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یکــی از مهمتریــن چالشهــای هــر حکومــت ،حفــظ و ارتقــای اعتمــاد عمومــی
بــرای رســیدن بــه نظــم و امنیــت حقوقــی و در نهایــت ،حکمرانــی مطلــوب اســت .از یــک
ســو ،اعتمــاد عمومــی ،یکــی از شــاخصهای مهــم ســنجیدن میــزان دموکراســی در یــک
جامعــه اســت .بــر ایــن اســاس ،اعتمــاد عمومــی بــه کارگــزاران نظــام سیاســی و نظــام
اداری نیــز در نهایــت منجــر بــه بهبــود عملکــرد کلــی نظامهــای یادشــده خواهــد شــد.
از ســوی دیگــر ،ســامت اداری ،یکــی از مفاهیــم بنیادیــن در مباحــث مدیریــت دولتــی نویــن و
حقــوق اداری اســت کــه بــر اســاس آن ،نظــام اداری بایــد از یــک ســری ویژگیهــا و اصولــی
برخــوردار باشــد تــا بتــوان آن را نظــام اداری ســالم تلقــی کــرد .عواملــی چنــد ســبب میشــود
تــا نظــام اداری بــه طــور صحیــح بــه کارکردهــای خــود بپــردارد و در نتیجــه ،اعتمــاد عمومــی
بــه نظــام اداری محقــق گــردد .ایــن عوامــل کــه در ایــن پژوهــش بررســی شــدهاند ،عبارتنــد از:
پاســخگویی ،مشــارکت ،شــفافیت و دولــت الکترونیــک .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه
در نظــام اداری ایــران ،برخــی شــاخصهای یادشــده در قوانیــن ،مقــررات و آییننامههــای دولتــی
پیشبینــی شــدهاســت ،امــا تــا تحقــق کامــل عناصــر نظــام اداری ســالم فاصلــه وجــود دارد.
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تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه مثابــه ابــزار
ارتقــای ســامت نظــام اداری ایــران

مقدمه
اعتمــاد بــر نوعــی انتظــار اســتوار اســت .تخطــی از ایــن انتظــارات ،اعتمــاد را مخــدوش میســازد.
بیاعتمــادی وقتــی ایجــاد می-شــود کــه بدگمانــی بــروز کنــد .بــر ایــن اســاس ،اعتمــاد عمومــی
بــه ایــن معناســت کــه عامــه مــردم انتظــار دارنــد مقامهــا و کارکنــان ســازمانهای دولتــی بــا
اقدامــات خــود در تعامــل بــا عامــه بــه انتظــارات آنهــا پاســخ مثبــت دهنــد .در ایــن تعامــل ،نوعــی
بیاطمینانــی و ناآشــنایی بــا شــیوه انجــام شــدن امــور در ســازمانهای دولتــی وجــود دارد .بــه
عبــارت دیگــر ،اعتمــاد عمومــی یعنــی انتظــار مــردم از دریافــت پاســخ مطلــوب متولیــان امــور عمومــی
1
بــه خواستههایشــان.
همــه دولتهــا بــا هــر نــوع ماهیتــی ،ناگزیرنــد در برابــر رابطــه بیــن خــود و شــهروندان حســاس
باشــند؛ 2زیــرا اعتمــاد عمومــی بــرای هــر نظــام سیاســی اهمیتــی بســزا دارد .اجــرای خطمش ـیهای
عمومــی بــه همراهــی و همــکاری اثربخــش شــهروندان نیــاز دارد کــه ایــن همراهــی و همــکاری بــا
3
وجــود اعتمــاد عمومــی عینیــت مییاب ـد.
روحیــه تفکــر ،اراده و عمــل مردمســاالرانه

