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جامعه آماري پژوهش شـامل  . استبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب  ،هدف پژوهش حاضر

نفـر   380تهران می باشد که از آن میان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  دانشجویان جوانکلیه 

در مبانی نظري از نظریه هاي مرتبط با ایـن حـوزه    .با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین شدند

یـک بررسـی    ،نظـر نـوع هـدف   از ایـن تحقیـق   . طراحی گردید ده شد و در پایان، مدل نظري تحقیقاستفا

از نظـر روش   .کاربردي، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی، یک بررسی مقطعی است

کـه بعـد از بـرآورد     -اسـتاندارد کمی و از نوع همبستگی می باشد که با پیمایش و ابزار پرسشـنامه   ،شناسی

داده هاي تحقیق بعد از گـرد آوري  . ستصورت گرفته ا -اعتبار و روایی، در بین پاسخگویان توزیع گردید

در دو سطح آمار توصیفی و آمار استباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتـه   Spss18با استفاده از نرم افزار 

بـا میـزان   ( ی بـر حکمرانـی خـوب   نتایج حاکی از آن است که فرضیه مبنی بر تاثیر سـرمایه اجتمـاع  . است

=0/931 866/0 و=R2  وSig=0/000 ( درصدي سرمایه اجتمـاعی در پـیش    86تایید شد و بیانگر قدرت

از بین فرضیات تایید شده دال بر تـاثیر ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی، سـرمایه       .بینی حکمرانی خوب بوده است

درصد توان پیش بینی کنندگی تغیرات  58داراي ) Sig=0/000و  R2=586/0و  =0/765میزان با(ساختاري

یه اجتمـاعی بـر ابعـاد حکمرانـی خـوب      ت و از بین فرضیات مبنی بر تـاثیر سـرما  حکمرانی خوب بوده اس
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و  R2=385/0و  =0/620بـا میـزان  (بیشترین توان تبیین کنندگی سرمایه اجتماعی براي بعد نتیجـه گرایـی  

Sig=0/000  ( درصد بوده است 38با.  

  

اختاري، اثربخشـی نقـش و   سـ ، سـرمایه  نتیجـه گرایـی  ، حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی :واژگان کلیدي
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   مقدمه

در بیشـتر   هـا  حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و ایده آل همواره هدفی مهم در زندگی انسان

جوامع همیشه در پی دست یابی به وضعیت مطلوب بوده و براي نیـل بـه آن    ،از این رو .جوامع بوده است

برنامه هاي توسعه نیز براي رهایی از وضعیت نامطلوب جامعه به وضـعیت مطلـوب    .برنامه ریزي کرده اند

  .صورت گرفته است و تحقق توسعه موزون در یک جامعه نیازمند ارائه و پیاده کردن الگوهاي مناسب است

موضوعی تازه در ادبیات توسعه است کـه در دو دهـه    به عنوان یکی از الگوهاي یاد شده، 1حکمرانی خوب

سطوح درن و برنامه ریزان ر در علوم مختلف وارد شده و مورد توجه و بررسی کارشناسان و پژوهشگرااخی

  .گوناگون قرار گرفته است

در سال  3برنامه توسعه سازمان مللو   2توسط بانک جهانی ،حکمرانی خوب به عنوان الگویی تازه در توسعه

بر اساس تعریف برنامه عمران سازمان . وارد مبانی نظري مدیریت، توسعه و حاکمیت گردید مطرح و 1989

مدیریت امور عمومی براي حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و  :ملل، حکمرانی خوب عبارت است از

  ).392:1992استو،(عادالنه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت داري

نسخه از پیش تعیین شده اي دواي درد کشورها نیست و تنهـا مـردم یـک کشـور      در حکمرانی خوب، هیچ

حکمرانی خوب  .)1383میدري و خیرخواهان، (هستند که می توانند مسیر رسیدن به توسعه را انتخاب کنند

ایـن الگـو، نـه    . به خودي خود شکل نمی گیرد و علل و عوامل گوناگونی در شکل گیري آن نقـش دارنـد  

ک بخش یا بعد، بلکه الگویی فراگیر است که وجود آن در همه بخش هاي یک جامعه ضرورت محدود به ی

حکمرانی خـوب بـه عنـوان الگـویی     ". دارد و تحقق آن به هماهنگی و آمادگی همه بخش ها نیازمند است

وصـی و جامعـه مـدنی بـه     نوین در توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش، دولت، بخش خص

روابط هم افزا بین بازیگران و همکاري و همراهی آنان با یکدیگر تضمین  ،در چنین وضعیتی .شمار می رود

این روابط مناسب می تواند در قالب سرمایه اجتماعی ). 1385الوانی،(کننده حکمرانی خوب در جامعه است

خود در توسعه همه جانبـه  که به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندي هاي یک جامعه تعریف شود 

د یجاي امینههازند امیتواه، توسعهخوي و قورن، لتی مداه دومستحکم به همراستفاده کنند و جامعـه مـدنی   

 "دسیب ممکن به پیش ببرن و آمازبا کمترین را نتیجه توسعه همه جانبه ب و در نی خواحکمر
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وضوعاتی است که با هدف توسعه یافتگی حکمرانی خوب یا شایسته یکی از م ،از این رو  ).1:1391رزمی،(

بـا اسـتقرار اجـزاي     ،بـه عبـارتی   ؛و توازن جامعه در مسیر بهبود و توسعه دنبال و به کار گرفتـه مـی شـود   

  . حکمرانی خوب، می توان زمینه الزم را براي پویایی جامعه و حرکت آن به سمت توسعه فرهم کرد

تر، انسانی تر و عادالنه تر برخوردار باشـد، نحـوه مـدیریت     به هر اندازه جامعه از روابط اجتماعی مطلوب

بـا همبسـتگی، وفـاق،     ]و سیاسـی [جامعه مطلوب تر و مشارکت مردمی در امور و فعالیت هـاي اجتمـاعی  

و [بر عکس، هـر انـدازه روابـط اجتمـاعی    . صورت می گیرد ]و سیاسی[همکاري و همیاري بهینه اجتماعی 

بر بنیان زور، سلطه گري، حیله و تزویر شکل گرفته و تداوم یابد، امور و فعالیت هاي اجتماعی در   ]سیاسی

جامعه با مسائل، مشکالت، تنگناها و بحران هایی از قبیل بحران مدیریت  و مشارکت هاي مردمـی مواجـه   

جتمـاعی، سیاسـی و   از سوي دیگر، به هر نسبتی که جامعـه از نظـر توسـعه و تکامـل فرهنگـی، ا     . می شود

از پیچیدگی هاي بیشـتري برخـوردار و روابـط اجتمـاعی      ،اقتصادي مراحل پیشرفته تري را طی کرده باشد

اعمال مدیریت  ،در نتیجه. داراي کنش و واکنش ها و ارتباطات متقابل عمیق تر و درهم تنیده تري می شود

ق، قانونمندي ها، ضوابط و مقـررات دقیـق   و مشارکت مردمی در امور و فعالیت هاي اجتماعی به نظم و نس

پیدایش چنین شرایطی در هر جامعه به قانونمند شدن رفتار و . تر، مدون تر و فراجناحی تر نیاز پیدا می کند

-161:1386سـیف اللهـی،  (که از شاخص ها و ویژگی هاي جامعه مـدنی اسـت   روابط اجتماعی می انجامد

160.(  

ست که مهـم تـرین   ادي در زمینه حکمرانی خوب روبروسعه با مسائل زیایران به عنوان کشوري در حال تو

آنها قانون گریزي و فساد فزاینده در الیه هاي مختلف جامعه به ویژه مسئوالن است و همین امر افـزون بـر   

و با شکسـت روبـرو مـی کنـد، در سـطح       می کشدآنکه جریان توسعه و پایداري آن را در کشور به چالش 

بهبود و برون رفت از این وضعیت . لمللی نیز تابلویی زشت از ایران را به جهانیان می نمایاندجهانی و بین ا

نامطلوب نیازمند فراهم ساختن بسترها و برنامه ریزي در عرصه هایی اسـت کـه از نقـش و ضـریب تـاثیر      

تقویـت  ن میـان،  در ای. باالیی در ایجاد مطلوبیت و به عبارتی توسعه متوازن و حکمرانی خوب برخوردارند

اقشار تحصیل کـرده همچـون دانشـگاهیان جامعـه نقشـی      میان و بخصوص  جامعه مدنی 1سرمایه اجتماعی

توسعه در ایران همچنان ناموزون و ناپایدار حرکت  . دارد را در پیاده نمودن حکمرانی خوب پررنگ و موثر

نیـافتگی و مصـادیقی بـراي توسـعه     که نمونـه هـاي توسـعه    شده است  می کند و مسائلی در جامعه ایجاد

  .حکمرانی بد هستند تا حکمرانی خوب
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شاخص هـاي حکمرانـی خـوب     لحاظ خالء و چالش هاي بسیاري به هم اکنون جامعه ایران درگیر مسائل

 شـد،  منتشـر  هـا  رسانه از قضایی کالن هاي پرونده مورد در اخیر هاي سال در که اخباري بر مروري .است

 امـوال  و امکانـات  از گیـري  بهره در گرایی خاص و ساالري رابطه رانت، اقتصادي، فساد که دهد می نشان

 و کشیده چالش به را کشور سیاست و اقتصاد اداري، نظام که است موضوعاتی خبرسازترین ملی، و عمومی

 از اقتصـادي  انحصـارگري  .اسـت  داشته دنبال به کشور در عدالت اجراي و توزیع به نسبت را مردم بدبینی

