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 چکيده
مواجه سازند و در نتیجه جوامع  یّکالت جدای را با مش توانند هر جامعه شوند که میناهنجارهای اجتماعی از عوامل مخربی تلقی می

ها متحمل شوند. بررسی ارتباط بین حکمرانی خوب و ناهنجاری اجتماعی، با توجه به های زیادی را برای مدیریت و کنترل آن هزینه
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ها نفر از آن 87علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی بودند که هیئت ینفر از اعضا 111تحقیقات توصیفی است. جامعة آماری پژوهش 
ها، جمع اطالعات مورد نیاز، پس از توزیع پرسشنامه .گیری تصادفی ساده انتخاب شدندبه کمک فرمول به عنوان نمونه با روش نمونه

تجزیه و تحلیل شد. فرضیات تحقیق با استفاده از فن تحلیل مسیر و مدل Amosو  Spssافزارهای آماری  ی و با استفاده از نرمآور
های تحقیق بر وجود رابطة معنادار بین متغیرهای  افتهیهای آماری  سازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحلیل

ها منجر شد؛ یعنی حکمرانی خوب رابطة معکوس و معنادار با ناهنجاری اجتماعی و رابطة معنادار و  ید فرضیهتحقیق داللت کرد که به تأی
مستقیم با شادابی اجتماعی دارد. همچنین شادابی اجتماعی با ناهنجاری اجتماعی رابطة معنادار دارد. بدین ترتیب، میانجی بودن شادابی 
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 مقدمه

اي از  اند و به نظر عده يکي از مسائلي که جوامع مدرن همواره با آن دست به گريبان بوده

 .تاس 1رود ناهنجاري هاي انسان و جامعة مدرن به شمار مي شناسان يکي از مشخصه جامعه

تنها درمان روشني نيافته، بلکه ناهنجاري، به منزلة يک مسئلة اجتماعي يا بيماري جامعة مدرن، نه

شده  شناسان از ناهنجاري درونيبه دوران پسامدرن نيز انتقال يافته است؛ تا آنجا که برخي جامعه

ري، از ابتدايي اند و برخي ديگر با ترسيم تاريخ جوامع بش در شخصيت افراد در جامعه سخن گفته

اي شدن و روند فرهنگ را در جهت ناهنجار شدن  تا مدرن، روند ساختار اجتماعي را به سوي ذره

دانند. جوامع جهان سوم، نظير ايران، عموماً در شرايط ناهنجار، به صورت حاد يا مزمن، به سر  مي

)سنتي( به مدرن و در نتيجة  مدرن برند. اين شرايط ناهنجار غالباً در فرايند گذار از جامعة پيش مي

آيد که وضعيتي پيچيده و  فرايندهاي سريع و شتابان نوسازي )مدرنيزاسيون( اقتصادي پديد مي

ن شرايط، با ضعف اقتدار يهنجاري، تعارض هنجاري، و ضعف هنجاري است. در ا شامل بي

هاي روشن مواجهيم؛ هايي فاقد هنجار ها و گاه با عرصه اخالقي هنجارها )قواعد( و تعارض در آن

 نيستند. 2خوبي راهنماي رفتارهاي اجتماعيطوري که الگوهاي هنجاري به 

چندمعنايي  يواژة ناهنجاري به معناي نبودِ معيارها يا قوانين و مقررات است. ناهنجاري مفهوم

ت شد و اين باور وجود داشديني و فقدان قانون تلقي مياست. در گذشته، ناهنجاري به معناي بي

ک يک بحران سالمت، بلکه يتنها که بدون حضور قانون بشريت نابود خواهد شد. ناهنجاري نه

 (.Sepra 2018: 689-691شود )بحران بزرگ اخالقي تلقي مي

هاي فرهنگي، تغيير سبک زندگي،   جامعة ما ـ به موازات توسعه و گسترش شهرنشيني، دگرگون

ها، شکاف طبقاتي، از بين رفتن اقتدار  روع دستيابي به آنهاي مش افزايش نيازها و محدود بودن راه

هاي مادي، فردگرايي، سرعت گرفتن تحوالت و تطابق  هاي سنتي، فراگير شدن ارزش ارزش

هاي دروني و بيروني، مهاجرت روستاييان به  ها، ضعف کنترلنداشتن اکثريت افراد جامعه با آن

فزايندة جمعيت جوان، تورم، گراني، و ... ـ با انواع  کارينشيني، بي شهرها و ظهور پديدة حاشيه

 روست. هاي اجتماعي روبه آسيب

                                                                                                                                                    
1. Anomy 

2. Social behavior 
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هاي نويني را فراروي خدمات  که افق هاي پديدآمده در زمينة علم و فناوري، ضمن آن دگرگوني

ها،  هاي جديدي را براي بخش عمومي ايجاد کرده است. اين دگرگوني گوناگون گشوده، مسئوليت

هاي جديد ـ و به طور خاص براي دولت ـ است.  م، به معناي پديد آمدن نقشک مفهويبه 

ها بتوان خود، از طريق ايجاد الگوهاي جديد، که به واسطة آن 1هاي ها بايد با افزايش قابليت دولت

هاي دولتي و خصوصي و مدني استفاده کرد، توليد و ارائة  هاي جامعه در بخش از همة ظرفيت

اي نوين در پاسخگويي  تواند نظريه مي 2حداکثر سازند. الگوي حکمراني خوبخدمات عمومي را 

و ارائة   و نابساماني  رفت از ناهنجاري هاي جديد و همچنين راه برون به انتظارات و مسئوليت

 بهتر باشد. 3خدمات عمومي

 هاي آن، به بازشناسي در اين پژوهش تالش شده، ضمن تبيين مفهوم حکمراني خوب و شاخص

نقش آن بر ناهنجاري اجتماعي، با توجه به نقش نشاط اجتماعي، به منزلة متغير ميانجي، پرداخته 

هايي را در جهت  ها بايد با ارائة راهکارهايي در خصوص شادابي اجتماعي بتوانند زمينه شود. دولت 

اجتماعي از  ها فراهم سازند. نشاط رفاه و آرامش رواني افراد جامعه و در نتيجه کاهش ناهنجاري

رود و بيش از مداخالت پزشکي و رواني به عوامل اجتماعي و  هاي رفاه اجتماعي به شمار ميمؤلفه

کي از مفاهيم محوري توسعة پايدار است. شادابي اجتماعي ياقتصادي وابسته است و در عين حال 

بسط  هاي اجتماعي مهم و مؤثر در گسترش احساس رضايت عمومي از زندگي،کي از شاخصي

 رود.  جانبه به شمار ميتعامالت اجتماعي سازنده، رشد عمومي، و مشارکت همه

 بيان مسئله

هاي اجتماعي، فقدان منابع کافي حياتي، و نيز  امروزه روند رو به رشد اختالالت و ناهنجاري

هاي اجتماعي متعددي را در جامعه موجب شده است.  کاهش استاندارد زندگي مشکالت و آسيب

هاي اجتماعي از  ا پشتوانهيخبري، و نداشتن امنيت رواني  نگي و انزواي اجتماعي، بيبيگا

اند. شناسان شده مشغولي بيشتر جامعهاند که از اوايل قرن بيستم موجب دل هايي بوده پديده

                                                                                                                                                    
1. Capabilities 

2. Good governance 

3. General service 
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شود. در نتيجة منجر مي 1روابط و کاهش اعتماد اجتماعي به افول سرماية اجتماعي يناپايدار

کنند. در شرايط  هاي اجتماعي و جرايم مختلف گسترش پيدا مي تماعي کاهش و آسيبسرمايه اج

هايي  ها و حتي پديد آمدن عرصهناهنجار، به دليل ضعف در حاکميت هنجارها و تعارض ميان آن

خوبي آيد و الگوها به فاقد هنجارهاي روشن، عدم التزام به قواعد اخالقي و اجتماعي پديد مي

هاي اجتماعي نخواهند بود. به عبارت ديگر، در اين شرايط، اختالل، تعارض، راهنماي رفتار

وضوح قابل مشاهده است. در ضمن، گرايش هنجاري به ها بي ناپايداري هنجارها، و در برخي زمينه

گيري جامعة باثبات و  به رفتارهاي نابهنجار از مسائلي است که توسعة اجتماعي و اقتصادي و شکل

ريزي و پيشرفت اجتماعي و  سازد و هر گونه برنامه انحراف را غيرممکن مي دور از تنش و

 (.Thorns 2002: 45کند ) اقتصادي را با خطر مواجه مي

ها و شرايط ناهنجار موجود در جوامع بايد  در رابطه با حل مشکالت ناشي از ناهنجاري

را متحمل شود. نقش هاي کمتري  راهکارهاي مختلف و متنوعي ارائه شود تا جامعه هزينه

ها و اخذ نظر خبرگان بتواند متغيرهايي را که بررسي  پژوهشگر اين است که با بررسي پژوهش

ساز ارائة راهکارهايي جهت کاهش رفتارهاي هنجارشکنانه است معرفي کند. در اين ها زمينه آن

 پژوهش، محقق درصدد بررسي نقش حکمراني خوب برآمده است.