طبیعــی اســت کــه دولتهــا از نظــر برخــورداری از
بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد و بــه طــور طبیعــی نســبت بــه اهــداف ،منافــع و تقاضاهــای عمومــی
حساســیتهای متفاوتــی دارنــد .بــه هــر حــال ،درك واقعیتهــا و الزامــات برخــورد بــا شــهروندان و
اندیشــیدن تمهیــدات الزم بــرای پاســخگویی مؤثــر بــه تقاضاهــای عمومــی را میتــوان از جملــه
5
چالشهــای اساســی همــه دولتهــای معاصــر قلمــداد کــرد.
ایــن نوشــتار ابتــدا مفهــوم اعتمــاد عمومــی را تبییــن و ســپس آثــار ســلب اعتمــاد عمومــی را بــر
نظــم حقوقــی و امنیــت انســانی بررســی میکنــد تــا در نهایــت ،راهکارهــای پیشــنهادی بــرای ارتقــای
اعتمــاد عمومــی و ترمیــم امنیــت حقوقــی جامعــه عرضــه شــود .بــر همیــن اســاس ،پرســش اصلــی
ایــن نوشــتار ،چیســتی مفهــوم اعتمــاد عمومــی و آثــار ســلب آن بــر امنیــت حقوقــی جامعــه اســت.
اعتمــاد عمومــی نســبت بــه دولــت بــرای مدیــران ،کارکنــان و کارگــزاران هــر نظــام سیاســی
اهمیــت دارد؛ زیــرا در پشــتیبانی و اجــرای خطمش ـیهای عمومــی و همراهــی و همــکاری اثربخــش
 .1داناییفــرد ،حســن ،اعتمــاد بــه دولــت؛ «بازتــاب عملکــرد سیســتم خدمــات عمومــی» ،فصلنامــه مدیریــت و
توســعه ،1381 ،شــماره  ،13ص .13
 .2داناییفــرد ،حســن ،علیرضــا حســنزاده و ســمیه نصراللهــی« ،واکاوی ســازوکارهای کلیــدی تقویــت اعتمــاد

عمومــی بــه دولــت :پژوهشــی ترکیبــی» ،مجلــه پژوهشهــای راهبــردی سیاســت ،1393 ،شــماره  ،8ص .۱۰۲

 .3جابرانصــاری ،محمدرضــا و ســید مهــدی الوانــی« ،راهکارهــای ارتقــای اعتمــاد عمومــی بــه ســازمانهای

دولتــی» ،مجلــه علمــی ـ پژوهشــی مطالعــات قــدرت نــرم ،ســال ششــم ،1395 ،شــماره  ،15صــص ۲ـ.۴
زاده و نصراللهی ،پیشین ،ص .۱۰۲
 .4داناییفرد ،حسن 
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شــهروندان نقــش محــوری ایفــا میکنــد .پرســش مهمــی کــه پیــش میآیــد ،ایــن اســت کــه چــه
عواملــی موجــب میشــود مــردم بــه نظــام سیاســی و نهادهــای آن اعتمــاد کننــد؟
یکــی از مهمتریــن عوامــل ،شــیوه عملکــرد بوروکراســیهای دولتــی اســت تــا مشــخص ســازد
چــه گونــه عملکــرد نظــام اداری در جلــب اعتمــاد عمومــی میتوانــد در نــوع نگــرش مــردم نســبت
بــه حاکمــان سیاســی مؤثــر باشــد .ســازمانهای دولتــی ،ابــزار اجــرای خواســتههای زمــامداران
و سیاســتهای کالن شــکلگرفته در بســتر نظــام سیاســی هســتند .بــه همیــن علــت ،عملکــرد
بوروکراس ـیهای عمومــی در زمینههــای مختلــف ،اصلیتریــن شــاخصی اســت کــه مــردم بــا اســتناد
بــه آن در مــورد میــزان قابلیتهــا و ســطح کفایــت یــک حکومــت بــه قضــاوت مینشــینند .فســاد
رهبــران بوروکراتیــک (مدیــران ســازمانهای دولتــی) و ناشایســتگی اخالقــی آنهــا ،عملکــرد نامناســب
دولــت در زمینههــای مختلــف ،تطابــق نداشــتن انتظــارات روزافــزون عامــه مــردم بــا عملکــرد دولــت،
ضعــف نظــام خدمــات عمومــی و کارکــرد نامطلــوب و دفاعناپذیــر بوروکراســیها از جملــه عوامــل
1
بیاعتمــادی مــردم نســبت بــه حکومتهاســت.
اصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،دولــت را بــه صراحــت ،موظــف بــه ایجــاد
نظــام اداری صحیــح و حــذف تشــکیالت غیــر ضــروری دانســته اســت .در همیــن راســتا ،تالشهــای
مســتمر و متعــددی از جانــب مقامهــا و مســئوالن مربــوط بــرای اصــاح و کارآمدتــر شــدن ســاختار
دولــت بــه عمــل آمــده اســت .بــا ایــن حــال ،دولــت بــا وجــود تالشهــای زیــاد نتوانســتهاســت بــه
2
صــورت هدفمنــد ،ایــن اصــل را محقــق ســازد.
پرســش اصلــی در ایــن پژوهــش آن اســت کــه ارتقــای اعتمــاد عمومــی چــه گونــه بــر بهبــود
عملکــرد نظــام اداری مؤثــر اســت؟ روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی و تحلیلــی اســت و
در گــردآوری منابــع از روش کتابخانــهای اســتفاده شــده اســت.

