل فساد برای کشورهای درحال توسعه
صورت گرفته است .همانطور که مشاهده میشود ،ضریب
سرمایه اجتماعی مثبت و معنادار میباشد .یعنی اگر سرمایه
اجتماعی یک درصد افزایش (کاهش) یابد ،با ثابت بودن
سایر شرایط ،کنترل فساد  0.42درصد افزایش (کاهش)
مییابد .به همین ترتیب ضرایب دموکراسی ،درآمد سرانه و
باز بودن اقتصاد مثبت و معنادار میباشند .ولی ضرایب اندازه
ی جمعیت و پراکندگی جمعیت منفی و معنادار میباشند.
 )9مدل دوم :در این مدل برآورد اثر سرمایه
اجتماعی بر کارایی و اثر بخشی دولت برای کشورهای در
حال توسعه صورت گرفته است .همانطور که در جدول
مشاهده میشود ،ضریب سرمایه اجتماعی مثبت و معنادار
میباشد ،یعنی اگر سرمایه اجتماعی یک درصد افزایش
(کاهش) یابد ،با ثابت بودن سایر شرایط ،کارایی و اثر بخشی
دولت  0.15درصد افزایش (کاهش) مییابد .به همین

ترتیب ضرایب دموکراسی و درآمد سرانه ،مثبت و معنادار
میباشد ولی ضرایب باز بودن اقتصاد ،اندازه جمعیت و
پراکندگی جمعیت ،منفی و معنادار میباشند.
 )3مدل سوم :در این مدل ،برآورد اثر سرمایه
اجتماعی بر حاکمیت قانون برای کشورهای درحال توسعه
صورت گرفته است .همانطور که در جدول مشاهده میشود،
ضریب سرمایه اجتماعی مثبت و معنادار میباشد .یعنی اگر
سرمایه اجتماعی یک درصد افزایش (کاهش) یابد ،با ثابت
بودن سایر شرایط ،حاکمیت قانون  0.03درصد افزایش
(کاهش) مییابد .به همین ترتیب ضرایب دموکراسی ،درآمد
سرانه و پراکندگی جمعیت ،مثبت و معنادار میباشد ولی
ضرایب اندازه جمعیت و باز بودن اقتصاد منفی و معنادار
میباشد.
 )4مدل چهارم :در این مدل ،برآورد اثر سرمایه
اجتماعی بر کیفیت قوانین و مقررات در کشورهای درحال
توسعه صورت گرفته است .همانطور که در جدول مشاهده
میشود ،ضریب سرمایه اجتماعی مثبت و معنادار میباشد.
یعنی اگر سرمایه اجتماعی یک درصد افزایش (کاهش) یابد،
با ثابت بودن سایر شرایط ،کیفیت قوانین و مقررات 0.19
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درصد افزایش (کاهش) مییابد .به همین ترتیب ضرایب
دموکراسی ،درآمد سرانه و باز بودن اقتصاد مثبت و معنادار
میباشند ولی ضرایب اندازه جمعیت و پراکندگی جمعیت
منفی و معنادار میباشند.
نتيجه گيری:
در مطالعه ی حاضر ،تجزیه و تحلیل داده ها برای
کشورهای درحال توسعه برای سال های 0991 – 0202
صورت گرفته است .و همانطور که در قسمت قبل دیدیم،
سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر مهم بر روی حکمرانی
خوب تاثیر گذار است .در واقع این گونه است که ،باال رفتن
سرمایه اجتماعی ،باعث بهتر شدن حکمرانی میشود.
براساس نتایج بدست آمده از برآورد مدل ها میتوان
بیان کرد که در کشورهای درحال توسعه سرمایه اجتماعی
به عنوان یک متغیر مهم میتواند بر روی حکمرانی تاثیر
بگذارد .لذا همانطور که برآورد مدل ها نشان میدهد،
سرمایه اجتماعی بر روی چهار شاخص حکمرانی تاثیر مثبت
و معناداری دارد.
بنابراین براساس بحث های انجام شده در باال میتوان
بیان کرد که سرمایه اجتماعی شرط الزم برای حکمرانی
خوب است .یعنی اینکه با افزایش سرمایه اجتماعی در
جامعه و باال رفتن اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی
شهروندان ،همکاری و تعامل دولت و مردم افزایش مییابد و
تناسب اقتدار دولت و جامعه ی مدنی با تمرکز زدایی از
قدرت ایجاد خواهد شد .لذا حکمرانی خوب در کشور
نیازمند توازن قدرت میان دولت و جامعه مدنی است ،یکی از
شرایط علی این توازن را میتوان در تقویت و افزایش سرمایه
اجتماعی جست و جو کرد.
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پيشنهادات:
براساس نتایج بدست آمده در باال ،میتوان پیشنهادات
زیر را ارائه کرد:
 )0همانطور که در فصل های قبل گفته شد ،یکی از
عواملی که میتواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی در
یک کشور شود ،دولت میباشد .به طوریکه نقش دولت
در ترویج ،ممانعت و یا تخریب سرمایه اجتماعی بسیار
مهم میباشد برای مثال ممکن است در یک کشوری
سیستم های خود مختار وجود انجمن های داوطلبانه
را تحمل کنند ولی ممکن است این انجمن ها به
صورت کامل آزاد نباشند .در این صورت افراد جامعه
به دلیل ضررها و یا ممانعت شخصی حاضر به پیوستن
به این انجمن ها نیستند لذا دولت میتواند با تغییر

