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The indexes of good governance and good citizenship with the emphasis on the role 

of different ethnicities 

 

 

Abstract 

 

The development of a country is not achieved solely on the basis of civil and 

authoritarian mechanisms, but in order to achieve sustainable development and 

security, a government must be accountable for its actions and there must be a 

dynamic relationship between citizen participation and government 

accountability. Among these, attention to the issue of ethnic identity is one of the 

factors influencing good governance and government-citizen interactions. 

Therefore, the purpose of this study is to investigate and compare the effect of 

good citizenship dimensions on good governance among different ethnicities using 

structural equation modeling. This research is fundamental and applied in terms of 

purpose and is correlated in terms of type of implementation and based on field 

observations. Dimensions and indicators of good governance and good citizenship 

are measured by a researcher-made questionnaire and the statistical population 

includes all Iranian citizens at the time of the research, which is divided into six 

main subgroups (Persian, Baluch, Turkish, Arab, Kurdish and Lor) indicating 

different ethnicities. And a total of 1832 Iranian citizens participated in the sample. 

The results showed that a justice-oriented, responsible, ethical and entrepreneurial 

citizen from the dimensions of good citizenship has a significant effect on the 

perception of the quality of good governance and different ethnicities have a 

moderating effect in these relationships, so that in Lor people the impact of justice-

oriented citizen dimension. Perception of the quality of cooperation is greater and 

in the Baloch people this effect is less than other ethnicities.  

 

Key words: good governance, good citizenship, ethnicities, Perception of the 
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 های مختلفهای حکمرانی خوب و شهروندی خوب با تاکید بر نقش قومیت شاخص
 1روح اله جزینی درچه

   2علیرضا منظری توکلی

 3مسعود پورکیانی

 4سنجر سالجقه

 چکیده

شعود  الیه ارای نوعو   توسععه ی  کوعور فعر ار ار اسعاز سعاا و کارکای میانییی و اآمیارحمیز نافع  ن ی

  شعررونیا    ک  رموا  این  پویا طتباو ار ااشی  پاسخگو   ع الشا اه  اایی نسب   ل  دو  توسععه و امنی  پاییار  ی 

ی  اا ج له عوام  تأثیرگذار  مسعلله کوی  آومااشی. در این میا  توجه اه    شمهدا  دجو و  نکوم    پاسخگوییو 

و مقایسععه   اررسععیکیف این مطالعه در نی رانی خوب و تعامالت نیوم  و شععررونیا  اسعع . اا این رو 

میلسعاای معادتت اا اسعمااد  اا   کای مخملفدر میا  آومی  تأثیر ااعاد شعررونیی خوب ار نی رانی خوب  

شعررونی عیال  موور  مسعلولی  پذیر  اخالم میار و کارح رین اا   پژوکش نوعا  داد نمایج    سعاخماری اسع .

کعای مخملف ناش ااععاد شعععررونعیی خوب ار ادراک اا کیایع  نی رانی خوب تعأثیر معنعاداری دارد و آومیع  

کا دارنی  اطوری که در آوم لر میزا  تأثیر اعی شعررونی عیال  موور ار ادراک اا  تعیی  کننیگی در این رااطه

 کا اس .  آوم الوچ این تأثیر  ک مر اا دیگر آومی  و در   ن یرانی ایومرکیای   

 کانی رانی خوب  شررونیی خوب  آومی   ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 حطرو    فنع  و    علم  پیور   اا    ناف   یگرگونیکااا د  ناشی  که  س  ا  جهامو   چالشکایی  اا  وامرا   جرا

  اه   پاسخگویی  اه  درآا  تنرایی  اه  ل کادو  وا مرا   مموو    جرادر    .س  ا  جم اعیو ا  مانیاسا  جییی  یکاانیا

در   جامعه  یظر ی کا  ک هاا    ا امو   که  س  ا  یجییی  یلگوکاا  منیانیا  مرم  ینا  .داو   کنیانخو   جییی  یکاانیا

اا این  سععاخ .    کثرانیرا   ع ومی تخیما ئهو ارا  تولیی تا  د ن و  د سمااا مینیو   خووفی  لمیدو یاخشکا

موضعو  نی رانی خوب در کوعورکای در نا  توسععه و در راسعمای اسعمقرار جامعه مینی اا جایگا     جر  

   .اس    ارخوردار  خافی

مییریمی    راینیاه کار گر مه شعی  اسع . در واآح نی رانی   مم ایز اا دول  اه معنایی   1980نی رانی در دکه 

  امیا   کهاسع    توع ی اتی ار ح   تأکیی  که  می ااشعیکای ع ومی و خوعوفعی  گیری در نوا ارای توع یم

 و اه چیزی  راتر اا نیوم  )دول ( اشار  دارد.  اادسمی  راکم را  کوورکا  اآموادی ع لیرد  ار تأثیرگذاری

مسعلولی  پذیری  توجه اه حرای ع ومی  و   پاسعخگویی  آانو    ناک ی    موعارک    شعش شعاخ   جرانی  اان 

را اعنوا  شعععاخ  کعا و ااععاد نی رانی خوب در نظر گر معه    کعارایی   و  اثراخوعععی  ارااری  توا ق ج عی   و

  نسب  ل  دو ی   که  س  ا  ینا بخو  نیانی ر تماوملزاا اه عبارت دیگر  (. 1393)سردارنیا و شاکری  اس  

  نکوم  پاسخگوییو   دخو   اتمقیر  تعییندر    شررونیا  ک  رموا  این پویا  طتباو ار  ااشی پاسخگو   ع الشا  اه

 ااشی. شمهدا  دجو و  نیوممی تتو ی ا یمیرحکاو  شررونیا   یضایم نیر  نرایمارو 

م نویی  شعررونیی اا ج له مااکی .می پرداادچگونگی ارتباط این شعررونیا  و نیوم   نوو  و نی رانی اه 

کی  جایگانیز   و در نظریات اجم اعی  سعیاسعی و نقوآی  اشعار اه ارااری و عیال   که اه طور ویژ می ااشعی  

ایین معنا که شعررونیا   تیلیف؛    کم  و  اردد  نق کم  شعرری   اک ا ن  مقاا   در  اسع  که  ردی   یشعررون. دارد

  ف یتیال و نقوم  یدارا زین شعررونیا   ریسعا اه  نسعب   الیه  کسعمنی  یایتیال یدارا    یناک   اه نسعب    تنرا نه

   (.1391)خادم الوسینی و ک یارا   اس   شی  موخ     یناک   یسو  اا که کسمنی  یممقاال

 در  اسع   م ین  الیه  نیارد ارتری حنا  فیتیال ار شعررونیا  یشعررونی  نقوم که  اسع    توجه  آاا  نیک چن

 ونییپ   «ی»کو  ن اد  عنوا  اه  یشعررونی  نقوم رایشعود  ا  مقیم  نقوآوعا  ار   تعریاتوعا یاضعطرار  طیشعرا

   ی ناک    اه نسب    شررونیا  یسو  اا  طر ه   ی ینق   قط نیهیا  نه شودمی  موسوب جامعه  ح  یاعضا  دکنی 

 (.  1393ااد    حیشا  و  یی)جاوااشی

 

پذیری  گوش داد  داشعمن عقایی مسعمق   مسعلولی    ( ویژگیرای شعررونی خوب را شعام ۲00۵) 1 سعیرا و وو 

   (.1۲0: 1390  کا وتضادکا ارش ردنی )غضناریکا و انمرم اه تااوتعقایی و ایی ساانی  اه دیگرا   ایا  

اسععمه اه    ایکه  رکنه کر جامعه  ییاسعع  که اا  رکنه کر جامعه گر  خورد  و اا حنجا  ارومیشععررونیی م

کر  رکنه شعررونی  می ااشعی کامال منووعر اه  رد   عالیمرای اجم اعی   ضعای سعیاسعی و وضععی  اآموعادی

کعای مخملف  ای  اآوام مخملای اعا  رکنعهاا طر ی در کرجعامععه  (.Kennedy, 1998)  طلبعییژ  خود را میو

گعذار در تعأثیری شعععررونعیا   اا ج لعه عوامع   و مل  یمسعععللعه کویع  آوموجود دارد. اعه عبعارت دیگر توجعه اعه 

  ن یدر ا یمل  ینس ک بسعععمگ جادیاه ا ااین  و اقا ییاریپا  یارا را یا رینظی  جوامعنی رانی خوب  اسععع .  