آن است که يک حکومت توانمند، با نهادهاى دولتى شايسته و شفاف، با شواهد جهانى گوياى 

در کشورهايى که  .رشد درآمدها و افزايش ثروت ملى و دستاوردهاى اجتماعى پيوند مستقيم دارد

قوانين و مقررات ساده و  ،اندساالرىکار و مبتنى بر شايستهنهادهاى دولتى کارآمد و درست

هاى گروهى صداى شود، جامعة مدنى و رسانهنصفانه اعمال مىاند، حاکميت قانون م روشن

گذارى و رشد افزايش دهد، درآمدها و سرمايهمستقلى دارند که پاسخگويى دولتشان را افزايش مى

 شود.تر مىيابد، و اميد به زندگى طوالنىمى

داري خوب داراي شش اصل مهم است: مشروعيت، شفافيت، به طور کلي، حکومت

(. در الگوي حکمراني Keeping 2018: 3-5ويي، حاکميت قانون، پاسخگويي، کارآيي )پاسخگ

هاي قانوني مناسب و اثربخش  خوب، دولت بايد در جامعه ثبات و پايداري برقرار کند، چارچوب

                                                                                                                                                    
1. Social capital 
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براي فعاليت بخش عمومي و خصوصي تعيين و اجرا کند، و ثبات و امنيت و عدالت را بين افراد 

ي آوردن به نقش حمايتي در چنين شرايطي ادارة دولت را از روش مديريت فراهم آورد. رو

دهد. حکمراني خوب با سازوکارهايي چون عمومي به روش حکمراني خوب تغيير مي

هاي پاسخگويي دولت، نقش همة افراد  هاي سياسي بين دولت ـ ملت، تنظيم چارچوب همکاري

(. حال مسئله اين است که Roy 2008: 691ت )ها قابل تصور اسدر ادارة امور، و مانند اين

تواند کند و چگونه مي ايفا مي 1هاي آن چه نقشي در ناهنجاري اجتماعي حکمراني خوب و مؤلفه

ها و اختالالت اجتماعي منجر شود. هدف ديگر پژوهش اين است که محقق با  به کاهش ناهنجاري

ست که بررسي کند حکمراني خوب چه دخيل کردن متغير ميانجي شادابي اجتماعي در پي آن ا

دارد و شادابي اجتماعي در نقش ميانجي بين دو متغير حکمراني خوب  2در شادابي اجتماعي ينقش

 و ناهنجاري اجتماعي از چه ميزان تأثير برخوردار است.

شود که براي ايجاد نشاط اجتماعي رضايت از زندگي توأم با عاطفه و هيجان مثبت ارزيابي مي

هاي مکملي همچون اميد اجتماعي، مشارکت، رضايت، و اعتماد را در همة ابعاد يد مؤلفهآن با

هاي ملموس اقتصادي، فرهنگي، سياسي، و اجتماعي جامعه تقويت کرد. بدين منظور بايد شاخص

هاي فعاليت نهادهاي مدني و دولتي با توجه به اقتضاي ملي و نياز ک از حوزهيو قابل اجرا در هر 

صات محلي تعيين شود و اجراي آن در سطح کشور مورد توجه قرار گيرد. سپس براي و مخت

اي بانشاط ايجاد و براي ارزيابي و بازخوردگيري و اصالح مستمر آن اقدام شود تا در نهايت جامعه

 آيندگان به ميراث گذاشته شود.

 مبانی نظری تحقيق

زتعريفي از رابطة تعاملي بين سه نهاد دولت، مدارانه به بابا انتخاب رويکردي ارزش حکمرانی خوب

هايي مانند  پردازد. دولت در مفهوم جديد با مؤلفه بازار )بخش خصوصي(، و جامعة مدني مي

شود. هر محوري، مشارکت، اثربخشي، حاکميت قانون، و کنترل فساد شناخته مي دموکراسي، عدالت

ن، اجراي الگوي حکمراني خوب را به مثابة راهي هاي بنيادي ها، با تأکيد بر ارزش يک از اين مؤلفه

                                                                                                                                                    
1. Social anomia 

2. Social happiness 
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رفت از مسائل و مشکالت و تغييرات اساسي در ساختارها و بخش براي برونمفيد و نتيجه

هاي اصالحي و توسعه  فرايندهاي عملياتي دولت و تأمين انسجام و اتحاد اجتماعي و پيشبرد سياست

(. حکمراني خوب در دهة آخر قرن بيستم 22: 1331 نيا و همکاران دهند )بيگي مورد ارزيابي قرار مي

المللي ـ مثل بانک جهاني، برنامة عمران سازمان ملل، و تا حدودي صندوق بيناز سوي نهادهاي بين

 (.113: 1331عقوبي يحل معماي توسعه مطرح شد )المللي پول ـ به منزلة راه

اين موضوع به طور معمول به  بهبود کيفيت دولت است. ،موضوع اصلي نظرية حکمراني خوب

شود و به طور مستقيم در حيطة  ا مديريت دولتي مربوط مييرشتة علوم سياسي و مديريت عمومي 

اي قديمي است که اخيراً احيا شده است و به  گيرد. حکمراني خوب واژه علم اقتصاد قرار نمي

زادة ثاني رود )الواني و عليمنزلة مفهومي جديد در ارتباط با دولت و مديريت دولتي به کار مي

سرعت در حال رشد بوده است. هاي اخير دو مفهوم اصلي حکمراني به(. طي سال12: 1331

ِ اعمال قدرت در مديريت توسعة تر را بانک جهاني به کار گرفت و حکمراني روشتعريف شناخته

حکمراني خوب  اقتصادي و اجتماعي کشورها تعريف شد. بر همين مبنا کشورهايي را داراي

ها به حاکميت قانون، پاسخگويي، شوند که رهبران آنهايي هدايت مي دانند که توسط نظام مي

کنند. رويکرد دوم بر تسهيم اقتدار  گيري از حقوق انساني و مدني توجه مي شفافيت، و حق بهره

اي که بازيگران هکند؛ به گونهاي غيردولتي تمرکز و تأکيد ميمديريت دولتي ميان دولت و سازمان

پردازند. اين تفکر دولتي و غيردولتي به طور ترکيبي و همکارگونه به حل مشکالت اجتماعي مي

بيند  حکمراني را شکلي از همکاري چندجانبه، به جاي تأکيد صرف بر نهادهاي دولتي، مي

(Brand 2007: 31-33.) 

ت و نقش مهمي در نشاط يکي از خلقيات اساسي در زندگي فرد اس نشاط اجتماعی.

نشاط عبارت است از چگونگي داوري فرد  .کندچارچوب حيات رواني و اجتماعي او ايفا مي

دربارة نحوة گذران زندگي. اين نوع داوري متأثر از ادراکات شخصي فرد و تجربة احساسات و 

 گذارد.گيري او اثر ميعواطف مثبت است که بر سبک تبيين و قضاوت و تصميم

ترين تعريف را از نشاط و شادماني ارائه  ترين و در عين حال عملياتي ( جامع1333) 1وينهون

                                                                                                                                                    
1. Veenhoven 
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از قضاوت شخص دربارة مطلوبيت کيفيت  ياکرده است. بر اساس اين تعريف، شادماني به درجه

شود. به عبارت ديگر، شادماني به اين معناست که فرد به چه ميزان  اش اطالق ميکل زندگي

 (.11: 1331جعفري و همکاران  دارد )ميرشاه زندگي خود را دوست

شهرها کمتر کي از نيازهاي اصلي جوامع امروزي است. چون شهروندانِ کالنينشاط اجتماعي 

 & Eddingtonاند )شدت مستعد افسردگيکنند به خود و نيازهايشان فکر کنند و بهفرصت پيدا مي

Shuman 2004: 19.) 

