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  يريگ مدل و روش اندازه م،يمفاه: يتيرحاكميغ تيظرف يريگ اندازه

 

  ∗ سيديعقوب حسيني
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  )دانشگاه علوم اقتصادي
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  تربيت مدرسدانشگاه استاديار 
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  تربيت مدرسدانشيار دانشگاه 
  چكيده
وارد  ياسيو علوم س يدولت تيريمد اتيبه ادب رياخ  است كه در طول دهه يديجد مياز جمله مفاهت يو حاكمت دول تيظرف

در  يتيرحاكميغ تيظرف ،مقاله نيدر ا. مورد نظر بوده است زين يتيرحاكميغ ينهادها تيمفهوم، مفهوم ظرف نيكنار ادر. شده است
  بخش نفوذ، يذ يها گروه ،يقاتيو تحق يپژوهش يها ها، احزاب، سازمان رسانه هكشور در حوز كي تيچون ظرف يابعاد

 تيظرف يو نظر ياست كه هم ابعاد مفهوم ينوشتار در ارائه مدل نيآورانه ا نكته نو. شده است دهيو شهروندان د يخصوص
 مختلف جهان يدر مورد كشورها را اه شاخص نياطالعات ا يآور ها و جمع شاخص نيو هم تدو دينما يم يرا معرف يتيرحاكميغ

پژوهش در دسته  يشناس گرا بهره برده است و از لحاظ گونه اثبات مياز پارادا يپژوهش ميپژوهش از لحاظ پارادا نيا. مدنظر دارد
معادالت  يساز كه با ابزار مدل گنجد يم يكم يها در دسته پژوهش زيها ن داده ياز لحاظ گردآور. قرار دارد ياديبن يها پژوهش
 يكشورها رندهيدربرگ زيمرور اسناد و مدارك بوده و محدوده پژوهش ن زين ها هادد يروش گردآور. انجام شده است يساختار

 يمدل مفهوم يشده به نحو مناسب يگردآور يها نشان از آن دارد كه داده يمعادالت ساختار يساز روش مدل ياجرا. جهان است
بخش  ،يپژوهش يها ها، سازمان رسانه تيظرف قياز طر يتيرحاكميغ تيمدل، ظرف نيدر ا. كنند يم دييمطرح شده در پژوهش را تا

كشور  159 يشاخص برا 40اطالعات مربوط به  يريگ اندازه نيا يبرا. استشده  يريگ شهروندان اندازه تيو ظرف يخصوص
 نيا جيبنا به نتا. ه استقرار گرفت دييشاخص مورد تا 40 نيا يها پژوهش با استفاده از داده يو مدل مفهوم شده يگردآور

و  يخصوص خشب تيظرف ،يپژوهش يها سازمان تيها، ظرف رسانه تيظرف اسياز چهار خرده مق يتيحاكم ريغ تيوهش، ظرفپژ
  .  دكر يريگ را اندازه يتيرحاكميغ تيسازه ظرف توان يم اس،يچهار خرده مق نيا قيشده است و از طر ليشهروندان تشك تيظرف

 ،يپژوهش يها سازمان تيظرف ،يبخش خصوص تياحزاب، ظرف تيرسانه، ظرف تيظرف ،يتيرحاكميغ تيظرف :ها واژهكليد 
 .  شهروندان تيظرف
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Abstract 
Government capacity and governance capacity are the new concepts in the literature of 
public administration and political science. Beside these concepts, there are other concepts 
that points at the capacity of institutions, and non-government organizations. Non-
governance capacity has measured in such dimensions as the capacity of media, political 
parties, research institutions, pressure groups, private sector, and citizens. The innovative 
point in this article is the introduction of a model to recognize non- governance capacities in 
different countries .The study validates a conceptual model to measure the non-governance 
capacities in a quantitative approach, in which data is collected from different countries. 
Structural Equation Modeling was used to analyze the collected data .The results confirmed 
the validity of the conceptual model. In this model, the non-governance capacity measured 
by four subscales including; media capacity, research organizations capacity, citizen’s 
capacity and private sector capacity. For this measurement, data for 40 indicators from 159 
countries were collected. 
Key words: Governance capacity, Government capacity, Media, Political parties, Research 
institutions, Pressure groups, Private sector, and citizens. 

 
مه مقد 

. مطرح شده است يشتريب ديبا تاك ريتوسعه در دو دهه اخ ديجد اتيدر ادب يرحكومتيغ ينهادها  نقش
و  يريگ اندازه نهيدر زم يول ،نبوده ديجد يموضوع ،يو مفهوم يموضوع در ابعاد نظر نياگر چه طرح ا

گران يباز تيظرف پژوهش تالش دارد نيا. صورت نگرفته است يسنجش آن، به صورت جامع كار
ها فراهم  حوزه نيمختلف در ا يكشورها سهيمقا يرا برا نهيرا مورد سنجش قرار دهد تا زم يتيرحاكميغ

 يها سازمان نفوذ، يذ يها هپژوهش محدود به رسانه، احزاب، گرو نيدر ا يتيرحاكميغ تيابعاد ظرف. آورد
 يگذار يمش خط يها كتاب هابعاد با توسل ب نيانتخاب ا. باشد يو شهروندان م يبخش خصوص ،يپژوهش

در ). Anderson, 2006(شده است  يمعرف يگذار يمش عمده عرصه خط گرانيصورت گرفته كه در آن باز
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 يبرا يگرفته و در ادامه روشقرار يمورد بررس يتيرحاكميغ گرانيمربوط به باز يمقاله ابتدا ابعاد نظر نيا
  . و مورد آزمون قرار گرفته شده است يمعرف گرانيباز نيا تيسنجش ظرف
علوم  ،يدولت تيريمد شمندانيتوسط اند رياخ انياست كه در طول سال يخوب از موارد يحكمران

 نينو يدولت تيريمد شيدايبعد از پ. گرفته استبه جد مورد بحث و چالش قرار يو علوم اقتصاد ياسيس
در  يصبخش خصو يو تمركز بر ابزارها ينهاد يتئور ،ييگرا تيريكه بر مد) يحداقل يها دوره دولت(

در  ييعدالت و پاسخگو ،يهمچون برابر ييها تمركز داشت، ارزش) و رقابت ييكارا( يدولت تيريمد
  1يعموم تيحاكم ميپارادا 1990دهه  ليااساس در او نيگرفت و بر همها قرار عملكرد دولت هيحاش
 ميپارادا ايو  يانحكمر ميتحت عنوان پارادا يگاه م،يپارادا نياز ا. ديگرد نينو يدولت تيريمد نيگزيجا

 ;Rhodes, 1997; Erick-Hans Klijn & Koopenjan, 1997(شود ينام برده م زيخوب ن يحكمران

Bovaird, Löffler, & Parrado Diez, 2004 (.  
به مانند  يگرانيباز. فراوان شده است ديتاك يرحكومتيغ گرانيبر تعامل حكومت با باز ديجد ميپارادا در    

 يو شهروندان از جمله موارد يبخش خصوص ،يپژوهش يها سازمان نفوذ، يذ يها ها، احزاب، گروه رسانه
در  گرانيباز نيا يرگذاريأثت ييتوانا. اند گرفتهقرار ديمورد تاك يگذار يمش خط ينظر يهستند كه در مبان

قرار دارد كه به  يتيحاكم تيكه در مقابل ظرف ابدي يم يتجل يتيرحاكميغ تيتحت عنوان ظرف يمفهوم
  . پردازد يدر جامعه م يحكومت ينهادها ييتوانا

اثرگذار بر  يتيرحاكميغ ينهادها تيبتوان ظرف لهياست كه به آن وس يابزار يپژوهش به دنبال معرف نيا  
گران و  ابزار به پژوهش نيا. دادمختلف مورد سنجش قرار يكشورهارا در يگذار يمش خط نديفرا
 يپژوهش ياربردهانموده و ك سهيمقا گريرا با همد مختلف يكمك نموده تا بتوانند كشورها ارانذگ استيس

  .نديخود را از آن استخراج نما ييو اجرا
 

   مرور و بازبيني پيشينه پژوهش
 يمورد بررس نهيموجود در زم اتيمكتوب از ادب يا خالصه هيپژوهش، ته نهيشيپ ينيهدف از مرور و بازب

 ميپارادا نييمنظور ابتدا به تب نيا يبرا .)Creswell, 2007( حال وگذشته را منعكس سازد اتيبوده كه ادب
مهم  گرانيباره نقش بازدولت پرداخته شده و در ادامه در تر يميقد ميدر مقابل پارادا تيحاكم ديجد
  .   شود يگفته م يمطالب يمش عرصه خط يتيرحاكميغ

________________________________________________________________ 

1-Public Governance Paradigm  
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كشور است، تالش دارند تا  كي يبرا يزير برنامه يكه به نوع يگذار يمش خط نديبا فرا ها تيحاكم
از نقش از  فيتعر نياست كه با كدام نيا يپرسش اصل. محقق سازند كيدور و نزد ندهيرا در آ ياهداف

 يمتفاوت يها خپرسش در گذر زمان پاس نيا كند؟ يم دايپ يشتريهدف امكان تحقق ب نيا ت،يدولت و حاكم
  .  كرده است دايپ

كه در آن، مشكالت به صورت  شد يم دهيجامع د يتيعقالن هيبر پا يزير برنامه ستم،يقرن ب لياوا در
 م،يپارادا نيا  هيبر پا. شد يم شنهاديها تحت عنوان برنامه، پ حل آن يبرا ييها شده و راه ليتحل يعلم