اسع  که اموا     یآومکای    اسع یسع   یو اجرا نیتیو  راسعما نیاآیامات در ا نیتری اآوام خود دارد. ااج له افعل

 
1. Sears &Yvonne 
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  گر یاآوام و دولع  اا طرف د  نیطرف و ا   یع اآوام مخملف اا    ا یع م  یمنعاسعععب  اطحنرعا تععامالت و روا  قیاا طر

ااعاد شعررونی خوب ار نی را  خوب و   تأثیرای این کسعمیم مقایسعهدر این پژوکش اه دنبا  ح   ارآرار ن ود. 

توا  اه عنوا  الگوی  می را  ایو مقایسعه چنین مسعلله تبیین  کای مخملف داشعمه ااشعیم.االعیس در این آومی  

 .ارای ادار  کوور اه نساب حورد جیییی

 

  پژوهش نهیشیپ و  ینظر یمبان

 و ابعاد آن    حکمرانی خوب

اه اعی در ادایات  1980نی رانی خوب ییی اا مبانث اسعععیار مرم و در عین نا  جییی اسععع  که اا دکه 

  اه  مارومی  بخو   نیانی ردر .  که اه چیزی  راتر اا نیوم  )دول ( اشعار  دارد  توسععه مطرح شعی  اسع  

کایی  ل  دو  .ااشی  می   اکیر  یکا  ل  دو  س     اه  نرک  اا ح     رمنظو   کهدارد    دجو و  تر«»جعامععه ععالی  ا عنو 

  مغاار  اهرا    تخیما  یناا ا  ا نیوشرر  ضای  و ر  کنید  یشا زرا ا  ا نیوشرر  اه  ع ومی  تخیما  ننیاامو   که

اا  جیییی اسع  که جایگزین نیوم  شعی  اسع .   ماروم نی رانی (.  1۵: 138۷  را ی و عبیالریفع نی )ورایا

گیرد)جعاری  می  اج ا  فععانبا  منا ح فععورتو کال  شععررکا اا   مراوط اه شععررکای  توعع یم گیریاینرو  

 (.1394ف ی ی و کاویا  تلوری   

پیام افعلی نی رانی خوب  این اسع  که توسععه و امنی  ی  کوعور فعر ار ار اسعاز سعاا و کارکای میانییی   

گیری در سطوح  اایی  رحینی تو یممی  و اآمیارحمیز ناف  ن ی شود  الیه ارای نوو  توسعه و امنی  پاییار

  ل دو  ی   که  س  ا  ینا  بخو   نیانی ر  تماوملزاا  خرد و کال  کوعععور منعیس کننعی  اراد  ملع  اعاشعععی.  

  پاسخگویی و   دخو   اتمقیر تعییندر    شععررونیا   ک  رموا این  پویا طتباو ار  ااشی  پاسخگو  ع الشا اه  نسب  

   ااشی. شمهدا  دجو و  نیوممی تتو ی ا یمیرحکاو  شررونیا   یضایم نیر  نرایمارو   نکوم  

نی رانی خوب نه تنرا روایمی نو اا مااکی ی چو  دموکراسعی  نقوم اوعر  پاسعخگویی  و ناک ی  آانو    

کا در ی  جا ج ح و اکیاف توسعععه که ک ه این اکیاف و اراش ایجاد می ن اییچارچوای  ک چنین اسعع .  

انسعانی اعم اا توسععه اآموعادی  سعیاسعی  اجم ا  و  رکنگی اا مووری  مردم دنبا  شعود. )سعاممی و ک یارا    

در واآح نی رانی خوب مووعو  موعارک  سعه نراد دول   جامعه مینی و اخش خوعوفعی  (.  18۶: 1390

. کر ی  اا سه اخش نی رانی خوب وظایف الزامی می ااشیتوسععه انسا  پاییار  ارای کاکر سعه ح   که  اسع  

ارآراری ناک ی  آانو   تنظیم اسعمانیاردکای  عبارتنی اا وظایف دول    اا ج لهموعخوعی را ار عری  دارنی.  

  اجم اعی و  یزییی  ارآراری عیال  و تأمین ن ای  اجم اعی کای  اآموعادی و اجم اعی  توسععه ایرسعاخ  

اسعیج شعررونیا  ارای  سعااما  دکی و حمواش جوامح مولی    شعام . ک چنین وظایف جامعه مینی  ااشعی می

 تعامالت سعیاسعی و اجم اعی  و کارکردکای نظارتین ود  موعارک  در انیگی اجم اعی و اآموعادی  تسعری   

نی و ارائه  و اخش خوععوفععی موظف اه ایجاد اشععمغا  و درحمی  تولیی و تجارت  توسعععه منااح انسععا  اسعع  

  .( ,Knoll & Zloczysti 2011)  ااشیمی  شرکمیی  خیمات  تعیین و ارتقای دائ ی اسمانیاردکا

اه اررسعی رااط    "سعرمایه اجم اعی عام  مثثر ارای نی رانی خوب"( در پژوکوعی تو  عنوا   ۲013) 1ریمر

سععرمایه اجم اعی و نی رانی خوب پرداخمه اسعع . نمایج پژوکش ناکی اا ح  اود که  سععرمایه اجم اعی را  

 توا  ییی اا عوام  مثثر ار نی رانی خوب نیز دانس . می

 
1. Ritter 
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   3؛ اثراخوععی دول    ۲( عبارتنی اا: کنمر   سععاد۲01۵)  1یگا  اان  جرانیکای نی رانی خوب اا دیشععاخ 

  ۷نق اظرار نظر و پاسعخگویی   ۶ناک ی  آانو   ۵کیای  آوانین و مقررات   4خوعون    و مقااله اا  ثبات سعیاسعی

(Kaufmann& Kraay,2017). 

( اه رکبری ۲01۵کای نی رانی خوب ار اسعاز شعش شعاخ  اان  جرانی )در پژوکش ناضعر نیز شعاخ 

 کا  ن اسمخراج گردیی  اس  که عبارتنی اا. 

ار اسعاز آیرت و وظایاوعا  اه   ملزم کسعمنی   پاسعخگویی  یعنی اینیه مقامات: گویی و حق اظهارنظرپاسخ 

را    و یا کر گونه نقوعی  و مسعلولی  شعیسع   ن اینی  دکنی  ار مبنای انمقادات و الزامات ع    پاسع ذیناعا  

توا  دارای دو  می پاسعخگویی را.  (,Political Stability and Absence of Violenc 2009)  اپذیرنی

(. ارای ارخوداری اا پعاسعععخگویی  ۲00۷و ک یعارا      10)انیع   9و آعاالیع  مجعااات  8اععی دانسععع : جوااگویی

کر گونه  این شعععاخ  ایانگر میزا    (.۲00۵   11جنیینز)گوتز و  واآعی  اایی کر دو اعی وجود داشعععمه ااشعععی

. اراساز این شاخ  کرچه مردم می ااشیکای ج عی کا   و حاادی رسانهانزاب و توی حاادی  حاادی ایا    

کا در جامعه  داشععمه ااشععنی  نضععور و نقش انزاب و انج ن  ناک ا در ی  جامعه نقش ایوععمری در تعیین 

دکنیة وضععی  ارمری اا  کای ج عی امواننی حاادانه  عالی  و نظر خود را ایا  کننی  نوعا ایوعمر ااشعی  و رسعانه

  ناکی اا این اسع  که   (139۷موسعی خانی و ک یارا )  پژوکش  نمایج (.1390)نادری    نی رانی خوب اسع  

نیاا اه ت رکز ار روی دو   ک چنیناا موعی  پاسعخگویی در کوعور مواجه خواکی اود و  نزدی  ایرا  در حینی  

 شاخ  ناک ی  آانو  و  ساد را دارد. 