 هاي فساد. است بوده آفرین لهئمس همواره کشور در مردم نیاز مورد و اساسی کاالهاي تا کالن هاي فرصت

 هـاي  فیش ها و صندوق ها، بانک در اختالس بازگشت، بدون کالن هاي وام میلیاردي، هزار چند اي شبکه

 بـه  هـم  جامعـه  مختلـف  هاي الیه در که است هایی انحصارگري از مصادیقی ،نجومی اصطالح به حقوقی

عـدالت   تحقـق  برابـر  در سـدي  کـه  اي لهئمسـ ؛ شـود  مـی  مشاهده افقی صورت به هم و عمودي صورت

  .رود می شمار به اجتماعی هاي آسیب و مسائل از بسیاري ریشه ،این بر عالوه و است اقتصادي -اجتماعی

 اي برنامه ،سیاسی و تحقق حکمرانی خوب ، اجتماي واقتصادي مشکالت رفع و فساد با مبارزه کلی طور به

 تـا  سیاسـی  سـاختار  از اعم جامعه عمومی اراده و مشارکت تعهد، صورت درو  است گام به گام و فرآیندي

  .ممکن می شود عادي شهروندان تا دانشگاهی نخبگان از و خصوصی بخش

مدنی، مـدیریت مشـارکتی،   مطالعه و بررسی این موضوع که جامعه ما تا چه حدودي از مشارکت مردمی و 

در اداره امور جامعه برخوردار است و زمینه هاي شکل گیري و تعمیم جامعه مـدنی   ...مدیریت متولی گرا و

 -قانونمند در ایران و توسعه پایدار و موزون تا چـه حـدودي فـراهم اسـت و چـه پیشـنهادهاي راهبـردي       

 ستاربردي در شرایط کنونی جامعه ماک -ث راهبرديه داد، یکی از مباحئمی توان ارا زمینهکاربردي در این 

  ).158 :همان(

 1لین .، به شدت مورد توجه محققان و دانشگاهیان قرار گرفت90سرمایه اجتماعی مفهومی است که در دهه 

وي سـرمایه اجتمـاعی را سـرمایه    . انسانی، فرهنگـی و اجتمـاعی  : از سه نوع سرمایه نام برده است) 1999(

این نوع از سرمایه را می توان شـبکه مبتنـی بـر    . روابط اجتماعی با انتظار بازگشت سود می داندگذاري در 

    سرمایه اجتمـاعی، اقـدامات جمعـی و روابـط اجتمـاعی را تسـهیل       . تتماد متقابل میان آحاد جامعه دانساع

 2سـالمت جهـانی   بـه عقیـده سـازمان   . می کند و به افزایش مشارکت اجتماعی و همکاري مردم می انجامد

ایـن مقولـه بـه    . ، سرمایه اجتماعی نمایانگر درجه انسجام اجتماعی است که در جوامع وجـود دارد )1998(
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فرآیندهاي بین افراد اشاره دارد که به ایجاد شبکه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی می پردازد و همـاهنگی و  

  ).186:1394طبرسا،(کاري براي منافع را تسهیل می کندهم

اسـت و ایـن    اخیـر بـه دالیلـی رو بـه کـاهش      به نظر می رسد سرمایه اجتماعی در دو دهه در جامعه ایران

موضوع می تواند در ارتباط با فرآیند توسعه و انسجام اجتماعی پیامدهاي منفـی و جبـران ناپـذیري داشـته     

براي التیام بخشیدن به لذا باید با یک رویکرد سیستمی، همه افراد و شهروندان و گروه هاي اجتماعی  .باشد

انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد سازي بین حکومت و جامعه و بین گروه ها با یکـدیگر و بـین   

  ). 90:1393سردارنیا،( افراد با یکدیگر، تالش جدي داشته با شند و هم افزایی کننند

نصـر   ،)1390( سـاعی و همکـاران   ،)1388( کمیجانی و سالطین ،)1388( سردارنیا بر اساس نتایج پژوهش

 طبرسـا و همکـاران  ، )1391( بیدختی و همکـاران ، )1390( سامتی و همکاران، )1390( اصفهانی و دیگران

بودن سرمایه اجتمـاعی و  سرمایه اجتماعی و پایین ه می توان گفت ک )1394( صادقی و همکارانو ) 1394(

بـا توجـه بـه     مـردم ایـران  به عـالوه،  . ان استعدم تحقق حکمرانی خوب از جمله مسائل اصلی جامعه ایر

نی از سرمایه اجتماعی از سطح پایی گستردگی ارتباطاتشان در عصر حاضر و دسترسی آنها به وسایل ارتباطی

کـه  ) 1387( و همینطـور شـعبانی و سـلیمانی   ) 1385( سعادت حقیق؛ به طوري که یافته هاي تبرخوردارند

مـی باشـد، مویـد    ) 100از ( 43/58استان هاي کشـور و میـانگین   بیانگر پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی 

با نگاهی به تحقیقات انجام شده با محوریت حکمرانی خـوب نیـز مـی تـوان گفـت کـه        .همین گفته است

و محقق شدن آن نیازمند مولفه هاي بسیاري است کـه یکـی از   ب در ایران محقق نشده است حکمرانی خو

  . مهمترین آنها باال بردن سرمایه اجتماعی می باشد

هاي آماري بانک جهانی، شاخص کیفیت حکمرانی در کشورهاي توسـعه یافتـه اي ماننـد     براساس گزارش

درحال توسعه اي مانند کره این شاخص در کشورهاي . است 91آلمان  و 97، سوئد  96، نروژ  96دانمارك 

 60/37، ایـران  64/39، روسیه 32/45، هند 12/50، برزیل 76/50، ترکیه  53، تایلند  62، مالزي 3/71جنوبی

بـر  ). 2010هاي آماري بانک جهـانی،   گزارش(است 38/15نیجریه  و 3./8، عراق 28، پاکستان 38نستان ارم

و همین آمـار خـود چراهـاي     واحد است 60شور سوئد بیش از تفاوت امتیاز کشور ایران با ک ،پایه این آمار

  .زیادي ایجاد کرده است و ضرورت انجام این پژوهش را براي پژوهشگر آشکارتر می سازد

تفسـیر   ،، نبـود پاسـخگویی  وجود آمارهایی از این دست و همچنین وجود مسائلی همچون قـانون گریـزي  

نبود شفافیت،گسترش فساد، نبودن تعهد و مسوولیت پذیري و قوانین به نفع خود در بین مردم و مسووالن، 

بـا توجـه بـه نیـاز بـه  الگـوي        ،از این رو. به طور کلی نبود حکمرانی خوب از مسائل حاد در جامعه است
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مورد حکمرانی خوب  موثر برعوامل که نقش  عه، ضرورت داردحکمرانی خوب و اهمیت این الگو در جام

در پـژوهش حاضـر بـه دنبـال     . سرمایه اجتمـاعی اسـت  که از جمله این عوامل د بررسی و مطالعه قرار گیر

و کـدامیک از ابعـاد    تماعی بر حکمرانی خـوب تـاثیر دارد  آیا سرمایه اجپاسخگویی به این سوال هستیم که 

   سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب نسبت به دیگر ابعاد اولویت دارند؟

بررسی و تبیین تاثیر سرمایه اجتمـاعی بـر    : این پژوهش عبارت است از هدف ،با توجه به سواالت فوقلذا 

و اولویتبندي ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی و حکمرانـی خـوب بـه صـورت        و بررسی تفاوت حکمرانی خوب 

  . جداگانه

  پیشینه پژوهش

در مورد سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب پژوهش هاي چندي در داخل و خارج از کشـور انجـام شـده    

   .به اختصار اشاره می شودست که در اینجا به برخی از پژوهش هاي مرتبط ا

بررسی ارتباط حکمرانی خـوب و سـرمایه اجتمـاعی در    "در پژوهشی با عنوان ) 1394( صادقی و همکاران

با استفاده از روش پیمایشی به این نتیجه رسیده انـد کـه مولفـه هـاي      "شرکت توزیع نیروي برق استان قم

مستقیم بـا   و ارتباط معنادار ،حکمرانی خوب قابلیت پیش بینی سرمایه اجتماعی را دارند و زمامداري خوب

با استفاده از روش پیمایشـی بـه بررسـی تـاثیر حکمرانـی      ) 1394(طبرسا و همکاران .سرمایه اجتماعی دارد

نتـایج پـژوهش    .سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی پرداختنـد  خوب بر

حاکی از تاثیرگذاري حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی بوده است و از میان ابعـاد حکمرانـی خـوب نیـز     

در پژوهشی بـا   )1393(صالحی و همکاران .حاکمیت قانون بیشترین تاثیر را بر سرمایه اجتماعی داشته است

به این نتیجه رسیده اند که رابطه معناداري  "رابطه بین سرمایه و حکمرانی مطلوب شهري نسیم شهر"عنوان 

افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان  ،بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی مطلوب شهري وجود دارد؛ به عبارتی

نتـایج پـژوهش میـرزا     .افرایش می دهدنی مطلوب شهري را در محدوده مورد مطالعه شاخص هاي حکمرا

سرمایه اجتمـاعی و حکمرانـی خـوب کـه در بـین کشـورهاي درحـال        "با عنوان ) 1393( آقانسب و تقوي

با استفاده از روش داده هاي تابلویی انجام گرفته حاکی از آن اسـت کـه سـرمایه    که  ")1996-2010(توسعه

سـرمایه  "در پژوهشی با عنوان ) 1392(خدائی .معنادار داردی خوب تاثیر مثبت و اجتماعی بر روي حکمران

با استفاده از روش پیمایشی به این نتیجـه رسـیده    "اجتماعی و حکمرانی مطلوب شهري در دو شهر اردبیل