را در نظر  ميهر تصم يامدهايو پ ها ليو بد كردند يم يگذار بودند كه هدف يا افراد نخبه زانير برنامه
باور هستند كه  نيرا مورد نقد قرار داده و بر ا ميپارادا نيا ياديز شمندانياند). Brooks, 2002( گرفتند يم
 يعموم يها خواسته نيو تضاد ب استيس يايدن يها تينبوده و با توجه به واقع ريپذ امكان ،يزير نحوه برنامه نيا

 .)Altschuler,1965; Innes, 1996; Brooks, 2002; Peterman, 2004(تدر جامعه، خارج از دسترس اس
 نديمشاركت شهروندان در فرا افتني تياهم لي، به دل)نييباال به پا( تيبر عقالن يمبتن يها برنامه گريد ياز سو
  .  مواجه گشته است يجد يبا نقدها ،يزير برنامه
 شتريب يدگيچيشده و جوامع به سمت پ شتريو رشد آن ب تيتنوع جمع ها، يورافنّ شرفتيگذر زمان و پ با

تعامل با  يالزم را برا تيما و عمل ما، ظرف يها كه سازمان ميكن يم يزندگ يما در زمان. حركت كرده است
كه بر  تيحاكم يسنت يها مدل). Innes & Booher, 2002(ندارند  شرفتهيپ يارتباط يها و سامانه يتكنولوژ

جوامع به  ت،ياند و در واقع رنگ باخته ديبودند، در عصر جد نيماش كيانند جهان به م دنيو د ينيب شيپ  هيپا
به  يگريد ينگرش، باعث شده تا از حكومت انتظار رييتغ نيو هم اند افتهي شيگرا ييايو پو يدگيچيسمت پ
  . ستيچندان همخوان ن ومتاز حك يكه با انتظارات سنت ديوجود آ
و نخبه، فاصله گرفته شده و  يكارشناس فن كيحكومت به عنوان  دهياز ا ت،يحاكم ديجد ميپارادا در

در حوزه  شيگرا رييتغ نيا. )Peterman, 2004(ت كننده توجه شده اس ليتسه كيبه حكومت به عنوان 
كه  يبه تفكر نستهدا زير كه دولت را مجزا و برنامه يتوسعه، منجر به فاصله گرفتن از تفكر يزير برنامه
 يها برا آن تيو استفاده از ظرف يتيرحاكميو غ يتيحاكم يها بخش نيمشاركت ب جاديرا ا تيحاكم فهيوظ
 تواند، ياست كه م تينگرش نسبت به كاركرد حاكم نيو هم كند يم فيبه جامعه بهتر تعر دنيرس
  . رديكار گه ب شرفتيتوسعه و پ يجامعه را برا يها تيظرف

دولت،  فهيدولت، وظ ميگفت كه در پارادا ديبا يحكمران ميدولت و پارادا ميدو پارادا نيب زيتما در
جامعه است  يراهبر فهيوظ ،يحكمران ميكه در پارادا يانجام كارها و ارائه خدمات است در حال
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)Roseland, 2005( .نشده، بلكه  دهيد دهنده يرأ ايو  يشهروندان به عنوان مشتر ،يحكمران ميدر پارادا
نه  يدولت انيشده و مجر دهيد ها تيدهنده فعال سازمان ايدهنده و  آموزش كننده، دان به عنوان مشاركتشهرون

 ييكننده و حل كننده مشكالت شناسا دهندگان خدمات شناخته شده كه به عنوان هماهنگ به عنوان تدارك
  ). Boyte, 2005( شوند يم

. باشد يو شهروندان م ياجتماع يها دولت، سازمان نيروابط ب يموضوع جستجو نيفهم ا يبرا گريد راه
در آن  يسلسله مراتب نديجامعه است و كنترل و فرا ياجزا نيب يو توانمند يهمكار يدر پ تيحاكم ميپارادا

بر ابزارسازان  ديتاك(شود  ديتاك ريافراد درگ يكه بر رو كند يم شنهاديپ ميپارادا نيا. است ديكمتر مورد تاك
ها، دانش و  مهارت م،يپارادا نيتحت ا.)Boyte, 2005, p. 537( ،)نه فقط ابزاران از ابزار و كنندگ و استفاده
باعث  يحكمران ميدولت به پارادا ميجهت از پارادا رييتغ. گردد يم يكنندگان مهم تلق مشاركت نيروابط ب

 دشو دهيد زين يدر روابط افق نفعانيذ نيبلكه تعامل ب ،شده دهيبا دولت د يتا نه فقط روابط عمود گردد يم
)Boyte, 2005, p. 541 (گريحل مشكالت مشترك با همد يبرا نفعانياست كه ذ نيبر ا ميپارادا نيفرض ا 

  . برند يها بهره م تفاوت ييشناسا يكار كرده و از مذاكره و گفتمان برا
به دولت وابسته  يگذار قانون يفقط برا ياجتماع يها است كه سازمان دهيا نيبر ا شمندانياز اند يكي

 يو دموكراس 1يندگينما يدموكراس نيب زيتما يمورد به نوع نيا .)Diers, 2004( تيحما يهستند و نه برا
مداخله  ازمنديكه ن را دهيچيپ ترا دارد تا موضوعا توانايي نيا يحكمران ميپارادا. دهد يرا نشان م 2يمشاركت

رفتن به سمت  يبرا). Boyte, 2005(حل كند  ييها را به تنها آن تواند ي، اما نمايدنم ييشناسا دولت هستند
شهروندان به  دنيو د مات،يبر تصم ريتأث يشهروندان برا يدر توانمندساز ديحكومت با ت،يحاكم ميپارادا

  . بهتر تالش كند هجامع كيعنوان مشاركت كننده در ساخت 
                          دهد يم رييتغ 4ها ارزش بيبه تعق 3تمركز دولت را از ارزش مبادله م،يپارادا رييتغ نيا

)Logan & Molotch, 2007 .(و نه فقط در برابر  -در برابر همه شهروندان  ديجهت، دولت با رييتغ نيبا ا
و بخش  يردولتيغ گرانيباز تيو توجه به ظرف يساز تيظرف. پاسخگو باشد -قدرتمندان يها خواسته
  . رديگ يمورد توجه قرار م ديجد مياپاراد نيدر ا يخصوص

________________________________________________________________ 

1-Representative Democracy 
2-Participatory Democracy 
3-Exchange Values 
4-Use Values 
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بر  يحكمران ميداشت، پارادا ديدولت تاك تيدولت و ظرف تيدولت كه بر محور ميخالف پارادا بر
 يتوسعه ضرور يكه برا يو مجامع بازرگان يو بخش خصوص يردولتيغ يها، نهادها دولت انيتعامل م يرو

متحد،  لبرنامه توسعه سازمان مل. جامعه است تيظرف يدارد و درصدد استفاده از تمام ديهستند تاك
مختلف بتوانند  يها كه شهروندان و گروه داند يم يو مؤسسات ها نديفرا ها، زميمكان رندهيرا دربرگ يحكمران

خود را بشناسند و تعارضات خود  يها تيمحدود ند،يكنند، حقوق خود را مطالبه نما يريگيعالئق خود را پ
  ). Stone, 2004(د را حل كنن
روابط  ياست و كمتر بر رو يو توانمندساز يهمچون همكار يميمفاه رندهيدربرگ تيحاكم ميپارادا

 ياجتماع هيمثل سرما يمياغلب از مفاه زين ميپارادا نيا يها يتئور. و كنترل تمركز دارد يسلسله مراتب
 كيبه جامعه دموكرات كيراتولت دموكنگاه از د رييتغ ،ياز دولت به حكمران ميپارادا رييتغ. كنند ياستفاده م

دولت، شهروندان  ميدر پارادا. از شهروند است يگريد فيتعر انگريب رييتغ نيا. به وجود آورده است زيرا ن
كننده  شهروندان به عنوان حل ن،ينو ميپاراداو در  شوند يم دهيد يداوطلب و مشتر دهنده، يبه عنوان رأ

نقش كاركنان دولت از تدارك دهنده خدمات و  رييتغ انگريب رييتغ نيا. شوند يم دهيد يمشكالت عموم
  ).Boyte, 2005(دهنده است  ها به مشاركت كننده، آموزش دهنده و سازمان حل ارائه دهنده راه

 تيمتمركز شده است و ظرف 1ينهاد تيظرف يخود بر رو يدكتر نامه انيپا در  2008در سال  ماكانو
 داريپا يو روابط طيمح جاديدر ا تيحاكم كي ايدولت و  كي ايسازمان  كي ييرا به عنوان توانا ينهاد
 يبرا شانيا. دينما يتر م به اهداف را آسان يابيمنابع شده و دست صيدر تخص ليكه باعث تسه كند يم فيتعر
 گريو از طرف د كند ياشاره م يكيو تكنولوژ يرساختيز ،يانسان ،يبه وجود منابع ماد يتيظرف نيچن جاديا

به  تياز ظرف يفيتعر نيچن هيبر پا. داند يكارامد را الزم م يادار يمناسب و ساختارها يها يخط مشوجود 
  ). Makano, 2008( پردازد يم تيسنجش ظرف