 

دارد ی  نیوم  اا  این شععاخ  ایانگر ح  اسعع  که چه میزا  انم ا   : ثبات سخخیاسخخی و نبود خشخخون 

ثباتی و سرنگونی ااشی. اراساز این شاخ   کرچه  حمیز در معرض ایغیرآانونی یا اازارکای خوون  کای را 

دکنیة نی رانی ضععیف اسع  و کرچه کوعوری  ثبات سعیاسعی در ی  کوعور ایوعمر ااشعی نوعا    قیا انم ا   

 (.139۶)فیرایی  کسب می کنی   رانی خوبدر امین  نیااتتری داشمه ااشی اممیاا ایومری  ثبات سیاسی  

ایانگر کارحمیی دول  در انجام وظایف مووله اسعع  که شععاخ  مقوتت ذکنی ک چو  :  اثربخشخی دوت  

کیای  تریه و تیارک خیمات ع ومی یا کیای  نظام اداری  فععالنی  و شععایسععمگی کارگزارا  و اسععمقال  

شععاخ  اثراخوععی دول  اا طریق (.  ۲01۲    1۲خیمات ک گانی اا  وععارکای سععیاسععی اسعع )اان  جرانی

  سعط  توعریاات  کامرتبطی ک چو  چگونگی اوروکراسعی  میزا  تعری دول  در اجرای سعیاسع  کای  شعاخ 

چه   در نمیجه کرشعود. می  سعنجیی اداری   کیای  خیمات ع ومی و عیم وااسعمگی حنرا اه  وعارکای سعیاسعی  

گردد    سعیاسعی وضعح و اجرای کاای ع ومی اه دور اا جنجا کموعیااشعی و خط ااتترکیای  خیمات ع ومی  

 .در نی رانی خوب اس   مطلوبو تعری نظام سیاسی در آبا  حنرا ایومر ااشی  ایانگر وضعی   

 
1. World Bank 

2. Control of Corruption 

3. Government Effectiveness 
4. Political Stability and Absence of Violence 

5. Regulatory Quality 

6. Rule of Law 
7. Voice & Accountability 

8.Answerability 

9. Enforceability 
10. O'neil et al 

11. Goets & Jenkins 

12. World Bank 
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که اا  ای  دارد؛ اه گونه  ییسعااگار در اااار تأک کای  اسع  یو سع     یار شعاا این شعاخ   :  کنندگیتنظیم کیفی 

کسعب و کار در جامعه    طیو اربود مو ییاه تول  ی عات  اآموعاد  قیسعبب توعو    مقررات  قیدآ  یاجراتیوین و 

ورود  این منجر اه   کهاپرداانی   ییمناسععب اه تول یدر  ضععا یاآموععادکای  انگا   می گردد و ااعث می شععود

)ارادرا     گرددمی  یو نعااراار  ییعاریانرخ و کعاکش   یییع تولکعای    یع  ععال  شیا زا   اعه اعااار  یداخلکعای  هیع سعععرمعا

مخملف  موجبات توسعع   ی  کاکرچه دول  اموانی اا تیوین و اجرای سعیاسع  (.  138۷شعرکا  و مل  السعاداتی  

کای اخش خوععوفععی و اثرگذاری ایوععمر ح  ار ادارة جامعه را  راکم حورد  شععاکی سععط  ااتتری اا   عالی  

او  خواکیم  نوا۲01۵)  1مسییوپر  مطالعه  نمایج  د.نی رانی   درک   اا  گر مه  رتفو   شاا ی    این  کهداد     ( 

اا    ا نیوشرر  ضای  ر  اا  مقاا   فطردر    لیو  دارد  دجو و  مثب  ای  اطهرا  ع ومی  اخش  دع لیراا    ا نیوشرر

 اطه منای دارد.را  ع ومی تخیما ئهارا

 نیااشعی. ایمی  اا آانو  نی رانا   ژ یشعررونیا   اه و  یت ام   یتبع یآانو  اه معنا    یناک : حاکمی  قانون

اع عا    و پعاسعععخگوی  و امعامعیارا   مسعععلو   گر معه  راردر چعارچوب آعانو  آ  یاع عا  نیوممگونعه اعایعی کلیعه  

شععررونیا  در مقاا  آانو  و    کلیهاا  ضیتبع ور اایو ا  رر مار اراا  نیاناارا(. 1384  )کاشعع ی ااشععنی  یشخو 

اا اینرو می   .ضروریات می ااشیاا   یا شرروناامیایی   اا نقوم    یان   یراا یآانو  اساسکای  نیوجود تض 

سعاممی و    (.1391  ا یردارن)سع     اسع   وبخ  یو نی ران    یریمی یدکنی   ونییآانو   پ    یناک توا  اذعا  ن ود

   کای ثبات سعیاسعیکای نی رانی خوب  شعاخ این شعاخ   ( در پژوکوعی نوعا  دادنی1390) ک یارا 

آعانو  اثری مثبع  و اعه لوعاا حمعاری کعامال معنعادار ار  کیایع  آوانین و مقررات و نعاک یع      کعارایی دولع  

نی رانی خوب ار   تأثیر"( در توقیقی تو  عنوا   ۲014)  ۲ک چنین اورتکو   شعاخ  توسععه انسعانی دارنی.

مر ی ار نظام  تأثیر  خوعوفعا در کوعورکای در نا  توسععه  نوعا  داد اسعمقرار نی رانی خوب  "انمخااات

 انمخااات دارد.

آیرت و امیانات ع ومی در جر  منا ح شععخوععی اسعع )اان     ایارگیری اا م انع  اه ماروم :  مهار فسخاد

   ساد اداری ناف  وجود انووار ارنامه توسعه سااما  مل  ممویک چنین ار اساز تعریف  (. ۲01۲جرانی   

و توعییالت دولمی    کاآیرت و فعالنییی شعخوعی اسع  که کر چه نقش این دو مولاه درو  دول   سعااما 

   سعاد در اسعمری که دول  ایجاد کرد   پرورش   در واآحشعود.  می  شعود  انم ا  اروا  سعاد نیز ایوعمرتر پر رنه

  مولاه شععاا ی   پاسععخگویی و اعم اد  اه عنوا  عوام  تعیی  (۲004)مطااق اا تعریف این سععااما .  یاایمی

  اایی توجه   .شعونیمی  سعوبکننی  انووعار آیرت و فعالنییی شعخوعی و در نمیجه کاکش  سعاد اداری مو

کاکش یاای  چوعم  یا  ت رکز جامح در مورد اینیه چگونه  سعاد م ین اسع  ظرور  پرورش  ا زایش و داشع   

 سادکای جزئی  در ارگیرنی   این شاخ    (.10۷:  ۲014  3)االینی  انیااکای نظری و ع لی  ساد را روشن کنی

. اراسعاز این شعاخ  کرچه نظام سعیاسعی و دول  در تسعخیر نخبگا  و در خیم  منا ح  می ااشعیو کال  

