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شهید بهشتی تهران

علوم  اقتصاد،  متون مختلف رشته های  در  مقدمه: 
سیاسی و برنامه ریزی دالیل متعددی برای ضرورت و 
اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذكر شده است؛ 
تأمین كاالهای عمومی، كاهش  آثار خارجی،  جبران 
هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یك هدف 
غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذكر كرد كه 
تمامی آن دالیل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش 
كیفیت زندگی مردم است. از همین روست كه توجه 
به مفهوم كیفیت زندگی از دهه 1970 میالدی بدین 
گرفته  پزشكی  از  مختلف  رشته های  ادبیات  در  سو 
است.  بوده  مطرح  شهری  برنامه ریزی  و  اقتصاد  تا 
با  ارتباط  از موضوعاتی كه در  از سوی دیگر، یكی 
مطرح  مختلف  كشورهای  در  توسعه  میزان  تفاوت 
می شود، مفهوم حكمروایی است. با توجه به اهمیت 
فراوان دو حوزه موضوعی »كیفیت زندگی« و »كیفیت 
بر  ملی  شرایط  مهم  نقش  و  یك سو  از  حكمروایی« 
شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی 

رابطه میان این دو مفهوم می پردازد.
پژوهش،  موردنظر  رابطه  سنجش  برای  روش: 
پایگاه  داده های  روی  كمی  ثانوی  تحلیل  روش  از 
زندگی  كیفیت  سنجش  برای  نامبئو  اطالعاتی 

Introduction: In economics, politics and 
planning literature, many reasons are 
mentioned for accentuating the neces-
sity and importance of public sector and 
planning: compensating for external ef-
fects, provision of public goods, reduc-
ing transaction cos ts, etc. However, if we 
wanted to name one core final goal for 
public sector and planning, that would 
be the increase in people’s quality of life. 
That is the reason why there has been so 
much attention to the concept of qual-
ity of life since 1970s in different fields 
form medical sciences to economics and 
urban planning. On the other hand, one 
of the topics often discussed when taking 
into account the difference in the level of 
development of countries in the world, is 
the concept of governance. Due to  the 
influential and important role of these 
two concepts (quality of life and gover-
nance), and the influence of national con-
ditions  on local conditions, this article 
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tries to s tudy the relationship between 
these two concepts.
Method: The data used for achieving the 
s tudy’s objective, via secondary quali-
tative analysis, were extracted from 1) 
Numbeo database on “Quality of Life in 
cities” throughout the world (150 cities) 
and 2) “World Governance Indicators” 
which is one of the publications of the 
World Bank Ins titute and includes six 
indicators of “control of corruption”, 
“government effectiveness”, “regulatory 
quality”, “political s tability and lack of 
violence/terror” and “possibility of pro-
tes t and accountability” for evaluation 
of governance quality of countries (72 
countries).For measuring the relation 
S tepwise regression analysis was applied 
using cross-sectional data (2015). To re-
solve the multiple linearity problem be-
tween independent variables” collinear 
variables elimination” and “variable inte-
gration” were used. The method of elimi-
nating the correlated variables led to the 
elimination of three variables: corruption 
control, government effectiveness and 
regulatory quality, and regression analy-
sis was performed using the remaining 
three variables. 
Findings: S tepwise  regression analysis 
, after eliminating the variables, showed 
that only rule of law variable had a sig-

جهانی  »شاخص  داده های  از  و  شهر(   150( شهری 
و  جهانی  بانك  زیرمجموعه های  )از  حكمروایی« 
دولت،  كارآمدی  فساد،  كنترل  بعد   6 دربرگیرنده 
خشونت،  نبود  و  سیاسی  ثبات  مقررات،  كیفیت 
اعتراض(  امكان  و  پاسخگویی  و  قانون  حاكمیت 
 72( كشورها  حكمروایی  كیفیت  سنجش  برای 
از  رابطه  تحلیل  برای  است.  شده  استفاده  كشور( 
داده های  از  استفاده  با  گام به گام  رگرسیون  تحلیل 
برای  گرفته شد.  بهره  میالدی(  )سال 2015  مقطعی 
رفع مشكل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، 
»تجمیع  و  همبسته«  متغیرهای  »حذف  روش  دو  از 
متغیرها« استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته 
و  دولت  كارآمدی  فساد،  كنترل  متغیر  سه  به حذف 
كیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده 

از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت.
از  پس  گام به گام  رگرسیون  تحلیل  نتایج  یافته ها: 
حذف متغیرها، نشانگر آن بود كه شاخص »حاكمیت 
واریانس  از  درصد   67/8 میزان  به  می تواند  قانون« 
كیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را 
)شاخصهای  مستقل  متغیرهای  تجمیع  نماید.  تبیین 
به  متغیر مستقلی  ایجاد  به  منتج  6 گانه حكمروایی( 
می تواند  متغیر  این  كه  شد  حكمروایی«  »كیفیت  نام 
زندگی  كیفیت  واریانس  از  درصد   68/1 میزان  به 
شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر 
اثرگذاری معنادار و مثبت كیفیت حكمروایی ملی بر 
كیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یكی 
كیفیت  شهری،  زندگی  كیفیت  بر  اثرگذار  عوامل  از 

حكمروایی ملی است.
بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین 
استنباط كرد كه تصمیم گیران و مسئوالن ملی و محلی 
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اگر خواستار بهبود كیفیت زندگی شهروندان هستند، 
یكی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، 
افزایش كیفیت حكمروایی در كشورها و شهرهاست. 
كه  متغیری  نیز،  حكمروایی  متغیرهای  میان  از 
نشان  باكیفیت زندگی شهری  را  بیشترین همبستگی 
قانونی  سازوكار  ازآنجاكه  بود.  قانون  حاكمیت  داد، 
ایران، بیش از آن كه در سطح دولتهای محلی تعریف 
شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، 
اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی 

بر كیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.
خوب،  حكمروایی  مقطعی،  تحلیل  کلیدواژه ها: 

كیفیت زندگی، كیفیت حكمروایی
تاریخ دریافت: 95/12/17

تاریخ پذیرش: 96/7/20

nificant influence on urban quality of life 
in the world, by explaining 67.8% of its 
variance. Aggregation  of six world gov-
ernance indicators  resulted to jus t one 
predicting variable, which was named 
“governance quality”, and can explain 
68.1% of the variance of urban quality 
of life. In fact, the results of the s tudy 
showed a significant and positive effect 
of the quality of national governance on 
the quality of urban life and pointed out 
that one of the influential factors on qual-
ity of urban life is the quality of national 
governance.
Discussion:from the results of the s tudy 
it can be concluded that if decision mak-
ers and officials in national or local roles 
would like to improve the quality of 
life of citizens, they should increase the 
quality of the governance in countries 
and cities. Among the variables of the 
governance, the variable which showed 
the mos t correlation with urban qual-
ity life was the rule of law. Since legal 
mechanisms in Iran, is mos tly defined in 
national contexts, this result is another 
tes tament for the importance of decisions 
and the s tructure of handling the national 
affairs on urban quality of life.
The results affirmed that national gov-
ernance quality has a positive and sig-
nificant relation to urban quality of life 

مقدمه:
اجتماعی،  علوم  پژوهشگران  امروزه 
تالش اند  در  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
دهند؛  پاسخ  اساسی  پرسشهای  این  به  تا 
وضعیت كلی جوامع از نظر كیفیت زندگی 
ما  امروز  جوامع  وضعیت  است؟  چگونه 
چگونه  است؟  چگونه  گذشته  به  نسبت 
در  مختلف  جوامع  وضعیت  می توان 
حوزه های جغرافیایی متفاوت )شهر، ایالت، 

منطقه، كشور( را با یكدیگر مقایسه كرد؟
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برای  معمول  بسیار  روشهای  از  یكی 
كشورها،  كلی  وضعیت  مقایسه  و  سنجش 
و  اقتصادی  كالن  شاخصهای  از  استفاده 
تولید  رشد  یا  اقتصادی  رشد  آنها  رأس  در 
ناخالص داخلی )GDP( است. این شاخص 
اگرچه می تواند بخشی از واقعیتهای كشورها 
اما نقاط ضعف زیادی  را به تصویر بكشد، 
استفاده  مورد  معموالً  كه  »آماری  دارد:  نیز 
قرار می گیرند نمی توانند برخی از پدیده ها را 
كه تأثیر روزافزونی بر رفاه شهروندان دارند 
مورد بررسی قرار دهند. به عنوان مثال، وجود 
داخلی  ناخالص  تولید  است  ترافیك ممكن 
افزایش  بنزین  مصرف  افزایش  سبب  به  را 
كیفیت  كاهش  باعث  وضوح  به  ولی  دهد، 
كه  شرایطی  در  همچنین  می شود«.  زندگی 
نابرابریهای زیاد وجود دارد، تولید ناخالص 
یا هر سرانه محاسبه شده در كل  داخلی و 
واقعی  موقعیت  از  دقیقی  ارزیابی  جمعیت، 
میزان  اگر  نمی آورد.  عمل  به  مردم  اكثریت 
افزایش  به  نسبت  كافی  تناسبی  با  نابرابری 
یابد،  افزایش  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه 
را  بدتری  شرایط  است  ممكن  مردم  اكثر 

and showed that one of important and 
influential factors in urban quality of life 
is national governance quality. It also 
showed that rule of law is the mos t in-
fluential governance variable on urban 
quality of life, which can explain about 
two-thirds of its variance. Therefore, it 
can be inferred that for decision makers 
and officials in national or local roles to 
increase urban quality of life, one ap-
propriate way to do that is by increasing 
the national (and also urban) quality of 
governance as a whole. However, if there 
were a lack of resources and possibili-
ties to increase governance as a whole, 
the one governance quality that can have 
the mos t influence on urban quality of 
life would be the rule of law. So devis-
ing policies, s trategies and activities that 
increase rule of law in any country, can 
lead to an increase in urban quality of 
life. Since legal mechanisms in Iran, is 
mos tly defined in national contexts, this 
result is another tes tament for the impor-
tance of national circums tances on urban 
quality of life.
Keywords: cross-section analysis, good 
governance, governance quality, quality 
of life