  :عبارتند از يردولتيغ گرانيباز نيتر ، مهم)2006(توجه به نظر اندرسون  با
  ها رسانه  • 
  احزاب  •
  نفوذ يذ هاي گروه  •
  يها و مؤسسات پژوهش سازمان  •

________________________________________________________________ 
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  يبخش خصوص  •
  شهروندان  •
  .اند داده شده حيموارد به صورت مختصر توض نياز ا كيهر  ،ادامه در

 شرفتيرا در پ يهستند كه نقش مهم يگذار يمش مهم در عرصه خط گرانياز باز يكيها  رسانه :ها رسانه
 كيدموكرات يحوزه عموم تيسه نقش به تقو يفايا قيها از طر رسانه. دنينما يم فايو توسعه كشورها ا

 يها ، نقش توجه به بحران)1به عنوان نقش مراقبت و نظارت(ها  رسانه يو جمع ينقش نهاد. كنند يكمك م
 يها و بخش ياسيس يها دگاهياز د يا ، و نقش جا دادن دامنه)2به عنوان نقش دستور كار( يعيو طب يانسان

هر سه نقش در . استها در جامعه  مهم رسانه يها از جمله نقش) 3يبان روازهبه عنوان نقش د( ياجتماع
  . ندا تياهمبا  يدر حوزه عموم يتوسعه انسان تيفيك

 شيخود را با هدف افزا يها تياست كه فعال يا رسانه ،مراقب ةرسان: نقش مراقبت و نظارت) الف
اساس،  كيبر . كند يم يسامانده يخدمت به منافع عموم يو برا تيكردن شفاف نهيشيو ب ييقدرت پاسخگو

و  ياسيس انيجرعملكرد م يابيشهروندان را در ارز ،يو دولت يعموم انياز مجر قياطالعات به هنگام و دق
 گرانيقدرتمند جامعه، شامل باز يها تعادل در بخش جاديها با ا نقش، رسانه نيدر ا. كند ياحزاب كمك م

نقش، رسانه به عنوان  نيدر ا). Wolfgang, 1995(د كنن يبه جامعه كمك م يو خصوص يحوزه عموم
مقننه و  ه،يقوه مجر(گانه  سه يقوا نيآن تعادل در ب لهيكه به وس باشد يم يجامعه مدن كيركن در  نيچهارم
 قدرت داشته باشد و يشكاك و مواظب بر رو يچشم دينقش، رسانه با نيبنا به ا. كند يم جاديا) هييقضا

گزارشگران به  ينقش محافظت و مراقبت برا. و اطالعات غلط، آگاه كند يتيكفا يشهروندان را از فساد، ب
در . رديگ يفعال به خود م يو گاه يخنث يشكل يو گاه استمتحرك و باز  ال،يس ع،يوس ياندازه كاف

پنهان شده بود و  ياز توجه عموم تر شياست كه پ يحالت، نقش رسانه به عنوان منتشر كننده اطالعات نيبدتر
  .   نظر دارند ريرا به دقت ز گذاران استيجستجوگر، رفتار س كيدر حالت فعال به عنوان 

ها با نقش دستور كار در ارتباط است،  اگرچه كه نقش نظارت و مراقبت رسانه: نقش دستور كار) ب
رسانه  يكه اهال رديگ يبه خود م ييل اجراشك ينقش زمان نيا. اندمتفاوت  گريبا همد يبه لحاظ مفهوم يول

ها در نقش  رسانه اخبار. كنند يمشكالت را در رسانه منعكس م نيمشكالت پنهان بوده و ا يدر جستجو

________________________________________________________________ 
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همچون  ياديو به خصوص توجه به موضوعات بن ياز مشكالت اجتماع يآگاه شيافزا يدستور كار برا
بار توسط  نينخست يواژه دستور كار برا. ستگشا راه اريبس ،يانسان يها بحران ايتوسعه و  يها چالش ع،يفجا
 يو در كشورها يدر موضوعات چند دهيا نياكار برده شد و ه ب 1970دهه  ليدر اواو و شاز كمب مك
فرض ). Maxwell & Donald, 1972(كار گرفته شده است هباره توسعه بدر سه دهه گذشته در يمختلف

 نيا تياهم ديبا شوند، يها پوشش داده م كه در رسانه يست كه مشكالتادعا نينقش دستور كار ا ياديبن
  ).Norris, 2009( دينما جستهبر گذاران استيعموم و س يموضوعات را برا

 ينسب تيباره اهمرسانه در نيمخاطب ياسيدارند كه نظرات س ديتاك دهيا نيدستور كار بر ا پردازان هينظر
اطالعات قابل  لهيبه وس ياسيس يها تيوضع زيو ن ياسيس گرانيباز يها يژگيباره وو در ياسيس يرخدادها
منابع  گريكه از د ييها گزارش طتوس ايو  ابد،ي يانتشار م ميها به طور مستق رسانه لهيكه به وس يدسترس

  ). Soroka, 2003( شوند يم يده شكل شوند، يگزارش م
نقش  د،ينما فايدر جامعه ا تواند يرسانه م كيكه  ييها از نقش گريد يكي: يبان نقش دروازه) ج
 ديمتكثر و عقا يها دگاهيد بيانعكاس و ترك تيها مسئول رسانه ،يبان در نقش دروازه. است يبان دروازه

سازند  يرا غن يعموم ينموده و فضا نهيشيها را ب و استدالل ها دگاهيتا بتوانند تنوع د رندمتنوع را دا ياسيس
)Norris, 2009 .(افتهي ياديز تيبر آن اهم تيرياست كه مد يتيچنان اهم يدارا ديدانش در عصر جد 

محور  از آن به اقتصاد دانش ياقتصاد اتيداشته و در ادب يكشورها نقش مهم يناخالص مل دياست و در تول
: بان دروازه«در مقاله معروف  1950دهه  ليدر اوات يوا لهيسنخست به و يبان دروازه  واژه. نام برده شده است

ها هر  هاي خبري و دولت رسانه). White, 1950(د گرفته شكاره رسانه ب يبرا» مطالعه موردي انتخاب اخبار
از . خواهند بر اين فرآيند، مديريت داشته باشند و هر دو مي كنند يها تالش م دو براي كنترل اين دروازه

 يكه اهال ييجا ؛كند ينقش بازار در مفهوم كهن را تداع تواند ير حاضر، مرسانه در عص گريد يا هيزاو
به كسب خبر  يعموم يها يباره نگرانگوناگون در يها دگاهيرسانه و انتشار دهندگان اخبار با عالئق و د

  .  كنند ياقدام م
ها بنا به  دولت. رسانه اعمال شود يها و اهال رسانه نيتوسط دولت، مالك تواند يم يبان دروازه نقش

 دهد يها را مورد پرسش قرار م آن تيكه مشروع يدارند تا از انتشار اطالعات ليتما ياسيمالحظات س
 رايز ؛دانستن حق مردم است، متعارض است كه دهيا نيبا ا يبه لحاظ نظر يبان مفهوم دروازه. كنند يريجلوگ
 اريكرده و در اخت نشيرا كه الزم بداند به عنوان خبر گز يزيكه رسانه هر چ شود يفرض م ده،يا نيدر ا

كاركرد  فيتوص يبرا يا رسانه يها ياست كه واژه كمپان افتهي تياهم ييمهم تا جا نيا. دهد يعموم قرار م

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


      9                                  يريگ مدل و روش اندازه م،يمفاه: يتيرحاكميغ تيظرف يريگ اندازه 

به دنبال تحقق اهداف  شتريرا در نظر گرفته و ب خاطبكه كمتر مالحظات م شود يها به كار گرفته م آن
  . خود هستند يو فرهنگ ياسيس ،ياقتصاد

احزاب . گرفته استمورد اشاره قرار يچند يها در نوشته ياسياحزاب س يكاركردها :ياسيس احزاب
 نديانكار از فرا رقابليضرورت غ كيهستند و  ياسيس يها ستميدر س ياساس يكاركردها يدارا ياسيس

  :مورد اشاره قرار گرفته است ياسياحزاب س ياز كاركردها يدر ادامه بخش. توسعه است
 ازيدفاع، ن ايو  جيترو يبا عالئق گوناگون برا ياجتماع يها گروه يا در هر جامعه: تقاضاها عيتجم) الف
 ياسياحزاب س يبه صورت سنت. منعكس شود تيجمع شده و به حاكم شانيدارند تا تقاضاها ييبه ابزارها

  . دهند يرا انجام م يكاركرد نيچن
در  ييدارند، اگر دولت به دنبال كارا يكدستيكه بافت  يدر جوامع يحت: ها در جامعه وهگر يآشت) ب

 يآشت نديفرا نياغلب ا ياسياحزاب س. فراهم آورد يآشت بيعالئق متضاد و رق نيب ديخود است، با اتيعمل
  . آورندمي جمع كردن عالئق گوناگون فراهم  يواحد برا يسكو كيرا با تدارك 

و مردم  تيحاكم نيب يحلقه ضرور كي ياسيدر جوامع مدرن، احزاب س: تيحاكم يروين نيتأم) ج
شكست بخورند،  تيمأمور نيها در ا اگر آن. شان به مردم پاسخگو باشنداقدامات يبرا ديبا ها تيحاكم. هستند

 وستهيپ توانند يم يريپذ تيلو مسئو ييمتأسفانه پاسخگو. كنند يم نيگزيها را جا آن يمردم در انتخابات بعد
 لهيدولت به وس يروين نيتأم. كنند ليرا تسه نديفرا نيا ييبر پاسخگو ديبا تاك توانند ينباشند و احزاب م