)نادری    اا نی رانی خوب اس   ییرتب  اات نوا  اانی رانی ضعیف و عیس ح    ناکی ااخووفی ااشی  

و   د سا  این طتبادر ار  دعم او ا  شاا ی    نقش  "( در پژوکوعععی اا عنوا ۲011)4و النیینسعععو   رک پا .(1390

ر  د سا  این  طتباار  داد   نوا  نیا وشرر  ضای  ر   اا   صخوو   اهو    شاا ی    سیلهو  اه  نیا وشرر  ضای  و 

   اس . یا مه تعیی   د عم اا  یمیانجیگر

 
1. Porumbescu 
2. Burlacu 

3. Blind  

4. Park & Blenkinsopp 
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 و ابعاد آن  خوب یشهروند 

  . اسع   و اا نقوم ممعلق اه ح  ارخوردار می ااشعییا کوعور    و  اسع  که اک  ی  شعرر  ردیشعررونی         

اه     و اجم ا   کای خود در اراار شععرر یمسععلول ع   اه  اا طریق انمرام اه نقوم دیگرا  و  شععررنوععینا 

شععررونی خوب  ردی اسعع  که    ۲ک کو  ردارنا  ر یاا ار   تیاا اا   1الر اا نظر تونی  .اانییمی ارتقا شععررونیی 

جم اعی داشعمه ااشعی و در امور اجم اعی موعارک  ن ایی و دارای سعواد سعیاسعی  و ا  خالآیا یپذیر  مسلولی  

 (.139۲گا و ک یارا   رجاوا  ااشی.) موی

که ک ه ا راد ی  جامعه اا کلیه نقوم مینی و سعیاسعی ارخوردار ااشعنی و   موقق می گرددشعررونیی وآمی 

)مو یااد     مورد نظر انیگی دسعمرسعی حسعا  داشعمه ااشعنیکای  اه  رفع    نیز اا نیث اآموعادی و اجم اعی

پادشعا     شمنوعور فعادر شعی  اا سعوی کور اسع  وگذار نقوم شعررونیی در جرا    ایرا  ااسعما  پایه(. 139۶

اا توجه اه  .ی نقوم اوعر و شعررونیی را مورد تأکیی آرارداد  اسع  اسعیاری مبانی و مبادی اولیه کخامنوعی 

کای شعررونیی خوب در کی  ی  اا منااح اوعورت انسعجام یا مه و ییپارچه موعخ  نگردیی  اینیه شعاخ 

ج گردیی.  کا ار اسعاز نظر خبرگا  رشعمه مییری  و علوم سعیاسی اسمخرااسع  در پژوکش ناضعر این شعاخ 

نار اا خبرگا  ارای انجام  ۲4گیری کی  نی اود  اسع  که تعیاد  روش انمخاب این کارشعناسعا  اراسعاز ن ونه

موععانبه انمخاب شععینی. نمایجی که اا موععانبه نافعع  شععی در تیآیق  تی ی  و اومی سععاای معیارکا و 

ناسععااگار اا ن ونه ایرا  کای  کای مورد نظر اه کار ر مه اسعع . ایین فععورت که ارخی اا شععاخ شععاخ 

کا که ارحمی  اا نظریات خبرگا  اود  اضعععا ه شعععی. ایین ترتیب معیارکا و نذف شعععی  و ارخی شعععاخ 

 نرایی گردیی:  اه شرح ذی   شاخورای مطلوب شررونیی خوب

ح   مسعلولی   ردی اه این معناسع  که  رد خود را در اراار خود و موآعیمی که در : 3احسخا  مسخلوتی  فردی

مسععلولی  اه  (.Mergler & et al, 2007)  آرارگر مه و ک چنین نیااکا و ارروای دیگرا  مسععلو  ایانی

 (.,Allen 2010) تنرایی اشار  اه نس وظیاه شناسی  پاسخگو اود  و تعری دارد

آوانین جامعه  ای داشععمه ااشععی. اه طور کلی پیرو چنین شععررونیی یاد گر مه اسعع  در جامعه ر مار مسععلوتنه

کنعی و اعیو  تردیعی داوطلعب انجعام کعارکعای  چنین شعععررونعیی  اعه طورخودجوش اعه  قرا ک ع  می .  اسععع 

دکنی تا شررونیا  خود را اه داشمن  کای حمواشی ترتیب میشود. مع وت در ایومر جوامح ارنامهال ناعه میعام

 ی. این نو  انساز مسلولی  توویق کنن

  ایسعه اا در مقو    ردی اسع  دارای اخمیار و نق موعارک   موعارکمی     منظور اا شعررونی: 4شخهروند مشخارک ی 

شعععیعام    (.139۵)جعاری     می اعاشعععی  اعه انجعام تیعالیف و وظعایف خویش  و ممعرعی  شعععررونعی مناعع  ملزم

موععارک  شععررونیا  در امور شععرری و تالش ارای شععاا ی   "تو  عنوا     پژوکوععی  در  (۲013)۵سععینه

کنی که شعررنوعینی در نا  رشعی نه تنرا اآموعاد کوعور کنی را تو  تاثیر آرار داد الیه  ایا  می  "وپاسعخگویی

نلرا غیرمم رکز کرد  نیوم  اسع  که در ح  شعررونیا  اایی   چالوعرای نیوم  را پیچیی  کرد. ییی اا را 

آلی پور و    دارنی.  ی  شعونیگیری در مورد این که چگونه اایی شعررسعمانرا مییر  ای در توع یم  سعرم ع ی 

یه کای سعیاسعی در جر   شعناسعایی عوام  موثر ار شعی  گیری شعب "تو  عنوا   ( در پژوکوعی  139۲عبادی)

 
1 - Tony blair 

2 - Bernard Kuk 
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ارای ا زایش نضعور در شعبیه کای   در نظر شعررونیا  مر مرین عام  اثرگذار  نینوعا  داد  "نی رانی خوب

در عرفعه کای سعیاسعی را در حنا  نرادینه  لمرمی توانی نضعور  عا سعیاسعی توسععه شعبیه کای اجم اعی اسع  که

 سااد.

موعمرک در     ی  انسعاز مسعلوولییآانونگرا   یتعری شعررونیا  اه نظم ع وم  ک ا :1شخهروند اخق  مدار 

  ااشعی می یو  رکنگ  یانیگ   طیدر مو  ع ومی  یاجم اع یانمرام اه کنجارکا  یو  رد  یاجم اع   اتیآبا  نامال

( در توقیقی نوعا  داد  شعررونیی و  رکنه شعررونیی مووعو  تعری و  138۶نیا ) اط ی (.1394)شعیانی   

ییی اا    ارای توقق ح  نیاامنی ی  نرک  دو سعویه کسعمیم کهااشعی  جامعه می ی  پذیری ا راد مخملفمسعلول

ه اات که  ااشی و دیگری نرک  اا پایین اجویی ساخمار کال  میدکی و موارک  اات اه پایین که ک ا   رف  

کای مخملف جامعه اسع . ک چنین نمایج  ک ا  موعارک  و  عالی  اجم اعی شعررونیا  ارای نضعور در عرفعه

نقش شعررونیا  و انجام تعریات شعررونیی در توسعع   رکنه شعررونیی اسعیار نایز اکی   اسع     نوعا  داد

کای مخملف جامعه نضعور  شعونی و در عرفعهایرا که شعررونیا  عنافعر شعناور و پویای جامعه موسعوب می

 دارنی.