ــی خــو  ــین ســرمایه اجتمــاعی و حکمران ســاعی و  .ب رابطــه مثبــت  ومســتقیم وجــود دارداســت کــه ب
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سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب را  )2000-2008(ي بین کشوريطبیقی فازدر تحلیل ت) 1390(همکاران

درصـد از فضـاي حکمرانـی خـوب را      72بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که سرمایه اجتماعی، 

   بیـان   "اثر سرمایه اجتماعی بـر حکمرانـی خـوب   "با عنوان  یدر پژوهش) 1388( سردارنیا .پوشش می دهد

تماعی با آموزش دادن شهروندان در زمینه هاي مشـارکتی و حکمرانـی، راهـی بـراي     می کند که سرمایه اج

برداشت از حکومت در عرض و کنار اجتماعات فراهم می سـازد و ایـن نکتـه را برجسـته مـی سـازد کـه        

به گونـه فشـرده نقـش     همچنین،. حکومت در انحصار کسانی ویژه نیست و باید شهروندان پاسخگو باشند

عی در پیوند با حکمرانی خوب را عبارت از کاآمدي و پاسخگویی حکومت در برابر خواست سرمایه اجتما

هاي و نقدهاي سرمایه اجتماعی، زمینه سازي براي نزدیکی و تعامل بیشتر میـان شـهروندان و حکومـت و    

 عنوان با در تحقیقی ) 2014 ( 1واالراج ابراهیم واتی .میان شهروندان می داند گسترش دادن فضایل مدنی در

 هـاي  لبنان در میـان شـرکت   دولت به عمومی اعتماد بر خوب حکومتداري هاي شیوه تأثیر تجربی بررسی"

 شیوه ند کهبه این نتیجه رسید SEM و SPSS افزار نرم از و با استفاده پیمایش روش با "بیروت در کوچک

) 2013( 2ریتـر . دارد لبنان در دولت به مردم عمومی اعتماد بر معناداري و مثبت تاثیر ،خوب حکمرانی هاي

کشور عضو اتحادیه اروپا پرداختـه   27در پژوهشی به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در 

 .داردرابطه معنادار و مثبتی وجـود   ،و به این نتیجه رسیده است که بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب

   بیـان    "رابطه بین سـرمایه اجتمـاعی و حکمرانـی خـوب    "عنوان با  یدر تحقیق) 2013( 3دوفور و همکاران

می کنند که منابع حاصل از محیط هاي اجتماعی متعدد، تاثیر درخور توجهی بر دسـتاوردهاي آکادمیـک در   

یکی از عوامل مهم و موثر که به نظر می رسد بر سرمایه اجتماعی افراد و به تبـع آن،  . میان دانشجویان دارد

ت هاي بعدي آنها در زندگی شخصی و شـغلی مـوثر   دانشگاهی آنان و در نتیجه، موفقی قیت هايمیزان موف

معتقد است در جوامعی که به دنبـال راه حلـی بـراي    ) 2012( 4دوسرکا .باشد، نحوه حکمرانی جامعه است

توسعه پایدارند، حکمرانی خوب همواره به عنوان ابزاري حیاطی براي پیشبرد توسعه پایدار و عنصري مهم 

  . در استراتژي توسعه پایدار به حساب می آید

مشـابه   ها ه عنوان پژوهشبا توجه به اینک -تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش هاي انجام شده در این حوزه

جامعه آماري و شاخص هاي متغیرهاي حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بـا  این است که  -هم می باشند

                                                           
١ Alaaraj & Wati Ibrahim 
٢ Ritter 
٣ Dufur et al 
٤ Kardos 
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هستند که به شهروندان یا دانشجویان ادارات، شده کارکنان  یادجامعه آماري پژوهش هاي هم تفاوت دارند؛ 

مشـغول بـه    در پژوش حاضر جوانان دانشـجو که در صورتی  ،صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند

اند که همه ویژگـی هـاي مطـرح در     شدهبررسی  ،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تحصیل

ابعـاد  شاخص هاي متغیرها می تـوان گفـت    تفاوت مورددر  .را دارند قبلیپژوهش هاي  نمونه هاي آماري

       شـناختی  براي متغیر سـرمایه اجتمـاعی در پـژوهش حاضـر سـرمایه ارتبـاطی، سـاختاري و        مورد سنجش 

بعد آنها در نظر گرفته نشده و با توجـه بـه نـوع جامعـه آمـاري      هر سه  قبلیمی باشند که در پژوهش هاي 

  . شاخص هاي دیگري همچون مشارکت، اعتماد و انسجام را براي سرمایه اجتماعی در نظر گرفته اند

  مبانی و چهارچوب نظري پژوهش

   این مفهوم توجه زیـادي  1990مفهوم سرمایه اجتماعی به قرن هجدهم باز می گردد، اما از سال هاي دهه ،

از این زمان به بعد ، مفهوم سرمایه اجتماعی رونق گرفت و دانشگاهیان از رشته هـاي  . را به خود جلب کرد

  . )Temple,2001(نگاشتندگوناگون راجع به آن مطالب متعددي 

بـا  ) 1988( 2ام دهد کـه کلمـن  تالش کرد تا اولین مطالعه نظام مند سرمایه اجتماعی را انج) 1986( 1بوردیو

 3مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و حضور در مدرسه در ایـاالت متحـده و بعـدها پاتنـام    

در  -این مطالعات را به اوج خود رساندبا مطالعه سرمایه اجتماعی و نهادهاي دموکراتیک در ایتالیا، ) 1993(

پاتنام اولین کسی بود که به بررسی آثار سرمایه اجتماعی بـر حکمرانـی و سـطح توسـعه پرداخـت و       ،واقع

  .راهنماي دیگر پژوهشگران شد

. نجامـد اجتماعی به حکمرانی خوب و بهبود کارکردهاي حکومت مـی ا پاتنام، بر این باور است که سرمایه 

  :تنام عبارت است ازویژگی ها و اجزاي آموزه پا

به عنوان اعضاي انجمن هاي کلیسایی، ورزشی، محلـی، حزبـی و گـروه     4شهروندان در فضایی داوطلبانه-1

و   افزایش می یابد و هنجارهـا   6ريو همکا 5در این فضا، اعتماد. هاي فعال اجتماعی و سیاسی کار می کنند

حاکم است و بدین سان، بر سر هم سرمایه اجتمـاعی   7بر روابط افراد در شبکه هاي اجتماعیقواعد مشترك 

  . پا می گیرد

                                                           
١ Bourdieu 
٢ Coleman 
٣ Putnam 
٤ Voluntary associations 
٥ Trust 
٦ Cooperation 
٧ Social Networks 
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بـه سـطوح بـاالتر     است و به ایجاد حلقه اي از اعتماد 2و انباشتی 1اعتماد و همکاري خود تقویت کننده -2

  . می انجامد  3مدنیی گهمکاري و درگیرشد

شـهروندان بـا عضـویت در    . اعتماد، همکاري و درگیرشدگی مدنی بیشتر، به حکمرانی بهتر می انجامـد  -3

و ابراز خواسته هاي خود و اعمال فشار، حکومت را به پاسخگویی و کـارایی   4گروه ها و انجمن هاي مدنی

پاسخگو  اي اثرگذاري بیشتر بر حکمرانی وسرمایه اجتماعی بر). Putnam,1994;177( بیشتر وا می دارند

اجتمـاعی داشـته    -در ایجـاد و انتقـال مقولـه هـاي احساسـی      يساختن حکومت، باید توانمندي چشمگیر

  .Robinson & Flora,2003;1188-1190)(باشد

ی و هنجارهاي اعتماد و کـنش و واکـنش متقـابل   ) شبکه هاي اجتماعی(سرمایه اجتماعی پیوندهاي بین افراد

سرمایه اجتماعی مواردي همچـون  ،از دیدگاه وي ). 297:1380پاتنام،(که از این پیوندها ناشی می شود است

میزان مشارکت در امور اجتماع محلی و زندگی سازمانی، مشارکت در امور عمومی، رفتار داوطلبانه، فعالیت 

عامـل   دومـورد نظـر پاتنـام     را در برمی گیرد کـه سـنجه  هاي اجتماعی غیررسمی و سطح اعتماد بین افراد 

نیز آن را نمونـه  ) 1997( 5فوکویاما). Putnam,1993( وداساسی مشارکت انجمنی و اعتماد را شامل می ش

به طـور کلـی سـرمایه     .اي از هنجار غیررسمی می داند که به ترویج همکاري بین دو یا چند فرد می پردازد

  :اجتماعی در پیوند با حکمرانی عبارت است از

  ؛پاسخگوسازي حکومت در برابر خواسته ها و نقدهاي سرمایه اجتماعی کارآمدسازي و-1

  ؛زمینه سازي براي نزدیکی و تعامل بیشتر میان شهروندان و حکومت-2

  .گسترش دادن فضایل مدنی-3

 گیـري  شـکل  در عـاملی  عنـوان  بـه  نیـز  اجتماعی سرمایه نظریهدر یک جمع بندي کلی می توان گفت که 

 7اجتمـاعی  اعتماد: است اساسی بعد دو داراي ... و 6وربا و آلموند کلمن، پاتنام، تاکید مورد خوب حکمرانی

 بـراي  را آنهـا  آمادگی و همکاري براي شهروندان بالقوه زمینۀ و آمادگی اجتماعی، اعتماد .8مدنی مشارکت و

 اجتمـاعی،  سـرمایه  پرتـو  در خُـرد،  سطح در نگاه، این با. دهد می نشان را مدنی هاي فعالیت در شدن وارد