  . ديكمك نما يعموم حاتيو ترج ها يمش خط ياجرا نيب ونديبه پ تواند ياحزاب م
 جمهور سيرئمجلس و  ،يدولت محل ،يدولت مركز نيكه ب يدر جوامع: يمؤسسات دولت يهماهنگ) د

ارتباطات و  يبرا يابزار تواند يحزب م كيوجود دارد،  يمتفاوت يها يريگ متفاوت و موضع يها انتخاب
  . به دست دهد يهماهنگ
 ،ياديز يدر كشورها. كنند يكمك نم ياسيبه ثبات س شهياحزاب هم: ياسيكمك به ثبات س) و

 ياصل يروين كيكرده و  يده را جهت تيوضع رييو تغ رنديگ يموجود قرار م يها مياحزاب، در مقابل رژ
 يها ستميروشن است كه س رد،يقرار گ يريگ اگر ثبات دولت مورد اندازه نيبنابرا. هستند ها ميرژ رييدر تغ

شدن  ياجتماع نديبالغ، احزاب به فرا يها يدر دموكراس. اند نقش داشته ياسيدر ثبات س يچند حزب
  ). McKay, 2005( كنند يقابل قبول كمك م ميرژ كيشهروندان در 

 نيب خألرا در پر كردن  ياسيكاركرد احزاب س ،ياسيعلوم س شمندانياز اند گريد يكي ،ييويد
اشاره  ياسياحزاب س يهرناندز براوو به چهار نقش برا .)Simon, 2003, p. 17( داند يشهروندان و دولت م
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هستند، در حل  معهدر جا ييگرا تيدهنده عقالن هستند، نشان ياجتماع يتضادها يو تجل نيها مب آن. كند يم
آلموند و . كنند يحل م ياجتماع يخودشان را در تضادها نكهيا تيو در نها كنند يمشكالت، مشاركت م

ق گوناگون افراد و عالئ يها تجل آن نكهينخست ا. كنند ياشاره م ياسيبه چهار نقش احزاب س زيپاول ن
به  نكهيسوم ا ؛هستند يعموم استيدر س ها نيگزيجا  دهنده ضرورت ها نشان آن نكهيدوم ا ؛ندها هست گروه

  )Simon, 2003, p. 18( كنند يكمك م ياسيشدن س ياجتماع نديبه فرا تيو در نها ياسيس يها استخدام
آن نظرات،  يبند و جمع ياسيباره احزاب سدر ياديز شمندانيپس از مرور نظرات اند) 2003( مونيسا

. دنماي ياحزاب اشاره م  1ياسيس پذيري جامعهنخست به كاركرد  شانيا. كند ياشاره م يبه چهار كاركرد اصل
آگاه  ياسيس يو رفتارها نيها، قوان است كه در آن مردم از هنجارها، ارزش ينديفرا يساز ياجتماع نديفرا
به نقش آرام كننده  ياسيكاركرد دوم احزاب س. است ريپذ امكان ياسيبه كمك احزاب س نيو ا گردند يم

 گريد يكي ياسيمشاركت شهروندان در امور س نديكمك به فرا. جامعه اشاره دارد يدر فضا ياسياحزاب س
. اشاره دارد نيقوان يبرا يساز تيبه كاركرد مشروع شانيا تياست و در نها ياسياحزاب س ياز كاركردها

از  يرويمند كردن شهروندان به په عالق يرا برا نهيخود زم تيبا فعال ياسياب سبدان مفهوم است كه احز نيا
  ). Simon, 2003(مذاكره فراهم آورند  نديو فرا نيقوان

ها  دانشگاه. اشاره به دو گروه از مؤسسات دارند يبه طور كل يپژوهش يها سازمان :يپژوهش يها سازمان
 ليهستند كه در ذ ييها از جمله سازمان شوند يشناخته م  2تفكر يها كه عمدتاً به كانون ييها و سازمان
از  يكي ،يمش خط گرانيان بازيها و مؤسسات در م گروه از سازمان نيا. رنديگ يقرار م يپژوهش يها سازمان

  . كنند يكمك م يابياجرا و ارز ن،يدر مراحل تدو ها يمش كه به سالمت خط هستندمهم  گرانيباز
 تيظرف نيا. است ياسيس يها يريگ مياز ابعاد مهم تصم يكي يريگ مياطالعات و پژوهش در تصم نقش

عالوه بر  ترزيخصوص، پ نيدر ا يا در مطالعه. مورد توجه قرار گرفته است 3يليتحل تيتحت عنوان ظرف
شده اشاره  يارشناساز اطالعات به روز و ك ها يمش به بهره بردن خط ت،يظرف يساز مفهوم ياذعان به دشوار

در مقاله  نيهمچن). Peters, 1996(نموده است  فيتعر يماتيتصم نيرا در اتخاذ چن تيحاكم تيدارد و ظرف
            نام برده شده است ها يمش شكست خط يبرا يبه عنوان منبع يليتحل تياز نبود ظرف يگريد
)Howlett, 2007 .(  

________________________________________________________________ 

1-The Functions of Political Socialization  
2-Think Tank 
3-Analytical Capacity 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


      11                                  يريگ مدل و روش اندازه م،يمفاه: يتيرحاكميغ تيظرف يريگ اندازه 

 يطيمح تيامن نهيدوم در زم يدارد كه بعد از جنگ جهان 1خود را از شركت راند شهيفكرانباره ر واژه
 كيكه  نياز متخصص يبه عنوان گروه 1960واژه در دهه  نيا. كرد يكار م كايآمر كيتفكر استراتژ يبرا

ن و پژوهشگرا ها رانبارهفك دهيا. افتيرواج  دهند، يانجام م تيموضوع با اهم كي يرا بر رو عيمطالعه وس
از  يكي). Hashimoto, Hell, & Nam, 2005, p. 40( كند يمرتبط م گريرا به همد گذاران استيس
).  Stone, 2004, p. 2( شود ياستنباط م ياديز ميگسترده دانسته كه از آن مفاه اريواژه را بس نيا شمندانياند

 نيتأم يدولت ايو  يبخش خصوص لهيبوده كه به وس ياسيس گرانياز باز يكيها  فكرانباره گر،يد يفيبنا به تعر
 يبستر علم كيها تدارك  آن يكاركرد اصل. زنند يدست م يكاربرد يها و به انجام پژوهش شوند يم يمال
  ).Thunert, 1999(است  ياسيس ماتيموضوعات و تصم يبرا

مدرن  يها يدانش و قدرت در دموكراس نيب يها را به عنوان پل توسعه سازمان ملل متحد، فكرانباره برنامه
 ييهستند كه شناسا ييها يها صاف كه فكرانباره ستيقابل انكار ن نيا .)UNDP, 2003, p. 3( كند يقلمداد م
 يابياجرا و ارز ن،يها در تدو آن الوهبه ع. كنند يم ليتسه ،دارند يمش خط نيبه تدو ازيرا كه ن يمشكالت
  ).McGann, 2010, p. 4(دارند  يا نقش عمده ها يمش خط

 يمحل ،يهستند كه در سطح مل يمراكز پژوهش يدار ياديز يها دانشگاه ،يپژوهش يها بر سازمان عالوه
 نهيرا در زم يمطالعات زين يبه صورت فرد يپژوهشگران دانشگاه. كنند يكار م يمش خط نهيدر زم يو دولت
  .)Anderson, 2006, p. 69( دهند يانجام م يمش خط

اگر چه . هستند يگذار يمش عرصه خط گرانياز باز گريد يكي نفوذ يذ يها گروه :نفوذ يذ يها گروه
در سالمت چرخه  گريباز نيا تيتوان و ظرف يول ،گروه خود هستند يها به دنبال كسب منفعت برا گروه نيا

كشورها   همه يحكومت مبوده كه نظا يتيفشار واقع يها گروه. است كننده نييمهم و تع اريبس يگذار يمش خط
 يها موضوع مهم در رشته كيها به عنوان  مطالعه آن يبا آن مواجه بوده است، ول كنوندور تا يها از گذشته
قرار  شمندانيمورد توجه اند ستميقرن ب ييابتدا يها تنها در دهه يدولت تيريو مد يشناس جامعه ،ياسيعلوم س

 دايپ شيگرا يو بخش خصوص تيحاكم نيب شتريبه سمت تعامل ب ها رشته نيا اتيهرچه كه ادب. گرفته است
قرار  يمورد بررس يشتريب تيبا جامع ينظر اتيتر شده و در ادب فشار پر رنگ يها نموده است، نقش گروه

و قدرت را بر سه گونه  استيها در بدنه س اعمال نفوذ گروه يها روش شمندانياز اند يكي. گرفته است
  : دنماي يم يگذار صورت نام نيسه دسته را به ا نياو ا .)Smith, 1989( كند يم ميتقس
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   ؛هيبر قوه مجر يرگذاريتأث  •
  ؛بر قوه مقننه يرگذاريتأث  •
  .ها و رسانه يعموم يبر آرا يرگذاريتأث  •
مواجه  يبا دشوار يعيترف يها گروه يمعموالً برا) هيقوه مقننه و مجر(دو مورد اول  يبر رو يرگذاريتأث