تحلیل رابطه حکمروایی خوب کشورها و کیفیت زندگی شهرها

189      

تجربه كنند حال آن كه درآمد متوسط در حال افزایش است )استیگلیتز1 و همكاران، 2009(. 
افزون بر آن، سنجه های كالن اقتصادی نمی توانند به خوبی دالیل تفاوت در شرایط كشورها 
همچون نابرابری، بیكاری، جرم، نبود حمایتهای اجتماعی، خودكشی، نرخ طالق و بسیاری 
از موارد دیگر را تبیین نمایند )ایسترلین2، 2009؛ بارتولینی3، 2017(. بنابراین برای مقایسه 

وضعیت كشورها مالكهای دیگری نیز می بایست مد نظر قرار گیرند.
یكی از معیارهای اثرگذار بر زندگی جوامع و كشورها، كیفیت حكمروایی در آنهاست. 
این معیار با توجه به ابعاد گسترده حكمروایی می تواند بسیاری از خألهای شاخص رشد 
اقتصادی را پر كند. در دهه های اخیر عالقه پژوهشگران به موضوع »كیفیت حكمروایی« در 
كشورهای در حال توسعه به سطح باالیی رسیده است. افرادی كه این رشد را رقم زده اند، 
به دنبال شناسایی شرایط یا ارزیابی موقعیتهایی هستند كه به افزایش ثبات سیاسی، جذب 
سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی یا اندازه كارآمد بازار، كاهش فقر، احترام به حقوق 
بشر و توسعه بلندمدت می انجامند )سازمان همكاری اقتصادی و توسعه4، 2006(. امروزه 
پژوهش در مورد اثرات كیفیت حكمروایی )حكمرایی خوب( بر ابعاد مختلف زندگی بشر 
)كالن یا خرد، اجتماعی یا اقتصادی یا زیست محیطی، عینی یا ذهنی و ...( تبدیل به یكی از 

حوزه های مهم پژوهشی در میان صاحبنظران شده است
»حكمروایی خوب«5 در اهداف توسعه هزاره6 ملل متحد به عنوان عنصری اساسی معرفی 
شده است، زیرا »حكمروایی خوب« چارچوب مناسبی را برای مبارزه با فقر، نابرابری و بسیاری 
از نواقص دیگر زندگی بشری فراهم می كند. همین نكته پژوهشگران را بر آن داشته است كه 

تمركز خاصی را صرف پژوهش در زمینه حكمروایی نمایند )سازمان ملل متحد2007،7(.
اثرات  باشد.  خوشبختی  افزایش  عامل  می تواند  مستقیم  به صورت  خوب  حكمروایی 
1. S tiglitz   2. Eas terlin             3. Bartolini
4. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
5. good governance  6. Millennium Development Goals    7. United Nations (UN)



      190

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، پاییز 96، شماره 66

      190

حكمروایی خوب بر خوشبختی، شامل ایجاد شرایطی است كه به بهبود متوسط خوشبختی 
منجر می شوند؛ افزایش ثروت، آزادی اقتصادی، برابری جنسیتی، سالمت و ایمنی. به همین 
ترتیب حكمروایی می تواند با ایجاد شرایط ثابت و قابل پیش بینی، آزادی فردی را ایجاد و 

امكان اتحاذ تصمیمات موردنظر افراد را فراهم كند )وینهوون1، 2012(.
از سوی دیگر، امروزه مفهوم كیفیت زندگی به خاطر آن كه به ابعاد مختلف زندگی بشری 
برنامه ریزی در  برای سیاست گذاری و  كلیدی  متغیرهای  از  به یكی  تبدیل  مرتبط می شود، 
مقیاسهای مختلف تصمیم گیری شده است )نیكولووا2، 2015(. درواقع كیفیت زندگی تبدیل 
امور شهروندان و جلب  اداره  ارزیابی میزان موفقیت كشورها و دولتها در  به عیاری برای 
رضایت آنان شده است. همین اهمیت باعث شده است كه سنجش كیفیت زندگی، یكی از 

دستوركارهای نهادهای متعدد بین المللی باشد.
دولتهای محلی )در بسیاری از كشورهای توسعه یافته( و نهادهای اداره امور محلی )مثل 
برای  منابع  اختیارات و  از  اگر چه دارای سطوحی  ایران(  شهرداری در كشورهایی همچون 
پیشبرد اهداف و ارتقای كیفیت زندگی شهروندان هستند، اما به هر حال از فعل و انفعاالت و 
جریانها و تغییرات ملی تأثیر می پذیرند. افزون بر آن، بخشی از ابعادی كه بر زندگی شهروندان 
نیز اثرات بسیاری دارد، خارج از اختیار و كنترل دولتهای محلی یا شهرداریهاست )جكسون و 
سیگال3، 2004؛ واكر4، 2002(. اگر هدف غایی دولتهای ملی و محلی را افزایش كیفیت زندگی 
شهروندان بدانیم، بخش مهمی از آن تا حدود زیادی تحت تأثیر تصمیمات دولت مركزی قرار 
می گیرد. به نظر می رسد در كشورهایی كه فاقد دولت محلی بوده و دولت مركزی در امور محلی 
نیز مداخله می كند، این تأثیرگذاری بیشتر نیز باشد. همین مسئله، توجه به آثار دولت مركزی بر 

كیفیت زندگی محلی را به حوزه موضوعی مهمی برای پژوهش بدل می كند.

1. Veenhoven  2. Nikolova
3. Jackson and Segal 4. Walker 
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بر اساس آنچه گفته شد، یكی از ابعاد مهم ملی كه بر تمامی ساحتهای زندگی شهروندان اثر 
می گذارد، كیفیت حكمروایی است. از همین رو، پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از داده های 
بین المللی به بررسی رابطه كیفیت حكمروایی )در سطح ملی( و كیفیت زندگی )در سطح شهر( 
بپردازد. تا كنون پژوهشهای بسیاری به ارزیابی رابطه كیفیت حكمروایی با سایر پدیده ها و كیفیت 
زندگی با سایر پدیده ها پرداخته اند. حتی پژوهشهایی نیز وجود دارند كه به ارزیابی رابطه كیفیت 
حكمروایی و كیفیت زندگی پرداخته اند، اما در این موارد كیفیت زندگی بر اساس شاخصهای ملی 
)همچون شاخص توسعه انسانی ملل متحد( سنجیده شده است و هیچ گاه اثر حكمروایی در سطح 
ملی بر كیفیت زندگی در سطح شهری مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، این پژوهش در تالش 
است كه اثر حكمروایی ملی را بر كیفیت زندگی شهری مورد توجه قرار دهد. اهمیت این پژوهش 
نیز در آن است كه افزون بر سنجش این رابطه، می تواند سنجشگر مناسبی برای ارتباط بین دو مقیاس 

ملی و محلی بوده و رهگشای خوبی برای بهبود شرایط محلی با تغییر در حكمروایی ملی باشد.
همین تأكیدها ضرورت پژوهش حاضر را بیش از پیش نشان می دهد، زیرا این پژوهش 
بر كیفیت زندگی مردم  اثر آن  اقتصادی و  اجتماعی-  بر شاخصهای صرفًا  به جای تمركز 
كشورها، بر آن است كه شاخصهای تركیبی عینی- ذهنی حكمروایی و اثرات آن را بر كیفیت 
زندگی مورد تحلیل قرار دهد. افزون بر آن، این پژوهش درنهایت به مقدار اثرگذاری هر یك 

از شاخصهای حكمروایی بر كیفیت زندگی شهری نیز خواهد پرداخت.

مرور متون نظری

حکمروایی
حكمروایی واژه ساده ای است كه مفاهیم پیچیده ای دارد. این واژه همچون چتر فراگیری 
برای توصیف طیف گسترده ای از پدیده ها نظیر شبكه های سیاست، مدیریت امور عمومی، 
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می رود  كار  به  شركتها  اداره  و  عمومی-خصوصی  مشاركت  اقتصاد،  بخشهای  هماهنگی 
)شریف زادگان و همكاران، 1395(.