گفتار اول ـ مفهومشناسی و مبانی نظری
بند اول ـ اعتماد عمومی

ن میدهــد کــه تعریفــی مــورد
بررســی ادبیــات موجــود در زمینــه اعتمــاد و اعتمــاد عمومــی نشــا 
 .1زاهــدی ،شمسالســادات و محمــد خانباشــی« ،از اعتمــاد عمومــی تــا اعتمــاد سیاســی (پژوهشــی پیرامــون
رابطــه اعتمــاد عمومــی و اعتمــاد سیاســی در ایــران)» ،فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت
در ایــران ،دوره بیســت و پنجــم ،1395 ،شــماره  ،4ص .77
 .2یعقوبــی ،نورمحمــد و حلیمــه یوســفی طبــس« ،ســامت نظــام اداری بــا رهیافــت اجرایــی شــدن سیاس ـتهای
کلــی نظــام اداری؛ مطالعــه تأثیــر توســعه دولــت الکترونیــک بــر ارتقــای ســامت نظــام اداری از دیــد
کارکنــان دانشــگاه بیرجنــد» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال دوم ،1395 ،شــماره  ،7ص .114
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اجمــاع از معنــای ایــن واژه وجــود نــدارد .بــا ایــن حــال ،در تعریفهایــی كــه از اعتمــاد ارائــه شــده اســت،
آن را عمومـاً انتظــار رفتارهــای صادقانــه و بــدون منفعتجویــی از دیگــران میداننــد .در واقــع ،اعتمــاد را
میتــوان نوعــی انتظــار نتایــج مثبــت دانســت كــه یــك طــرف میتوانــد بــر مبنــای اقــدام مــورد انتظــار
1
طــرف دیگــر ،در تعاملــی كــه ویژگــی اصلــی آن ،اطمینــان نداشــتن اســت ،دریافــت كنــد.
وقتــی ســخن از اعتمــاد عمومــی بــه میــان میآیــد ،بــه ایــن معنــی اســت کــه عامــه مــردم انتظــار
دارنــد مقامهــا و کارکنــان ســازمانهای دولتــی بــا اقدامــات خــود در تعامــل بــا عامــه کــه در ایــن
تعامــل ،نوعــی بیاطمینانــی و ناآشــنایی بــا شــیوه انجــام شــدن امــور در ســازمانهای دولتــی وجــود
دارد ،بــه انتظــارات آنهــا پاســخ دهنــد 2.بــه عبــارت دیگــر ،اعتمــاد عمومــی یعنــی انتظــار مــردم از
3
ـی بــه خواســتههای آنــان.
دریافــت مثبــت پاســخ متولیــان امــور عمومـ 
پــس ایــده اصلــی اعتمــاد ،نوعــی انتظــار اســت كــه تخطــی از آن ،اعتمــاد را مخــدوش میســازد.
بــر همیــن اســاس ،اعتمــاد عمومــی نیــز بــاور مــردم نســبت بــه رفتارهــا و اقدامــات خاصــی اســت
كــه انتظــار دارنــد از دولــت ببیننــد 4.اعتمــاد عمومــی ،ماهیتــی جامعهشــناختی دارد و آن را در
عرصههــای اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی جامعــه میتــوان رصــد كــرد 5.اعتمــاد عمومــی ،حاصــل
بــاور افــراد بــه توانمنــدی آنــان در اثرگــذاری بــر فراگــرد توســعه سیاســی اســت و بــه تصــور آنــان از
مراتــب پاس ـخگویی و حســابدهی دولــت اشــاره دارد 6.پــس اعتمــاد عمومــی یعنــی انتظــار عمــوم از
7
دریافــت مثبــت پاســخ بــه خواستههایشــان از طــرف متولیــان امــور عمومــی.
کریستیانسن و همکاران وی نیز این موارد را ناظر بر اعتماد عمومی به دولت دانستهاند:
 .1اعتماد عمومی به دولت ،خاصیتی ُمسری دارد و از نهادی به نهاد دیگر دولتی سرایت میکند.
 .2متغیرهــای سیاســی و فرهنگــی ،از بیشتریــن تأثیــر بــر رونــد اعتمــاد عمومــی بــه دولــت
ـدرس،
 .1نــک :داناییفــرد ،حســن« ،طراحــی و تبییــن مــدل اعتمــاد عمومــی» ،رســاله دكتــری ،دانشــگاه تربیــت مـ ّ
.۱۳۸۲
2-Christiansen, T. & P. Laegreid, “Trust in Government: The Relative Importance of Service Satisfaction Political
Factors and Demography”, PublicPerformance and Management Review, 2004, Vol. 28, No. 4, p.p. 6_8