 و جدیـد  هـاي  سـازمان  و هـا  گـروه  تشکیل به اعتماد این مبناي بر و کنند می اعتماد هم به جامعه اعضاي

                                                           
١ Self-reinforcing 
٢ accumulative 
٣ Civic engagement Walter 
٤ Civil associations 
٥ Fukuyama 
٦ Alomond and verba 
٧ Social Trust 
٨ Civil Cooperation 
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 مشـارکت  و اجتمـاعی  اعتمـاد  باالرفتن با نیز کالن سطح در. ورزند می مبادرت آنها چارچوب در همکاري

 بـا  مـدنی  جامعه و دولت اقتدار تناسب و می یابد افزایش دولت با مردم تعامل و همکاري شهروندان، مدنی

 شـهروندان  فعال مشارکت به منجر اجتماعی سرمایه که اي گونه به؛ شد خواهد ایجاد قدرت از تمرکززدایی

 گیري تصمیم در فعالی مشارکت خودشان که کند می فراهم شهروندان به را فرصت این و شده سیاست در

 اعتمـاد  افـزایش  بـا . گـردد  مـی  نتیجـه  به منجر راحتی به جمعی هاي کنش شرایط، این در. باشند داشته ها

 کـاهش  حکومـت  هاي سیاست و قوانین اجراي هاي ینههز شهروندان، مدنی مشارکت باالرفتن و اجتماعی

 سرمایه افزایش با. داشت خواهند دولت با مطلوب همکاري ،جامعه مدیریت در مشارکت با مردم و یابد می

 و می شود نهادینه شهروندان بین در مدنی مشارکت مشترك، هاي پروژه در مردم و دولت تعامل و اجتماعی

 یـک  شـهروندان،  و دولـت  بین اعتماد و ارتباطات تبادل طریق از ،درواقع. کند می کمک حکمرانی بهبود به

. گیـرد  می شکل خصوصی بخش و مدنی جامعه دولت، بین انرژي و اطالعات تبادل بر ناظر عقالنی چرخه

  .گردد می منجر دولت و جامعه کارایی همزمان رفتن باال به عقالنی چرخه این

یه اجتماعی مدل هاي مختلفی دارد که یکی از معروف ترین آن ها، مدل سرمایه اجتمـاعی ناهاپیـت و   سرما

 پـذیر  دسترس بالقوه، و بالفعل منابع مجموعه را اجتماعی سرمایه  گوشال و ناهاپیت. است) 1998( گوشال

ــد و ــبکه آورنــده پدی ــرده تعریــف روابــط از اي ش ــد یــا فــرد کــه انــد ک                              کســب اجتمــاعی واح

اجتماعی دربرگیرنده سه بعد  هنظر این دو، سرمایبر اساس ). Nahapiet&Ghoshal,1998;244( کند می

بعد ساختاري به ویژگی  ).189:1390فیضی و رونقی، ( 3و بعد رابطه اي 2، بعد شناختی1تاريبعد ساخ: است

همچنـین  . کل، به شبکه روابط مربـوط مـی شـود   ویژگی هاي نظام اجتماعی اشاره می کند و به عنوان یک 

 ).Wasserman & Faust,1994;76(پیکره غیرشخصی پیوند بین افراد یا واحـدها را توضـیح مـی دهـد    

            شـبکه  ثبـات  و شـبکه،  ترتیبـات  شـبکه،  پیونـد  بعـد  سـه  را سـاختاري  بعـد  مهـم  وجوه گوشال و ناهاپیت

 شـبکه  در موجود هاي پیوند باشد؛ می شرح بدین یک هر تعریفی محدوده که )Ong koh,2011(دانند می

 یکدیگر با و اند شده مرتبط یکدیگر با اجتماعی واحد اعضاي که است خاصی هاي شیوه ي بردارنده در که

                شــبکه در موجـود  ارتباطــات شـدت  و وســعت شـامل  کلــی طـور  بــه شـبکه  پیونــد .کننـد  مــی همکـاري 

 واحـدهاي  اعضـاي  میـان  پیونـد  هـاي  الگـوي  کننده تعیین ،شبکه ترتیبات). 8:1390 گودرزوند،( باشند می

 در شـبکه  ثبـات  .باشـد  می شبکه تراکم و پذیري ارتباط میزان شبکه، مراتب سلسله شامل و است اجتماعی

                                                           
١ Intellectual Capital 
٢ Cognitive Capital 
٣ Relationship Capital 
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 ایـن  بردارنـده  در بعد این کلی طور به .است اجتماعی واحد یک در افراد شباهت و نزدیکی میزان بردارنده

 اسـتفاده  دیگـر  اهـداف  بـراي  اسـت  ممکـن  خاص هدف یک براي شده ایجاد شبکه اندازه چه تا که است

 تفسـیرها و نظـام معنـایی   که تصاویر، بعد شناختی به منابعی اشاره دارد  .)56:1385 شیروانی، و الوانی(شود

               ن افـراد هــر سـازمان را نشــا   بعـد ارتبــاطی نیـز ماهیــت ارتبـاط   . مشـترك میـان اعضــا را نشـان مــی دهـد    

مهمترین جنبه هاي این بعد زبـان   .)1394صادقی و همکاران،؛ Ongkoh& Rowlinson,2011( می دهد

. دنماینمشترك، ابزاري است که از آن طریق افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و اطالعات را تبادل می 

حکایـت هـاي مشـترك، یعنـی داسـتان هـا و        و ترکیب اطالعات را افزایش می دهـد قابلیت  ،زبان مشترك

فیضـی و رونقـی،   ( مجموعـه هـاي معـانی مـی شـود      وجـب حفـظ  استعاره هایی است که در یک جامعه م

    روابط شخصی که مردم در میان خودشان بـه واسـطه سـوابق تقـابالت پـرورش       ،ايبعد رابطه .)189:1390

جش بعد ارتباطی سرمایه اجتمـاعی بـه اعتمـاد، هنجارهـا و     ناهاپیت و گوشال براي سن .، می باشدمی دهند

این بعد به روابـط    ،به اعتقاد آنها. انتظارات و احساس تعلق توجه نموده اندتحریم ها، تعهدات، التزام ها و 

    بوجـود   تقابـل دوسـویی  تماد، احسـاس تعلـق و   اعدارد که از طریق دوست داشتن،  اشاره افرادعاطفی بین 

   ).Nahapiet&Ghoshal,1998;259( می آید

سیاسـتگذاران  . بشر بر می گـردد تمدن تاریخ مفهوم حکمرانی، مفهوم جدیدي نیست و قدمت آن به قدمت 

امـا هنـوز تعریفـی واحـد از آن وجـود       ،در موقعیت هاي گوناگونی از واژه حکمرانـی اسـتفاده مـی کننـد    

می     ، حکمرانی مترادف با حکومت در نظر گرفته1990تا قبل از سال ). Kaufmann et al,2010(ندارد

با . دارد ت گذاري و هم در اجراه به پاسخگو بودن هم در سیاسلغت و مفهوم حکمرانی، اشار ،در واقع. شد

  .بنا به گستردگی مفهوم حکمرانی، موجب تفسیرها و تعبیرهاي مختلف از آن شده است ،این وجود

 و مشـارکت  بشـر، پاسـخگویی،   حقـوق  دموکراسـی،  مفـاهیمی چـون   از نو روایتی تنها نه خوب حکمرانی

 یکجـا  در هـا  ارزش و اهـداف  این که همه دهد به دست می چارچوبی حال عین در است، قانون حاکمیت

 مردم، محوریت با فرهنگی و اجتماعی سیاسی، توسعه اقتصادي، از اعم انسانی اهداف توسعه و شوند جمع

 مباحثی زمینه این در که معتبري مرجع اولین. است محور انسان توسعه خوب روایتگر حکمرانی. شود دنبال

ارایـه خـدمات عمـومی    « عنـوان  به را آن 1989 سال در گزارشی در که است جهانی بانک نموده،مطرح  را

  ).392:1992استو،( »است گو تعریف نموده پاسخ اداري نظام و اعتماد قابل قضایی نظام کارآمد،

اشـاره  تعاریف متعددي از حکمرانی از سوي صاحبنظران این حوزه مطرح شده است که به تعدادي از آنهـا  

  :می کنیم
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 مدیریت کارآمد امور عمومی از راه بر پا کردن یک حکومت و قواعد مشروع  وحکمرانی خوب را  1کارلیک

در  ).Plumptre&Graham,1999;2(قانونی در راستاي پیشبرد ارزش اجتماعی افراد و گروه ها می داند

اداري حکمرانی خوب از نظـر دور   -فنیهنجاري توجه شده است و بعد سیاسی  و بعد تنها به این تعریف 

غیـر           بلکه مکانیسـم هـاي   ،در بر می گیردمانده است، زیرا که حکمرانی نه تنها نهادهاي حکومتی را 

مکانیسـم هـایی کـه اشـخاص و سـازمان هـا از طریـق آن        . رسمی و غیر حکومتی را نیز شـامل مـی شـود   

  .)Atkinson,1998;3(ن را برآورده می سازندو خواسته هایشا نیازهایشان را تامین می کنند

مـدیریت امـور     :بر اساس تعاریف برنامه عمران سازمان ملل متحـد، حکمروایـی خـوب عبـارت اسـت از     

عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادالنـه و مشـارکت گسـترده مـردم در فراینـد      

ایی چون حق اظهـار نظـر و   شاخص هاز بانک جهانی نیز ). 6:1385اسماعیل زاده و صرافی،(حکومت داري

پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان آشوب، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد و 