دادن این سیستم ها ،فعالیت هایی را شکل دهد که
مدنی و داوطلبانه به نظر برسند و آن را اجباری
ساخته که باعث پیوستن شهروندان به این انجمن ها
شود.
 )0سرمایه اجتماعی به مشارکت فعال شهروندان در
سیاست منجر میشود و این فرصت را برای شهروندان
فراهم میکند که در تصمیم گیری ها مشارکت فعالی
داشته باشند .لذا یکی از عواملی که باعث گسترش
سرمایه اجتماعی در یک کشور میشود ،باید تعداد
سازمان های بین المللی NGO ،ها و ....را افزایش داد
تا بتوان از نظرات شهروندان استفاده کرد .به طوریکه
در پرتو این تعامالت ،شهروندان عقالنی و فضای
جامعه در سطح نخبگان ،رقابتی میشود.
 )3یکی از عوامل بسیار مهمی که میتواند باعث
گسترش سرمایه اجتماعی در یک کشور شود ،گروه ها
و گردهمایی های جوانان میباشد .یعنی اینکه بتوان
شرایطی ایجاد کرد که اعتماد و شوق مشارکت در این
انجمن های داوطلبانه افزایش یابد .با افزایش این کار،
هزینه های اجرای قوانین و سیاست های حکومت
کاهش مییابد .بدین نحو که با افزایش سرمایه
اجتماعی از این طریق و تعامل دولت با مردم در پروژه
های مشترک ،فضیلت مدنی در بین شهروندان نهادینه
شده و به بهبود حکمرانی کمک میکند .در واقع
تبادل ارتباطات ،اعتماد و انرژی بین دولت و
شهروندان به باال رفتن کارایی جامعه و دولت منجر
میشود که پیامد آن حکمرانی خوب میباشد
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حکمرانی خوب شامل شش شاخص میباشد که از چهار
 حاکمیت، کارایی و اثربخشی دولت، کنترل فساد،شاخص
 کیفت قوانین و مقررات استفاده شده است،قانون

The Worldwide Governance
Indicators (WGI)

9 و اگر ندارند عدد9 اگر مردم به هم اعتماد دارند عدد

World Values Survy(WVS)

متغير

نام

حکمرانی خوب

CC
GE
RL
RQ

اعتماد

Trust

عضویت در انجمن های

 و اگر9  اگر فعال نیستند عدد9 اگر سازمانها فعالند عدد
.این سازمانها وجود ندارند عدد صفر

World Values Survy(WVS)

ضرب شاخص های اعتماد و عضویت در سازمانهای
داوطلبانه

World Values Survy(WVS)

سرمایه اجتماعی

Soccap

World Development
Indicator(WDI)
World Development
Indicator(WDI)
World Development
Indicator(WDI)
World Development
Indicator(WDI)

باز بودن اقتصاد

OP

درآمد سرانه

Ln_gdp

تراکم جمعيت

Dens

اندازه جمعيت

Ln_pop

Polity IV

دموکراسی

Polity

GDP مجموع صادرات و واردات به

این شاخص براساس قدرت خرید میباشد
به تعداد افراد در کیلومتر مربع
کل ساکنین یک کشور
درجه دموکراسی (دموکراسی کامل منهای حکومتهای
)استبدادی

داوطلبانه

Vol_any

 معرفی متغیرها:1 جدول
یادداشتها
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) 4 ،  فنی و تحصیلی،  ) سازمانهای هنری3 ، ورزشی و سرگرمی
،  ) سازمانهای محیطی6 ،  ) سازمانهای سیاسی5 ، اتحادیه های کارگری
 ) و هرنوع از این9 ،  ) موسسات خیریه8 ،  ) انجمنهای حرفه ای7
سازمانها
34

.world values surveys
32
.Panel Data

1

. Diouf et al ( 1989 )
. Good Governance
3
. Social Capital
4
. Hani Fan
5
.Fukuyama
6
.Informal Values or Norms
7
.Laumanm Edward
8
.Sandfur Rebecca
9
.M.Schiff
13
.African Development Bank
14
.Sound Governance
12
.Strategic Vision
13
.Voice and Accountability
14
.Political Instability and Voice
15
.Government Effectiveness
16
.Regulatory Quality
17
.Rule of Law
18
. Contorol of Corruption
19
.Paxton
2
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.Denise
21
.David Eston
22
.Alomond and Verba
23
.Grootart
24
.Deker and Uslaner
25
.Newton
26
.Mafunisa
27
.Maclaren
28
.Sampson and etal
29
.Trust
33
. Membership in voluntary organization
 ) سازمانهای2 ،  ) سازمانهای مذهبی1 :  این سازمانها عبارتنداز.33