 .3نــک :الوانــی ،ســید محمــد و حســن داناییفــرد« ،مدیریــت دولتــی و اعتمــاد عمومــی» ،دانــش مدیریــت،۱۳۸۰ ،
شــماره .۵۵
4-Luhmann, N., Trust and Power, NewYork: Chichester, John Wiley & Sons Inc, 1979.
5-Nye, J. S. & P. D. Zelikow, Conclusions: Reflections, conjectures and puzzles, Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1997
6-Belanger, E. & R. Nadeau, “Political trust and the vote in multiparty elections: The Canadian Case”, European
Journal of Political Research, 2005, Vol. ?, No. 44
7-DanaeeFard, H. & A. AnvaryRostamy, “Promoting Public Trust in Public Organizations: Explaining the Role of
Public Accountability”, Journal of Public organization review, 2007, Vol, No. 7, p. 9
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برخــوردار هســتند .در ایــن میــان ،رضایــت عمومــی از نظــام مردمســاالری حاکــم بــر تفکــر و عمــل
دولــت ،مهمتریــن متغیــر اســت.
 .3اعتمــاد بــه دولــت میتوانــد تابعــی از عوامــل مردمشــناختی همچــون ســن ،تحصیــات و
1
شــغل نیــز باشــد.
اعتمــاد ،پیشــزمینهای بــرای مشــارکت سیاســی و تالشهــای مبتکرانــه و آمادگــی بــرای پذیــرش
فناوریهــای جدیــد اســت.اعتماد از پایههــای اصلــی مشــارکت اســت و کاهــش آن ،زمینــه را بــرای
2
رشــد انحرافــات و افزایــش جــرم ،نابســامانی و بینظمــی در جامعــه فراهــم میســازد.
ســطح اعتمــاد ،تعیینکننــده بســیاری از تفاوتهــا در پیشــرفت اقتصــادی بیــن کشورهاســت.
امــور بــه ویــژه