پایبنیی و دلبسععمگی ا راد جامعه اه آوانین و و میزا  پذیرش آانو  یا عیم گریز اا ح    :۲شخهروند قانون مند  

منیی عاملی اسع  که امینه انسعجام    (. آانو 1391)نقیقمیا     نامنیرا شعررونی آانون نی میاجرای فعوی  حنرا 

 سااد.می و یگانگی میا  ا راد جامعه را  راکم

کارح رین کسعی اسع  که نوحوری خاص داشعمه ااشعی. کارح رینا  در   شعررونی:3شخهروند موتد و کار آفری  

دکنعی و معاکیع  حنرعا را دچعار  کعا را تغییر مینگرنعی  حنرعا اراشواآح اعه تغییر اعه عنوا  مقولعه تعیین کننعی  می

 کننی. توو  می

عی سعیاسعی    راگیر و گسعمرد  اسع  و شعلو  مخملف حدمی را در اای  عیال  کل ه: 4شخهروند ددات  موور 

)شعر ی و    گیرد و ک ه انسعانرا در ک ه ادوار اه دنبا  ح  اود  و کسعمنیمی اجم اعی  اآموعادی   ردی و...در ار

 (.138۷  شریف طاکرپور

 شود:اه فورت ایر تیوین میکا  رضیه تعاریف انجام شی   اه توجه اا

 گذار اس . تأثیرار نی رانی خوب    : ااعاد شررونیی خوباو  رضیه  

 توانی رااطه این ااعاد شررونیی خوب ار نی رانی خوب را تعیی  کنی.: حیا ممغیر آومی  میدوم رضیه  

کای دول   نوعا  داد سعیاسع    "کای این آومیسعیاسع  دول  ومناسعب  "( در توقیقی اا عنوا   1390نیا )نا ظ

کا شعی  و اا سعوی دیگر اه واگرایی این آوم الوچ  کا و الوچسعیسعمانیسعو ااعث ایجاد رااط  ایاینانه این  اا ی 

 و دول  مرکزی ک   کرد  اس .

 

 یشناسروش 

پردااد و  اد شعععررونیی خوب میعاا ااعاد نی رانی خوب و  اا حنجایی که این پژوکش اه دسععع  یاای رااطه

کای موجود در خوعوص رااطه این  ن ایی و درفعید توسععه مج وعه دانسعمهطرنی جییی اا رااطه ایجاد می
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3. Entrepreneur Citizen 
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کای مخملف اسع   ار نسعب کیف  ی  پژوکش انیادی اسع  و چو  نمایج ایسع   این ااعاد در این آومی  

روش  اشععمه ااشععی  ی  پژوکش کاراردی اسعع .  توانی ارای دول  و شععررونیا  آاالی  ایارگیری دحمی  می

توقیق در این مطالعه اا نیث نو  اجرا  ی  توقیق ک بسععمگی و ار پایه موععاکیات مییانی اسعع . در این  

گیری  کای نی رانی خوب و شعررونیی خوب توسعط پرسعوعنامه موقق سعاخمه انیاا شعاخ  و پژوکش ااعاد

گیری شعی  اسع . اه  پیوعین انیاا  مطالعات قق سعاخمه ار مینایمو کایاا سعنجه اسعمااد  اا شعی  اسع . ممغیرکا

ای اا طیف لییرت سعاا  پنج گویه ۶منظور دسعمیاای اه اکیاف پژوکش اا دو پرسعوعنامه شعررونیی خوب اا  

میار   اخالم پذیر  شعررونی  مسعلولی   موور  شعررونی  موعارک   موور  شعررونی عیال   ای )شعررونیپنج گزینه

سعیاسعی     )پاسعخگویی  ثبات سعاا  ۶میار( و پرسعوعنامه نی رانی خوب اا   آانو   ا رین  شعررونی  کار شعررونی

 و فعوری کا اسعمااد  شعی. روایی سعاد( اا ک ا  وپژگی  کننیگی  مرار  تنظیم    اثراخوعی  کیای  آانو   ناک ی  

حلاای کرونباخ ارای  رسعیی. مقیار   اه تأییی مییری   نظرا  فعانب  اررسعی اا پس پرسعوعنامه نرایی موموایی

ایسع  حمی. ک چنین مقیار  0/ 943و ارای پرسعوعنامه نی رانی خوب   0/ 884خوب    پرسعوعنامه شعررونیی

توا  گا  در ایسع  حمی. انااراین می  0/ ۷کای کر دو پرسعوعنامه ااتی حلاای کرونباخ ارای کر ی  اا سعاا 

 انی. ارخوردار اود   گیری مطلوایکای مورد اسمااد  اا دآ  انیاا مج و  پرسونامه

جامعه حماری پژوکش شعام  کلیه شعررونیا  ایرانی در اما  انجام پژوکش اسع . اه منظور دسعمیاای اه ن ونه  

مورد نیاا در اجرای این پژوکش جامعه اه شععش ایر گرو  افععلی ) ارز  الوچ  ترک  عرب  کرد و لر( که  

ااد  اا ن ونه مقیماتی گر مه شعی  ارای دسعمیاای اه  کای مخملف اسع  تقسعیم شعینی. اا اسعمدکنی  آومی  نوعا 

  ۲100اکیاف پژوکش مطااق اا اررسععی اثر تعیی  کننیگی آومی  در می  رگرسععیونی  در مج و  نیاآ  اه 

نار نیاا اود که در نرای  اا   3۵0نار نیاا اود. مطااق اا تخوعی  ممناسعب اا ج عی  در کر آومی  نیاآ  اه 

کا انیکی ک مر یا ایوععمر( اا  نار )در اعضععی آومی   183۲ت موجود  در مج و   توجه اه مسععائ  و موععیال

سعاای معادتت ارای اررسعی  رضعیات پژوکش اا روش می شعررونیا  ایرانی در ن ونه شعرک  داد  شعینی.  

مورد   ۲4AMOSطرانی شعی  در پژوکش ناضعر توسعط نرم ا زار   کایسعاخماری اسعمااد  شعی  اسع . می 

 حامو  آرار گر  .

 

 هاو یاف ه هاداده لیتول 

  ۶۲/ 3شعرک  کننی  در پژوکش ایوعمر ا راد یعنی نار    183۲ن ونه حماری  اا   جمعی  شخناخ ی: مشخخاخات

انی. کم چنین در ن ونه مورد مطالعه اا لواا کا را انا  توععیی  داد درفععی ح   3۷/ ۷کا را مردا  و درفععی ح 

کا یعنی نیود  اود  و و ک مرین ح  3۵تا  ۲۶درفععی در رد  سععنی  4۵/ 4یعنی در نیود کا سععن ایوععمرین ح 

درفعی ا راد این   ۲8/ ۷سعا  و   ۲۵تا  18درفعی ا راد در رد  سعنی   1۵/ ۲انی. سعا  داشعمه 4۶درفعی ااتی   10/ ۷

  19/ 4  عهتوا  گا  در ن ونه مورد مطالانی. اا نظر میرک تووععیلی نیز میسععا  سععن داشععمه 4۵تا   3۶سععنین 

درفعی  19/ 4درفعی دارای میرک تووعیلی  وم دیپلم و لیسعانس     ۵4/ ۶تر  درفعی دارای میرک دیپلم و پایین

 انی.دارای میرک  وم لیسانس و دکمری و مااقی دانوجو اود 

 آماری: هایتولیل ن ایج

اگر ارااش میلی سعاای معادتت سعاخماری اسعمااد  شعی  اسع .  ارای اررسعی  رضعیات پژوکش اا روش می 

توا  ارای حامو   رضعیات   کای ارااش می  تأئیی شعود  اا ح  ن ودار میگردد  توسعط شعاخ که ترسعیم می
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مبانی نظری و  اا توجه اه ی علی این ممغیرکای موجود در ن ودار مسععیر اسععمااد  ن ود.  در مورد وجود رااطه

دو می  مارومی ترسععیم و ارااش داد  شععی.  رضععیات پژوکش اه منظور پاسععخگویی اه  رضععیات پژوکش 