شاط اجتماعي از دو مؤلفة بهبود اجتماعي و بهبود فيزيکي در اين پژوهش در خصوص متغير ن

هاي محبت، تأييد رفتاري، و منزلت بهره  استفاده شد. در رابطه با بهبود اجتماعي از زيرشاخص

 گيرد. هاي آسايش و انگيزه در گروه مؤلفة بهبود فيزيکي قرار مي گرفته شد. همچنين زيرشاخص

اجتماعي و روابط منتج از  محبت شود که ها سرزنده ميبي در آنافراد جامعه زماني حس نشاط و شادا

بينند و از توجه ديگران  اي که افراد، هنگام گرفتاري، ديگران را در کنار خود مي ابد. در جامعهيآن بهبود 

در زمينة قوميت و جنسيت و مذهب با کمال آرامش در کنار   گونه تعصب شوند و بدون هيچبرخوردار مي

 آورند. اي شاد را فراهم مي گيري جامعه پردازند بستر شکلا زندگي مييار و فعاليت هم به ک

هاي جوامع بانشاط وجود اعتماد و روابط مبتني بر آن بين افراد است.  کي ديگر از خصيصهي

چهره در ساية بهتضعيف کارکرد نهادهاي غيررسمي و کاهش ارتباطات نزديک و چهره

ديد و حذف زمان و مکان از تعامالت و مبادالت اجتماعي در دنياي هاي ارتباطي ج تکنولوژي

حس برخورداري از  .مدرن اهميت مقولة اعتماد اجتماعي را در دنياي امروز دوچندان کرده است

شود.  احترام و داشتن شأن و منزلت اجتماعي شاخصي در جهت برقراري نشاط اجتماعي تلقي مي

بخشند، به جهت خصايص ست که جامعه و افراد به شخصي ميمنزلت اجتماعي نفوذ و اعتباري ا

پردازان منزلت اجتماعي را مترادف کنند. نظريه وبيش واقعي که به او منتسب ميگوناگون و کم

ک گروه کسب يکنند که فرد در گروه با استناد مرتبه و موقعيت اجتماعي  پايگاه اجتماعي تلقي مي

 شود. ها برخوردار مي يا و ويژگيکند و بر اساس آن از برخي مزا مي

توان به اين نکته  با توجه به مقولة بهبود فيزيکي، به منزلة مؤلفة نشاط و شادابي اجتماعي، مي

شادابي اميدوار بود که رفاه و آسايش افراد فراهم  يتوان به برقرار اشاره کرد که زماني در جامعه مي
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توان انتظار نشاط از  گريبان نباشند. چگونه مي اي از اين جهت دست به ها با دغدغهباشد و آن

اي داشت که فقر اقتصادي سبب شده هر روز از ميزان رفاه افراد کاسته شود. فردي که دغدغة  جامعه

تأمين نيازهاي اساسي زندگي خود را داشته باشد و نتواند آرامش روحي و رواني براي خود و افراد 

 کنندة بستر شادي و شادابي براي خانواده و جامعه باشد.همتواند فرا تحت تکفلش فراهم کند نمي

هاي کالن توسعة پايدار، مادة  در ايران، به واسطة اهميت موضوع و تأثير آن در موفقيت برنامه

هاي  برنامة ششم توسعه، صراحتاً دولت را مکلف کرده به منظور پيشگيري و کاهش آسيب 38

هاي اجتماعي، براي بسط و گسترش ترل و کاهش آسيباجتماعي، در زمينة تهية طرح جامع کن

هاي ديني و هنجارهاي اجتماعي،  روحية شادابي، نشاط، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزش

 و کاهش مفاسد اخالقي اقدام کند.

هاي انساني خود برسد بايد شهرونداني بانشاط خواهد پيشرفت کند و به آرمان اي که ميجامعه

توان به کمال نشاط اجتماعي رسيد که همة آحاد مردم بانشاط و داشته باشد و زماني ميو شاداب 

هاي مختلف سياسي،  توان به اهداف مهم در حوزه شاداب باشند. با جامعة شاداب و بانشاط مي

توانند از آن به منزلة فرصتي گيران جامعه همواره مي افت و تصميمياجتماعي، فرهنگي، و ... دست 

 (.Diener 2005: 205ه استفاده کنند )بهين

ک جامعه رخت بربندد، جامعه دچار معضالتي چون افسردگي، يوقتي نشاط و شادي از 

شود. براي شاد بودن بايد مؤلفة اميد انفعال، انحرافات مختلف فردي و جمعي و فرهنگي، و ... مي

هاي اجتماعي اهش آسيببه زندگي را افزايش داد. چون اميد به زندگي و شاد بودن باعث ک

هاي اين شود. پس، براي افزايش اميد به زندگي بايد براي دوران نوجواني و جواني و دغدغه مي

 .(1ـ  2: 1333نسل ارزش قائل شد )عنبري و حقي 

کند کامالً از افراد اجتماع ميلي و اکراه است. فرد احساس مياعتنايي و بينوعي حالت بي ناهنجاری

ترين اميل دورکيم وضع کرد؛ کليدي 1332و منزوي شده است. واژة ناهنجاري را سال فاصله گرفته 

شناسي انحرافات دورکيم، براي تبيين همبستگي اجتماعي و افزايش ميزان خودکشي در مفهوم در جامعه

ها و ثباتي است که منجر به از بين رفتن ارزشکشورهاي اروپايي. اين مفهوم بيانگر وضعيت بي

 (.Gupta & Gupta 2018: 257-260شود )ا هدف، مييداردها، به دليل نبودِ ايده استان
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در زمينة انحرافات، مشخص کردن معني دقيق اين مفهوم  1براي کاربست نظرية دورکيم

رسد. برخالف استفادة معنايي امروزه از مفهوم ناهنجاري، در ديدگاه دورکيم، ضروري به نظر مي

اي که دورکيم در زمينة نيست. يگانه واژه« تضاد هنجاري»يا « هنجاريبي»ناهنجاري به معني 

(. به Durkheim 1971: 228در کتاب خودکشي بود ) dereglementبرد واژة ناهنجاري به کار مي

شناسي اين مفهوم در آثار دورکيم حاکي از آن شناسان بنام، معني، از دورکيمو رونالد نظر مسترويچ

است « عدم التزام به قواعد اخالقي»، بلکه به معني«هنجاريبي»نه به معني است که ناهنجاري 

(Mestrovic & Ronald 2008: 191.) 

دهد. ازينبينند و فرد التزام خود را به قانون از دست ميدر ناهنجاري عناصر اخالق آسيب مي

ها نيست و براي آنآور ناهنجاري وضعيتي است که در آن قواعد اجتماعي براي افراد الزام»رو 

: 1331بنابراين، ناهنجاري مترادف با فساد و انحراف اخالقي است )شيخاوندي «. مطلوبيت ندارد

دهد و به آينده اميد ندارد. ناچار، در لحظة حال زندگي (. فرد ناهنجار گذشته را از دست مي182

کنند. براي درک  د ميايشناسان از چنين شرايطي به عنوان حالت برزخي  کند. برخي جامعه مي

صحيح شرايط ناهنجار بهتر است ابتدا به هنجارهاي جامعه توجه شود. چون، با شناخت هنجارها، 

 (.23: 1332شوند )جوادي و همکاران  تر شناخته مي ها نيز راحت هنجاري بي

ناهنجاري از مسائل دوران مدرن است. چون فرايند مدرنيزاسيون، چه در بعد فني چه در بعد 

رهنگي، موجب آسيب ساختار ارزشي پيشين شده و انسان مدرن را در فضايي مبهم به خود ف

ها، در قالب توليد مداوم  ها از جانب رسانههاي جديد زندگي به انسان واگذاشته است. تحميل سبک

آرزومندي، نياز دستيابي به سعادت و خوشبختي را براي انسان مدرن مبدل به معنايي کرده است که 

(. اين موضوع 32: 1332افتد )دورکيم، به نقل از کوزر و روزنبرگ  تيابي به آن مدام به تعويق ميدس

دهندة بيروني مهار شود در تمدن ناپذير دارد و بايد به وسيلة نيروي نظمکه انسان ماهيتاً اميال سيري

ها،  ابل بين انساندهد. چون همين نيروي بيروني در اشکال گوناگون کنش متق به ما تناقض نشان مي

تنها براي اميال گيرند، نه اجتماعي شدن در مدرسه و خانواده و ...، که همه ذيل گفتمان غالب قرار مي

ها  هايي براي توليد ميل و آرزومندي در انسان کنند، بلکه برعکس مکانيسم محدوديت ايجاد نمي

                                                                                                                                                    
1. Durkheim 
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رار گرفته است که جامعه براي همة ( مورد تأکيد ق1313) 1هستند. اين موضوع در آثار رابرت مرتون

کند؛ اما وسايل دستيابي به اين اهداف  ها دروني مي ک الگوي زندگي مناسب را تعيين و در آنيافراد 

دهد و همين موضوع ريشة بروز ناهنجاري در جامعه  را در اختيار همگان به صورت برابر قرار نمي