از  ابتدا  به تبع آن حكمروایی خوب( در دهه 1980 میالدی در  مفهوم حكمروایی )و 

و  متحد2  ملل  توسعه  برنامه  پول1،  بین المللی  توسط صندوق  و سپس  بانك جهانی  طرف 
این  كه  منفی  تجارب  از  مثبت  برون یابی  به عنوان یك  توسعه  و  اقتصادی  سازمان همكاری 
سازمانها در كشورهای در حال توسعه داشتند، یعنی بی تأثیر بودن كمكهای مالی، مطرح شد 
)ایسترلی3، 2002(. سازمانهای فوق الذكر به این نتیجه رسیده بودند كه این تجربه منفی، نتیجه 
نبود نهادها، اصول و ساختارهایی است كه در كل تحت عنوان حكمروایی نامیده می شوند 
و  سازمانها  میان  متقابل  كنش  اساس  بر  كه  است  فرایندی  حكمروایی   .)2004 )درشلر4، 
نهادهای رسمی برنامه ریزی و مدیریت امور )ملی، منطقه ای محلی( از یك سو و نهادهای غیر 
رسمی جامعه مدنی از سوی دیگر شكل می گیرد )شریف زادگان و شمس كوشكی، 1394(.

در دو دهه اخیر به سبب نیروهای آزادسازی تجاری و جهانی شدن، بسیاری از دولتها 
دریافته اند كه راه مفید و مؤثر برای اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها، 
مشاركت با بخش خصوصی و جامعه مدنی است. حكمروایی مفهومی است كه به مجموعه 
از  هدف  قدرت،  اعمال  چگونگی  كه  می شود  اطالق  تجاربی  و  رویه ها  هنجارها،  قواعد، 
اعمال قدرت و چگونگی تقسیم و وزن دهی قدرت در تصمیم گیری را مشخص می كنند. 
معموالً   .)2005 )خان5،  می پردازد  تصمیم گیری  چگونگی  به  حكمروایی  به عبارت دیگر، 
»حكمروایی خوب« فرایندی است كه با معیارهایی همچون پاسخ گویی، فراگیری، مشاركت، 

انسجام، حساب پذیری و عدالت همراه است )گراهام6 و همكاران، 2003(.

1. International Monetray Fund (IMF)
2. United Nations Development Programme (UNDP)
3. Eas terly  4. Drechsler  5. Khan
6. Graham
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حكمروایی مفهومی بسیار گسترده است كه در سطوح مختلفی عمل می كند؛ از سطح 
خانوار، روستا و شهر گرفته تا سطوح كالن تر همچون كشور، منطقه و جهان، اما نكته مهم 
نباید مفهوم حكمروایی را به دولت فرو كاست )سازمان ملل متحد، 2007(.  آن است كه 

حكمروایی مجموعه سنتها و نهادهایی است كه از طریق آنها اقتدار در سطوح اجرایی مختلف 
پیاده می شود. حكمروایی شامل فرایندی است كه تعیین می كند دولتها چگونه انتخاب شوند، 
مورد نظارت قرار گیرند و جای خود را به دولتهای بعدی بدهند. این مفهوم ظرفیت دولت 
برای صورت بندی و اجرای سیاستها به صورت مؤثر و احترام شهروندان و دولت به نهادهایی 
كه میان كنشهای اقتصادی و اجتماعی میان آنها را تنظیم می كند را نشان می دهد )كافمن و 
همكاران1، 1999، 2009(. حكمروایی به میان كنش ساختارها، فرایندها و سنتها می پردازد و 
تعیین می كند كه قدرت و مسئولیتها چگونه اعمال شوند، تصمیمها چگونه گرفته شوند و 
شهروندان و سایر بهره وران چگونه نظرات خود را اعالم كنند )گراهام و همكاران، 2003(.

حكمروایی مفهومی چندوجهی است كه تمامی جنبه های اعمال اقتدار از طریق نهادهای 
رسمی و غیر رسمی در مدیریت منابع یك كشور را شامل می شود. كیفیت حكمروایی بر 
اساس اثر این اعمال قدرت بر كیفیت زندگی شهروندان تعیین می شود )رودشتاین و تئورل2، 
2008(. در مقیاس شهری، اداره شهرها صرفا به دولت محلی محدود نیست، بلكه شامل طیف 
وسیعی از همه ذی نفعان شهری شامل دولت مركزی، بخش خصوصی، نهادها و سازمانهای 
غیر دولتی مردم نهاد، رسانه ها، تشكلهای حرفه ای و تخصصی و سایر اعضای جامعه مدنی 

است )شریف زادگان و همكاران، 1395(.
حكمروایی دربرگیرنده تمامی اشكال عمل جمعی است كه به نحوی بر حوزه عمومی متمركز 
می شوند؛ از اعمالی كه توسط نهادهای رسمی دولتی صورت می گیرند، گرفته تا گروههای فشار، 

1. Kaufmannn 
2. Roths tein and Teorell
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گروههای خودگردان و پویشها و جنبشهای سیاسی كه با هدف مقاومت یا به چالش كشیدن 
روابط غالب حكمروایی ایجاد می شوند )هیلی1، 2006(. عمل حكمروایی نیز با تكیه بر ارزشهای 

اجتماعی، سنتهای غیر رسمی، تجارب مورد پذیرش و قواعد نانوشته رفتاری انجام می شود.
حكمروایی زمانی »خوب« است كه تخصیص و مدیریت منابع را به گونه ای انجام دهد كه 
پاسخگوی مشكالت جمعی باشند. به عبارت دیگر، كاالهای عمومی الزم می بایست به صورتی كارا 
در اختیار شهروندان قرار گیرد )راتبرگ2، 2004(. حكمروایی خوب شهری مجموعه ای است از 
فعالیتهایی كه در كنار هم توسعه اجتماعی، اقتصادی و كالبدی نواحی شهری را شكل می دهند و 
هدایت می كنند )شریف زادگان و همكاران، 1395(. برای وجود حكمروایی خوب، سیاستهایی كه 
به تأمین كاالهای عمومی می پردازند، می بایست بر اساس اصولی همچون حقوق بشر، دموكراسی، 
شفافیت، مشاركت و تمركززدایی از قدرت، مدیریت عمومی مطلوب، پاسخگویی، حاكمیت قانون، 
كارآمدی، عدالت و چشم انداز راهبردی تدوین شوند. گزارش توسعه انسانی ملل متحد از حكمروایی 
خوب به عنوان »ضرورتی دموكراتیك برای رها ساختن جوامع از فساد، اعطای حقوق، ابزارها و 
ظرفیت مشاركت در تصمیم گیریهایی كه زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و پاسخگو ساختن 
دولتها نسبت به اقداماتشان« یاد می كند. حكمروایی خوب به پایداری محیط زیست، عدالت بین 

انسانها، آزادی بشر و كاهش فقر، محرومیت، ترس و خشونت می انجامد )چیما3، 2005(.
بنابر آنچه گفته شد، حكمروایی را بر اساس اهداف این پژوهش می توان چنین تعریف 
كرد: »حكمروایی دربرگیرنده سنتها و نهادهایی است كه تعیین می كنند اقتدار و نظارت بر 
آن چگونه اعمال شود، تصمیم گیریها چگونه باشند و نظرات مردم و ذی نفعان چگونه در 
تصمیمات دخالت داده شوند«. كیفیت حكمروایی نیز به كیفیتهایی )اعم از مثبت یا منفی( 

اطالق می شود كه فرایند حكمروایی می تواند در بر داشته باشد.
1. Healey
2. Rotberg
3. Cheema
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کیفیت زندگی
سابقه مفهوم كیفیت زندگی در علوم مرتبط با سالمت را می توان تا دهه 1940 میالدی 
بازیابی كرد. در دوران جنگ جهانی دوم بود كه رابطه ای میان كیفیت زندگی و سیاست گذاری 

سالمت تبیین شد. دانشمندان علوم اجتماعی درگیر در اقدامات جنگ جهانی دوم نیز، توجهات 
را به نیروهای اجتماعی و روان شناختی اثرگذار بر سالمت و رفاه افراد معطوف كردند )لند1 
و همكاران، 2012(. توجه به مفهوم كیفیت زندگی بعدها توسط نهادهایی همچون سازمان 
جهانی بهداشت و اندیشمندان رشته های مختلف علوم طبیعی و انسانی دنبال شد. مثاًل در 
اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میالدی، جنبش شاخصهای اجتماعی2 با تمركز بر كیفیت 
زندگی به عنوان یكی از مفاهیم كلیدی شكل گرفت )لند، 1996(. این جنبش بر این باور بود كه 
تالشهای جوامع برای رشد اقتصادی )كه در آن دوران بسیار متداول بود( منجر به بی توجهی 
به سایر ابعاد كیفیت زندگی انسان شده و نمی تواند پیشرفت جوامع را به خوبی تبیین كند. این 
جنبش بر »هزینه های اجتماعی« رشد اقتصادی تأكید نمود و این نگاه كه »رشد اقتصادی بیشتر 

منجر به بهتر شدن زندگی انسانها می شود« را مورد انتقاد قرار داد.
مفهوم كیفیت زندگی، از دهه 1960 میالدی در حوزه علوم انسانی مطرح شد. این عبارت 
ابعاد مختلف زندگی انسان را در بر می گیرد؛ از »زیست پذیری« شهرها و كشورها گرفته تا 
خدمات  تأمین  مختلف  مدلهای  نسبی  منافع  از  اجتماعی؛  سیاست گذاری  اثرات  و  اهداف 
انسانی گرفته تا اثرات فردی اقدامات مختلف درمانی و روان درمانی )رپلی3، 2002(. اما در 
دهه 1980 میالدی، توجه به مفهوم كیفیت زندگی، همراه با افول جنبش شاخصهای اجتماعی 