   .مورد حامو  آرار گر    ۲4AMOSطرانی شی  در پژوکش ناضر توسط نرم ا زار  کایمی 

موور     موععارک   موور  شععررونی عیال    )شععررونی  رااطه این ااعاد شععررونیی خوباه منظور دسععمیاای اه 

نی رانی خوب  اا میار(   آانو   ا رین  شعررونی  کار میار  شعررونی اخالم پذیر  شعررونی  مسعلولی   شعررونی

اه منظور اررسعی ارااش مطلوب  ارااش داد  شعی  اسع .   1می  شعی   پژوکش   او ه  ی رضع   جر  اررسعی

مقادیر    شعی  اسع   اسعمااد  مطلق و مقموعی تطبیقی  نو  شعاخ  سعه اا الگوی معادتت سعاخماری ترسعیم شعی 

( و  GFI   AGFI)نییویی ارااش و شععاخ  نییویی ارااش افععالح شععی  کای مطلق  مطلوب شععاخ 

ااشعی که ارای می  ترسعیم شعی  اه ترتیب اراار  می 1تا  0/ 9این  (  NFI)  ان    –ارااش املر تطبیقیشعاخ   

کای ارااش کنجار شعی   شعود. شعاخ اه دسع  حمی  که مقادیر مناسعبی موسعوب می  0/ 9۶3 0/ 88۵   0/ 948

کر دو مقادیر آاا  آبولی را   0/ ۵14و   0/ ۵11( نیز اه ترتیب اراار  PCFIو    PNFIمقموعی )مقموعی و تطبیقی  

آرار گر مه اس . ک چنین شاخ  ریوه    0/ ۵-1ی  در  افله  کادکنی و مقادیر کر ی  اا این شاخ نوا  می

  ی مطلوب در مویود ایسععع  حمی  اسععع  که   0/ 03۵نیز  RMSEA)دوم میانگین مراعات خطای ارحورد )

نوععا  اا تناسععب می  ارااش دارد. ک چنین مقیار کای دو اه کنجارشععی  می  آرار گر مه و  0/ 08ک مر اا 

(CMIN/DF  ) کای  شععاخ انااراین در مج و     دکی.اود  که مقیار مطلوای را نوععا  می ۵/ ۵۵4نیز مقیار

پاسخگویی اه  ک ین مساله مورد نظر اود  و   ی مطلوب اود  و نوا  اا ارااش مناسب می ارااش در مویود 

 کننی. را امیا  پذیر میاا اسمااد  اا می  ترسیم شی   رضیات پژوکش 

 
  موارک   موور  شعررونی عیال    )شعررونی  ارتباط این ااعاد شعررونیی خوب. می  معادتت سعاخماری  1شعی   

نی رانی   میار( و  آانو  ا رین  شعررونی کار میار  شعررونی اخالم پذیر  شعررونی  مسعلولی   موور  شعررونی

 خوب  

 

کای در نظر گر مه شععی  ارای ممغیر نی رانی خوب دارای اار  در می  سععاخماری ترسععیم شععی  ت امی سععاا 

( و نوعا  اا روایی سعاا  و تاییی اخش انیاا  گیری می  مورد نظر p<0/05 , t>1/96عاملی معنادار اود  )

   اس .
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در   کنی کهایا  می در پاسعخگویی اه  رضعیات پژوکش 3نمایج جیو    سعاخماری ترسعیم شعی مطااق اا می   

 معنادار و منای  تأثیرشررونی اخالم میار   شررونی عیال  موور وممغیرکای   0/ 0۵سط  خطای  

مثب  و معنادار ار نی رانی   تأثیرار نی رانی خوب دارنی. شععررونی مسععلولی  پذیر و شععررونی کارح رین  

در   میار ار روی نی رانی خوب معنادار ن ی ااشععی.  شععررونی موععارک  پذیر و آانو   تأثیرخوب دارنی و 

 ااشی.مراوط اه شررونی عیال  موور می تأثیرمج و  ایومرین  

 پژوکش او   در مورد  رضیهمی  معادتت ساخماری اه دس  حمی  اا کای  . یا مه1جیو  

 ن یجه آزمون
سخخخخ خخ   

 معناداری

نسخخخخبخخ  

 بورانی

ضخخخریخ   

 مسیر
 )فرضیه( مسیر

(  تععأثیرتععاییععی 

 منای(
0001 /0 * ۶۲1 /14- 

نی رانی  <----موور  عیال    شعررونی -0/ ۵۵4

 خوب  

 منای(  تأثیررد )
404 /0 834 /0- 

----   معوعورموععععارکعع  شعععرعرونععی   -0/ 018

 نی رانی خوب<

(  تععأثیرتععاییععی 

 مثب (
003 /0 * 9۵۵ /۲ 

نی رانی  <----  پذیرمسعلولی    شعررونی 0/ 0۶1

 خوب

(  تععأثیرتععاییععی 

 منای(
0001 /0 * ۲۷3 /۷- 

نی رانی  <---- میار اخالم شعععررونی -0/ ۲۷9

 خوب

(  تععأثیرتععاییععی 

 مثب (
0001 /0 * ۷۵1 /۶ 

نی رانی  <----  ا رین  کعار  شعععررونعی 0/ 193

 خوب

 منای(  تأثیررد )
۵08 /0 ۶۶۲ /0- 

نی رانی  <----  معیار  آعانو   شعععررونعی -0/ 0۲0

 خوب

 ااشی.می  0/ 0۵داری در سط  اه منزله معنا  * عالم  

 

ااعاد   تأثیرکای مخملف ار روی کننیگی آومی  اه منظور اررسععی نقش تعیی و  او جر  پاسعع  اه  رضععیه  

گروکی   اا تولی  چنیکای مخملف و مقایسعه این روااط در آومی  خوب   ی رانینار روی شعررونیی خوب 

کای ارااش  کای مخملف اررسعی و شعاخ اسعمااد  شعی  اسع . اه ک ین منظور اامیا ارااش می  در آومی  

  ۲کای مخملف در جیو   مورد تاییی آرار گر  . ضعرایب مسعیر مراوط اه  رضعیه پژوکش اه تایی  آومی  

کای مخملف اا  افعله اط ینا  اوت  کننیگی آومی  . ارای مقایسعه ضعرایب و تعیین نقش تعیی ارائه شعی  اسع  

نی رانی  ارشعررونی عیال  موور   تأثیرتوا  گا   می ۲مطااق اا اطالعات جیو  اسعمر  اسعمااد شعی  اسع .  

کعای ترک  کرد و لر منای و معنعادار و در آوم  عارز  معنعادار  آومکعای الوچ و عرب مثبع  و  خوب در آومیع  

  تأثیر  .مراوط اه آوم لر اود  اسعع   تأثیر. در مج و  ایوععمرین میزا  این  اود  اسعع  منای و غیر معنادار  تأثیر

کای  ارز  ترک و  منای و معنادار   در آومی   تأثیرکرد آوم  شعررونی موعارک  موور ار نی رانی خوب در 

و در وجو  ایوعمرین   کای الوچ و لر مثب  و غیر معنادار اود  اسع  منای و غیرمعنادار و در آومی    تأثیر عرب

شعررونی مسعلولی  پذیر ار نی رانی خوب در آوم ترک و   تأثیر.  مراوط اه آوم کرد اود  اسع    تأثیرمیزا  این 



 

685 
ص

اخ
ش

ت
ومی

ش ق
 نق

 بر
ید

اک
ا ت

ب ب
خو

ی 
ند

رو
شه

 و 
ب

خو
ی 

ران
کم

 ح
ی

ها
ف

ختل
ی م

ها
 

 