از  يبعض. ندينما انيب يعموم جيبس قياز طر شتريخود را ب يازهايآنان مجبورند ن ليدل نياست و به هم
 يبر نفوذ بر آرا ها روهگ نيا. كشند يها را به چالش م كارشان، سنت تيماه يخاص بر مبنا يها گروه
از  يديسنجه و شاخص مف نفوذ يذ يها گروه. ها متمركز هستند تا بتوانند شهرت كسب كنند و رسانه يعموم

  . شوند يمناقشات و مباحث جامعه قلمداد م نهيعموم در زم يها دگاهيد
از آنجا . گردد يم فيتعر ،دارند يگذار يمش خط نديها در فرا كه آن يفشار بنا به نقش يها گروه تيظرف
 تيقاعدتاً ظرف رند،يگ يقرار م يو قدرت مورد بررس تيها در حاكم با توجه به نقش آن نفعيذ يها كه گروه

 يالوان. كنند يم فايا يگذار يشم خط نديها در فرا است كه آن يمتأثر از نقش مثبت يگذار يمش ها در خط آن
در  نفوذ يذ يها نقش نخست به عملكرد گروه. شمارد يبرم نفوذ يذ يها گروه يچهار نقش را برا) 2006(
 ازهايدر ضمن دنبال كردن اهداف خود، ن نفوذ يذ يها گروه. اره داردشهروندان اش يازهايانتظارات و ن نييتب

 دايبه حل مسئله پ شيگرا يانتظارات، نوع نيبا مطرح شدن ا. كنند يمنعكس م زيو انتظارات شهروندان را ن
 نيدر تدو ها گروه نيا گاهيفشار به جا يها نقش گروه نيدوم. ديآ يحل آن به وجود م يبرا يشده و عزم مل
ها،  آن ليو تحل هيبا طرح مسائل و تجز نفوذ يذ يها گروه. گردد يبرم گذاران استيس يدستور كار برا

 نفوذ يذ يها گروه يو كنترل ياو در ادامه به نقش نظارت. سازند يفراهم م گذاران يمش خط يبرا اردستور ك
 ها يمش نفوذ بر خط يها همواره در پ آن يو اعضا نفوذ يذ يها است كه گروه دهيا نيو بر ا كند ياشاره م

روشن شدن اذهان و نظارت  يكه برا كنند يرا مطرح م يبه اهداف خود مسائل دنيدر راه رس يو گاه ستندين
آنان به عنوان چشم و گوش طبقات مختلف از شهروندان عمل . سودمند و موثر است اريبر مسائل بس يعموم

فشار  يها گروه يلينقش تحل. كنند يم يرا باز يمثبت يرنده و كنترلنقش بازدا بيترت نيو به ا كنند يم
 گران ليبا داشتن متخصصان و تحل نفوذ يذ يها گروه. كند يبه آن اشاره م ياست كه الوان ينقش نيآخر

قرار  رندگانيگ ميتصم اريكار خود را در اخت جيكرده و نتا ليمسائل را تحل توانند يمجرب در اغلب موارد م
  ).Alvani, 2007, p. 148(دهند 

همچون  يگرانيباز يبر رو ديمعموالً تاك يگذار يمش خط نديدر بحث از فرا :شهروندان تيظرف
در مورد شهروندان گفته  يزياست و چ نديفرا نيا يدائم گرانيباز گريو د نفوذ يذ يها گذاران، گروه قانون
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 نديدر فرا يميستقبه صورت م توانند يشهروندان م. رديگ ياندك مورد توجه قرار م اريبس ايو  شود ينم
 ياسيتوجه داشت كه مشاركت شهروندان صرفاً در مشاركت س ديبا. نديمشاركت نما يگذار يمش خط

 ريسا يها تيو فعال نفوذ يذ يها گروه ،ياسيدر احزاب س توانند يشهروندان م. رديپذ يصورت نم يانتخابات
ارتباط ندارد و  ياسيس مينوع رژ بهنقش شهروندان صرفاً  ،گريد ياز سو. نندك دخالت  ياسيس گرانيباز
در  ييها نشانه يو حت يردمورد توجه قرار گ تواند يها و توقعات مردم م خواسته ،ياستبداد يها ميدر رژ يحت

شهروندان مورد توجه  يها خواسته) نيخلق چ يجمهور هيشب( نينو ياستبداد يها ميدست است كه در رژ
  ).Anderson, 2006, pp. 70-71( گردند يم قيتشو ها يمش خط نيها به مشاركت در تدو بوده و آن

از مقوله  يمشاركت بخش. است يا ژهيو گاهيجا يشهروندان، مفهوم مشاركت دارا تيظرف در
در اواخر . رديگ ياست و در چارچوب روابط شهروندان، دولت و رابطه قدرت در جامعه شكل م يدموكراس

و  سازان ميمورد توجه تصم ينقش مشاركت در توسعه جوامع به عنوان موضوع اساس 1960دهه 
 ينديرا به فرا يمشاركت عموم شمندانياز اند يكي). Sharifiyan, 2001, p. 43(قرار گرفت  رانيگ ميتصم

و  يخصوص يها يريگ ميدر تصم يعموم يها و ارزش ازهاين ها، يآن نگران لهيكه به وس دهد يارجاع م
كه  كند يارائه م ار يسيماتر يمشاركت عموم يالملل نيانجمن ب). Creighton, 2005( شوند يم دهيد يدولت
مطلع نگه : دارد ديتاك يپنج سطح از مشاركت عموم يانجمن بر رو نيا. دهد يرا شرح م وستاريپ كي

                     پنج بعد هستند  نياز جمله ا يو توانمندساز يكردن، همكار ريداشتن، مشاوره، درگ
)National Research Council, 2008, p. 14 .(  

از اين رو، توسعه هر كشور  .قدرت و اختيار شهروندان ارتباط دارد زانيهم به توسعه و هم به م مشاركت
و ميزان مشاركت شهروندان تعيين كننده نحوه توزيع  طهيچرا كه ح ؛مشاركت همگاني متكي باشدبه  دباي

حتي كل جامعه است  يابر فرد، گروه  رگذارييتوزيع قدرت نشانه توانايي تأث. قدرت در جامعه است
)Egypt Human Development Report 2003, 2003.(  

. با يكديگر دارند يهاي بسيار در حال توسعه تفاوتكشورهاي توسعه يافته و  :يبخش خصوص تيظرف
 يبخش خصوص تيو ظرف تيفيتر از بقيه دانست و آن به ك مها را مه اما شايد بتوان يكي از اين تفاوت

كه تمامي قدرت نزد  كنند يزماني رشد م ها ف اين واقعيت است كه انسانتجربه بشري معرّ. مربوط است
  . دولت نباشد

در تاريخ فكري و سياسي يك . قدرت اقتصادي دولت است شود، يدرت كه مانع رشد مبعد ق نيتر مهم
 ايفضاي آزاد از دولت اعطا شود و  ،يبه بخش خصوص ايجامعه بايد اين تصميم مهم اتخاذ شود كه به آ
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از فرانسه تا يونان، از كانادا تا برزيل و از تركيه تا چين آزمايش شده است  يشمول تجربه موفق جهان ر؟يخ
چنين تصميمي مستلزم نهادسازي و تفكيك . توسعه كمك كند نديبه فرا تواند يم يكه بخش خصوص

 يبر رو تواند يم يخصوص  بخش تيفيانسجام و ك. بنيادين قدرت سياسي از قدرت اقتصادي است
بخش  يها تيكه ظرف ارندنشان از آن د يالملل نيب يآمارها. داشته باشد يجد ريتأثكشور  يافتگي توسعه
از  يگريمطالعه د در ).Ayyagari, Beck, & Kunt, 2003(است  شتريب افتهي توسعه يدر كشورها يخصوص

بخش  نيتعامل ب جهيكه نت يبه عنوان محصول تيتوجه شده است و ظرف تيبه ظرف 1انينگاه نونهادگرا
 يجد زيتما تيدر خصوص ظرف يبوروكراس دگاهيشده است كه با د فياست، تعر يو دولت يخصوص

  ).Trezzini, 2001(دارد
  

  پژوهش  يها هيو فرض ياهداف، مدل مفهوم
جوامع  تيظرف توان ياست كه چگونه م نيا ،شده يزير يآن پ هيپژوهش بر پا نيكه ا يهدف اصل

پژوهش در صدد  نيا گريد انيبه ب. مورد سنجش قرار داد يرحكومتيغ گرانيباز نهيمختلف را در زم
 يها سازمان نفوذ، يذ يها ها، احزاب، گروه رسانه( يرحكومتيغ گرانيباز تينمودن ظرف ريپذ سنجش
 نهيزم نيمختلف در ا يكشورها سهيمقا يبرا ييمبنا جاديو ا) و شهروندان يبخش خصوص ،يپژوهش

 گرانيباز تيسنجش ظرف يكه برا گردد يبرم يپژوهش به ارائه ابزار نيجنبه نوآورانه ا. باشد يم
. است هشد يده سامان يچند يها به پرسش ييپاسخگو ينوشتار برا نيا. مطرح كرده است يتيرحاكميغ

  :ستها به آن ييدرصدد پاسخگو قيتحق نيهستند كه ا ييها از جمله پرسش ريز يها پرسش
  كشورها دارد؟  شرفتيدر توسعه و پ يچه نقش يتيرحاكميغ گرانيباز تيظرف  •
  كرد؟ هيته توان يم يتيرحاكميغ تيظرف زانيسنجش م يبرا ييها چه شاخص  •
  مختلف وجود دارد؟ يكشورها تيحاكم تيظرف سهيامكان مقا ايآ  •