رو به خاموشی گذاشت )لند، 1996؛ لند و همكاران، 2012(.
مجدداً در دهه 1990 میالدی بود كه مفهوم كیفیت زندگی مورد توجه گسترده عمومی، 
1. Land  
2. Social Indicators Movement
3. Rapley
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سیاسی و نظری قرار گرفت تا جایی كه به گفته رابرت اجرتون، قوم شناس معروف، عبارت 
كیفیت زندگی به عبارت محبوب دهه 1990 میالدی تبدیل شده بود )اجرتون1، 1990؛ به نقل 
از رپلی، 2003(. در این دهه افزایش كیفیت زندگی به عنوان یكی از اهداف سیاست گذاری 

اجتماعی و علم سیاست مطرح شد. یكی از علل اقبال به این مفهوم آن بود كه كیفیت زندگی، 
بسیاری از حوزه های زندگی انسان را در بر می گرفت و افزون بر موقعیتهای فردی مادی و 
غیرمادی او، بر جنبه های جمعی زندگی انسانها همچون آزادی، عدالت و تضمین شرایط زندگی 

طبیعی برای نسلهای حال و آینده پای می فشرد )فریس2، 2001؛ به نقل از رپلی، 2003(.
مفهوم كیفیت زندگی در دهه 1990 و 2000 میالدی تا به حدی مورد توجه واقع شد كه 
شاخصهای تركیبی بسیاری برای سنجش این مفهوم توسط اندیشمندان و نهادهای بین المللی 
ایجاد شدند. این شاخصهای تركیبی اغلب برای تجمیع شاخصهای مختلف كیفیت زندگی )اعم 
از عینی و ذهنی( به طور كلی یا در حوزه های مشخص )كودكان و جوانان، سالمندان، گروههای 
اقلیت قومی و نژادی، شهرها، ایاالت یا مناطق( به كار گرفته می شوند )لند و همكاران، 2012(.
در مورد تعریف كیفیت زندگی، اجماعی در میان اندیشمندان وجود ندارد. اما می توان آن 
را »شرایط كم و بیش مطلوب یا رضایت بخش زندگی انسانها« تعریف نمود )ژاالی3، 1980؛ 
به نقل از دیسارت و دلر4، 2000(. كیفیت زندگی می تواند برای افراد مختلف حاوی معانی 
متفاوتی از كیفیت زندگی افراد تا كیفیت مكان باشد. اما هر چه باشد، كیفیت زندگی یكی 
از مالحظات قابل توجه برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در مورد جمعیتها و مكانهاست 
)دیسارت و دلر، 2000(. ارزش رویكرد كیفیت زندگی در این است كه بر اساس آن می توان 

شرایط جوامع مختلف را ارزیابی نموده و مورد مقایسه قرار داد )البر5 و همكاران، 2008(.
كیفیت زندگی را از سه منظر می توان مورد ارزیابی قرار داد )ناسبام و سن6، 1993(:

1. Edgerton  2. Ferriss  3. Szalai
4. Dissart and Deller  5. Alber  6. Nussbaum and Sen 
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نگرشی فلسفی در مورد زندگی مطلوب: زندگی مطلوب چه شكلی از زندگی است و . 1
چه ویژگیهایی دارد؟

 ارزیابی مشروعیت كیفیت زندگی به عنوان هدف سیاسی: آیا كیفیت زندگی هدفی است . 2

كه انسانها می خواهند از طریق ابزارهای سیاسی بدان نائل شوند؟
سیاسی- . 3 مداخالت  ارزیابی  برای  سنجه ای  به عنوان  زندگی  كیفیت  مطلوبیت  ارزیابی   

اقتصادی؛ آیا به وسیله كیفیت زندگی می توان موفقیت سیاست و اقتصاد را سنجید؟
پژوهشگرانی كه به كیفیت زندگی پرداخته اند، سه رویكرد روش شناختی مفهومی را برای 
مقاصد تجربی خود مد نظر قرار داده اند؛ كار با شاخصهای عینی، كار با شاخصهای ذهنی و 
تركیبی از این دو نوع شاخص )كاستانزا1 و همكاران، 2007؛ به نقل از كامپانرا2 و همكاران، 
كیفیت  كه  در حالی  است؛  وابسته  افراد  زندگی  استاندارد  به  عینی  زندگی  كیفیت   .)2014
زندگی ذهنی »میزان تطابق ذهنی زندگی افراد با استانداردهایی درونی است كه از نظر آنان 

برای زندگی مطلوب الزم هستند« )اونز3، 1994؛ به نقل از دیسارت و دلر، 2000(.
شاخصهای عینی به شرایط واقعی زندگی افراد فارغ از نوع نگرش آنها مربوط می شوند. 
برای مثال سطح درآمد، موقعیت شغلی، مكان زندگی، امید به زندگی و ... شاخصهای عینی 
مقابل،  در  نیست.  افراد  مستقیم  پیمایش  به  نیازی  عینی  شاخصهای  سنجش  برای  هستند. 
شاخصهای ذهنی به بررسی »تفكر« یا »احساس« افراد در مورد زندگی خویش می پردازند. 
احساس رضایت، احساس امنیت، احساس خوشبختی و ... نمونه هایی از شاخصهای ذهنی 
هستند )دیسارت و دلر، 2000(. در جدول )1( برخی از شاخصهای عینی و ذهنی سنجش 

كیفیت زندگی مطرح شده اند.

1. Cos tanza 
2. Campanera
3. Evans
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جدول )1( شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی

شاخصهای ذهنیشاخصهای عینی

حس تعلقامید به زندگی

حس دارایینرخ جرم

حس ایمنینرخ بیكاری

شادیتولید ناخالص داخلی

رضایت از كلیت زندگینرخ فقر

رابطه با خانوادهنرخ تحصیل

رضایت شغلیساعات كاری در هفته

رضایت از عدالت توزیعینرخ مرگ و میر حین زایمان

عضویت در گروههانرخ خودكشی
منبع: هگرتی1 و همكاران، 2001؛ رپلی، 2003

كیفیت زندگی را می توان در دو دسته متمایز تقسیم بندی نمود؛ تقسیم بندی ای كه منجر 
به ایجاد یك ماتریس چهارگانه می شود. دسته اول به تفاوت میان فرصتهای مناسب برای 
زندگی مطلوب باز می گردد و دسته دوم، به تفاوت میان كیفیتهای بیرونی و درونی زندگی. 
در اولین مورد، كیفیت در محیط معنا می شود و در دومین مورد، كیفیت در خود فرد جستجو 
می گردد )وینهوون، 2012(. تركیب این دو مورد منجر به ایجاد ماتریس چهارگانه كیفیت 

زندگی می شود )جدول 2(.
جدول )2( کیفیتهای چهارگانه زندگی

کیفیتهای درونیکیفیتهای بیرونی

مهارتهای زیستی فردقابلیت زندگی در محیطفرصتهای زندگی

رضایت از زندگیمطلوبیت زندگینتایج زندگی
منبع: وینهوون، 2012

1. Hagerty 
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كیفیت  این  است.  در محیط طبیعی  زندگی  قابلیت  بر  دایر  در محیط«  زندگی  »قابلیت 
از منظر بوم شناسان بر اساس عواملی همچون آلودگی هوا، گرمایش جهانی و تنزل محیط 
طبیعی سنجیده می شود. از منظر برنامه ریزان شهری، زیست پذیری در محیط ساخته شده با 

نبود ترافیك و سكونت گاههای غیررسمی و  عواملی همچون سیستمهای آب و فاضالب، 
نامطلوب تعریف می شود. دومین كیفیت یعنی »مهارتهای زیستی فرد« به میزان آمادگی افراد 
برای مواجهه با مشكالت زندگی اطالق می شود. سن )1992( این كیفیت زندگی را با عنوان 
»قابلیت1« مطرح می كند. این آمادگی از مواردی همچون نداشتن نقص جسمی و سالمتی 
ادامه  خودشكوفایی  و  آموزش  همچون  زیستی  مهارتهای  تا  و  شده  آغاز  منفی(  )سالمت 
می یابد. »مطلوبیت زندگی« به ارزشهای فراتر از شرایط زیستی خود فرد مربوط می شود. این 
كیفیت كه برخی آن را كیفیتهای استعالیی2 و برخی دیگر معنای زندگی خوانده اند، به اثرات 
خارجی زندگی فرد مرتبط می شود. این مورد می تواند مفید بودن فرد برای اطرافیان یا برای 
كل جامعه را در بر گیرد. در چنین شرایطی، یك مخترع كه اثرات فراوانی بر زندگی نوع بشر 
گذاشته است، از منظر مطلوبیت زندگی جایگاه باالیی می یابد. كیفیت آخر یعنی »رضایت از 
زندگی« كامال به نگاه فرد وابسته است. درواقع این كیفیت كامال ذهنی و مبتنی بر ارزیابی فرد 
از شیوه زندگی خود است. از این منظر ممكن است یك پزشك كه جان بسیاری از انسانها 
را نجات داده، از زندگی خود راضی نباشد ولی یك كارمند ساده، احساس رضایت زیادی 
داشته باشد؛ هر چند معموالً ارزیابیهای افراد از زندگی خود، هم به میزان توقع آنان از زندگی 

مطلوب و هم به واقعیت زندگی آنان وابسته است )وینهوون، 2012(.
نكته ای كه در مورد رابطه متغیرهای كالن و كیفیت زندگی وجود دارد، دوطرفه بودن این 
رابطه است. از سویی افزایش كیفیت متغیرهای كالن منجر به افزایش كیفیت زندگی می شود و 

1. capability
2. transcendental



      200

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، پاییز 96، شماره 66

      200

از سویی، شواهد نشان می دهد كه افزایش كیفیت زندگی می تواند منجر به افزایش بهره وری، 
نیكولووا، 2015(؛  از  به نقل  نیو1 و همكاران، 2013؛  افراد شود )دی  طول عمر و خالقیت 
عواملی كه می توانند بر متغیرهای كالن اقتصادی و سیاسی كشورها اثرگذار باشند. برای مثال 

رضایت افراد از زندگی، منجر به افزایش مشاركت سیاسی آنها در انتخابات می شود.