 (.21 :1332زاده و کوثري  است )گالتونگ به نقل از رجب

 پيشينة تحقيق

هاي حکمراني اي به بررسي نقش شيوه( در مطالعه2813و رانويدرجيت کائور ) 2تاي دميسي بشي

ک مدل مفهومي با انتخاب ياند. در اين مطالعه، خوب در اعتماد عمومي به دولت محلي پرداخته

ان داد همة مديريت شهري به صورت تجربي در اتيوپي مورد آزمايش قرار گرفت و نتايج نش

متغيرهاي مستقل در توصيف سطح اعتماد عمومي به دولت محلي بسيار مؤثرند. بر اين اساس، 

 شود.پذيري باعث افزايش اعتماد به مديريت شهري ميوجود شفافيت، پاسخگويي، و مسئوليت

بين  ( در تحقيقي که در کشور نيجريه انجام شد به بررسي انتقادي رابطة نزديک2813) 3اوالکونله

حکمراني خوب و توسعه پرداخت. نتايج نشان داد دموکراسي و حکمراني خوب زمينة پيشرفت را 

. 1شود: کند. بر اين اساس توصيه ميکنند و رهبري سياسي نقش مهمي در تحقق آن ايفا ميفراهم مي

ار مؤثر و ک نيروي کي. نياز فوري به ايجاد 2طبقة روشنفکر در برنامة توسعة کشور مشارکت کنند؛ 

هاي . بايد تالش شود ظرفيت3هاي توسعه را آغاز و اجرا کند؛ پذير وجود دارد که بتواند برنامهانعطاف

 ها بتوانند نقش خود را بهينه و به نفع کشور انجام دهند.ابد تا آنيهمة نهادهاي حاکميتي افزايش 

اي به ، در مطالعهکنواخت حکمراني خوبي(، به منظور تدوين چارچوب 2813)  1بيسواس

معيار اصلي را  13چارچوب حکمراني موجود در سراسر جهان پرداختند و  22مقايسة تطبيقي 

اي موردي شهرستان بمبئي با نمونهمعيار فرعي فهرست کردند. در نهايت، در مطالعه 21همراه 

ند يشد. فرا گيري معيارهاي فرعي بررسيهاي مستقيم مورد استفاده براي اندازههايي از شاخص

سازي نيز با استفاده از سه شاخص خاص انجام شده است. مثالً سهم و نقش حکمراني خوب يکمّ
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درصد محکوميت پرونده»براي شاخص  2812در سال  881111/8به  2811در سال  881213/8از 

است. افته يافزايش  ياز معيار پاسخگوي« سيون فعال ضد فساديکم»به منزلة زيرمعيار « هاي فساد

توانند از روش پيشنهادي براي ارزيابي حکمراني هر گونه گذاران ميمحققان و همچنين سياست

 استفاده کنند. يخدمات عمومي براي اصالحات بيشتر سياس

هاي بين ادراک کارکنان از فعاليت ياي به بررسي رابطة علّ( در مطالعه2813و همکارانش ) 1چوي

ها ناهنجاري در اين روند هايي که از طريق آنها و مکانيسماف آنمسئوليت اجتماعي شرکتي و انحر

هاي مسئوليت اجتماعي مطالعه نشان داد: درک کارمندان از فعاليت يهاافتهيابد پرداختند. يکاهش مي

هاي مسئوليت اجتماعي شرکتي شرکتي تأثير منفي بر انحراف کارکنان دارد، درک کارمندان از فعاليت

بر ناهنجاري دارد، ناهنجاري بر انحراف کارمندان تأثير مثبت دارد، و ناهنجاري در رابطة بين تأثير منفي 

 کند.اي ايفا ميهاي مسئوليت اجتماعي شرکتي و انحراف کارکنان نقش واسطهادراک کارکنان از فعاليت

شخيص ک تکنيک تي« گيري نشاط سازمانياندازه»( در تحقيقي تحت عنوان 2813) 2ايال اکواس

کند تا ابزاري مؤثر و ساده در اختيار استفاده مي (NLP)خودکار ارائه داد که از پردازش زبان طبيعي 

( قرار دهد بدين منظور که بر ميزان شادي به طور منظم نظارت کند و HRمديريت منابع انساني )

ها به کار گيرد. همچنين، شيوهها و ها و سياستها را به مثابة ابزاري براي ارزيابي اثربخشي برنامهداده

 ک مطالعة موردي براي نشان دادن اثربخشي چارچوب پيشنهادي ارائه شده است.ي

افت. در يالدي انتشار يم 2813، نوشتة فرانسيس فوکوياما، در سال «حکمراني چيست؟»مقالة 

نابع )ثروت( و م ،اين مقاله به دو بعد ظرفيت و خودمختاي )استقالل( اشاره شده و در بعد ظرفيت

 (.Fukuyama 2013: 5-7گرايي کارمندان اداري در نظر گرفته شده است )درجة تخصص

« نقش حکمرانى خوب در تحقق حقوق دسترسى زنان به زمين»( در پژوهش 2818) 3سوورنو

کند تحقق حقوق زنان در دسترسى به زمين را يک چالش عميق و گسترده معرفي مىمشکل عدم

قتصادى و سياسى ريشه دارد. وى پيروى از اصول حکمرانى خوب را براى بهبود که در سيستم ا

 کند.کار اين مشکل معرفى مىحق دسترسى زنان به زمين راه
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( نشان داد حکمرانى خوب هستة مرکزى بهبود عملکرد 2883) 1لويز و گانيال مطالعة

پژوهشگران، حکمرانى خوب  گيرى اينهاى بهداشتى با کارآيى باالست. بر اساس نتيجه مراقبت

 .راهى براى بهبود کارآيى بخش بهداشت و درمان است

حکمراني خوب و توسعة انساني در »اي با عنوان ( در مطالعه2811و سانيال ) 2رودرا

اثر حکمراني خوب بر توسعة انساني را در هندوستان طي دو دهة اخير با  «هاي هندوستان ايالت

تابلويي بررسي کردند. در اين مطالعه از شاخص ترکيبي حکمراني خوب هاي استفاده از روش داده

دهد حکمراني خوب و به عنوان متغير توضيحي استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي

 کند.هاي پيشين توسعة انساني فعلي را در هندوستان تعيين ميتوسعة انساني دوره

دهد در کشورهاي فقير شادابي با فردگرايي پيوند  ي( نشان م2811) 3هاي تحقيق آهوويا افتهي

تنها سبب شادابي و خوشحالي افراد گرايانه و فردگرايي اقتصادي، نه منفي دارد و فردگرايي فايده

که انسجام اجتماعي افراد را  شود؛ درحالي شود، بلکه برعکس سبب کاهش انسجام اجتماعي مينمي

کند و کاهش آن افراد را در برابر حاالت  سترس حمايت ميهاي حاد افسردگي و ا در مقابل دوره

 شود. کند و موجب کاهش سالمت اجتماعي آنان ميپذيرتر مي رواني منفي آسيب

بررسي تأثيرات جمعي سرماية اجتماعي، »( با عنوان 1333در تحقيق وثوقي و همکارانش )

ا بيانگر آن است که سه متغير ه افتهي« شادابي اجتماعي، و حمايت اجتماعي بر سالمت اجتماعي

سرماية اجتماعي، شادابي اجتماعي، و حمايت اجتماعي بر سالمت اجتماعي مؤثرند و بيشترين تأثير 

سرماية اجتماعي است. همچنين، متغيرهاي شادابي اجتماعي و حمايت اجتماعي نيز بر سرماية آن از 

 شود. فزايش شادابي اجتماعي مياجتماعي اثرگذارند و در نهايت متغير حمايت اجتماعي موجب ا

(، در تحقيقي روي نوجوانان، مقياس ناهنجاري را که در دو بخش بيروني 2883) 1بجارناسون

طراحي شده بود به کار گرفت. در اين تحقيق روابط اين متغير با پيامدهاي مختلف  1و فشار 1بودن

بارة مصرف الکل و مواد مخدر در ها از پيمايش مدارس اروپا در رواني و اجتماعي بررسي شد. داده
                                                                                                                                                    
1. Lewis & Gunila 
2. Rudra 

3. Ahuvia 

4. Bjarnason 

5. Exteriority 

6. Constraint 
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سالة مدارس  11و  11به دست آمدند. جامعة اين تحقيق نوجوانان  2883کشور اروپايي در سال  13

مصرف مواد، اقدامات مربوط   نفس، سوءنتايج نشان داد ناهنجاري با افسردگي، عزت .اروپايي بودند

شد ميزان ناهنجاري در کشورهاي  به خودکشي، و فرار از مدرسه رابطه دارد. همچنين مشخص

نيز ناهنجاري با  .دارد 1اروپاي شرقي باالتر است و همبستگي منفي و قوي با توليد ناخالص داخلي