است  يموضوع ،يرحكومتيغ گرانيباز تيپژوهش اشاره شد، مفهوم ظرف نهيشيكه در قسمت پ همچنان
 ياست كه نقش ميپارادا نيدر ا رايز رد،يگ يقرار م ديو مورد تاك گردد يطرح م يحكمران ميپاراداكه در 

كار ه جامعه ب شرفتيآنان در توسعه و پ ييو توانا تيمختلف جامعه در نظر گرفته شده و ظرف گرانيباز يبرا
ها،  رسانه تيچون ظرف يابعاد رندهيدر بر گ يهر كشور يتيرحاكميغ تيپژوهش، ظرف نيدر ا. شود يگرفته م
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 تيو ظرف يبخش خصوص تيفشار، ظرف يها گروه تيظرف ،يقاتيتحق يها سازمان تياحزاب، ظرف تيظرف
 فيپژوهش آورده شده است و تعر نهيشيمدل در قسمت پ نيا يها مؤلفه ينظر يمبان. باشد يشهروندان م

قرار خواهد  يپژوهش مورد بررس يناسش مدل در قسمت روش نيا يها مؤلفهسنجش  يو چگونگ ياتيعمل
.گرفت

  
  ابعاد ظرفيت غيرحاكميتي: 1شكل 

  

مدنظر نبوده و  ياست كه در آن روابط علّ يريگ مدل اندازه كيپژوهش،  يكه مدل مفهوم نيبا توجه به ا
  :نگارش شده است ريپژوهش به صورت ز هياست، فرض يريگ اندازه صرفاً
 يها سازمان تياحزاب، ظرف تيها، ظرف رسانه تيظرف يها اسيمق خرده قياز طر يتيرحاكميغ تيظرف
  .است يريگ شهروندان قابل اندازه تيو ظرف يبخش خصوص تيفشار، ظرف يها گروه تيظرف ،يقاتيتحق

  

  پژوهش يشناس روش
 تيكه بنا به ماه باشد يمناسب م يپژوهش، استفاده از عناصر روش شناخت كيانجام  يها يژگياز و

ش پژوه يفلسف يمبان. بگذارد شيپژوهش را به بوته آزما يانجام آن بتواند مدل مفهوم وهيو ش قيتحق
صبغه  ايش پژوه جامان وهي، ش)يا و توسعه يابيارزش ،يكاربرد ،ياديبن(ش پژوه يري، جهت گ)ها ميپارادا(

، )يشگاهيو آزما يا  كتابخانه ،يدانيم( يمكان ثي، نوع پژوهش از ح)يبيو ترك يفيك ،يكم(ش پژوه
 ،يخيتار اد،يداده بن يتئور ت،يواقع يساخت اجتماع ش،يمايپ ،يهمبستگ ،يتجرب(ش پژوه يها ياستراتژ

ظرفيت غيرحاكميتي

ظرفيت 
رسانه

ظرفيت 
احزاب

ظرفيت 
موسسات 
ظرفيت پژوهشي

گروهاي 
ذينفوذ

ظرفيت 
بخش 
خصوصي

ظرفيت 
شهروندان
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مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، اسناد و (ا ه دهدا يگردآور يها وهي، ش)يو مطالعه مورد ياقدام پژوه ،يبيترك
 رنديمورد توجه قرار گ تيپژوهش با شفاف كيدر  ديبا كه باشند يم ياز جمله عناصر) مدارك

)Danaeifard, Alvani & Azar, 2008 .(  
 يريگ جهت ثياز ح. رديگ يگرا قرار م اثبات ميپژوهش در دسته پارادا يفلسف يپژوهش به لحاظ مبان نيا

جزء  يمكان ثيپژوهش از ح نيا. است يكم زيانجام پژوهش ن وهيو از نظر ش ياديپژوهش بن كيپژوهش، 
استفاده  يهمبستگ ياتژپژوهش از استر يها ياز لحاظ استراتژ. شود يم يبند دسته يا كتابخانه يها پژوهش

  .اسناد، مدارك و اطالعات بوده است ينيپژوهش، مرور و بازب نيها در ا داده يگردآور يها وهيش. كند يم
 يها روش. گردد يم ميتقس يراحتماليو غ يبه دو روش احتمال يريگ نمونه ،يبند ميتقس كي در

                  شوند يم ميتقس 1يگلوله برف يريگ و نمونهس در دستر يريگ به دو دسته نمونه يراحتماليغ
)Creswell, 2007(. باشد يم  2اريبر اساس مع يغربال يريگ در دسترس، نمونه يريگ نمونه يها از روش يكي .

 ارها،ياز مع يكسريو سپس با توجه به  شوند يجامعه به عنوان نمونه انتخاب م يروش، ابتدا اعضا نيدر ا
 يريگ و نمونه يراحتماليغ يريگ پژوهش از روش نمونه نيدر ا. ديغربال شده تا حجم نمونه به دست آ

پژوهش، تعداد نمونه  يرهاياطالعات متغ ندسترس بود اريبنا به مع. استفاده شده است اريبر اساس مع يغربال
  .نشان داده شده است 1كشور بوده كه در جدول  159پژوهش، 

نشان  يالملل نيو ب يكشورها را در ابعاد مل تيدارد كه وضع يكالن يها مقاله اشاره به داده نيها در ا داده
ن ملل متحد، پول، برنامه توسعه سازما يالملل نيصندوق ب ،يهمچون بانك جهان يالملل نيمراجع ب. دهد يم

موسسه  ج،يتياقتصاد، موسسه هر يموسسه لگاتوم، مجمع جهان چ،يموسسه ف ت،يشفاف يالملل نيسازمان ب
وزارت امور  ،يبانك مركز ران،يهمچون مركز آمار ا يو مراجع مل ستياكونوم يرسان واحد اطالع زر،يفر

در مدل به كار  ليو تحل يريكارگه ب يآنان برا يها اند كه داده بوده ياز جمله مراجع ييو دارا ياقتصاد
  .  اند گرفته شده

  
________________________________________________________________ 

1-Snowball Sampling 
2-Criteria Filtering 
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  يغربال يريگ نمونه پژوهش بر اساس روش نمونه يكشورها: )1( جدول
 )آمارينمونه(كشورهاي مورد مطالعه

 يمن سويس روماني لتوني اكوادر آلباني كامرون
 زامبيا سوريه روسيه لبنان مصر الجزاير كانادا
 نروژ تاجيكستان رواندا اسوتو السالوادور آنگوال آرژانتين

افريقاي   ساحل عاج 
 مركزي

گينه 
 استوايي

امارات متحده 
 عربي 

سائو تومه 
 پينسيو پر

آفريقاي 
 جنوبي 

ترينيداد و 
 توباگو

 پاكستان تايلند ژاپن ليتواني اريتره ارمنستان بروندي
 پاناما توگو سنگال لوكزامبورگ استوني استراليا كامبوج
 گينه نو عمان صربستان مقدونيه اتيوپي اتريش برزيل
 پاراكوئه تونس سيرالئون ماداگاسكار فوجي آذربايجان برونئي
 پرو تركيه سنگاپور مالداوي فنالند بنگالدش بلغارستان
 فيليپين تركمنستان اسلواكي مالزي فرانسه بالروس بوليوي
 لهستان اوگاندا اسلووني مالديو گابن بلژيك كروواسي
 قزاقستان اكراين كاستاريكا مالي گامبيا بليز بوتسوانا
 كنيا ليبي تانزانيا جزيره مالت گرجستان بنين ايسلند
 كره جنوبي انگلستان اسپانيا موريتاني آلمان بوتان هند

 كويت امريكا سريالنكا موريس غنا هاييتي اندونزي
 قرقيزستان اروگوئه سودان مكزيك يونان هندوراس اسرائيل
 الئوس ازبكستان سورينام مالداوي گواتماال مجارستان ايتاليا

 لتوني ونزوئال سوازيلند مغولستان گينه گويان جامائيكا
 كوبا ويتنام سوئد نگرو مونته گينه بيسائو نپال اردن
 قبرس نيجر پرتقال مراكش ميانمار هلند ايرلند
 شيلي نيجريه قطر موزامبيك ناميبيا نيوزلند كنگو

  نيكاراگوئه دانمارك كلمبيا چاد ايران چين جيبوتي
جزايز   بوركينافاسو 

 سليمان
عربستان 
 سعودي

جمهوري 
 دومنيكن

جمهوري 
 چك

بوسني و 
 هرزگوين

  

  
 تيظرف ريشش متغ رندهيدربرگ يتيرحاكميغ تياشاره شد، ظرف يمدل مفهوم يدر طراح تر شيكه پ همچنان

و  يمؤسسات پژوهش تيظرف نفوذ، يذ يها گروه تياحزاب، ظرف تيظرف ،يبخش خصوص تيرسانه، ظرف
مطالعه قرار  مورد يالملل نيب يآمارها هيكل رها،يمتغ نيا يريگ سنجش اندازه يبرا. باشد يشهروندان م تيظرف

از آنجا . نمود، استخراج گردد يريگ را اندازه رهايمتغ نيا توان يها م كه به كمك آن ييها گرفت تا شاخص
به اطالعات  يدسترس زانيپژوهش با توجه به م يجهان بود، مدل مفهوم يكشورها يبررس نيكه محدوده ا