اعتمــاد عمومــی بــر میــزان مشــارکت عامــه بــرای کمــک بــه دولــت در انجــام
مالیاتدهــی و همــکاری بــا بخــش عمومــی اثــر میگــذارد .اعتمــاد ،نقــش روابــط غیــر رســمی را ایفــا
میکنــد و منجــر بــه نوعــی وابســتگی شــدید بــه قوانیــن ،رویههــای رســمی ،مقــررات و قانونگرایــی
شــدید میشــود .اعتمــاد شــهروندان بــه وزارتخانههــا و ســازمانهای خدمــات عمومــی تابعــه و
دیگــر نهادهــای سیاســی ،پشــتیبانی شــهروندان از آنهــا را فراهــم میکنــد و موجــب میشــود
3
شــهروندان تقاضاهــای خــود را از آنهــا بــه صــورت معقوالنــه مطــرح کننــد.
جــورج زیمــل معتقــد اســت بــدون اعتمــاد عمومــی افــراد نســبت بــه یکدیگــر ،جامعــه تجزیــه
میشــود .بنــا بــر ایــن ،اعتمــاد ،یکــی از مهمتریــن نیروهــای انسجامبخشــی جامعــه اســت 4.بــه
عقیــده تومــاس هابــس ،اعتمــاد ،زندگــی را آســانتر و امنتــر میکنــد .اعتمــاد عمومــی ،همبســتگی
مثبتــی بــا اقتصــاد ســالم دارد .اعتمــاد بیــن دولــت و ملــت ،هزینــه کنترلهــای اضافــی را پاییــن
5
م ـیآورد و عــاوه بــر مزایــای اجتماعــی ،منافــع اقتصــادی نیــز بــه دنبــال دارد.

بند دوم ـ نظام اداری

نظــام اداری را میتــوان بــه عنــوان یــک دســتگاه حاکمیتــی مرتبــط بــا بدنــه مردمــی کشــور در
نظــر گرفــت کــه از حیطــه نفــوذ و اثرگــذاری بســیار وســیع و عمیقــی برخــوردار اســت .مهمتریــن
1-Ibid, p.p. 6_8.

 .2قلیپــور ،آریــن و علــی پیراننــژاد« ،ارتقــای اعتمــاد عمومــی و دموکراســی الکترونیکــی :تبییــن نقــش دولــت

الکترونیــک» ،فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت در ایــران ،دوره دوازدهــم ،1387 ،شــماره 1
(پیاپــی) ،صــص  ۲۳۴و .۲۳۵

 .3داناییفــرد ،حســن ،اعتمــاد عمومــی بــه ســازمانهای دولتــی ،طراحــی مدلــی بــرای تقویــت اعتمــاد

عمومــی نســبت بــه مدیریــت دولتــی ،پیشــین ،ص .۳۲
 .4قلیپو ر و پیراننژاد ،پیشین ،ص .۲۳۶
 .5همان ،ص .۲۳۹
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تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه مثابــه ابــزار
ارتقــای ســامت نظــام اداری ایــران