پیشینة تجربی
از آنجا كه مقاله حاضر در صدد سنجش رابطه بین دو مفهوم كیفیت حكمروایی )ملی( و 

كیفیت زندگی )شهری( است، قسمت پیشینه می تواند در سه بخش تشریح شود:
 پژوهشهایی كه به بررسی رابطه حكمروایی و سایر موضوعات زندگی بشری پرداخته اند.. 1
 پژوهشهایی كه به بررسی رابطه كیفیت زندگی و سایر موضوعات بشری پرداخته اند.. 2
پژوهشهایی كه به بررسی رابطه حكمروایی )و كیفیتهای مشابه همچون كیفیت نهادی( . 3

و كیفیت زندگی )و كیفیتهای مشابه همچون خوشبختی و توسعه انسانی( پرداخته اند.
به دلیل محدودیت حجم مقاله، در قسمت پیشینه تنها پژوهشهایی مطرح می شوند كه به 
رابطه این دو مفهوم )و مفاهیم مشابه آنها( با یكدیگر پرداخته اند. نكته مهم در این پژوهش آن 
است كه مفهوم حكمروایی تنها در سطح ملی مطرح نشده و ما به ازای شهری آن نیز موجود 
جهان  مختلف  شهرهای  برای  شهری  حكمروایی  داده های  بین المللی،  سطح  در  اما  است. 
وجود ندارد. همین مسئله باعث شده است كه این پژوهش از داده های كیفیت حكمروایی 
جهانی -كه به سطوح ملی حكمروایی می پردازند- بهره گیرد. بدیهی است در این شرایط 
مقادیر امتیاز كیفیت حكمروایی هر شهر، بر اساس مقادیر كشور مربوط به آن وارد تحلیلهای 

این مقاله شده است.

1. De Neve 
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a. پیشینه پژوهش درباره رابطه کیفیت حکمروایی و کیفیت زندگی )و مفاهیم مرتبط با آنها(
نتایج برخی از پژوهشها حاكی از آن است كه كیفیت دولت اثر قابل توجهی بر متوسط 
و  )هلیول  است  باالتر  بهتر،  حكمروایی  با  كشورهایی  در  خوشبختی  و  دارد  خوشبختی 

هوانگ1، 2008(.
آت )2011( با استفاده از داده های تفصیلی كه سطح خوشبختی 130 كشور فقیر و غنی را 
در سال 2006 گزارش می كردند، به بررسی اثرات دولت بر خوشبختی شهروندان پرداخت. 
نتایج این پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت میان كیفیت دولت -به ویژه كیفیت تخصصی آن- و 
متوسط خوشبختی در كشورها بود. حكمروایی خوب تنها سطح باالتری از خوشبختی را 
ایجاد نمی كند، بلكه نابرابری شاخص خوشبختی در میان شهروندان را نیز كاهش می دهد. 
رابطه میان حكمروایی و نابرابری در سطح خوشبختی، رابطه ای خطی نیست، بلكه الگویی 
نابرابری سطح خوشبختی در كشورهایی  باالترین  زنگوله ای شكل دارد؛ بدین صورت كه 
وجود دارد كه كیفیت دولت در آنها در سطح متوسط است. رابطه میان اندازه دولت و متوسط 
خوشبختی وابستگی فراوانی به كیفیت دولت دارد. دولت مطلوب بزرگ، بر خالف دولت 

نامطلوب بزرگ به افزایش خوشبختی منجر می شود.
پژوهش نیكولووا )2015( به بررسی اثرات كیفیت حكمروایی بر فاصله رضایت از زندگی 
كشورهای  و  گذار  حال  در  پسا-سوسیالیستی  كشورهای  در  زندگی(  كیفیت  ذهنی  )جنبه 
توسعه یافته پرداخته است. نتایج نشان داد كه عوامل كالن اقتصادی و حاكمیت قانون مواردی 
هستند كه این تفاوت را به شكل قابل توجهی تبیین می كنند. وی معتقد است كه افزایش كیفیت 
اقتصاد كالن و نهادهای كشورهای پسا-سوسیالیستی و گذار آنها به اقتصاد آزاد می تواند منجر 

به افزایش كیفیت زندگی آنان در حد كیفیت زندگی كشورهای پیشرفته غربی شود.

1. Helliwell and Huang
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اثر  بررسی  به  كشور   28 داده های  از  استفاده  با   )2007( همكاران  و  دورن1  پژوهش 
دموكراسی بر رضایت ذهنی از زندگی پرداخته و با كنترل عواملی همچون درآمد و فرهنگ 
)مبتنی بر دو شاخص زبان و مذهب( رابطه مثبتی را میان این دو پدیده گزارش كرده است. 

بر اساس این پژوهش، اثر دموكراسی بر خوشبختی در كشورهای دارای پیشینه دموكراتیك 
بیشتر، قابل توجه تر است.

گروئن و كالسن2 )2012( با استفاده از داده های »خانه آزادی« درباره حقوق مدنی و آزادیهای 
سیاسی، بدین نتیجه رسیدند كه آزادیهای مدنی رابطه مستقیمی با رضایت از زندگی دارد.

شاخصهای  سایر  )و  حكمروایی  رابطه  سنجش  به  كه  مطرح شده  پیشینه های  بررسی 
نزدیك به آن( و كیفیت زندگی )و سایر شاخصهای نزدیك به آن( پرداخته اند، نشان می دهد 
كه این پژوهشها بیشتر در فضای بین المللی صورت گرفته اند و در ایران خأل جدی در این 
زمینه وجود دارد. ضمن این كه پژوهشهای بین المللی نیز بیشتر به اثر شاخصهای سطح ملی 
بر شاخصهای دیگر در همان سطح ملی پرداخته اند و تالش نكرده اند رابطه یك مقیاس با 

مقیاس دیگر را مد نظر قرار دهند.
نهادهای معتبر بین المللی هر ساله با استفاده از روش شناسیهای مشخص و شفاف، اقدام 
به ارائه گزارشهایی برای سنجش كیفیت حكمروایی یا نظایر آن در سرتاسر جهان می كنند. 
از این میان می توان به پایگاههای داده »راهنمای بین المللی ریسك كشورها«، »خانه آزادی«، 
به  مربوط  داده های  كه  آنجا  از  كرد.  اشاره  جهانی  بانك  و  شفافیت«  بین المللی  »مؤسسه 
حكمروایی در این پژوهش از بانك جهانی برگرفته شده اند، در این قسمت تنها به شاخصهای 

بانك جهانی پرداخته می شود.

1. Dorn 
2. Gruen and Klasen
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معرفی داده های پژوهش

شاخص حکمروایی بانک جهانی
شاخص  بین المللی،  شاخصهای  پرارجاع ترین  و  تأثیرگذارترین  مهمترین،  از  یكی 

حمایت  با  همكاران  و  كافمن2  دنیل  توسط   1996 سال  از  كه  است  جهانی1  حكمروایی 
»مؤسسه بانك جهانی«3 منتشر شد. انتشار این شاخص ابتدا به صورت دوساالنه بود، اما به 
میان رسانه ها، محققان و سازمانهای  این شاخص در  به گزارش ساالنه شد.  تبدیل  تدریج 
توسط  كه  جهانی  بانك  حكمروایی  شاخصهای  است.  یافته  را  كاربرد  بیشترین  بین المللی 
كافمن و همكاران او تدوین شده اند، دقیق ترین ساختار را داشته و در پژوهشهای بین المللی، 

بیشترین كاربرد را داشته اند )سازمان همكاری اقتصادی و توسعه، 2006(.
یكی از نهادهای بین المللی كه معتبرترین و جامع ترین داده های حكمروایی را منتشر می كند، 
بانك جهانی است. درواقع حسن داده های حكمروایی بانك جهانی در این است كه به خاطر 
سیاستهای بانك جهانی، كشورهای كمتر توسعه یافته را نیز در بر می گیرد )ون د وال4، 2005(.
شاخصهای حكمروایی جهانی 215 كشور را در بر می گیرد. مؤسسه بانك جهانی5 از سال 
1996 میالدی بدین سو هر ساله مقادیر مربوط به كیفیت حكمروایی كشورهای مختلف را 
با استفاده از روش شناسی آماری مشخص و تجمیع داده های پایگاههای آماری مختلف ملی، 
منطقه ای و بین المللی محاسبه و منتشر می نماید و هر ساله بر تعداد پایگاههای مورد استفاده 

در آن افزوده می شود تا كیفیت داده ها افزایش یابد )مؤسسه بانك جهانی، 2017(.
شاخص حكمروایی جهانی، 6 بعد اصلی را برای حكمروایی معرفی می نماید )كافمن و 

همكاران، 2011(. این شاخصها كه در دسته های دوتایی قرار می گیرند، نشانگر ادراك شهروندان 

1. World Governance Indicators 2. Daniel Kaufmannn
3. World Bank Ins titute  4. Van de Walle
5. World Bank Ins titute
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و فعاالن بخش عمومی و خصوصی از موضوعات هستند )شریف زادگان و همكاران، 1395(:
انتخاب می شوند، مورد نظارت قرار می گیرند و  الف: فرایندی كه از طریق آن دولتها 

قدرت خود را واگذار می كنند.