منای و غیر  الوچ  یر معنعادار و در آوم  کرد مثبع  و معنعادار   آوم عرب منای و معنعادار   عارز و لر مثبع  و غ

شععررونی اخالم میار ار   تأثیر.  آوم کرد اود  اسعع  مراوط اه   تأثیر  و ایوععمرین میزا  این  معنادار اود  اسعع  

نی رانی خوب در آوم ترک  عرب  کرد و لر منای و معنعادار  در آوم  عارز منای و غیر معنعادار و در آوم  

شعررونی   تأثیر. مراوط اه آوم کرد اود  اسع   تأثیرو ایوعمرین میزا  این   یر معنادار اود  اسع  غالوچ مثب  و 

  ترک و عرب مثبع  و غیرمعنعادار و  و کرد مثبع  و معنعادار  کعارح رین ار نی رانی خوب در آوم  عارز  الوچ

  تأثیر .  در آوم  ارز و الوچ اود  اسعع   تأثیرو ایوععمرین میزا  این   در آوم لر منای و غیر معنادار اود  اسعع  

کای  شععررونی آانو  میار ار نی رانی خوب در آوم کرد منای و معنادار  در آوم لر مثب  و معنادار و در آوم

و ایوعمرین میزا     ترک و عرب منای و غیر معنادار اود  اسع  کای  الوچ مثب  و غیرمعنادار و در آوم  ارز و

 .مراوط اه آوم کرد اود  اس   تأثیراین 

عیم ک پوشعانی  وافع  اط ینا  اوت  تااوت در معناداری و جر  ضعرایب مسعیر و ک چنین اه دلی    انااراین

توا  گا  آومی  نقش تعیی    میدر مورد کر  رضععیه مخملف  کای  اسععمر  مواسععبه شععی  در این آومی  

 کنی.و نی رانی خوب ایاا می  ی خوبشررونیااعاد کننیگی در رااطه این 

 

 پژوکش  دوم  در مورد  رضیهکای اه دس  حمی  اا می  معادتت ساخماری . یا مه۲جیو 

فخالخخلخه اامینخان بوت   ن یجه آزمون

 اس رپ

سخخخخ خخ   

مخعخنخاداری  

 اس رپبوت  

ضخخریخ   

 مسیر
 مسیر قومی 

  پایی کران  کران باال  
  شععررونی   ارز -0/ 104 0/ 0۷1 -0/ ۲31 -0/ 00۷ (منای  تأثیر)  رد

  عععیالعع 

 موور

----> 

نی رانی  

 خوب

(  تععأثیرتععاییععی 

 مثی (

 الوچ 0/ 1۷۶ * 0/ 03۶ 0/ 043 0/ 334
(  تععأثیرتععاییععی 

 منای(

 ترک  -0/ ۷۲1 * 0/ 01۲ -0/ 8۲3 -0/ ۵98
(  تععأثیرتععاییععی 

 مثی (

 عرب 0/ 3۶8 * 0/ 01۶ 0/ ۲۲3 0/ ۵۵۶
(  تععأثیرتععاییععی 

 منای(

 کرد -0/ 18۲ * 0/ 008 -0/ ۲84 -0/ 090
(  تععأثیرتععاییععی 

 منای(

 لر -0/ ۷49 * 0/ 01۲ -0/ 8۶0 -0/ ۵91
 

 

 های به دس  آمده از مدل معادالت ساخ اری در مورد فرضیه چهارم پژوهش . یاف ه2ادامه جدول 

فخالخخلخه اامینخان بوت  ن یجه آزمون

 اس رپ

سخخخخخ خخخ   

معنخاداری بوت  

 اس رپ

ضخخریخ   

 مسیر
 مسیر قومی 

 کران پایی   کران باال  
)تععأثععیععر  رد 

 منای(

 شعععررونعی  ارز -0/ 088 0/ 181 -0/ 183 0/ 01۶

  موععارک 

 موور

----> 

نعیع عرانعی  

 خوب

)تععأثععیععر  رد 

 مثی (

 الوچ 0/ 10۷ 0/ 0۵8 0/ 011 0/ 198
)تععأثععیععر  رد 

 منای(

 ترک  -0/ 04۲ 0/ 40۷ -0/ 13۲ 0/ 04۶
)تععأثععیععر  رد 

 منای(

 عرب -0/ 14۵ 0/ 133 -0/ ۲۷۷ 0/ 011
)تععأثیر  تععاییععی 

 منای(

 کرد -0/ 1۶9 * 0/ 010 -0/ ۲۲9 -0/ 09۶
)تععأثععیععر  رد 

 مثی (

 لر 0/ 11۶ 0/ 0۷0 0/ 004 0/ ۲۲۷
)تععأثععیععر  رد 

 مثی (

 شعععررونعی  ارز 0/ 08۷ 0/ ۲8۷ -0/ 04۷ 0/ ۲01

-مسلولی 

 پذیر

----> 

نعیع عرانعی  

 خوب

)تععأثععیععر  رد 

 منای(

 الوچ -0/ 0۷۵ 0/ 1۷1 -0/ 184 0/ 018
)تععأثیر  تععاییععی 

 مثی (

 ترک  0/ 1۲4 * 0/ 010 0/ 0۶۲ 0/ 191
)تععأثیر  تععاییععی 

 منای(

 عرب -0/ ۲۶۵ * 0/ 010 -0/ 40۷ -0/ 149
)تععأثیر  تععاییععی 

 مثی (

 کرد 0/ 304 * 0/ 010 0/ ۲4۶ 0/ 3۶4
)تععأثععیععر  رد 

 مثی (

 لر 0/ 0۶۶ 0/ ۲81 -0/ 0۲3 0/ 143
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(  تععأثععیععررد 

 منای(

 شعععررونعی  ارز -0/ 0۲4 0/ ۷9۶ -0/ 13۵ 0/ 089

 اخععععالم

 میار

----> 

نعیع عرانعی  

 خوب

(  تععأثععیععررد 

 مثی (

 الوچ 0/ 048 0/ ۵34 -0/ 08۲ 0/ 19۲
(  تععأثیرتععاییععی 

 منای(

 ترک  -0/ 190 * 0/ 010 -0/ 310 -0/ 089
(  تععأثیرتععاییععی 

 منای(

 عرب -0/ ۲۷3 * 0/ 034 -0/ 48۷ -0/ 09۲
(  تععأثیرتععاییععی 

 منای(

 کرد -0/ ۵49 * 0/ 010 -0/ ۶31 -0/ 4۶0
(  تععأثیرتععاییععی 

 منای(

 لر -0/ ۲18 * 0/ 01۷ -0/ 389 0/ 0۶0
(  تععأثیرتععاییععی 

 مثی (

 شعععررونعی  ارز 0/ 3۵3 * 0/ 010 0/ ۲4۲ 0/ 430

 ا رین  کار

----> 

نعیع عرانعی  

 خوب

(  تععأثیرتععاییععی 

 مثی (

 الوچ 0/ ۲۵8 * 0/ 010 0/ 131 0/ 391
(  تععأثععیععررد 

 (مثب  

 ترک  0/ 0۶۶ 0/ 0۷4 0/ 004 0/ 14۶
(  تععأثععیععررد 

 مثب (

 عرب 0/ 1۲۶ 0/ 19۶ -0/ 0۵۲ 0/ 300
(  تععأثیرتععاییععی 

 مثی (

 کرد 0/ 3۶4 * 0/ 010 0/ ۲84 0/ 44۲
(  تععأثععیععررد 

 منای(

 لر -0/ 0۵4 0/ ۵۲۲ -0/ ۲14 0/ 0۷9
)تععأثععیععر  رد 

 مثی (

 شعععررونعی  ارز 0/ 03۶ 0/ ۶۶4 -0/ 09۲ 0/ 13۵

 میار  آانو 

----> 

نعیع عرانعی  

 خوب

)تععأثععیععر  رد 

 مثی (

 الوچ 0/ 01۲ 0/ 8۷3 -0/ 1۵4 0/ 1۷0
)تععأثععیععر  رد 

 منای(

 ترک  -0/ 04۶ 0/ 3۶۵ -0/ 1۲4 0/ 031
)تععأثععیععر  رد 

 منای(

 عرب -0/ 044 0/ ۵8۲ -0/ 1۶1 0/ 0۷۲
)تععأثیر  تععاییععی 

 منای(

 کرد -0/ ۵۶0 * 0/ 010 -0/ ۶4۶ -0/ 4۷۲
)تععأثیر  تععاییععی 

 مثی (

 لر 0/ 1۵۵ * 0/ 048 0/ 0۲3 0/ ۲8۵
 ااشی.می  0/ 0۵داری در سط  اه منزله معنا  * عالم  