کارکــرد ایــن نظــام را میتــوان در تنظیــم همــه فعالیتهــا بــرای رســیدن بــه هدفهــای از پیــش
طراحیشــده دولتهــا خالصــه کــرد .در حقیقــت ،تمامــی تصمیمهــا و برنامههــای سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی دولــت یــا نظــام سیاســی حاکــم بــدون پشــتیبانی نظــام اداری
تحققپذیــر نیســت .امــروزه ،یکــی از مهمتریــن وجــوه تمایــز کشــورهای توســعهیافته و در حــال
توســعه ،ویژگیهــای نظــام اداری و مدیریتــی آنهاســت .بنــا بــر ایــن ،بخــش عمــدهای از توســعه و
1
پیشــرفت هــر کشــوری بــه کارآیــی و اثربخشــی مدیریــت و نظــام اداری آن وابســته اســت.
نظــام اداری ،یکــی از پیچیدهتریــن ســطوح در سیســتمهای بــاز اســت .منابــع انســانی ،ســتونهای
اصلــی تصمیمگیــری در هــر نظامــی هســتند .در واقــع ،هیــچ نظامــی بــدون وجــود منابــع انســانی
تحقــق نمییابــد .برخــی از شــاخصهای نظــام اداری صحیــح عبارتنــد از :تحقــق اهــداف ســازمانی از
طریــق نظــام اداری ،ســطح بهــرهوری بــاال ،رضایــت اربــاب رجــوع ،ســامت اداری و مالــی ،بــاال بــودن
2
ســطح رضایــت شــغلی کارمنــدان ،ســرعت در انجــام امــور و نبــود اختــال در انجــام وظایــف.
بــه طــور کلــی ،میتــوان گفــت کــه نظــام اداری ،ماشــین اجرایــی دولــت بــه حســاب میآیــد کــه
بــا هــر ســه قــوه مرتبــط اســت و ایــن ماشــین اجرایــی ،موتــور چهارگانـهای (قوانیــن و مقــررات ،ســاختار
3
تشــکیالتی ،سیســتمها و روش و ســاختار منابــع انســانی) بــرای ایفــای نقــش خــود در اختیــار دارد.
نظامهــای سیاســی در جهــان همــواره از گذشــتههای دور بــه تحــول اداری توجــه نشــان دادهانــد ،امــا
ایــن امــر از اوایــل قــرن بیســتم میــادی بــه خصــوص از دهــه  1980بــه بعــد در کانــون توجــه کشــورها
بــه ویــژه کشــورهای غربــی قــرار گرفتــهاســت .ایــن تحــول در کشــورهای غربــی بــر اســاس ســاختارهای
سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی تعقیــب میشــد و آن کشــورها همــواره تــاش میکردنــد کــه
دیگــر کشــورهای جهــان نیــز نظامهــای اداری را بــر اســاس همــان الگوهــا اصــاح و تغییــر کننــد کــه
4
کشــورها نیــز بــا فــراز و نشــیبهایی بــه اصــاح و تغییــر نظامهــای اداری خــود دســت زدنــد.

بند سوم ـ سالمت اداری

ســامت اداری ،وضعیتــی اســت کــه همــه عوامــل ســازمان قابلیــت تأمیــن اهــداف آن را بــه طــور
مطلــوب داشــتهباشــند و میتواننــد انحــراف از هنجارهــای اداری و قانونــی و موانــع اهــداف ســازمانی
 .1باقیــان ،مرتضــی« ،نظــام اداری کشــور؛ چالشهــا و راهکارهــای تحــول» ،گــزارش پژوهشــکده مطالعــات
راهبــردی ،1395 ،ص .10

2-Abbaszadeh shahri, tahereh, “Pathology of administretive system to codify organizational values appropriate in gas
company of north khorasan, yaer 91-92”, international journal of academic research in business and social sciences,
2013, Vol. ?, No. ?, p. 383

 .3میرسپاســی ،ناصــر« ،نگرشــی راهبــردی بــر نظــام اداری و توســعه» ،نشــریه فرآینــد مدیریــت و توســعه،1387 ،
شــماره  ،43ص .5
 .4احمــدی ،مســعود ،مدیریــت تحــول اداری (ســازمان) ،تهــران :ســازمان پژوهشهــای فرهنگــی ،چــاپ اول،
 ،1392ص .137
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را در زودتریــن فرصــت شناســایی کننــد و تدبیرهــای الزم و بههنــگام را بــرای رفــع آنهــا در نظــر
بگیرنــد .در یــک تعریــف ،ســامت اداری بــه دوام و بقــای ســازمان در محیــط خــود و ســازگاری بــا آن،
ارتقــا و گســترش توانایــی خــود بــرای ســازش بیشتــر اشــاره دارد 1.ســازمان ســالم ،ســازمانی اســت
کــه در مبادلــه اطالعــات بــه دســت آمــده نســبت بــه اهــداف ســازمان ،یگانگــی و تعهــد وجــود دارد.
حمایــت داخلــی و تــرس از آزادی و تهدیــد را فراهــم مـیآورد؛ زیــرا تهدیــد بــه ارتبــاط خــوب و ســالم
آســیب میرســاند ،قابلیــت انعطــاف را کاهــش میدهــد و بــه جــای عالقــه بــه کل نظــام ،حفاظــت از
2
خــود را تحریــک میکنــد.
این ویژگیها را برای سازمان سالم برشمردهاند:
 .1کارکنــان نســبت بــه ســازمان احســاس تعلــق دارنــد و عالقهمندنــد نظرهــای خــود را در مــورد
مشــکل بیــان کننــد؛ زیــرا نســبت بــه حــل آنهــا بــا خوشبینــی اقــدام میشــود؛
 .2تشــریک مســاعی بــه صــورت آزاد و داوطلبانــه صــورت میگیــرد .کارکنــان آمــاده هــر گونــه
همــکاری و کمــک ســازنده بــرای تحقــق اهــداف هســتند و تــاش زیــادی میکننــد؛
 .3هــر گاه بحرانــی ،مؤسســه را تهدیــد کنــد ،بــرای رفــع آن بــا یکدیگــر متحــد میشــوند و خــود
را موظــف بــه رفــع بحــران میداننــد؛
 .4انتقــاد گروهــی بــرای پیشــرفت کار بــه طــور عــادی انجــام میگیــرد .صداقــت در رفتــار کامـاً
مشــهود اســت و کارکنــان نســبت بــه یکدیگــر احســاس احتــرام و تعلــق دارنــد و خــود را تنهــا احســاس
نمیکننــد .کارکنــان کامـ ً
ا تحــرک دارنــد .بــر اســاس انتخــاب و عالقــه خــود در فعالیتهــا مشــارکت
3
میکننــد و حضــور در مؤسســه برایشــان مهــم و لذتبخــش اســت.