 .تر، و سوء مصرف مواد همبستگي نشان دادنفس پايينسطوح باالتر افسردگي، عزت

، «و جرم در چينبازگشت به وضع هنجار: ناهنجاري »( در تحقيقي تحت عنوان 2882) 2کائو

ـ  يعالوه بر اينکه مقياسي جديد براي سنجش ناهنجاري معرفي کرد، اثر متغيرهاي اقتصاد

عني سن، جنس، تحصيالت، وضعيت تأهل، داشتن بچه، طبقة اجتماعي، درآمد، و شغل ياجتماعي، 

 د.يسنج ناهنجاريخواهي اجتماعي را بر عني رضايت از زندگي و آزاديينيز متغيرهاي نگرشي و 

سال به باال( به دست  13سال چيني )شهروند بزرگ 1888هاي جهاني  ها از پيمايش ارزش داده

آمدند. نتايج نشان داد متغيرهاي شغل، داشتن بچه، و رضايت از زندگي به طور منفي با ناهنجاري 

ها با پيشينة تحقيق در غرب همخواني داشت. اثر سن، تحصيالت، و  افتهياند که اين مرتبط

برخالف انتظار بود و با پيشينة تحقيق در غرب همخواني نداشت. اثر سن  3خواهي اجتماعي اديآز

 .مثبت داشت  که تحصيالت با ناهنجاري رابطةخواهي بر ناهنجاري معنادار نبود؛ درحاليو آزادي

 مدل مفهومی و فرضيات تحقيق

ت که سرانجام در پويايي مدل مفهومي تحقيق در زمينة پيوندهاي دروني ميان متغيرهايي اس

کند روابط خاصي را در ن مدل مفهومي کمک مييموقعيت مورد بررسي نقش دارند. پديد آوردن ا

هاي موقعيتي که قرار است پژوهش ها را بيازماييم و درک خود را در زمينة پويايينظر بگيريم و آن

 (.31: 1331در آن صورت گيرد بهبود بخشيم )سکاران 

  خوب و ناهنجاري اجتماعي رابطه وجود دارد.بين حکمراني 

 .بين حکمراني خوب و شادابي اجتماعي رابطه وجود دارد 

 .بين شادابي اجتماعي و ناهنجاري اجتماعي رابطه وجود دارد 

                                                                                                                                                    
1. Growth domestic production 

2. Cao 

3. Social liberalism 
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 .حکمراني خوب از طريق شادابي اجتماعي با ناهنجاري اجتماعي رابطه دارد 

 
 فهومی تحقیق. مدل م1نمودار 

 روش تحقيق

تحقيق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي و از نظر روش از دستة تحقيقات توصيفي 

علمي و دانشجويان تحصيالت تکميلي هيئت ينفر از اعضا 118است. جامعة آماري پژوهش 

ساده استفاده  گيري تصادفيگيري، از روش نمونهدانشگاه شيراز بودند. در اين تحقيق، جهت نمونه

ک از عناصر جامعة مورد نظر براي انتخاب شدن شانس مساوي يگيري تصادفي هر شد. در نمونه

اي که از آن انتخاب هايي همانند جامعهشده بايد ويژگيدارند. مطابق قانون احتمال، افراد انتخاب

ن حجم نمونه استفاده شد براي تعيي 1(. در اين پژوهش از رابطة 3: 1333اند داشته باشند )آذر شده

 (.11: 1332)حسيني 
 

(1)  
2

/ 2

2 2

/ 2

( ) ( (1 ))

( 1) ( ) ( (1 ))

N Z P P
n

N Z P P





   


         
پرسشنامه در جامعة آماري اقدام کرد. همة  23نفره، محقق به توزيع  23با توجه به تعداد نمونة 

 ها بازگشت داده شد و مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه

حکمرانی 

 خوب

ناهنجاری 

 اجتماعی

شادابی 

 اجتماعی

 اصالح اقتصادی

 اصالح اداری

 اصالح امور قضایی

 اصالح امور مدنی

 هنجاریبی قدرتیبی

از خودبیگانگی   

 انزوای اجتماعی

 معناییبی

فیزیکی بهبود  

 بهبود اجتماعی
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ها از طريق و روايي آن آوري اطالعات، از سه پرسشنامه استفاده شددر اين تحقيق، براي جمع

ها از طريق آلفاي نظر و پايايي آنبا نظرخواهي از پژوهشگران برجسته و صاحب 1روايي محتوايي

مربوط به حکمراني خوب بود. در خصوص سنجش اين  1کرونباخ تعيين شد. پرسشنامة شمارة 

شد. در تحقيق  ( بهره برده1331شده در تحقيق صفري و همکارانش )متغير از مقياس استفاده

هاي حکمراني  ها و زيرشاخص ايشان با استفاده از مباني نظري و نظر خبرگان دانشگاهي شاخص

 درصد بوده است. 1/32خوب تعيين و استخراج شده و پايايي پرسشنامه 

( بود؛ حاوي پنج بعد 2881پرسشنامة دوم مربوط به ناهنجاري اجتماعي )سيمن و همکاران 

معنايي( و نوزده سؤال. پايايي هنجاري، انزواي اجتماعي، بيقدرتي، بيي)بيگانگي از خود، ب

 درصد بوده است. 3/31شده در اين تحقيق پرسشنامة استفاده

پرسشنامة سوم در خصوص متغير شادابي اجتماعي بود که براي سنجش آن از مقياس ليدنبرگ 

بعد و بيست و پنج سؤال تشکيل ه( استفاده شد. پرسشنامة مورد اشاره از دو بعد و پنج خرد1333)

 بود. 2/31آمده برابر با دستشده و پايايي به

تي از آمار توصيفي )ميانگين، انحراف شناخدر اين پژوهش، جهت شناسايي اطالعات جمعيت

سازي افتن رابطة بين متغيرهاي تحقيق از فن تحليل مسير و مدليمعيار، واريانس، و ...( و براي 

 افزار آموس استفاده شد.معادالت ساختاري در محيط نرم

 های تحقيقیافته

)متغيرهاي گيري  هاي اندازهآوري اطالعات، جهت مشخص کردن اينکه شاخصپس از جمع

اول   مشاهده( تا چه اندازه در خصوص سنجش متغيرهاي پنهان قابل قبول باشند، بايد در مرحلة

هاي کلي برازش براي  رو شاخصشده به طور مجزا آزمون شوند. ازينهمة متغيرهاي مشاهده

ي هاي برازش برادي( ارزيابي شدند که آزمون شاخصييگيري )تحليل عاملي تأ الگوهاي اندازه

گيري )متغيرهاي آشکار( هاي اندازهدي حاکي از آن است که شاخصييتأ يهاي تحليل عامل مدل

 (.1گيري متغيرهاي پنهان از وضعيت مطلوبي برخوردارند )جدول  در خصوص سنجش و اندازه

                                                                                                                                                    
1. Face Validity 
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 . بارهای عاملی متغیرهای تحقیق1جدول 

متغیر 

 پنهان
 p-value بار عاملی متغیر آشکار

 

متغیر 

 پنهان
 p-value بار عاملی تغیر آشکارم

 حکمراني

 خوب

 888/8 333/8 اصالح اقتصادي

 

ناهنجاري 

 اجتماعي

 888/8 331/8 معناييبي

 882/8 331/8 انزواي اجتماعي 881/8 382/8 اصالح اداري

 888/8 382/8 بيگانگي از خود 812/8 331/8 اصالح امور قضايي

 888/8 382/8 درتيقبي 888/8 333/8 تقويت امور مدني

شادابي 

 اجتماعي

 881/8 211/8 هنجاريبي 888/8 321/8 بهبود اجتماعي

  888/8 331/8 بهبود فيزيکي

 

ها از دو شاخص جزئي مقدار بحراني و سطح  در پژوهش حاضر به منظور آزمون معناداري فرضيه

باشد. همچنين  31/1يد بيشتر از مقدار بحراني با 81/8معناداري استفاده شد. بر اساس سطح معناداري 

شده براي براي مقدار سطح معناداري حاکي از تفاوت معنادار مقدار محاسبه 81/8تر از مقادير کوچک

هاي پژوهش، از معادالت است. براي آزمون فرضيه 31/8هاي رگرسيوني با مقدار صفر در سطح  وزن

 .شان داده شده استن 3و  2ار در نمودار افزاستفاده شد. خروجي نرم PLSافزار ساختاري و نرم

 
 . مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد2نمودار 
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 ب معناداریی. مدل پژوهش در حالت ضرا3نمودار 