ــرده       ــتفاده کـ ــورها اسـ ــوب در کشـ ــی خـ ــنجش حکمرانـ ــراي سـ ــفانه را بـ ــات آزاد و منصـ انتخابـ

یکی از اهداف اصلی رویکرد حکمروایی این اسـت کـه سـاکنان     ). Kaufmann&et all,2007;11(است

در ایـن نگـرش،   . شهرها از یک شهروند انفعالی به یـک شـهروند فعـال و مسـوولیت پـذیر تبـدیل شـوند       

بلکه عامالنی فعال هستند و دولت باید آنها را فعاالنـه در تمـامی مراحـل     ،بی جان نیستند يشهروندان اشیا

با فراهم کردن فضـاي رقـابتی، از شـهروندان انتظـار مـی رود کـه در        ،در واقع. ذاري دخالت دهندسیاستگ

و اقدامات ضروري جهت بهبود امور خویش را بـه انجـام    اشندمدیریت و اداره امور خود مسوولیت پذیر ب

  ). Dekker&Kempen,2000(رسانند

مشـترك نهـاد صـاحب امتیـاز مالیـه و      کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خـدمات دولتـی بـا همکـاري     

اصـول و شـاخص هـا و اسـتانداردهاي      2003حسابداري دولتی و سازمان مدیریت دولتی در لندن در سال 

ژوهشـگران جهـت   پبیانیه اي منتشر کردنـد کـه   حکمرانی خوب را در سازمان هاي دولتی و خدماتی، طی 

 ينقـش هـا و وظـایف، ارتقـا    سنجش حکمرانی خوب در سازمان ها از مولفه هاي نتیجه گرایی، اثربخشی 

کـه بـا توجـه بـه اهمیـت مفهـومی        استفاده نموده اندپاسخگویی  ارزش ها، شفاف سازي، ظرفیت سازي و

  :به اختصار آورده شده اند زیرتعریف مولفه ها در 

به اینکه مقامات بر اساس قدرت و وظایفشان به دي نفعان جواب دهنـد، بـر مبنـاي    پاسخ گویی یعنی الزام 

). UNDP,2009(انتقادات و الزامات عمل کنند و مسـئولیت شکسـت، بـی کفـایتی یـا نقـایص را بپذیرنـد       

                                                           
١ Charlick 
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  جوابگویی و قابلیت مجازات که گاهی بـه آن قابلیـت کنتـرل    : پاسخگویی را می توان داراي دو بعد دانست

  ). Oneil,et al,2007& UNDP,2009(ویندمی گ

وجود اطالعـات قـوي و    :عبارت است ازشفاقیت  .نقطه مقابل پنهان کاري در تصمیم گیري است ،شفافیت

این اطالعات در ارزیـابی عملکـرد   . قابلیت دسترسی به آنها براي بازیگران داخل و خارج از عملیات دولت

معتقدند که شـفافیت عـالوه بـر    ) 2010( کافمن و دیگران). Bauhr Grimes,2012(موسسات موثر است

  . تاکید بر وجود اطالعات، بر اعتبار و دسترسی این اطالعات براي نمایندگان بالقوه نیز تاکید می کند

 استفاده مناسب از منابع موجود براي تامین نیازهاي شهروندان، :اثربخشی نقش ها و وظایف عبارت است از

  ). undp,2000،1.(و رضایت مردمارائه خدمات شهري 

اهـداف را کنتـرل و    مهارت هاي باال می باشد که بتواننـد بـه نحـو مـوثري    ظرفیت سازي متوجه افرادي با 

  . راهنمایی کنند

این است کـه خـط مشـی هـا و     نشانه حکمرانی خوب در توسعه ارزش هاي مشترك  ،ارزش ها يارتقادر 

  . و اعضاي سازمان انتقال دهدبه تمام کارکنان زیرساخت هاي رفتاري را از کارگزاران 

اگر این هدف به طور موثري تدوین  .داشتن یک هدف روشن نشانه حکمرانی خوب است، در نتیجه گرایی

صـادقی و  (را در سـطوح، هـدایت و مـدیریت کنـد    شده باشد، می توانـد فعالیـت هـا و تصـمیمات افـراد      

  ).9:1394همکاران،

توسـعه   ریدر مس نه تنهاروبرو بوده که  یبا مسائل يمتماد انیسال یدر حال توسعه ط يبه عنوان کشور رانیا

 يبرنامـه هـا   میتوسعه نامتوازن قرار گرفته و با وجود ترس ریبلکه در مس ،و همه جانبه حرکت نکرده یواقع

ـ ندر کوتـاه مـدت    یبرنامه ها حت نیتاکنون ا یاز انقالب اسالم شیتوسعه از پ و  ادهیـ ر پهنـوز در کشـو   زی

 جـاد یدر جامعـه ا  یکند و مسائل یحرکت م داریهمچنان ناموزون و ناپا رانیتوسعه در ا. نشده است ییاجرا

  . خوب یبد هستند تا حکمران یتوسعه حکمران يبرا یقیو مصاد یافتگیتوسعه ن ياست که نمونه ها شده

با توجه به چهارچوب نظري که تلفیقی از نظریات مرتبط این حوزه است و با توجه به متغیرهـاي اصـلی و   

می توان گفت که سرمایه اجتماعی یـه عنـوان متغیـر مسـتقل داراي سـه بعـد       نقش آنها در فرآیند پژوهش 

نتیجـه گرایـی،   هاي  با مولفه خوب به عنوان متغیر وابسته ساختاري، شناختی و رابطه اي است و حکمرانی

مشـخص شـده   پاسـخگویی   ي ارزش ها، شفاف سازي، ظرفیت سازي واثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقا

متغیرها و نقش آنها و ابعاد هر یک که بیانگر تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب در بین جوانان . است

   :ونه ارائه شده استدر الگوي نظري و تحلیلی تحقیق اینگ ،مورد مطالعه است يدانشجو
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  وابستهابعاد و شاخص هاي متغیر                                                  مستقل ابعاد و شاخص هاي متغیر 

  الگوي نظري و تحلیلی تحقیق :1مودارن

  فرضیه هاي پژوهش

 فرضیه اصلی

 .داردتاثیر حکمرانی خوب  سرمایه اجتماعی بر

 فرعی فرضیه هاي

  داردسرمایه ارتباطی بر حکمرانی خوب تاثیر. 

  داردسرمایه ساختاري بر حکمرانی خوب تاثیر. 

  داردسرمایه شناختی بر حکمرانی خوب تاثیر. 

 سرمایه اجتماعی بر نتیجه گرایی تاثیر دارد. 

  تاثیر دارد ها و وظایف اثربخشی نقشسرمایه اجتماعی بر. 

 ارزش ها تاثیر دارد يارتقا سرمایه اجتماعی بر. 

 سرمایه اجتماعی بر شفاف سازي تاثیر دارد. 

 سرمایه اجتماعی بر ظرفیت سازي تاثیر دارد. 

 سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی تاثیر دارد. 

 سرمایه ارتباطی

 سرمایه ساختاري

 سرمایه شناختی

حکمرانی 

 خوب

سرمایه 

 اجتماعی

 نتیجه گرایی

اثربخشی نقش ها و 

 وظایف

 ارتقاء ارزش ها

 شفاف سازي

 ظرفیت سازي

 پاسخ گویی
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 ابعاد حکمرانی خوب از نظر اولویت بندي با هم تفاوت معناداري دارند. 

 ت معناداري دارندابعاد سرمایه اجتماعی از نظر اولویت بندي با هم تفاو. 

  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها    

   حکمرانی خوب 

 شهروندان، به آنها واسطه به که است نهادهایی و فرایندها سازوکارها، شامل خوب حکمرانی :تعریف نظري

      برآورده را تعهداتشان و پیگیري را خود قانونی حقوق دنبال، را خود منافع مدنی نهادهاي و ها گروه

 متحد ملل سازمان توسعه برنامه نظر از ).UNESCAP,2002(کنند می تعدیل را تفاوتشان و سازند می

)UNDP,1997( و ها نقش اثربخشی گرایی، نتیجه :از ندا عبارت خوب حکمرانی کلیدي هاي شاخص 

  .پاسخگویی سازي و ظرفیت سازي، شفاف ها، ارزش يارتقا وظایف،

 و ها شاخص و اصولبر اساس  وابسته متغیر عنوان به خوب حاضر حکمرانیدر پژوهش : تعریف عملیاتی 

 حکمرانی مستقل کمیسیون که از سوي خدماتی و دولتی هاي سازمان در خوب حکمرانی استانداردهاي

 مدیریت سازمان و دولتی حسابداري و مالیه امتیاز صاحب نهاد مشترك همکاري با دولتی خدمات در خوب

 هاي مولفه: ند ازا این شاخص ها عبارت .شده ، عملیاتی شده است منتشر 2003 سال در لندن در دولتی

که  پاسخگویی سازي و ظرفیت سازي، شفاف ها، ارزش يارتقا وظایف، و ها نقش اثربخشی گرایی، نتیجه

  :اند شده آورده اختصار به ذیل در ها مولفه تعریف مفهومی اهمیت به توجه با

 مبناي بر دهند، جواب نفعان يذ به وظایفشان و قدرت اساس بر مقامات اینکه به الزام یعنی گویی پاسخ

 مقابل نقطه ،شفافیت .بپذیرند را نقایص یا کفایتی بی شکست، مسئولیت و کنند عمل الزامات و انتقادات

 براي آنها به دسترسی قابلیت و قوي اطالعات وجود :از است عبارت و گیري تصمیم در کاري پنهان

 .است موثر موسسات عملکرد ارزیابی در اطالعات این - دولت عملیات از خارج و داخل بازیگران