گفتار دوم ـ عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی
در دنیــای امــروز ،اعتمــاد ،الزمــهای بــرای بــه دســت آوردن حداقلهــای زندگــی مــدرن اســت و
برقــراری آن ،نوعــی اجبــار محســوب میشــود .از ســوی دیگــر ،شکســتن اعتمــاد ،عــوارض حداکثــری
را بــرای روابــط اجتماعــی و شــخصی فــرد بــه همــراه دارد و برقــراری مجــدد رابطــه را بســیار دشــوار
میســازد تــا آن جــا کــه فــرد ،خــود ،بــه تنهایــی قــادر بــه ترمیــم و تشــکیل مجــدد وضعیــت مطلــوب
نیسـت .ایــن در حالــی اســت کــه در دوره حاکمیــت ســنتها ،مختــل شــدن اعتمــاد ،عــوارض کمتــری
.1جاهد ،حسینعلی« ،سالمت سازمانی» ،مجله تدبیر ،1384 ،شماره  ،159ص .48

 .2عباسزاده ،میر محمد« ،حرفه معلمی و رضایت شغلی» ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،1370 ،شماره  ،1ص .58

 .3عالقهبنــد ،علــی« ،ســامت ســازمانی مدرســه» ،فصلنامــه مدیریــت در آمــوزش و پــرورش ،دوره ششــم،1378 ،
شــماره  ،21ص .14
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بــرای فــرد و جامعــه داشــت و خــأ آن نیــز بــا ســهولت بیشتــری و بــه دســت نزدیــکان پــر میشــد.
در نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،شــهروندان از جایــگاه واالیــی برخوردارنــد 1.در ایــن میــان،
بیاعتمــادی شــهروندان بــه ســازمانهای دولتــی ســبب کنارهگیــری آنهــا از حضــور در صحنههــای
سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی خواهــد شــد؛ زیــرا نارضایتــی مــردم از ســازمانهای دولتــی
ـری بیاعتمــادی بــه نظــام سیاســی میشــود و در گــذر زمــان ،بــه بیاعتنایــی شــهروندان
باعــث تسـ ّ
نســبت بــه همراهــی نظــام سیاســی در صحنههــای ملــی و بینالمللــی خواهــد انجامیــد .مطالعــات
نشــان میدهــد کــه بخــش اعظــم اصالحاتــی کــه در کشــورهای مختلــف بــا نظامهــای سیاســی
مختلــف صــورت گرفتــه ،بــر ایــن اســتدالل اســتوار اســت 2.در ایــن قســمت ،ســازوکارهای ارتقــای
اعتمــاد عمومــی بــه نظــام اداری را بیــان میکنیــم.