پاسخگویی و امکان اعتراض: نقش شهروندان یك كشور برای انتخاب دولت همراه با . 1
میزان آزادی بیان، آزادی ایجاد تشكلها و وجود رسانه های آزاد.

توسط . 2 دولت  سقوط  یا  بی ثباتی  احتمال  تروریسم:  و  خشونت  نبود  و  سیاسی  ثبات 
ابزارهای غیرقانونی یا خشونت آمیز همچون خشونت و ترورهای سیاسی

ب: ظرفیت دولت برای صورت بندی و اجرای مؤثر سیاستهای معقول و منطقی
آن . 3 استقالل  میزان  و  مدنی  كیفیت خدمات  كیفیت خدمات عمومی،  کارآمدی دولت: 

به  دولت  تعهد  اعتبار  و  سیاستها  اجرای  و  صورت بندی  كیفیت  سیاسی،  فشارهای  از 
سیاستهای تعریف شده.

 کیفیت مقررات: توانایی دولت برای صورت بندی و اجرای سیاستها و مقررات منطقی 4. 
و معقول كه امكان توسعه بخش خصوصی را فراهم می كنند.

پ: احترام شهروندان و حكومت به نهادهای هدایت گر میان كنشهای اقتصادی و اجتماعی آنان
حاکمیت قانون: اعتماد و پیروی كارگزاران مختلف به/از قواعد و قوانین جامعه و به ویژه . 5

كیفیت تضمین قراردادها، حقوق مالكیت، برخورد پلیسی با متخلفان، دادگاهها و همچنین 
احتمال وقوع جرم و خشونت. حاكمیت قانون درواقع موفقیت كشورها در ایجاد محیطی 
است كه در آن، قوانین منصفانه و قابل پیش بینی شرایطی را برای میان كنشهای اقتصادی و 
اجتماعی فراهم می كنند و حقوق مالكیت افراد به رسمیت شناخته شده و مورد محافظت 

قرار می گیرد.
کنترل فساد: مقدار استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی، شامل فسادهای خرد . 6

یا كالن و مقدار اثرگذاری منافع اشخاص و نخبگان در هدایت تصمیمات حكومت.
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چنانچه گفته شد، شاخص حكمروایی جهانی از معتبرترین و پركاربردترین شاخصها در 
سنجش كیفیت حكمروایی در كشورهاست. از همین رو، از مقادیر این شاخص برای دستیابی 

به اهداف این مقاله استفاده شده است.

ii. شاخصهای مرتبط با کیفیت زندگی
جهانی  بانك  جهانی،  بهداشت  سازمان  متحد،  ملل  )همچون  بین المللی  معتبر  نهادهای 
حاوی  كه  می كنند  منتشر  را  گزارشهایی  هرساله  توسعه(  و  اقتصادی  همكاری  سازمان  و 
شاخصهای سنجش كیفیت زندگی یا نظایر آن هستند. با توجه به این كه داده های این مقاله 

از پایگاه داده نامبئو1 برگرفته شده اند، در این قسمت صرفا این پایگاه داده معرفی می شود.
شاخص كیفیت زندگی پایگاه داده نامبئو

در  زندگی  عمومی  كیفیت  از  برآوردی  نامبئو،  پایگاه  شهری  زندگی  كیفیت  شاخص 
شهرهاست كه معیارهای زیر در آن موردنظر قرار گرفته اند: »شاخص قدرت خرید«، »شاخص 
آلودگی هوا«، »نسبت قیمت مسكن به درآمد«، »شاخص هزینه های زندگی«، »شاخص ایمنی«، 

»شاخص مراقبت سالمت«، »شاخص زمان سفر« و »شاخص آب وهوا« )نامبئو، 2017(.
فرمولی  از  استفاده  با  و  شده  استخراج  جهان  شهرهای  از  بسیاری  برای  شاخصها  این 
رده بندی  و  شده  محاسبه  پایگاه  این  در  شهری  زندگی  كیفیت  تركیبی  شاخص  مشخص، 

شهرهای مختلف جهان بر اساس كیفیت زندگی به طور ساالنه گزارش می شود.
دو حسن بزرگ شاخص كیفیت زندگی پایگاه نامبئو كه در راستای اهداف این پژوهش 

هستند عبارتند از:
گزارش شاخصهای كیفیت زندگی برای شهرها )و نه كشورها(؛ امری كه دقیقا مطابق با . 1

هدف این پژوهش است.

1. Numbeo Database Quality of Life Indicator
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وجود داده ها برای بسیاری از شهرهای جهان )بیش از 150 شهر( كه منجر می شود كیفیت . 2
مطالعه مقطعی مد نظر این پژوهش افزایش یابد و نتایج آن قابلیت استناد و تعمیم بیشتری 

داشته باشند.

است.  شده  داده  نشان  جهان  مختلف  شهرهای  در  زندگی  كیفیت  نقشه   )1( در شكل 
رنگهای مایل به سبز نشانگر كیفیت زندگی باالتر و رنگهای مایل به قرمز نشانگر كیفیت 

زندگی پایین تر هستند.

شکل )1( نقشه کیفیت زندگی شهری در سراسر جهان
منبع: پایگاه نامبئو، 2015

بر همین اساس، برای سنجش كیفیت زندگی در شهرها، از داده های پایگاه نامبئو در این 
پژوهش استفاده گردید.
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روش
این پژوهش با روش تحلیل ثانویة كمی و از طریق تحلیل داده های بین المللی موجود 
در دو پایگاه داده »شاخصهای حكمروایی جهانی« از بانك جهانی و »كیفیت زندگی شهری« 

مقادیر  ابتدا  راه،  این  به سواالت است. در  پاسخگویی  نامبئو در صدد  بین المللی  پایگاه  از 
شاخصهای حكمروایی جهانی برای سال 2015 میالدی از تارنمای مرتبط در بانك جهانی1 
استخراج شدند. همین كار در مورد شاخص كیفیت زندگی شهری پایگاه نامبئو نیز صورت 
گرفت2. انتخاب سال 2015 به عنوان سال مبنای تحلیل، بر اساس سه معیار 1( به روز بودن، 
2( وجود  3( تعدد داده های هر دو پایگاه بوده است. بدین ترتیب كه در این سال در پایگاه 
داده نامبئو، مقادیر كیفیت زندگی 150 شهر ارائه شده است كه یكی از باالترین ارقام است. 
اما هنوز  به 177 شهر رسیده است،  نامبئو  پایگاه  مقادیر سال 2017  تعداد شهرها در  البته 
مقادیر حكمروایی جهانی برای این سال گزارش نشده است. بنابراین سال 2015 به عنوان 
بهترین گزینه برای تحلیل رابطه میان كیفیت حكمروایی كشورها و كیفیت زندگی شهرها 

انتخاب شده است.
از آنجا كه شاخصهای حكمروایی برای كشورها و شاخص كیفیت زندگی برای شهرها 
گزارش شده اند، با میانگین گیری از مقادیر كیفیت زندگی شهرهای هر یك از كشورها، به 
ازای هر كشور یك رقم برای شاخص كیفیت زندگی شهری در تحلیلها وارد گردید. سپس 
به كمك نرم افزار SPSS تحلیل رگرسیونی رابطه میان كیفیت حكمروایی و كیفیت زندگی 

شهری بررسی شد.

1. http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
2. https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings.jsp?title=2015
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یافته ها
برای تحلیل رابطه میان حكمروایی ملی و كیفیت زندگی شهری، ابتدا تحلیل رگرسیون 
چندگانه به شیوه گام به گام بر اساس 6 متغیر مستقل )كنترل فساد، كارآمدی دولت، كیفیت 

مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاكمیت قانون، پاسخگویی و امكان اعتراض( و یك 
متغیر وابسته )كیفیت زندگی شهری( صورت پذیرفت )جدول 3(.