توان دريافت که مدل از برازش بسيار خوبي برخوردار است. ، مي2با توجه به اطالعات جدول 

ش بررسي شد. همچنين، شاخص هاي پژوه با در نظر گرفتن نتايج تجزيه و تحليل مدل، فرضيه

CR  وAVE قابل مشاهده است. 2شده در جدول براي مدل محاسبه شد. مقادير محاسبه 

 آمده است. 3سازي معادالت ساختاري و نتيجة فرضيات پژوهش در جدول ضرايب مسير آزمون مدل

 شدهمحاسبه AVEو  CR. مقادیر 2جدول 

 نتیجه وبحد مطل بعد شاخص معیارهای برازش مدل ردیف

 قابل قبول 28/8بيشتر از  CR 23/8 پايايي ترکيبي 1

 قابل قبول 1/8بيشتر از  AVR 13/8 پايايي همگرا 2

 . ضرایب مسیر و مقادیر آن3جدول 

 نتیجه T ضریب مسیر مسیر فرضیه

 د فرضيهيتأي 21/1 -12/8 ناهنجاري اجتماعيحکمراني خوب 1

 د فرضيهيتأي 32/23 31/8 شادابي اجتماعيحکمراني خوب 2

 د فرضيهيتأي 11/3 -33/8 ناهنجاري اجتماعيشادابي اجتماعي 3

1 
 شادابي اجتماعيحکمراني خوب

 ناهنجاري اجتماعي
32/-8=33/8-×31/8 

نياز به آزمون 

 سوبل
 د فرضيهيتأي
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متر + باشد، بيانگر معنادار بودن پارا31/1در بازه بيشتر از  tهنگامي که مقادير ضريب مسير 

آمده دستهاي پژوهش است. با توجه به مقدار ضريب معناداري به مربوطه و متعاقباً تأييد فرضيه

شوند. مقدار ضريب معناداري فرضية اول  براي مسيرهاي بين متغيرها، چهار فرضية مدل تأييد مي

اعي دهد حکمراني خوب رابطة مثبت و معنادار با ناهنجاري اجتم است و نشان مي 21/1پژوهش 

هاي پژوهش را  است که فرضيه 31/1دارد. مقدار ضريب معناداري براي فرضية دوم و سوم باالتر از 

کند و بيانگر آن است که حکمراني خوب رابطة معنادار و مستقيم با شادابي اجتماعي دارد  تأييد مي

ادار دارد )فرضيه )فرضية دوم( و همچنين شادابي اجتماعي با ناهنجاري اجتماعي رابطة مستقيم و معن

عني ميانجي يهاي دوم و سوم پژوهش، فرضية چهارم پژوهش،  سوم(. با توجه به تأييد شدن فرضيه

شود. پس از  بودن شادابي اجتماعي در رابطة بين حکمراني خوب و ناهنجاري اجتماعي، تأييد مي

د. با توجه به رها بررسي شونيبايد شدت روابط بين متغ هاي پژوهش،  بررسي معناداري فرضيه

درصد از  31/8و  12/8، حکمراني خوب به ترتيب 2ضرايب استانداردشدة مسير در نمودار 

کند. شادابي اجتماعي نيز به ميزان  ناهنجاري اجتماعي و شادابي اجتماعي را به طور مستقيم تبيين مي

تأييد قرار گرفتن نقش  کند. همچنين، با مورد از ناهنجاري اجتماعي را به طور مستقيم تبيين مي 33/8

، بر -32/8گري شادابي اجتماعي، حکمراني خوب داراي اثر غيرمستقيم و معنادار، برابر  ميانجي

، که براي 1ناهنجاري اجتماعي از طريق شادابي اجتماعي است. در اين پژوهش از آزمون سوبل

رود، استفاده شد. در آزمون  يک متغير در رابطة بين دو متغير ديگر به کار ميمعناداري تأثير ميانجي 

آيد که در صورت بيشتر شدن اين مقدار از  به دست مي 2از طريق رابطة  z-valueک مقدار يسوبل، 

 ک متغير را تأييد کرد.يدرصد معنادار بودن تأثير ميانجي  31توان در سطح اطمينان  ، مي31/1

(2) 
 

مقدار ضريب مسير ميان  bميانجي،  مقدار ضريب مسير ميان متغير مستقل و a، 2در رابطة 

خطاي  sbخطاي استاندارد مسير ميان متغير مستقل و ميانجي، و  saمتغير ميانجي و وابسته، 

 استاندارد مسير ميان متغير ميانجي و وابسته است.

                                                                                                                                                    
1. Sobel test 
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 31/1دليل بيشتر بودن از مقدار  بود که به  31/2حاصل از آزمون سوبل برابر با  z-valueمقدار 

درصد تأثير متغير ميانجي شادابي اجتماعي در رابطة ميان  31توان اظهار کرد در سطح اطمينان  مي

حکمراني خوب و ناهنجاري اجتماعي معنادار است. براي تعيين شدت اثر غيرمستقيم از طريق 

VAFمتغير ميانجي از آمارة 
کند و هر چه اين  را اختيار مي 1و  8استفاده شد که مقداري بين  1

تر بودن تأثير متغير ميانجي دارد. در واقع اين مقدار نسبت  تر باشد نشان از قوينزديک 1دار به مق

 آيد. به دست مي 3از طريق رابطة  VAFسنجد.  اثر مستقيم بر اثر کل را مي

(3) VAF=      

ريب مسير ميان مقدار ض bمقدار ضريب مسير ميان متغير مستقل و ميانجي،  a، 3در رابطة 

 مقدار ضريب مسير ميان متغير مستقل و وابسته است. cمتغير ميانجي و وابسته، و 

درصد از اثر حکمراني  28بدين معني است که  3از طريق رابطة  VAFآمده برايدستمقدار به

 .شودخوب بر ناهنجاري اجتماعي از طريق متغير ميانجي شادابي اجتماعي تبيين مي

 بحث و نتيجه

آورد. زيرا ممکن است  شرايط نامطلوب اقتصادي به طور غيرمستقيم زمينة بزهکاري را فراهم مي

نظمي و اختالل را در جوامع دامن بزند  مانع رشد طبيعي افراد شود و از سويي ديگر ناراحتي و بي

و دهد در شرايط نامطلوب اقتصادي جويي و ناهنجاري شود. تاريخ نشان مي و موجب بروز ستيزه

تر خواهد شد که نتيجة در وضعيتي که در کشور تورم اقتصادي حاکم باشد شکاف طبقاتي عميق

توان در ثروتمندي ناگهاني تعداد قليلي از اقشار جامعه و فقر اقتصادي تعداد کثيري از  آن را مي

جامعه  ساز ناهنجاري و اختالل در تواند زمينه دهد فقر مي جامعه مشاهده کرد. ظاهر امر نشان مي

باشد که البته اين موضوع مطلق نيست و تا حدي نسبي است. اما نبايد فراموش کرد که ثروتمندي 

اي  مدت و صرفاً ثروتي که با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه در جيب عدهکوتاه

                                                                                                                                                    
1. Variance Accounted for 
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رود، چون ظرفيت چنين اندوخته و ثروتي در اين افراد ايجاد نشده، منجر به ايجاد  فرومي

 شود. سوي اين دسته افراد مي و از سمت  هنجارينا

حکمرانى خوب؛ کليد توسعة آسياى »( در مطالعة 1331الساداتى )برادران شرکاى و ملک

هاى حکمرانى خوب اثر مثبتى بر رشد کنند که بهبود شاخصاين فرضيه را تأييد مى« جنوب غربى

هاى مؤثر در پاسخگويى را مکانيسم اقتصادى در کشورهاى منطقه دارد و دو سازوکار رقابت و

 کنند.بهبود حکمرانى منطقه معرفى مى

نشان داد « بررسى اثر کيفيت حکمرانى بر رشد اقتصادى ايران»( در مطالعة 1331مقدارى )

هاى سنجش حکمرانى، به جز مؤلفة حق اظهارنظر و پاسخگويى، تأثير مثبت و معنادارى همة مؤلفه

ها اثر شاخص کارآمدى و ار در بلندمدت گذاشته است و از بين اين مؤلفهبر توليد سرانة نيروى ک

اثربخشى دولت نسبت به ساير موارد بيشتر است. همچنين شاخص کيفيت حکمرانى، که از تجميع 

کامالً  يمدت، تأثيرآيد، در بلندمدت و کوتاههاى ششگانة حکمرانى خوب به دست مىمؤلفه

 ادى ايران گذاشته است.معنادار و مثبت بر رشد اقتص

هاي حکمراني  کي ديگر از مؤلفهيجامعة مدني، به منزلة نهادي واسط ميان دولت و ملت، 

هاي اجتماعي باشد. جوامع مدني  تواند راهکاري در کاهش ناهنجاري خوب است که تقويت آن مي