 شهروندان، نیازهاي تامین براي موجود منابع از مناسب استفاده :از است عبارت وظایف و ها نقش اثربخشی

 به بتوانند که باشد می باال هاي مهارت با افرادي متوجه سازي ظرفیت .مردم رضایت و شهري خدمات ارائه

 ارزش توسعه در خوب حکمرانی نشانه ها ارزش يارتقا در .کنند راهنمایی و کنترل را اهداف موثري نحو

 اعضاي و کارکنان تمام به کارگزاران از را رفتاري هاي زیرساخت و ها مشی خط که است این مشترك هاي

 به هدف این اگر .است خوب حکمرانی نشانه روشن هدف یک داشتن ،گرایی نتیجه در .دهد انتقال سازمان
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 مدیریت و هدایت سطوح، در را افراد تصمیمات و ها فعالیت تواند می باشد، شده تدوین موثري طور

  ).9:1394همکاران، و صادقی(کند

  سرمایه اجتماعی

 از اي شبکه پدیدآورنده و پذیر دسترس بالقوه، و بالفعل منابع مجموعه اجتماعی  سرمایه :تعریف نظري

  ). Nahapiet&Ghoshal,1998;244(کند می کسب اجتماعی واحد یا فرد کهاست  روابط

در پژوهش حاضر سرمایه اجتماعی بر اساس نظریه و ابعاد مطرح شده براي سرمایه : تعریف عملیاتی

ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس نظریه  .عملیاتی شده است) 1998( اجتماعی از سوي ناهاپیت  وگوشال

 پیکره ساختاري بعداي؛  رابطه بعد و  شناختی بعد ساختاري، بعد: از عبارت اندناهاپیت  وگوشال 

 تصاویر، که دارد اشاره منابعی به شناختی بعد .دهد می توضیح را واحدها یا افراد بین پیوند غیرشخصی

 سازمان هر افراد ارتباط ماهیت نیز ارتباطی بعد. دهد می نشان را اعضا میان مشترك معنایی نظام و تفسیرها

  .)1394همکاران، و صادقی ؛ ,2011Ong koh& Rowlinson(دهد می نشان را

  متغیرهاي تحقیق

مستقل متغیر  .متغیرهاي تحقیق در دو بخش متغیر مستقل و متغیر وابسته مورد برررسی قرار گرفته اند

پژوهش حاضر سرمایه اجتماعی است که داراي ابعاد ساختاري، شناختی و رابطه اي می باشد و متغیر 

 وظایف، و ها نقش اثربخشی گرایی، نتیجهوابسته نیز حکمرانی خوب می باشد که داراي شاخص هاي 

 .پاسخگویی می باشد سازي و ظرفیت سازي، شفاف ها، ارزش يارتقا

  روش شناسی پژوهش

 نظر از و خرد دامنه نظر از پهنانگر، وسعت نظر از کاربردي، بررسی یک هدف نوع نظر از حاضر پژوهش

 نظر از .است )هجري شمسی به اجرا درآمده 1397-1394در فاصله سال هاي (طولی بررسی یک زمانی،

سرمایه اجتماعی  استاندارد پرسشنامه ابزار و پیمایش با که باشد می همبستگی نوع از و کمی ،شناسی روش

و  از نظر مکانی .مورد بررسی  وسنجش قرار گرفته است 1و حکمرانی خوب) 1998ناهاپیت و گوشال، (

مورد مطالعه  "تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب را در بین جوانان"موقعیت جغرافیایی، این پژوهش

   .و بررسی قرار داده است

                                                           
ترجمه ) 1390(پرسشنامه حکمرانی خوب بر اساس نظریه کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در خدمات دولتی است که  توسط مقیمی و رمضان  ١

    .شده  است
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  جوان مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه دانشجویان جامعه آماري

با توجه به اینکه تعداد آنها از سوي دانشگاه دقیقا اعالم نشد،  بود که 1397-1394تحقیقات تهران در سال 

اعالم شده از ربر اساس آما تعداد کل دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران که

در نظر گرفته شد و بر اساس این ، به عنوان جمعیت جامعه آماري دانشجو بودند 30000، سوي دانشگاه

  .جمعیت، حجم نمونه محاسبه گردید

  و حجم نمونه نمونه گیريروش 

 با توجه به روش نمونه گیري .آمد دست به نفر 380 کوکران، فرمول از استفاده با شده محاسبه نمونه حجم

دانشگاه آزاد اسالمی  دانشکده 20از بین  ابتدا ،مورد استفاده در پژوهش که نمونه گیري خوشه اي می باشد

 گروه از یک هر از ،که متعلق به گروه هاي اصلی تحصیلی در این دانشگاه می باشد واحد علوم و تحقیقات

 دانشکده زیست، محیط و طبیعی منابع دانشکده: از عبارت اندکه  شد انتخاب دانشکده یک اصلی، هاي

در مرحله  .مهندسی و فنی دانشکده معماري، و هنر دانشکده اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده شیمی،

گیري، بعد از طی مراحل اولیه نمونه سال،  )18-29( دانشجویان جوان با در نظر گرفتنتوزیع پرسشنامه 

 ،مذکور قرار داده شد و بعد از تکمیلپرسشنامه در اختیار دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده هاي 

  .پرسشنامه ها جمع آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

تمامی مراحل استخراج و تجزیه و تحلیل داده هاي به دست آمده از پیمایش در این پژوهش با استفاده از 

از روایی جهت اطمینان بیشتر . انجام شد در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی Spss18نرم افزار 

 سعی شدبا توجه به استاندارد بودن ابزار و اینکه از نظر اعتبار تایید شده است محتوا، در موقع ساختن ابزار 

جهت حصول این  -که سوال هاي تشکیل دهنده ابزار، معرف قسمت هاي محتواي انتخاب شده باشد

که با توجه به استاندارد  قرار داده شدمورد مطالعه افرادي متخصص در موضوع  در اختیار اطمینان ابزار

براي سنجش پایایی ابزار پژوهش، پرسشنامه روي یک . بودن ابزار پژوهش، ابزار مورد تایید آنها قرار گرفت

به دست  7/0فه هاي آن باالي ونباخ همه مولنفري از جمعیت نمونه اجرا گردید و آلفاي کر 30جمعیت 

   .آمد
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  مقادیر آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش و مولفه هاي آنها: 1جدول
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  6  7  7  20  6  6  5  5  8  5  35  تعداد گویه

  76/0  79/0  81/0  86/0  79/0  81/0  72/0  76/0  78/0  82/0  89/0  آلفاي کرونباخ

   

 spss18گردآوري داده هاي پژوهش، با استفاده از نرم افزار بعد از تایید اعتبار ابزار گردآوري اطالعات و 

  . پرداخته شدبه تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصیفی  وآمار استنباطی 

  یافته هاي توصیفی

  نتایج آمار توصیفی

واحد علوم و تحقیقات تهران از دانشکده  نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 380پرسشنامه در میان 

دانشکده هنر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده شیمی محیط زیست ودانشکده منابع طبیعی هاي 

درصد را  5/39از پاسخگویان را مردان و درصد  5/60. توزیع شد دانشکده فنی و مهندسیو  و معماري

سال و  21کم سن ترین پاسخگو  -سال است 29میانگین سنی پاسخگویان  .زنان به خود اختصاص داده اند

درصد را  5/46درصد از جمعیت نمونه را مجردان و  5/53. سال بود 29 دانشجویان باالترین سن متعلق به

درصد دانشجوي کارشناسی  5/39درصد از پاسخگویان دانشجوي لیسانس،  5/31. ن تشکیل می دادندمتاهال

از نظر توصیف متغیرهاي اصلی تحقیق می توان گفت که . درصد هم دانشجوي دکتري بودند 29ارشد و 

) نفر 161(درصد 36/42پایین،  سطحاز جوانان دانشجو در ) نفر 34(درصد 9حکمرانی خوب از دیدگاه 

) نفر 27(درصد 11/7در سطح باال بیان گردیده است و سرمایه اجتماعی ) نفر 185(درصد 64/48متوسط و 

 .اال قرار دارددر سطح ب) نفر 212(درصد 78/55در سطح متوسط و ) نفر 141(درصد 11/37در سطح پایین، 

همانطور که مشخص است حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی جوانان در سطح متوسط و متوسط به باال 

 این که دارد تفاوت پاسخگویان دیدگاه از اجتماعی سرمایه ابعاد و خوب حکمرانی شاخص هاي. اشدمی ب

 سازي، ظرفیت پاسخگویی، وظایف، و ها نقش اثربخشی ابعاد در ترتیب به خوب حکمرانی براي تفاوت

 سرمایه ساختاري، سرمایه ترتیب، به اجتماعی سرمایه براي و گرایی نتیجه و ها ارزش يارتقا سازي، شفاف

  .باشد می ارتباطی سرمایه و شناختی
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  )آمار استنباطی(تبیینییافته هاي 

یـع  نرمال بـودن توز جهت بررسی فرضیات تحقیق و مشخص شدن نوع آزمون هاي مربوطه ابتدا به بررسی 

 -پرداختـه شـد و نتـایج حاصـل از آزمـون کولمـوگروف      ) حکمرانی خـوب (داده هاي متغیر وابسته تحقیق

لـذا جهـت آزمـون     .است Sig≥0/05بیانگر آن بود که سطح معناداراي آزمون بیشتر از  )2جدول( اسمیرنف