جدول )3( نتایج تحلیل رگرسیون

خالصه مدل تحلیل رگرسیون گام به گام

 متغیرهایمدل
شرایط ابقا/حذف متغیرهامتغیرهای محذوفباقی مانده

 سایر شاخصهایحاكمیت قانون1
حكمروایی

 F <=0/05ابقا: احتمال 
F >= 0/1 حذف: احتمال

نتایج مدل

S td. Error of the Es timateAdjus ted R 
Square

R 
Square

RModel

35/560720/6780/6820/8261

ANOVAتحلیل 

Sig.FMean 
Square

dfSum of 
Squares

Model

<0/001150/353190130/8081190130/808Regression

1264/5657088519/518Residual

71278650/327Total
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ضرایب تحلیل رگرسیون برای متغیرهای محذوف

Collinearity S tatis tics
Partial 

Correlation
Sig.tBetaModel

ToleranceVIF

0/06016/7630/0220/8580/1800/050
Control 
Corrup

0/07613/0950/1180/3250/9910/242GovEffec

0/3712/6960/1620/1771/3630/150PoliticS tab

0/09310/7410/0110/9270/0910/20RegulQua

0/4152/4120/0560/6420/4670/049
Voice 

Account

متغیر  تنها  كه  می دهد  نشان   )3( جدول  در  گام به گام  رگرسیون  تحلیل  مدل  خالصه 
مستقل »حاكمیت قانون« در میان متغیرهای اثرگذار باقی می ماند؛ متغیرهایی كه خطای آزمون 
معناداری آنها كمتر از 0/05 است. بخش نتایج مدل در جدول 3 نشانگر آن است كه متغیر 
باقی مانده در روش رگرسیون گام به گام می تواند حدود  تنها متغیر  حاكمیت قانون به عنوان 
68 درصد از واریانس كیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. این نتیجه نشانگر آن است كه 
متغیرهای مستقل حدود 68 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می كنند. درواقع با داشتن 

متغیرهای مستقل می توان تا حدود 68 درصد متغیر وابسته را پیش بینی كرد.
تحلیل واریانس )ANOVA( برای رگرسیون نشان می دهد كه مقدار خطای كوچكتر از 
0/05 نشانگر معنادار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها در سطح اطمینان 99 درصد 
است. این بدین معناست كه متغیرهای مستقل از نظر آماری به خوبی می توانند پیش بینی كننده 

متغیر وابسته باشند و مدل رگرسیون با داده های ورودی متناسب است.
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ضرایب مربوط به تحلیل رگرسیون برای متغیرهای محذوف نیز در پایین جدول 3 نشان 
داده شده اند.

انچه در مورد این جدول اهمیت دارد، افزون بر مقادیر ضرایب معادله رگرسیون خطی 

چندگانه )ستون B(، مقادیر مربوط به هم خطی چندگانه1 بین متغیرهای مستقل است. مقدار 
تولرانس برابر است با )R2-1( كه در آن، R2 ضریب تعیین یا میزان تبیین واریانس هر یك 
از متغیرهای مستقل توسط سایر متغیرهای مستقل است. در انجام تحلیل رگرسیون چندگانه، 
كنترل هم خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا وجود 
مخدوش  شدیدا  را  رگرسیون  تحلیل  نتایج  مستقل،  متغیرهای  میان  باال  چندگانه  هم خطی 
یكدیگر  با  مستقل  متغیرهای  همبستگی  می توان  چندگانه،  هم خطی  سنجش  برای  می كند. 
مقادیر  اما  مقررات(،  كیفیت  با  قانون  حاكمیت  همبستگی  )مثال  سنجید  به طور جداگانه  را 

تولرانس و عامل تورم واریانس )VIF( كه درواقع عكس آن است: 
مستقل  متغیرهای  چندگانه  هم خطی  كنترل  برای  بهتری  سنجه   )VIF=1/Tolerance(

هستند.
چنانچه در جدول )3( مشخص است، مقادیر تولرانس مربوط به متغیرهای »كنترل فساد«، 
»كارآمدی دولت« و »كیفیت مقررات« مقادیر بسیار كمی را نشان می دهند. این مسئله نشانگر 
آن است كه همبستگی بسیار باالیی میان آنها وجود دارد؛ امری كه می تواند تحلیل رگرسیونی 
و  خشونت«  نبود  و  سیاسی  »ثبات  متغیرهای  مقادیر  كه  حالی  در  نماید.  خدشه  دچار  را 
»پاسخگویی و امكان اعتراض« مقادیر قابل قبول تری را دارا هستند. بنابراین برای شناسایی 
میزان رابطه هر یك از متغیرها و اثرگذاری آنها بر یكدیگر و متغیر وابسته به گونه ای كه متغیر 
»حاكمیت قانون« نیز در محاسبات دخیل شود، تحلیل رگرسیون چندگانه، یك بار دیگر و 

این بار به روش همزمان انجام می شود )جدول 4(.

1. multicollinearity
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جدول )4( خالصه نتایج مدل تحلیل رگرسیون به روش همزمان

Model R R Square  Adjus ted R
Square

 S td. Error of
the Es timate

1 0/833 0/695 0/666 36/18284

متغیر وابسته: كیفیت زندگی شهری

متغیرهای تبیین گر: ثابت معادله رگرسیون، حاكمیت قانون، ثبات سیاسی و نبود خشونت، 
پاسخگویی و امكان اعتراض، كیفیت مقررات، كنترل فساد، كارآمدی دولت

میزان واریانس تبیین شده توسط 6 متغیر مستقل به روش همزمان برابر با 6/66 درصد 
است؛ مقداری كه كمتر از مقدار تبیین شده توسط تنها یك متغیر »حاكمیت قانون« در روش 
گام به گام است. این بدان معناست كه یك متغیر »حاكمیت قانون« بیش از 6 متغیر )شامل 
مسئله،  همین  باشد.  شهری  زندگی  كیفیت  واریانس  تبیین كننده  می تواند  قانون(  حاكمیت 
اثرگذاری نامطلوب هم خطی چندگانه متغیرهای مستقل بر تحلیل رگرسیون را به خوبی نشان 
می دهد. در تحلیل رگرسیون به روش همزمان )كه بر اساس تحلیل واریانس معنادار است( 

مقادیر ضرایب رگرسیون تمامی متغیرهای مستقل در جدول )5( نشان داده شده اند.
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جدول )5( ضرایب تحلیل رگرسیون برای کلیه متغیرهای مستقل

Model
B

Uns tandardized 
Coefficients S tandardized 

Coefficients
t Sig.

Tolerance

Collinearity 
S tatis tics

S td. 
Error

Beta VIF

)Cons tant( 60/660 7/434 8/160 <0/001

Control-
Corrup - 0/990 18/246 - 0/16 - 0/054 0/957 0/051 19/491

GovEffec 17/066 20/165 0/238 0/846 0/401 0/060 16/792
PoliticS tab 8/542 8/080 0/123 1/057 0/294 0/346 2/890
RegulQua - 4/319 16/488 - 0/064 - 0/262 0/794 0/078 12/862

RuleO-
fLaw 33/389 26/888 0/531 1/242 0/219 0/026 38/959

VoiceAc-
count 3/936 7/466 0/060 0/527 0/600 0/364 2/748

این جدول به خوبی نشان می دهد كه مقدار تولرانس حاكمیت قانون از همه متغیرها كمتر 
است. درواقع 5 متغیر مستقل دیگر به میزان 97/4 درصد واریانس این متغیر را تبیین می كنند.
برای حل مشكل هم خطی چندگانه متغیرهای مستقل، پیشنهادهای آماری مختلفی ارائه 
شده اند. بنا بر مالحظات عملی، دو مورد از این پیشنهادها برای این پژوهش قابلیت اجرا 

دارند كه در ادامه مطرح می شوند )الیسون1، 1999(:

1( حذف متغیرها
تنها  دارند، حذف می شوند و  با یكدیگر  باالیی  متغیرهایی كه همبستگی  این روش  در 
یكی از آنها باقی می ماند. در نمونه این پژوهش، دو متغیر »ثبات سیاسی و نبود خشونت« و 

1. Allison
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از  باقی می مانند.  »پاسخگویی و امكان اعتراض« به دلیل تولرانس قابل قبول، دست نخورده 
میان چهار متغیر دیگر كه با یكدیگر همبستگی باالیی دارند، می بایست سه متغیر حذف شوند. 
از آنجا كه در تحلیل رگرسیون گام به گام، متغیر »حاكمیت قانون« بیشترین تبیین را از كیفیت 

زندگی شهری به دست می داد، این متغیر باقی می ماند و سه متغیر همبسته با آن حذف می شوند.
مجددا تحلیل رگرسیون را برای سه متغیر باقی مانده به روش گام به گام انجام می دهیم. 