جوامع بخشي هاي اجتماعي و سياسي دارند؛ به طوري که امروزه در  نقش نظارتي مهمي در عرصه

از بار فسادزدايي، گسترش دايرة شفافيت، و ايجاد نظم و آرامش بر عهدة نهادهاي مدني و 

نهاد است. تقويت جامعة مدني شفافيت را در عرصة اجتماعي و سياسي هاي مردم تشکل

شود. همچنين پاسخگويي را به وضعيتي  کند و به کاهش فساد اجتماعي منجر مي سازماندهي مي

هاي سياسي به دليل حس نظارتي که بر رفتار  سازد؛ به اين معني که افراد و جريان مبدل ميمتداول 

کنند به سمت ناهنجاري گرايش پيدا نکنند. پاسخگو نبودن  و رويکردهاي آنان وجود دارد سعي مي

 نظمي کاري و بيانجامد و اين نارضايتي در اقداماتي همچون خراب مسئوالن به نارضايتي مردم مي

 شود. و ناهنجاري نمايانگر مي

بررسى اثر عوامل نهادى بر رشد اقتصادى با تأکيد »( در مطالعة 1333زاده و احمدزاده )عيسى

نشان دادند اثر نهادهاى عمومى، چون حاکميت قانون، ثبات سياسى، کنترل « بر نهادهاى حاکميتى
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بت و معنادار است و اثر فساد، و حاکميت بروکراسى و اثربخشى دولت بر رشد اقتصادى مث

 .شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويى يا همان شاخص دموکراسى مثبت غيرمعنادار است

به تأثير آموزش بر فساد  «سرماية انسانى و فساد»( در پژوهش خود تحت عنوان 2882) 1ارند

بستگى هاى جامعة مدنى و نظارت مقامات دولتى کند. وى بر آن است که فساد به ظرفيتاشاره مى

دهد؛ وپرورش فساد را کاهش مىخوبى توسعه يافته باشند، آموزشها بهدارد. اگر اين ظرفيت

که اگر نظارت مدنى کم باشد، ممکن است فساد باالتر به وجود آيد. همچنين، شواهد درحالى

 کند.تجربى اين پژوهشگر بر رابطة مثبت آزادى مطبوعات و فساد تأکيد مي

حکمراني خوب ثبات سياسي است. فقدان تساهل و مداراي سياسي بين هاي  کي از ويژگيي

آيد.  وجود مي ثبات سياسي به ها و نيروهاي سياسي و اجتماعي و حتي بين مردم به دنبال عدم گروه

ها، به جز سرکوب  شود و دولت طور طبيعي، زماني که مطالبات سياسي مردم انباشته مي در واقع، به 

دهند، مردم از هر فرصتي که پيدا  مخالف، هيچ پاسخي به اين مطالبات نمي و خاموش کردن صداي

 دهند. کنند به حکامشان واکنش نشان مي

2هراال
( به بررسي تأثير ثبات سياسي بر انباشت سرماية انساني در 2811و تورک ـ آريس ) 

اخذ اعتبارات مانع  ثباتي سياسي با تشديد شرايطکشورهاي حوزة منا پرداختند. نتايج نشان داد بي

 شود.انباشت سرماية انساني در اين کشورها مي

منابع فساد: مطالعة مقطعى »( در پژوهش خود، تحت عنوان 2882) 3 و جاکمنالمنتين

، نشان دادند رقابت سياسى بر ميزان ناهنجاري و فساد تأثيرگذار است. اما اين اثر «کشورها

رهاى ديکتاتورمحور نسبت به کشورهايى که تا غيرخطى است. فساد به طور معمول در کشو

اند کمتر است. اين پژوهشگران در عين احترام به رابطة رقابت اقتصادى و حدودى دموکراتيک

دهد. فساد به اين نتيجه رسيدند که اندازة دولت به طور سيستماتيک فساد را تحت تأثير قرار نمى

نهايت فساد در کشورهايى با درآمد پايين بين  اما عضويت در اوپک بر فساد تأثيرگذار است. در

 کارکنان بخش دولتى فراگيرتر است.
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شوند و از  ، مردم متوجه برخوردهاي جدي و آني با متخلفان و مفسدان ميييبا اصالحات قضا

توان فساد کمتري را شاهد بود. منظور از  گيري اعتماد در مردم، مي اين طريق، عالوه بر شکل

گذاران همانند شهروندان در برابر قوانين ر فرايند حکمراني اين است که سياستحاکميت قانون د

يکسان انگاشته شوند و دربارة عملکرد خود پاسخگو باشند. بر اساس اين شاخص، رعايت اصول 

عدالت و انصاف و استقالل در دستگاه قضايي و سرعت در اجراي مراحل قضايي تأثير زيادي بر 

ساز نظم و انضباط اجتماعي و  تواند زمينه دارد و تثبيت حاکميت قانون مي تثبيت حاکميت قانون

 هاي اجتماعي باشد. کاهش ناهنجاري

( طى مطالعة مقطعى صد کشور نشان دادند ميان فاسدترين کشورها اندازة 2883) 1بيلگر و گل

د دموکراسى دولت )بزرگى آن( و آزادى بيشتر اقتصادى تأثيرى بر کاهش فساد ندارد؛ اما، وجو

هاى کنترل اند که بايد در برخى از سياستشود. اين پژوهشگران بر آنبيشتر باعث کاهش فساد مى

 فساد کنونى تجديد نظر شود.

هاى نشان داد از ميان مؤلفه« فساد، رشد، و نوسانات رشد»( در مطالعة 2818) 2اورنسل

گذارند. با توجه به توسط تأثير ميحکمرانى فقط کنترل فساد و اثربخشى دولت بر ميزان رشد م

هاى آن هاى حکمرانى، کنترل بيشتر فساد، اثربخشى دولت، و هزينهارتباط ميان نوسانات و مؤلفه

توان نتيجه گرفت بين حکمراني خوب و  باعث کاهش نوسانات رشد خواهد شد. پس مي

 .ناهنجاري اجتماعي رابطة معنادار و معکوس وجود دارد

رابطة معنادار بين حکمراني خوب و شادابي اجتماعي مورد تأييد قرار گرفت. در اين تحقيق 

ها براي رسيدن به يکي از مسائل اساسي دربارة شادي و نشاط اين است که تالش افراد و خانواده

تنهايي کافي نيست، بلکه کل جامعه بايد به اين باور برسد که اي بههاي مفيد در هيچ جامعهشادي

هاست و به آن به منزلة يک ترين نيازمنديترين و بااهميتط براي جامعه جزء بديهيشادي و نشا

مدت و سرماية اجتماعي بنگرند؛ که در صورت برخورداري جامعه از آن، نتايج آن در کوتاه

 .بلندمدت سهم کل جامعه خواهد شد
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گذار، هاي قانونچنانچه بخواهيم شاهد گسترش و توسعة شادي در جامعه باشيم، بايد در نهاد

هايي ها و برنامهساز نوعي نگاه فراگير را رواج دهيم و به دنبال قوانين و طرحگير، و تصميمتصميم

توجه نباشد. از سوي ديگر براي تحقق اين هاي حيات بشري بييک از حوزهباشيم که به هيچ

شود. همچنين، بايد نقش ها يادآوري ها به آنفراگيري بايد وظايف و تکاليف افراد و خانواده

ها دربارة شادي و نشاط روشن شود و در صورتي که اين کار با وظايف و تکاليف همة دستگاه

 .انجامدها ميافزايي فعاليتبيني شود، به همجامعيت پيش

هاي ديگر متفاوت است. اين تفاوت هم ها و فرهنگشادي و نشاط در جامعة اسالمي با ملت

يت آن است. از سوي ديگر سرعت و حجم تبادل اطالعات و حضور و ظهور در ماهيت هم در غا

کند و زمينة تأثيرپذيري هاي نوين به گسترش عناصر فرهنگي ديگر در جامعه کمک ميرسانه

هايي که ارمغان اين تبادل يا تهاجم فرهنگي است بسيار زياد است. و نشاط جامعه از انواع شادي

ريز در ترسيم نقشة جامع شادي و ساز، و برنامهگذار، تصميمسياست هايبنابراين، نقش دستگاه

هاي ديني و ملي است، بسيار جدي و نشاط جامعة اسالمي، که برگرفته از اصول و مباني و آموزه

 ناپذير است.اجتناب

کند هم موضوع به صورت علمي خوب رويکرد علمي به شادي و نشاط عمومي اقتضا مي

هاي مختلف شادي را خوب شناسايي و درک کند. و نکه بايد جامعة هدف جنبهشناخته شود هم اي