احزاب و  تيظرف(پژوهش  يرهاياز متغ ريدو متغ يبرا يمرحله از آنجا كه اطالعات نيدر ا. افتي رييتغ يكم
كنار  ياز مدل مفهوم ريدو متغ نيا نيبنابرا ؛نشد افتيجهان  يدر سطح كشورها) نفوذ يذ يها گروه تيظرف

  .دهد يبه اطالعات نشان م يدر دسترس تيپژوهش را از نظر محدود يمدل مفهوم 2شكل . گذارده شدند
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  به اطالعات يدسترس ثيپژوهش از ح يمدل مفهوم: 2شكل 

  

را  تيچهار بعد ظرف نيا توان يها م آن لهيكه به وس دنديشاخص مشخص گرد 59مرحله، تعداد  نيدر ا
 ليتحل جيمرحله با توجه به نتا نيدر ا. گرفت رارسازه مورد توجه ق ييمنظور، روا نيبه ا. نمود يريگ اندازه
 2جدول . سازه از مجموعه مطالعه كنار گذارده شد يياشكال در روا ليها به دل از شاخص يبرخ ،يعامل

  .  دهد يحذف شده را نشان م يها شاخصشده و  يگردآور يها شمار شاخص
  

  سازه  ييبعد از آزمون روا يينها يها و شاخص اوليه يها شمار شاخص: )2(جدول 
ازپيشهاشمار شاخص  متغير

   روايي
 هاي شمار شاخص
  حذف شده

 پس ها شمار شاخص
  از روايي

  8  12 20  رسانهظرفيت 
  11  1 12 پژوهشي ظرفيت مؤسسات

  6  3 9 بخش خصوصيظرفيت 
  15  3 18  شهروندانظرفيت 

  40  19 59  جمع
  

. استفاده شده است  SPSSافزار آماري  از نرم) آزمون روايي سازه(براي اجراي آزمون تحليل عاملي 
 1و مقدار ويژه 2، سطح تحت پوشش بارتلت1برداري معيارهاي ارزيابي در اين آزمون، آماره كفايت نمونه

________________________________________________________________ 

1-Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 
2-Bartlett's Test of Sphericity 

ظرفيت  
غيرحاكميتي

ظرفيت رسانه

ظرفيت 
موسسات 
پژوهشي

ظرفيت بخش 
خصوصي

ظرفيت 
شهروندان
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مقدار ويژه براي و درصد را نشان دهد  5سطح تحت پوشش آماره بارتلت بايد مقداري كمتر از . باشد مي
 70گيري عدد  هايي معنادار است كه داراي مقداري باالتر از يك باشد و در باره آماره كفايت نمونه گروه

 40شاخص به  59ز ري شده اهاي گردآو بنا به انجام اين آزمون شمار شاخص. درصد مبنا قرار گرفته است
. شاخص براي به دست آمدن سطح مناسبي از روايي سازه، حذف شدند 19شاخص كاهش يافت و تعداد 

  .دهد نتايج اجراي تحليل عاملي را براي متغيرهاي اين پژوهش نشان مي 3جدول 
  

  رهايسازه متغ ييروا يبرا يعامل ليتحل جينتا: )3(جدول 

متغير
عامل 
معيار  مقدار ويژه عوامل استخراجي اوليهمقدار ويژه  
K

M
O

معناداري 
بارتلت 
 

 كل
درصد از 
 كل )٪(تجمعي  واريانس

درصد از 
 واريانس

تجمعي 
)٪( 

دان
رون

شه
ت 

رفي
ظ

 

1 41/5 13/60 13/60 41/5 13/60 13/60 87/0 00/0 
2 92/0 27/10 41/70    
3 84/0 38/9 79/79    
4 57/0 33/6 12/86    
5 45/0 06/5 18/91    
6 27/0 01/3 20/94    
7 22/0 44/2 64/96    
8 18/0 99/1 63/98    
9 12/0 37/1 100    

انه
رس

ت 
رفي

ظ
 

1 22/2 14/37 14/37 22/2 14/37 14/37 73/0 002/0 
2 99/0 53/16 67/53    
3 90/0 07/15 75/68    
4 86/0 27/14 02/83    
5 53/0 92/8 94/91    
6 48/0 06/8 100    

صي
صو

ش خ
 بخ

يت
ظرف

 

1 35/3 92/55 92/55 35/3 92/55 92/55 80/0 00/0 
2 95/0 90/15 83/71    
3 78/0 99/12 83/84    
4 45/0 44/7 27/92    
5 38/0 26/6 53/98    
6 09/0 47/1 100    

  

                                                                                                       
1-Initial Eigenvalues 
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  از صفحه قبل 3جدولادامه 
 

شي
ژوه

ت پ
سا

ؤس
ت م

رفي
ظ

 

1 27/7 12/66 13/66 27/7 12/66 12/66 85/0 00/0 
2 99/0 03/9 16/75    
3 87/0 91/7 07/83    
4 57/0 16/5 23/88    
5 35/0 21/3 45/91    
6 33/0 02/3 47/94    
7 19/0 75/1 23/96    
8 19/0 69/1 93/97    
9 12/0 12/1 05/99    

10 06/0 56/0 61/99    
11 04/0 39/0 100    

  
  

  .آورده شده است 7تا جدول  4در جدول  رهايمتغ نيسنجش ا يبرا يينها يها شاخص
  
  

  )شهروندان تيظرف ريمتغ(سازه  ييبا توجه به روا يينها يها شاخص: )4(جدول 
  عنوان شاخص  منبع اطالعاتي

  گيري توانمندي جنسيتي اندازه
 

 ها در پارلمان هاي خانمشمار كرسي

 گذاران زن مديران ارشد و قانون شمار

 اي زن شمار كاركنان فني و حرفه

 ها به آقايان نسبت درآمد خانمظرفيت 

 شاخص شكاف جنسيتي جهاني

 و مشاركت اقتصادي ها فرصت
 امكان دستيابي به آموزش

 بهداشت
 توانمندي سياسي

 محيط فرهنگي و اجتماعي آمادگي الكترونيكي
 آزادي فردي شاخص كاميابي لگاتيوم

 شاخص دموكراسي
 مشاركت سياسي
 فرهنگ سياسي

 هاي مدنيآزادي
)سازمان ملل متحد(دولت الكترونيكي  شاخص مشاركت الكترونيكي 

 نفر 1000شمار كامپيوتر به ازاي هر  شاخص توسعه جهاني
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  )رسانه تيظرف ريمتغ(ه ساز ييبا توجه به روا يينها يها شاخص: )5(جدول 
  عنوان شاخص منبع اطالعاتي

 آزادي رسانه

 هامحيط قانوني رسانه
 هامحيط سياسي رسانه

 هارسانهمحيط اقتصادي

 يونسكو

 نفر1000هاي روزانه به ازاي هرتيراژ روزنامه

 به ازاي هر هزار نفرروزانهريغهايتيراژ روزنامه

 هاي برخطشمار روزنامه
 درصد خانوارهايبرخورداري از راديو

 درصد خانوارهاي برخوردار از تلويزيون

  )يبخش خصوص تيظرف ريمتغ(ه ساز ييبا توجه به روا يينها يها شاخص: )6(جدول 
  عنوان شاخص  منبع اطالعاتي

 آمادگي الكترونيكي
كنندگان و  پذيرش تجارت الكترونيكي مصرف

 ها  شركت
 محيط بازرگاني

 اندازه دولت آزادي اقتصادي
 خالقيت و نوآوري شاخص كاميابي لگاتيوم

هاي قانوني و نظارت بر يكپارچگي جهاني مكانيزم   قوانين و حق امتياز بازرگاني 
 ها رفتار اخالقي شركت پذيري جهاني گزارش رقابت

  )يمؤسسات پژوهش تيظرف ريمتغ(ه ساز ييبا توجه به روا يينها يها شاخص: )7( جدول
  عنوان شاخص  منبع اطالعاتي

پذيري جهاني گزارش رقابت  

 دسترسي به مهندسين و دانشمندان
 همكاري صنعت و دانشگاه در تحقيق و توسعه

 ها در تحقيق و توسعههزينه شركت
 پژوهشي و علميمؤسساتكيفيت

 دسترسي محلي به خدمات آموزشي و پژوهشي ويژه 
 هاي مديريتكيفيت دانشكده

 كيفيت سيستم آموزشي
سنجيبندي وب رتبه

 دانشگاههاي جهان
  دانشگاه برتر جهان1000سهم كشور در

رتبه بندى انستيتوهاى
 )Scimago(آموزش عالى

 شاخص اچ

 شاخص توسعه جهاني
 GDPسهم پژوهش از

  تحقيق و توسعه به ازاي يك ميليون نفر جمعيتيهاپژوهشگرشمار
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. هاي به دست آمده است گام ديگر انجام پژوهش پس از انجام آزمون روايي سازه، آزمون پايايي شاخص
ميزان محاسبه شده اين ضريب را براي  8جدول . براي اين منظور از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است

دست آمده براي متغيرهاي ه شود، مقدار آلفاي ب همچنان كه ديده مي. دهد نشان ميمتغيرهاي پژوهش 
مقدار ميانگين اين آلفا براي كليه . دهد كه مقدار مطلوبي را نشان مي استدرصد  70پژوهش، باالتر از 