  .فرضیات از آزمون هاي پارامتریک استفاده شده است

  بررسی نرمال بودن توزیع داده هاي متغیر وابسته حکمرانی خوبآزمون : 2جدول

  )sig(سطح معناداري  اسمیرنف-آماره کولموگروف  نام متغیر

  087/0  263/0  حکمرانی خوب

و همینطور تاثیر ابعاد سرمایه اجتمـاعی  ) و ابعاد آن( در حکمرانی خوبسرمایه اجتماعی براي بررسی تاثیر 

بـه  ن رگرسـیون خطـی اسـتفاده شـده اسـت؛      آزمواز  با توجه به نوع فرضیات پژوهش بر حکمرانی خوب

جهت تبیین تغییرات ) متغیر مستقل(سرمایه اجتماعیمیزان توانایی به برآورد با استفاده از این آزمون  ،عبارتی

  .پرداخته شده است )متغیر وابسته( حکمرانی خوب

  و ابعاد آن خوب حکمرانی سرمایه اجتماعی بر نتیجه آزمون فرضیه تاثیر: 3جدول 

  شاخص
R) ضریب همبستگی

 =Beta)پیرسون

ضریب پیش (

 ��)بین
  Fآماره 

سطح 

  معناداري

تایید یا رد 

  فرضیه

  تایید  000/0  535/1281  866/0  931/0  سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب

  تایید  000/0  854/123  385/0  620/0  سرمایه اجتماعی بر نتیجه گرایی

  تایید  000/0  743/87  307/0  554/0  سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی

  تایید  000/0  842/76  280/0  529/0  نقش ها و وظایف اثربخشی سرمایه اجتماعی بر

  تایید  000/0  017/60  233/0  482/0  ارزش ها يارتقا سرمایه اجتماعی بر

  تایید  000/0  422/51  206/0  454/0  سرمایه اجتماعی بر ظرفیت سازي

  تایید  000/0  377/45  186/0  432/0  سرمایه اجتماعی بر شفاف سازي

سطح معناداري آزمون فرضیه تاثیر ) خطاي یک درصد(درصد 99در فاصله اطمینان ، 2اطالعات جدول طبق 

کـه بیـانگر تاییـد     اسـت ) Sig≤0/05(سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب و ابعاد آن کمتـر از پـنج صـدم    
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ضـریب  با توجه بـه مقـدار    .فرضیات مبنی بر تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب و ابعاد آن می باشد

تغییرات حکمرانی خوب درصد توانایی پیش بینی  86پیش بین می توان گفت که سرمایه اجتماعی به میزان 

بـه ترتیـب بـراي    انی خـوب  و این توانایی سرمایه اجتماعی در پیش بینی تغییرات ابعاد حکمر را دارا است

ارزش  يارتقـا ، )درصـد  28(، اثر بخشی نقش ها و وظایف)درصد 30(، پاسخگویی)درصد 38(نتیجه گرایی

   . می باشد) درصد 18(و شفاف سازي) درصد 20(، ظرفیت سازي)درصد 23(ها

  نتیجه آزمون فرضیه تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب : 4جدول 

  شاخص
R) همبستگی ضریب

 =Beta)پیرسون

ضریب پیش (

 ��)بین
  Fآماره 

سطح 

  معناداري

تایید یا 

  رد فرضیه

  تایید  000/0  047/280  586/0  765/0  حکمرانی خوبسرمایه ساختاري بر

  تایید  000/0  063/181  478/0  691/0  حکمرانی خوببر  شناختیسرمایه 

  تایید  000/0  879/143  421/0  649/0  حکمرانی خوببر  ارتباطیسرمایه 

سطح معنـاداري آزمـون فرضـیه    ) خطاي یک درصد( درصد 99، در فاصله اطمینان 3طبق اطالعات جدول 

کـه بیـانگر تاییـد     اسـت ) Sig≤0/05(سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خـوب کمتـر از پـنج صـدم     ابعاد تاثیر 

بـر   )شـناختی و سـرمایه ارتبـاطی   سرمایه ساختاري، سـذمایه  (سرمایه اجتماعیابعاد فرضیات مبنی بر تاثیر 

پـیش بینـی    تـوان بیشـترین   با توجه به مقدار ضریب پیش بین می توان گفت که .حکمرانی خوب می باشد

را سـرمایه ارتبـاطی   و کمتـرین  درصـد   76به میـزان   ساختاريسرمایه  راتغییرات حکمرانی خوب کنندگی 

رمایه اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان می باشد کـه  که بیانگر اهمیت پیوند، ترتیبات و ثبات شبکه س داراست

  .عاملی موثر در حکمرانی خوب می باشد

  رتبه بندي ابعاد حکمرانی خوب  وسرمایه اجتماعی: 5جدول

  مقادیر
اثربخشی وظایف و 

  هانقش 
  پاسخگویی

ظرفیت 

  سازي

شفاف 

  سازي

ارزش یارتقا

  ها

نتیجه 

  گرایی

سرمایه 

  ساختاري

سرمایه 

  شناختی

سرمایه 

  ارتباطی

میانگین 

  رتبه ها
00/6 43/4 42/4 11/2 04/2  00/2  38/2  14/2  48/1  

  آماره ها

کاي 

،  ) 140/867(اسکوئر

سطح 

کاي 

، )141/96(اسکوئر

سطح 
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)  000/0(معناداري

  )5(درجه آزادي

، )000/0(معناداري

  )2(درجه آزادي

  

و درصد سطح معناداري آزمون تفاوت ابعاد حکمرانی خـوب   99در فاصله اطمینان ، 4اطالعات جدولطبق 

 بـه  نظـر با توجه بـه اطالعـات فـوق و     .است) Sig≤0/05(تفاوت ابعاد سرمایه اجتماعی کمتر از پنج صدم

می توان گفت که ابعاد حکمرانی خوب و ابعاد سـرمایه اجتمـاعی از دیـدگاه پاسـخگویان     میانگین رتبه ها 

اثربخشی نقش ها و وظـایف،   در ابعادترتیب که این تفاوت براي حکمرانی خوب به  تفاوت معناداري دارد

بـه  سـرمایه اجتمـاعی   بـراي   ارزش ها و نتیجه گرایـی و  يپاسخگویی، ظرفیت سازي، شفاف سازي، ارتقا

  .می باشد ترتیب، سرمایه ساختاري، سرمایه شناختی و سرمایه ارتباطی

  ريبحث و نتیجه گی

 هـا  به دولت که کند فراهم را ارزشمندي معیارهاي می تواند خوب حکمرانی مفهوم عمیق شناخت و درك

 آوردن سـالمت  فـراهم  هـاي  راه و نهـادي  مختلـف  اشکال رابطه بین از بهتري درك تا کند کمک جوامع و

  .دست آورند به شهروندان براي اقتصادي -اجتماعی

سازمان همکـاري و  . سرمایه اجتماعی به هدف قابل تحققی در اسناد توسعه مبدل شده است يارتقا ،امروزه

توسعه اقتصادي به عنوان مجموعه اي براي توسعه موضوعات سیاستگذاري در بین کشورهاي توسعه یافتـه  

زیک و کـره  بلکه تازه واردانی مانند مک ،که نه تنها شامل کشورهایی از جمله فرانسه، انگلیس و آلمان است

بـه نقـل از صـادقی      1388سـردارنیا،  (ه اسـت ایـن مفهـوم را گسـترش داد    ،جنوبی را نیز شـامل مـی شـود   

مـد یـا دولـت حـداقل در بـرآوردن      وب در پی شکست پارادایم دولت کارآحکمرانی خ). 1394وهمکاران،

یکی از دالیل طرح . دبرخی از عناصر مورد نیاز جامعه مانند عدالت اجتماعی، اعتماد و کاهش فقر مطرح ش

پارادایم جدید مدیریت را می توان کاهش سرمایه هاي اجتماعی دانست که تحقیقات زیادي نیز تاثیر مولفـه  

  .عکس مورد تایید قرار داده اندي حکمرانی خوب و برسرمایه اجتماعی را در ارتقاهاي 

با توجه به عنوان تحقیق و قرار گرفتن دو مفهوم حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی در دایره سازمانی و بـا  

بـوده   دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات )سال 18-29(جوان دانشجویانتوجه به جامعه هدف که 

یات مبنی بـر تـاثیر سـرمایه    توان گفت که فرض میبا در نظر گرفتن نظریات مطرح شده در این حوزه  اند و
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که خود تاییـد  تایید قرار گرفت  بر یکدیگر مورد ها اجتماعی بر حکمرانی خوب  و همینطور  تاثیر ابعاد آن

  . باشد کننده نظریات ذکر شده می

توانـایی  مقدار ضریب پیش بین گزارش شده در فرضیه تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب حـاکی از  

رصدي سرمایه اجتماعی براي حکمرانی خوب است که با توجه بـه مقـدار آن مـی تـوان از     د 86پیش بینی 

از آنجـا کـه هـر کـدام از     . توانایی باالي متغیر سرمایه اجتماعی در تبیین حکمرانـی خـوب صـحبت نمـود    

ترتیـب  بـه   حاصل شد کـه  نه آنها این نتیجه با سنجش تاثیرات جداگا ،متغیرهاي تحقیق داراي ابعاد هستند

 28یی، درصـد پاسـخگو   30درصد از تغییرات بعـد نتیجـه گرایـی،     38 پیش بینی  سرمایه اجتماعی توانایی

درصـد   18درصـد ظرفیـت سـازي و     20ارزش هـا،   يدرصد ارتقا 23، یفدرصد اثربخشی نقش ها و وظا

گویان بـوده  د موید اهمیت ابعاد حکمرانـی خـوب از دیـدگاه پاسـخ    دارا بود که همین خو شفاف سازي را 