در نهايت، حتي در معرفي راهکارها نيز بايد به سراغ مباني علمي برود. به اين منظور، يکي از 

گذاري در حوزة ايجاد و گسترش شادي عمومي اتکا گيري و قانونريزي و تصميمنيازهاي برنامه

 .و محققانة مراکز علمي و پژوهشي است به پشتوانة پژوهشي

تواند سالمت جسماني و رواني را ( اعالم کردند شادي و نشاط مي2888و پترسون ) 1الرسون

گيرند، تر تصميم مياند احساس امنيت بيشتري دارند، آسانبهبود بخشد. افرادي که شاد و بانشاط

کنند و جامعه و حکومت ها زندگي ميآن داراي روحية مشارکتي بيشتري هستند، و از کساني که با

 کنند.بيشتر اظهار رضايت مي

( نشان دادند نشاط و رضايت از زندگي از ميزان خودآگاهي به 2881و فاگلي ) 2آدلر
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پذيري فرد متأثر است. به عبارت ديگر هر چه افراد قانونگرايي و قانونبيني و معنويت خوش

گرايي باالتري برخوردار باشند به همان ميزان از و از معنويتتر، بينتر، خوشپذيرتر، خودآگاه

 رضايت و نشاط باالتري برخوردارند.

در اين تحقيق رابطة معنادار بين حکمراني خوب و ناهنجاري اجتماعي از طريق شادابي 

اجتماعي تأييد شد. اصالحات اقتصادي به منزلة مؤلفة حائز اهميت حکمراني خوب منجر به بهبود 

هايي همچون کاهش تورم، ايجاد اشتغال، و کاهش فاصلة طبقاتي در  ند اقتصادي در حوزهرو

هاي ديگري از حکمراني خوب،  توان به مؤلفه شود. عالوه بر اصالحات اقتصادي، مي جامعه مي

ها  و اداري، اشاره کرد که اصالح و تقويت آن ييهمچون تقويت جامعة مدني و اصالح امور قضا

ساز شکوفايي جامعه از حيث طراوت و شادابي و در نتيجة کاهش اختالالت و  ينهتواند زم مي

 هاي اجتماعي باشد. ناهنجاري

شود نارضايتي خود را مطرح کنند و به نقد  در حکمراني خوب به افراد ناراضي اجازه داده مي

آيد. در  عمل ميگيري خفقان و اصطالحاً آتش زير خاکستر ممانعت به  و انتقاد بپردازند و از شکل

شود؛ طوري که  جوامع مدني به مشارکت شهروندان در تعيين سرنوشت جامعه اساسي نگاه مي

هاي  کنند کاستي وقتي افراد همکاري و مشارکت خود را در اين باره به صورت واقعي مشاهده مي

و  ها کنند پشتيبان و حامي سياست شوند و سعي ميتري پذيرا ميموجود را به نحو مطلوب

هاي هنجارشکنانه خودداري ورزند و حس مشارکت و  ها باشند و از اقدامات و فعاليت مشي خط

ها مورد پذيرش قرار گرفتن از سوي مسئوالن و نهادها منجر به حس شعف و شادابي در آن

 شود. مي

سوب ها نيز از ابزار نارضايتي مردم مح هاي اداري و تشريفات موجود در سازمان امروزه بروکراسي

تواند ايجادکنندة بسترهايي جهت ايجاد رضايت  شوند. حکمراني خوب با ايجاد اصالحات اداري مي مي

هم  گيرد و آن  ها نشئت مي ها از درون سازمان در جامعه باشد. عالوه بر اين امروزه برخي از ناهنجاري

مندي مغفول واقع  طهساالري و ضاب شود شايسته شود که سبب مي ها ناشي مياز ضعف اداري سازمان

مداري جايگزين آن شود؛ که نتيجة آن چيزي جز نارضايتي پرسنل و حيف و ميل شدن شود و رابطه

کنند نارضايتي خود را در ارائة خدمات  ساالر سعي مي المال نيست. پرسنل ناراضي نظام ناشايسته بيت
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شود اين  ي پرسنل واقع ميلطف رجوعي که مورد کمرجوع نشان دهند و اربابنامطلوب به ارباب

 کند. مهري را از طريق ايجاد اختالل و هنجارشکني در جامعه جبران مي بي

ساز نشاط و شادابي در جامعه باشد،  تواند زمينه هاي حکمراني خوب، که مي کي ديگر از مؤلفهي

و اي منضبط  توان به داشتن جامعه اي مياست و در نتيجة چنين شادابي يياصالح امور قضا

ترين زمان ممکن برخورد اي که با متخلف و مفسد در سريعهنجارمحور اميد داشت. در جامعه

نظر از اينکه چه کسي آن را مرتکب شده، هيچ تمايزي وجود شود و در رسيدگي به فساد، صرف

 توان روح نداشته باشد، افراد پايبندي بيشتري به قوانين خواهند داشت و در نتيجة اين پايبندي مي

 نشاط و شادابي را در جامعه مشاهده کرد.

( در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که در کنار عوامل شخصيتي 2818و همکارانش ) 1شارما

عوامل اجتماعي، از جمله نوع حکومت و هنجارهاي جامعه، به طور مساوي، در تعيين ميزان نشاط 

 و شادکامي افراد نقش دارد.

که در زمينة ميزان نشاط و شادماني در چهارده کشور در  يتحقيق( در 2881و هادلر ) 2هالر

هاي جهاني انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که هنجارهاي اجتماعي، پيمايش هنجارها و ارزش

سياسي، و فرهنگي از جمله نحوة رهبري جامعه، مشارکت اجتماعي، اصالحات اقتصادي و 

 ذار است.قضايي، و ... بر نشاط و شادماني تأثيرگ

 پيشنهاد

در اين تحقيق فرضيات مورد تأييد قرار گرفت و با توجه به نتيجة مثبتي که کاهش ناهنجاري 

کنندة روح نشاط و تواند تزريق اجتماعي در جامعه دارد و با علم به اينکه حکمراني خوب مي

 شادابي در جامعه باشد، الزم است به برخي موضوعات به طور ويژه توجه شود.

 گانگي فکري و عقيدتي ميان نخبگان سياسي.ييجاد ـ ا

وپرورش، و ها، آموزشسازى مبارزه با ناهنجاري و فساد در کشور از طريق دانشگاهـ فرهنگ

 هاى عمومى.رسانه

                                                                                                                                                    
1. Sharma 

2. Haller 
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هاى شخصى و حقوقى در جهت تعامل بيشتر با دولت ـ تشويق جامعة مدنى و افزايش آزادى

 شود.باعث پاسخگويى دولت و ساير نهادهاى حکمرانى مى و ايجاد فضاى سالم اظهارنظر که خود

ـ افزايش نهادهاى بازرسى و نظارت بر چگونگى اعمال قانون در کشور جهت کاهش 

 ناهنجاري و فساد در حکومت و نهادهاى وابستة دولتى و خصوصى و افزايش حاکميت قانون.

حال حاضر، کشور ما در  گيري انسجام سياسي و اجتماعي و اقتصادي در کشور. درـ شکل

کيهاي نظام سياسي عليه  برد و تقريباً بيشتر نهادها و ارگانسر نمي وضعيت مطلوب انسجامي به 

 کنند. ديگر عمل مي

کنندة سياسي به منظور تأمين  هاي سياسي و تقويت ساختارهاي تثبيت ـ پرهيز از ايجاد تنش

 امنيت و ايجاد اعتماد در مردم.

 شده و جلب اعتماد مردم.ريزي  ولت در تحقق اهداف برنامهـ ارتقاي قدرت د

 ا کندکننده.يـ بهبود کيفيت مقررات از طريق حذف مقررات زائد و اصالح قوانين بازدارنده 

مند کردن ـ مبنا قرار دادن قانون به عنوان مرجع اصلي حل مسائل کالن کشور و نظام

 ه.سازوکارهاي مبارزه با فساد در همة سطوح جامع

گيران حوزة فرهنگ براي ريزان و تصميمدلي، و همراهي عملي مردم با برنامهـ همکاري، هم

 شدن و گسترش مفاهيم و عناصر فرهنگي نگرش و رفتار مردم. نهادينه 

رجوع و کاهش ها و فرايندهاي انجام گرفتن کار به منظور رضايت ارباب سازي روش ـ ساده

 ها. هزينه

هاي و مستندات مالي جهت جلوگيري از هر گونه فساد توسط سازمانسازي مدارک ـ شفاف

 گيرانه به منظور مقابله با فساد. دولتي و خصوصي و وضع قوانين و مقررات سخت
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