اي سنجش ه پايايي ابزارهدهد كه مقدار مناسبي براي اطمينان ب درصد را نشان مي 84متغيرهاي پژوهش، عدد 
  . ستمتغيرها

  وضعيت پايايي متغيرهاي پژوهش : )8(جدول 
 خضريب آلفاي كرونبا  متغير

721/0   ظرفيت رسانه 
956/0  پژوهشي مؤسساتظرفيت  

738/0  ظرفيت بخش خصوصي 

941/0  ظرفيت شهروندان 

839/0  جمع كل 

  
هاي گردآوري شده، نوبت به آزمون مدل  وجود سطح مناسبي از روايي و پايايي شاخصز بعد از اطمينان ا

براي انجام اين  1سازي معادالت ساختاري تر اشاره شد، از روش مدل يشپهمچنان كه . رسد پژوهش مي
هان هده شده و يك متغير پنبنا به مدل مفهومي، اين پژوهش داراي چهار متغير مشا. آزمون استفاده شده است

ظرفيت رسانه، ظرفيت بخش خصوصي، (پرسش اصلي اين است كه آيا متغيرهاي مشاهده پذير . دباش مي
گيري  را اندازه) ظرفيت غيرحاكميتي(توانند متغير پنهان  مي) پژوهشي و ظرفيت شهروندان مؤسساتظرفيت 
خروجي اين نرم افزار را  3 شكل .استفاده شده است Lisrel 8.51افزار  براي انجام اين آزمون از نرم. كنند

  .  دهند براي آزمون مدل پژوهش نشان مي

________________________________________________________________ 

1-Structural Equation Modeling 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


      23                                  يريگ مدل و روش اندازه م،يمفاه: يتيرحاكميغ تيظرف يريگ اندازه 

 
 نتايج مدل مفهومي پژوهش: 3شكل 

  
اين معيارها براي . سازي معادالت ساختاري است ين مراحل در تحليل مدلتر مهممعيارهاي برازش يكي از 

كند يا  پژوهش را تاييد مي ها، مدل مفهومي پاسخ بدين پرسش است كه آيا مدل بازنمايي شده توسط داده
سازي معادالت ساختاري  شناسي مدل براي پاسخگويي به اين پرسش، معيارهاي برازش زيادي در روش. خير

ها كه مناسب بودن برازش مدل را نشان  براي برازش مدل پژوهش، از شماري از شاخص. معرفي شده است
، 2، ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد1سطح تحت پوشش آماره كي دو. دهند استفاده شده است مي

هاي  ين شاخصتر مهمنيكويي برازش، نيكويي برازش اصالح شده و نيكويي برازش هنجار شده از جمله 
  .   دهد ها را نشان مي وضعيت اين شاخص 9جدول . باشند سازي معادالت ساختاري مي برازش يك مدل مدل

درصد  5ح تحت پوشش آماره به دست آمده كي دو، از دهد، سط نشان مي 9همچنان كه اطالعات جدول 
هاي گردآوري شده، برازش مناسبي از ظرفيت حاكميت را نشان  بيشتر بوده و اين بدان مفهوم است كه داده

باشد كه در صورتي كه بيشتر  معيار ديگري مي، )RMSEA(د ريشه ميانگين مربعات خطاي برآور. دهند مي
با توجه به اينكه مقدار اين خطا در مدل نزديك به . شود اسب تشخيص داده مياز ده درصد باشد، مدل نامن

  .باشد دست آمده است، برازش مدل مناسب ميه صفر ب

________________________________________________________________ 

1-Chi-Square 
2-Root Mean Square Error of Approximation 
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  هاي برازش مدل مفهومي پژوهش وضعيت شاخص: )9(جدول
 معيارهاي برازش مدل دست آمدههمقدار ب مقدار مطلوب  وضعيت برازش
 سطح تحت پوشش آماره درصد85 درصد 5بيشتر از  برازش خوب
 RMSEA1 درصد0 درصد 10كمتر از  برازش خوب
 GFI2نيكويي برازش  درصد99 درصد 95نزديك به  برازش خوب

3نيكويي برازش اصالح شده درصد 99 درصد 95نزديك به  برازش خوب

AGFI 
 4NFIشاخص برازش هنجار شده درصد100  نزديك به يك برازش خوب

  
از  )NFI(و نيكويي برازش هنجار شده  )AGFI(، نيكويي برازش اصالح شده )GFI(نيكويي برازش 

صفر بودن اين معيارها به معناي . باشند بين صفر و يك در نوسان مي ها آنكه مقدار  هستندديگر معيارهايي 
با توجه به اينكه مقدار اين معيارها . باشد به معناي برازش كامل مدل مي ها آنعدم برازش مدل و يك بودن 

به بيان . كشند ها برازش مناسبي را از مدل مفهومي پژوهش به تصوير مي همگي به يك نزديك است، داده
  . گيرد گيري ظرفيت غيرحاكميتي مورد تاييد قرار مي ديگر، فرضيه پژوهش در مورد نحوه اندازه

  

 ري گي نتيجه
از بازيگران ) مقننه و قوهقوه مجريه، قوه قضاييه (گذاري عالوه بر بازيگران حكومتي  مشي چرخه خط   

. گذاري، اين بازيگران شناسايي شدند مشي در اين مقاله مبتني بر ادبيات خط. است متأثرغيرحكومتي نيز 
هاي پژوهشي و شهروندان از  و سازمان مؤسسات، بخش خصوصي، نفوذ يذهاي  ها، گروه احزاب، رسانه

هاي اساسي كه  پرسش. كنند گذاري كشورها ايفاي نقش مي مشي جمله بازيگراني هستند كه در محيط خط
  :محققين در اين مقاله در پي پاسخ بدان بودند عبارتند از

 ؟استظرفيت غيرحاكميتي داراي چه ابعادي  •

 گيري كرد؟ ي را اندازهتيرحاكميغتوان ظرفيت بازيگران  هايي مي با چه شاخص •

 كنند؟ آيا تجزيه و تحليل اطالعات گردآوري شده، مدل مفهومي پيشنهادي پژوهش را تاييد مي •

________________________________________________________________ 

1-Root Mean Square Error of Approximation 
2-Goodness of Fit Index 
3-Adjusted Goodness of Fit Index 
4-Normed Fit Index 
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در محور اول كه ناظر به ابعاد نظري كار  :ها در دو محور پيگيري شد ، بررسيها براي پاسخگويي به پرسش   
مرور و بازبيني مطالعات پيشين،  هيبر پا. مطالعه قرار گيرد بود، تالش گرديد تا ادبيات نظري اين مفهوم مورد

مدلي پيشنهاد شد كه در آن ابعاد ظرفيت غيرحاكميتي در شش بعد ظرفيت رسانه، ظرفيت احزاب، ظرفيت 
پژوهشي، ظرفيت بخش خصوصي و ظرفيت شهروندان شناسايي  مؤسساتنفوذ، ظرفيت  يذهاي  گروه
  . گرديد

گانه شناسايي شده در مرحله  گيري ابعاد شش هايي براي اندازه ظر به يافتن شاخصمحور دوم مطالعه نا   
اي  كه در مبنايي مقايسه مؤسساتها و  در اين مرحله تالش شد تا اطالعات كليه سازمان. پيشين بود

ه از دست آمده المللي ب با توجه به آمارهاي بين. كنند، گردآوري گردد كشورهاي جهان را با هم مقايسه مي
هاي گوناگون فراهم آمد و با كمك كارشناسان،  اي از شاخص مهم جهاني، پايگاه داده مؤسسات
در اين مرحله به دليل . ها استخراج گرديد هاي مرتبط با ابعاد ظرفيت غيرحاكميتي از اين بين داده شاخص

 59. نار گذارده شدنداز مدل مفهومي ك نفوذ يذهاي  نبود اطالعات دو بعد ظرفيت احزاب و ظرفيت گروه
  . ي شناسايي گرديدتيرحاكميغشاخص براي سنجش ابعاد باقيمانده ظرفيت 

. ي استفاده شددييتأهاي شناسايي شده، از آزمون تحليل عاملي  براي تعيين ميزان روايي سازه شاخص   
با . ها كنار گذارده شدند هايي كه داراي روايي سازه نبودند، شناسايي شده و از مجموعه شاخص شاخص

پس از . شاخص داراي روايي الزم براي سنجش ابعاد چهارگانه بودند 40توجه به نتايج اين آزمون، تعداد 
براي سنجش پايايي از ضريب آلفاي . تعيين روايي الزم، پايايي ابزار سنجش مورد توجه قرار گرفت

درصد به دست آمد كه مقدار  70همه ضرايب پايايي براي ابعاد چهارگانه باالتر از . كرونباخ استفاده شد
سازي  هاي شناسايي شده، از روش مدل پس از اطمينان از پايايي و روايي شاخص. دهد مطلوبي را نشان مي

  .  شد هاستفادمعادالت ساختاري براي آزمون مدل 
هاي گردآوري شده به نحو مناسبي  سازي معادالت ساختاري نشان از آن دارد كه داده اجراي روش مدل   

سطح تحت پوشش آماره كي دو، ريشه ميانگين . كنند مدل مفهومي مطرح شده در پژوهش را تاييد مي
نيكويي برازش، نيكويي برازش اصالح شده و نيكويي برازش هنجار شده از جمله ، مربعات خطاي برآورد

   .نشان داده شد ها آنهايي بودند كه برازش مدل از طريق  شاخص نيتر مهم
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