 58سرمایه ساختاري بـه میـزان   در مورد تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی می توان گفت که  ،از سوي دیگر .است

درصد توانایی پیش بینی تغیـرات   42درصد و سرمایه ارتباطی به میزان  47درصد، سرمایه شناختی به میزان 

  . حکمرانی خوب را داراست

اجتماعی و حکمرانی خـوب و تاییـد فرضـیه تـاثیر     با توجه به نتایج بدست آماده و باال بودن سطح سرمایه 

سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب می توان از همخوان بودن نتایج پـژوهش حاضـر بـا نتـایج تحقیقـات      

، میرزاآقانسـب و  )1393( ، صالحی و همکاران)1392( ، خدایی)1390( ، ساعی و همکاران)1388( سردارنیا

تاییـد نظریـه اصـلی پـژوهش      . شـت حکایـت دا ) 2013(و ریتر) 2013( ، دوفور و همکاران)1393( تقوي

در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب و نظریات مطرح شده در حـوزه  همخوان با نظریه پاتنام 

ا نظر به تایید فرضیات و همخوان بودن نتایج پژوهش حاضر ب. حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی می باشد

عالوه بر داشتن ویژگی هایی نتایج آن با پیشینه هاي تجربی پژوهش این تفاوت را دارد که جامعه آماري آن 

که همین نکته می تواند در تعمیم نتـایج بـه    چون جوان و دانشجو بودن، در ادارات دولتی نیز شاغل هستند

از جهت تطابق بـا نظریـات نیـز نتـایج پـژوهش      . گران بعدي کمک کندجمعیت جوان و دانشجو به پژوهش

 و حکمرانـی  بر اجتماعی سرمایه آثار بررسی به که کسی اولین به عنوان صاحبنظر و حاضر با نظریات پاتنام

نیز قرار گرفـت   ... و  وربا و آلموند کلمن، تاکید مورد نظریهاین  .همخوان می باشد ،پرداخت توسعه سطح

 بـالقوه  زمینۀ و آمادگی اجتماعی، اعتماد.  مدنی مشارکت و  اجتماعی اعتماد: تاکید دارد اساسی بعد دو و بر

 ایـن  بـا . دهـد  می نشان را مدنی هاي فعالیت در شدن وارد براي را آنها آمادگی و همکاري براي شهروندان

 اعتمـاد  این مبناي بر و  کنند می اعتماد هم به جامعه اعضاي اجتماعی، سرمایه پرتو در خُرد، سطح در نگاه،
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 کـالن  سـطح  در. ورزند می مبادرت آنها چارچوب در همکاري و جدید هاي سازمان و ها گروه تشکیل به

 یافتـه  افزایش دولت با مردم تعامل و همکاري شهروندان، مدنی مشارکت و اجتماعی اعتماد باالرفتن با نیز،

 سـرمایه  کـه  اي گونـه  بـه  ؛شد خواهد ایجاد قدرت از تمرکززدایی با مدنی جامعه و دولت اقتدار تناسب و

 کنـد  مـی  فراهم شهروندان به را فرصت این و شده سیاست در شهروندان فعال مشارکت به منجر اجتماعی

 راحتـی  بـه  جمعی هاي کنش شرایط، این در. باشند داشته ها گیري تصمیم در فعالی مشارکت خودشان که

 اجـراي  هاي هزینه شهروندان، مدنی مشارکت باالرفتن و اعتماداجتماعی افزایش با. گردد می نتیجه به منجر

 بـا  مطلوب همکاري جامعه، مدیریت در مشارکت با مردم و یابد می کاهش حکومت هاي سیاست و قوانین

 مشـارکت  مشـترك،  هاي پروژه در مردم و دولت تعامل و اجتماعی سرمایه افزایش با. داشت خواهند دولت

 تبـادل  طریـق  از ،درواقـع . کنـد  مـی  کمـک  حکمرانـی  بهبـود  به و می شود نهادینه شهروندان بین در مدنی

 دولـت،  بین انرژي و اطالعات تبادل بر ناظر عقالنی چرخه یک شهروندان، و دولت بین اعتماد و ارتباطات

 و جامعـه  کـارایی  همزمـان  رفـتن  باال به عقالنی چرخه این. گیرد می شکل خصوصی بخش و مدنی جامعه

   .گردد می منجر دولت

دیگر بازیگران وسهامدارانی که عالوه بر دولت ی است که به منظور نقش روزافزون مفهوم حکمرانی خوب 

حکمرانی، تعامـل پویـا بـین حکومـت، بـازار و      . وسعه شهرها نقش دارند، عمومیت یافته استدر رشد و ت

آیندهاي رسمی و غیر رسمی بر اعمـال تصـمیمات دیگـران    بازیگرانی اجتماعی است که هریک از طریق فر

اما با در برگرفتن بخش هاي غیر دولتی و  ،حکمرانی خوب شامل حکومت است ،در واقع. تاثیر می گذارند

در این رویکرد، جامعه مدنی، کنش . خصوصی جامعه  جامعه مدنی، داراي نقشی بیش از حکمرانی می شود

طریق بسیج گروه ها براي مشارکت در فعالیت هـاي اقتصـادي، سیاسـی  و    متقابل سیاسی و اجتماعی را از 

یت از حکمرانی شایسته، تشـویق کـنش متقابـل سـازنده میـان      هدف اصلی، حما. اجتماعی  تسهیل می کند

   . است» جامعه مدنی« و» هاي غیر دولتی بخش«، »دولت«

فرض هایی که مطرح شد، سرمایه اجتماعی نیز بسـیار مـوثر اسـت؛     پیشدر تحقق حکمرانی خوب جدا از 

همبسـتگی و توسـعه پایـدار     سرمایه اجتماعی، مهمترین سرمایه معنوي هر کشور است که زمینه ساز اتحاد،

آمـوزش و   ایی شکل می گیرد که از جمله آنهامی شود، اما همین سرمایه خود تحت تاثیر شرایط و زمینه ه

مردم براي اینکه بتوانند به سرمایه اجتماعی برسند بایـد در فرآینـد   . دادن آگاهی به مردم و شهروندان است

در طـول  . ون مدرسه و دانشگاه با این موضوع آشنایی یابندژه در نهادهاي آموزشی همچیجامعه پذیري به و

سرمایه اجتماعی  .مهم در فرهنگ جامعه قرار گیرد این فرآیند، سرمایه اجتماعی به عنوان یک ارزش و مولفه
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در بسترها و زمینه هاي خاصی ممکن است تقویت یا تضعیف شود؛ سرمایه اقتصادي مهمترین این بسـترها  

حوزه هاي اقتصادي، سطح رفاه شهروندان نیز باالتر می رود و این موضوع زمینـه سـاز   با قوي شدن . است

از طرفی تضعیف بازار، بخـش خصوصـی و بـه طـور کلـی      . مشارکت و انسجام در آنها خواهد شد اعتماد،

بخش هاي اقتصادي، وضعیت معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار می دهـد و موجـب مـی شـود کـه سـرمایه       

  . آنها کاهش یابد اجتماعی در

از بسـترهایی   بخشی در محیط هاي آموزشی همچون دانشـگاه  آموزش و آگاهی ،به آنچه گفته شدبا توجه 

  .تقویت سرمایه اجتماعی وحکمرانی خوب خواهد بود

  پیشنهادها

  :با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان پیشنهادهاي زیر را ارائه کرد

  ؛ اتخـاذ روش  الزم به منظور اعمال حق اظهار نظر و پاسخ گـویی ایجاد بسترهاي فرهنگی و نهادي

و  می یابدهایی که سبب باال بردن سرمایه رابطه اي می شود که به تبع آن سرمایه اجتماعی افزایش 

 سطح حکمرانی خوب می شود؛ يباعث عملی شدن و ارتقا

     بـه مشـارکت و کـار     ایجاد کارگروه هاي علمی و فرهنگی در دانشـگاه هـا و تشـویق دانشـجویان

 ارزش ها و تقویت نقش ها و وظایف پرداخت؛  يگروهی تا از این طریق به ارتقا

 ؛ دانشگاه دانشجویان درباره قوانین و شفافیت کاهش قوانین زائد و دست و پاگیر و آگاه سازي 

  حکمرانی خوب؛ يدر جهت ارتقا ساختاري و شناختی سرمایه مولفه هايتقویت  

  خـود کانـال هـاي     -هاي ارتباطی با دانشجویان جهت پیاده سازي حکمرانـی مطلـوب  ایجاد کانال

ارتباطی در مقوله سرمایه ارتباطی قرار می گیرد که بیانگر نقش کلیدي سرمایه اجتماعی بـه عنـوان   

  .  عامل تاثیرگذار در حکمرانی مطلوب می باشد
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This paper is to investigate the impact of social capital on the good governance 
of young people. The statistical population of the study consisted of all students 
of Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch that ٢٨٠ 
students were selected as statistical sample. In theoretical foundations, theories 
related to this field were used and the research theoretical model was designed. 
In terms of target type, an applied study and scope, is micro and temporal, is a 
cross-sectional study. In terms of quantitative methodology and correlation, this 
study was carried out using a standard questionnaire which was distributed 
among respondents after validation and validity. The collected data were 
analyzed using Spss١٨ software in two levels of descriptive statistics and 
inferential statistics. The results indicate that the hypothesis of the impact of 
social capital on good governance (with a coefficient of β = ٠٫٩٣١ and R٢ = 
٠ = ٨٦٦ and Sig = ٠٫٠٠٠) is confirmed and indicates the ٨٦ percent power of 
social capital in prediction Good governance; all the assumptions of the 
research were confirmed. 
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Capital and Effectiveness of Roles 