نتایج این تحلیل در جدول 6 ارائه شده است:
جدول )6( نتایج تحلیل رگرسیون

خالصه مدل تحلیل رگرسیون گام به گام

شرایط ابقا/متغیرهای محذوفمتغیرهای باقی ماندهمدل
حذف متغیرها

ثبات سیاسی و نبود خشونتحاكمیت قانون1
پاسخگویی و امكان اعتراض

 ابقا: احتمال
F <=0/05 

 حذف: احتمال
F >= 0/1

نتایج مدل
S td. Error of the Es timateAdjus ted R SquareR SquareRModel

35/560720/6780/6820/8261

ضرایب تحلیل رگرسیون
Collinearity 

S tatis ticsSig.t

S tandardized 
Coefficients

Uns tandardized 
Coefficients

VIFToleranceBetaS td. 
Error

BetaModel

1/0001/000
<0/00112/8824/74561/130(Cons tant)

<0/00112/2620/8264/23451/913Rule OfLaw
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مقادیر این جدول مجددا مؤید آن هستند كه متغیر »حاكمیت قانون« بیشترین تبیین را از 
كیفیت زندگی شهری به دست می دهد. این بدین معناست كه حدود 68 درصد واریانس كیفیت 
زندگی شهری توسط متغیر »حاكمیت قانون« تبیین می شود و متغیرهای »ثبات سیاسی و نبود 

خشونت« و »پاسخگویی و امكان اعتراض« از نظر آماری، پیش بینهای مطلوبی برای كیفیت 
تایید  را  نیز معناداری تحلیل رگرسیون   )ANOVA( نیستند. تحلیل واریانس زندگی شهری 
می كند. با استفاده ضرایب رگرسیون كه از طریق حذف سه متغیر همبسته با متغیر »حاكمیت 
 R قانون« به دست آمده اند، معادله رگرسیونی به صورت زیر به دست می آید. در این معادله
نشانگر مقدار متغیر حاكمیت قانون و Q نشانگر امتیاز كیفیت زندگی در شهرهای مختلف است:

Q = )51/913(*R  + 61/13     )1(

بر اساس فرمول )1(، هر گاه مقدار حاكمیت قانون در كشوری مشخص باشد، می توان با 
تقریب حدود 68 درصد، میزان كیفیت زندگی شهری در آن را پیش بینی نمود.

2( تجمیع متغیرها
دومین راه كاهش اثر هم خطی چندگانه متغیرهای مستقل، تجمیع آنها در یك یا چند متغیر 
جدید است، به گونه ای كه تعداد متغیرهای جدید از متغیرهای قبلی كمتر باشد. این كار می تواند 
از فنون آماری ساده همچون جمع جبری متغیرهایی با واحد یكسان یا فنون ساده محاسباتی 

دیگر صورت پذیرد. همچنین می توان این كار را با فنون آماری پیچیده تر همچون تحلیل عاملی 
نیز صورت داد. اما باید توجه كرد كه تحلیل عاملی در مواردی می تواند مفید باشد كه پژوهشگر 
به دنبال ساخت مفاهیم از شاخصهای منفرد است؛ در حالی كه در اینجا یك مفهوم مستقل و 
مشخص )كیفیت حكمروایی( مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس و با توجه به آن كه 
استداللی برای هر گونه وزن دادن به هر یك از متغیرهای شش گانه كیفیت حكمروایی وجود 
ندارد، متغیر »كیفیت حكمروایی« را از طریق جمع جبری 6 متغیر مذكور تعریف می كنیم. بدین 
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ترتیب، 6 متغیر كه دارای هم خطی چندگانه بودند، به یك متغیر تبدیل می شوند و از این طریق 
می توان تحلیل رگرسیون از رابطه این متغیر و متغیر كیفیت زندگی شهری را ترتیب داد.

نتایج این تحلیل در جدول )7( ارائه شده اند. الزم به ذكر است از آنجا كه تنها یك متغیر 

مستقل و وابسته وجود دارند، شیوه تحلیل رگرسیون تفاوتی نخواهد داشت و بر همین اساس 
از شیوه پیش فرض یعنی روش همزمان استفاده شده است:

جدول )7( نتایج تحلیل رگرسیون

نتایج مدل

S td. Error of the Es timate
Adjus ted R 

Square
R 

Square
RModel

35/356880/6810/6860/8281

ANOVAتحلیل 

Sig.F
Mean 
Square

df
Sum of 
Squares

Model

<0/001152/901191142/7021191142/702Regression

1250/1097087507/625Residual

71278650/327Total

ضرایب تحلیل رگرسیون
Collinearity 

S tatis tics
Sig.

t

S tandardized 
Coefficients

Uns tandardized 
Coefficients

VIFToleranceBetaS td. 
Error

BetaModel

1/0001/000
<0/00113/3590/8284/66962/373(Cons tant)

<0/00112/3650/7969/838GoodGovern
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متغیر  توسط  زندگی شهری  كیفیت  واریانس  درصد   69 كه حدود  معناست  بدین  این 
تجمیع شده »كیفیت حكمروایی« تبیین می شود. تحلیل واریانس )ANOVA( نیز معناداری 
معادله  می توان  رگرسیون  تحلیل  ضرایب  اساس  بر  می كند.  تایید  را  رگرسیون  تحلیل 

رگرسیونی رابطه متغیر »كیفیت حكمروایی« )G( و »كیفیت زندگی شهری« )Q( را به صورت 
زیر ارائه نمود:

Q = 9/838 * G + 62/373

درواقع اگر مقدار متغیر كیفیت حكمروایی را برای هر كشور بدانیم، می توانیم با استفاده 
از این معادله، مقدار متوسط كیفیت زندگی شهر یا شهرهای آن كشور را با دقتی در حدود 

68 درصد پیش بینی نماییم.

بحث 
درصد   67/8 میزان  به  می تواند  قانون«  »حاكمیت  كه شاخص  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
پیش بین مناسبی برای كیفیت زندگی شهری شهرهای مختلف جهان باشد. همچنین شاخص 
می تواند  بین المللی،  حكمروایی  متغیر   6 از  ناشی  عامل  تنها  به عنوان  حكمروایی«  »كیفیت 
نشان دهنده  نتایج  این  نماید.  تبیین  را  شهری  زندگی  كیفیت  واریانس  از  درصد   68/3 تا 
معمول  به طور  درواقع  است.  زندگی شهری  كیفیت  بر  ملی  كیفیت حكمروایی  معنادار  اثر 
شهرهایی می توانند كیفیت زندگی باالیی را برای شهروندان به ارمغان بیاورند كه در فضای 
مطلوبی از نظر »كیفیت حكمروایی« قرار گرفته باشند. این نتیجه با نتایج پژوهشهای دورن و 
همكاران )2007(، هلیول و هوانگ )2008(، آت )2011( و گروئن و كالسن )2011( كه اثر 
مثبت و معنادار حكمروایی )یا مفاهیم نزدیك به آن همچون كیفیت دولت، كیفیت دموكراسی 
و  زندگی  از  رضایت  همچون  آن  مشابه  مفاهیم  )یا  زندگی  كیفیت  بر  اقتصادی(  آزادی  و 
بر  قانون«  متغیر »حاكمیت  اثر مهم  خوشبختی( را گزارش كرده اند، همسو است. همچنین 
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كیفیت زندگی، كامالً همسو با نتیجه پژوهش نیكولووا )2015( است.
با توجه به قدرت تبیین باالی حاكمیت قانون برای كیفیت زندگی شهری، مطالعه ابعاد 
حاكمیت قانون از منظر بانك جهانی می تواند راهگشای خوبی برای بهبود كیفیت زندگی 

قوانین  به  كارگزاران  اعتماد  »میزان  به  قانون  منظر، حاكمیت  این  از  باشد.  ایران  در  شهری 
جامعه و تبیعت آنها از این قوانین اطالق می شود و ابعادی همچون كیفیت اعمال قراردادها، 
حقوق مالكیت، نیروی پلیس و دادگاهها، قابلیت پیش بینی احكام قضایی و احتمال وقوع 
جرم و خشونت را شامل می شود«. حاكمیت قانون درواقع موفقیت كشورها در ایجاد محیطی 
است كه در آن، قوانین منصفانه و قابل پیش بینی شرایطی را برای میان كنشهای اقتصادی و 
اجتماعی فراهم می كنند و حقوق مالكیت افراد به رسمیت شناخته شده و مورد محافظت 
قرار می گیرد. با توجه به تعریف بانك جهانی از حاكمیت قانون )كه مبنای سنجش شاخص 
حاكمیت قانون قرار گرفته است( و رابطه قوی و معنادار حاكمیت قانون با كیفیت زندگی 
شهری، می توان دریافت كه دستیابی به كیفیت زندگی شهری در تمامی نقاط جهان بدون 
نتیجه  نیست. درواقع  امكان پذیر  افراد  مالكیت  توانمند و حافظ حقوق  نظام قضایی  وجود 
بر كیفیت  اعمال قوانین  باالی حوزه های قضایی و  اثرگذاری  از  این پژوهش حاكی  نهایی 
زندگی شهری،  كیفیت  افزایش  در  مهم  اقدامات  از  یكی  بنابراین  است.  زندگی شهروندان 
افزایش احترام مدیریت شهری به حقوق مالكیت افراد بر امالك و داراییهای آنان است. افزون 
بر آن نظام قضایی و سایر نهادها موظف به ایجاد زمینه ای برای اعتماد شهرندان به قانون و 
تبعیت آنان از قوانین، استقرار دادگاههای منصفانه و قابل پیش بینی و كاهش احتمال وقوع 
خشونت و جرم است. این اقدامات زمینه را برای میان كنشهای اسان تر اجتماعی و اقتصادی 
زندگی  كیفیت  آن  در  كه  می شود  محیطی  ایجاد  به  منجر  و  ساخته  فراهم  شهروندان  در 

شهروندان افزایش خواهد یافت.
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