 

 بوث و ن یجه گیری

 تعأثیردولمرعا  کعای  ار حگعاکی مردم اا ع لیرد و سعععیعاسععع    ارتباطات  و اطالعات   ناوریکای  پیور     و رشی

داشععمه و انمظارات ایاد و آیرت اثر گذاری حنرا را اه دنبا  داشععمه اسعع . اه دنبا  ح  نوو  اسععمااد  دول  اا  

 توانیمی  شود. نمایج پژوکش ناضرمی اازارکا و منااح  موجب کم یا ایاد شی  ادارک حنرا اا کیای  نی رانی

  شایانی   ک    نظری  توسعه  اه  ااشی و  داشمه  پیامیکای مر ی  دولمیکای  سااما   مسلوت   سیاسم یارا    ارای

 . ن ایی

ایوععمرین رااطه اا نو   شععاخ  عیال  مووری  نوععا  داد در این ااعاد شععررونیی خوب     رضععه او   نمایج

اود  رااطه اه این معناسع  که شعررونیانی که   معیوز .دارد  را اا ادارک اا کیای  نی رانی خوب معیوز

. داشعمه انی  خوب  نی رانی  تری اا کیای  پایینادارک    در مقایسعه اا سعایر شعررونیا   انی  عیال  موورتر اود 

ک چنین نمایج نوعا  داد شعاخ  اخالم میاری رااطه معیوز معناداری اا ادارک اا کیای  نی رانی خوب  

توانعی انعه خطری ارای  می  وجود رااطعه منای این دو شعععاخ  مرم ععیالع  مووری و اخالم معیاریدارد.  

  پایین ادارک    انی  داشعمهمسعلولین ااشعی  چرا که شعررونیانی که ارر  ایوعمری اا این دو خوعیوعه مرم و خوب  

رود   اخالم و ععیالع  را اعا اور نیوممی و معیاخلعه دولع  در می  گ عا . دارنعی  خوب  اا کیایع  نی رانی تری

حااد  دارای اسععمقال   کای توا  ایجاد کرد  ر مار اخالآی تنرا ارای انسععا  ن ی و نقوم  ردی کانریم حاادی

کنی که ک ه مردم اا نقوم  می  افعو  اخالآی و عیال  ایجاب .ی و اا مسعلولی   ردی آاا  توعور اسع  أر

شعررونیانی که در جامعه عیال  موور و    .اراار و ییسعا  ارخوردار ااشعنی و اممیاا و تبعیضعی در میا  نباشعی

اراار و اخالآی در کای  ااشعنی انمظار ایوعمری اا نی رانی جر  ایجاد  رفع  نضعور داشعمه   اخالم میارتر

جامعه اه سعع      انسععاز کننی که نی رانی در جامعه اه این سعع   پیش ن ی رود چهکر  جامعه دارنی و
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اخالآی و  کای  دارد و اسععیاری اا ناظرا  اه این نمیجه رسععیی  انی که ر مارمی اوا  اخالآی و ناارااری گام ار

شععود   می  این پیوععنراداناار  دیگر.کای  ر مار اا عیال  در میا  جوامح پیوععر مه ایوععمر رواج دارد تا در کوععور

که اا این خوعیوعه مرم ارخوردار    یار اسعاز اخالم و عیال  در جامعه ر مار ن اینی تا شعررونیان  کانیوم  

  .ایومری اا کیای  نی رانی خوب داشمه ااشنیادارک    کسمنی

امواننی اسمر مسلولی     کانیوم   چهکر دکی  می نوا   مسلولی  پذیری و کارح رینیکای  رااطه مثب  شاخ 

کارح رینی  سعرمایه گذاری و تولیی را  کای   رفع   ک چنینو  پذیری ع ومی را ارای حناد جامعه  راکم ن اینی

ارای مردم تسعععری  ن اینی  شعععررونیا  ادارک ارمری نسعععب  اه کیای  نی رانی دارنی. اگر دولمرا اخواکنی  

اا     اایی راکم شعود و ادراک اا کیای  نی رانی خوب ا زایش یااینی رانی خوب ایجاد شعود و حینی  ارمر  

و ارینه ن اینی  نی رانی  امواننی این آوائی ر ماری را مییری    ت یین کننی و کرچهآوائی ر ماری شعععررونیا   

( ک سعو اسع  اه  1389در پی خواکی داشع . نمایج این پژوکش اا نمایج توقیق نیلی و ک یارا  )مطلوب را 

تنایذ نقوم مالیی     -1لاه کلییی دارد: ث م سعهنی رانی خوب  که حنرا در پژوکش خود نوعا  دادنی  طوری 

  گذاری و نقش ح رینی که ا راد مخملف اا انگیز  کا ی ارای سعرمایهای  ارای گسعمر  وسعیعی اا جامعه اه گونه

کای  م یارا  و گرو اع ا  مویودی  ار اآیامات نخبگا   سععیاسعع  –۲در نیات اآموععادی ارخوردار ااشععنی 

وجود   –3که این طبقات نمواننی درحمی نافعع  سععرمایه گذاری دیگرا  را توععانب کننی ای  آیرت نی اه گونه

ارر وری  گذاری   که ک ه حناد امواننی سععرمایهای  مخملف اجم اعی اه گونهکای  اراار ارای گرو کای   رفعع  

 اآموادی ا زایش دکنی.کای  ر  عالی  خود را د

دکی ضعرایب مسعیر این ااعاد شعررونیی خوب و ادراک اا  می نوعا  در مورد  رضعیه دوم پژوکشکای  یا مه

آومیمی ییسعا  نیسع  و این انسعاز در میا  اآوام ممااوت اسع   این مسعاله کای  کیای  نی رانی در  رکنه

دکعی. کر می  ی نوعععا آومیمی را در تببین ادراک شعععررونعیا  اا کیایع  نی رانکعای   رکنعهگری  نقش تععییع 

انسجام  ااچقیر دامنه و گسمر  ادارک مومرک این ا راد آومی کوور نسب  اه ح  جامعه ایومر ااشی ح  جامعه 

کوعور اموانی ادراک ممااوت اا نی رانی را در گروکای آومی کاکش و    هایوعمری ارخوردار خواکی اود. کر چ

توا  گا   می    ااعاد شعررونیی خوب ا زایش یاای ودر مقاا  تعلق اه مل  وانی و ییپارچه را گسعمرش دکی

نیاا اسع  کوعور جر     انااراین  ع   کرد  اسع .تر  کوعور در پیوعر    ک بسعمگی و ییپارچگی ملی مو ق

کای  گام اردارد و اا ایجاد توسعععه ممواا  در  رکنهگرایی  نسععجام درونی خود اه سعع   ملیییپارچگی و ا

 گسسمگی در سط  ملی جلوگیری ن ایی.شررونیی اا 
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