بند اول ـ پاسخگویی

 .1تعریف پاسخگویی
پاســخگویی عبــارت اســت از پذیــرش مســئولیت نتایــج و پیآمدهــای حاصــل از عملكــرد
دســتگاهها یــا مســئوالن آن و پاس ـخدهی شــفاف در قبــال وظایــف انجــام شــده و ناشــده بــه مــردم
و افــكار عمومــی نظیــر مراجعهكننــدگان ،سلســلهمراتب اداری ،نهادهــا و واحدهــای نظارتــی داخلــی
و بیرونــی دســتگاه مربــوط و اصحــاب رســانه .در واقــع ،پاس ـخگویی یکــی از ضرورتهــای کلیــدی و
از ارکان اصلــی مدیریــت دولتــی در وضعیــت کنونــی اســت و بــرای بهبــود عدالــت ،برابــری و اثربخشــی
مدیریــت دولتــی بــه کار مــیرود .اعتمــاد عمومــی شــهروندان بــه دولــت و ســازمانهای دولتــی از
3
پیآمدهــای پاســخگویی عمومــی اســت.
نیــز ضمــن طــرح مشــکالت ســازمانهای دولتــی ،پاســخگو نبــودن ایــن
برخــی اندیشــمندان 
ســازمانها را عامــل اصلــی بیاعتمــادی میداننــد .صاحبنظــر دیگــری ،پاســخگویی را علتالعلــل
4
ـت اعتمــاد عمومــی مســاوی بــا پاس ـخگویی اســت.
اعتمــاد عمومــی دانســته و مدعــی اسـ 
از مهمتریــن کارکردهــای پاســخگویی میتــوان بــه کنتــرل دموکراتیــک ،یکپارچگــی در اداره
عمومــی و تضمیــن اســتفاده صحیــح از منابــع عمومــی و بهبــود خدمــات و عملکــرد دولتــی اشــاره
کــرد کــه هــر ســه در کنــار یکدیگــر ســبب افزایــش مشــروعیت و اعتمــاد عمومــی میشــوند .در
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل سوم ،بندهای  9 ،8 ،2و .14
 .2داناییفرد ،حسن ،پیشین ،ص .۳
ش و فرهــاد زارعــی« ،تأثیــر پاســخگویی عمومــی بــر بهبــود اعتمــاد عمومــی
 .3شــهبازی مهــدی ،حســن درویــ 
شــهروندان» ،فصلنامــه مدیریــت ســازمانهای دولتــی ،ســال اول ،۱۳۹۱ ،شــماره  ،1ص .۵۴

 .4داناییفر د ،حسن ،چالشهای مدیریت دولتی در ایران ،تهران ،سمت ،1386 ،صص  ۸۵و .۸۶
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واقــع ،پاس ـخگویی عمومــی ماننــد پلــی عمــل میکنــد کــه شــکاف بیــن شــهروندان و نماینــدگان و
نیــز شــکاف بیــن ادارهکننــده و ادارهشــونده را از بیــن میبــرد و ســبب افزایــش مشــروعیت و اعتمــاد
1
میشــود.

 .2نقش پاسخگویی در نظام اداری

دنهــارت ( )۱۹۹۹مدعــی اســت کــه افــول در پاســخگویی بــه بیاعتمــادی منجــر میشــود.
رفتارهــای منفعتطلبانــه مدیــران و کارکنــان دولــت ،اعتمــاد عمومــی را مخــدوش میســازد .پــس
بــرای اینکــه مدیــران و کارگــزاران دولــت نشــان دهنــد کــه بــه منفعــت عامــه پایبندنــد ،بایــد
2
پاســخگویی را ســرلوحه کار خویــش قــرار دهنــد.
اکونــل معتقــد اســت پاســخگویی وقتــی تحقــق مییابــد کــه خدمــات عمومــی کارآمــد ،بــا
کیفیــت مطلــوب و قیمــت پاییــن عرضــه شــوند .قلیپــور و پیراننــژاد بــه نقــل از دنهــارت نوشــتهاند
کــه امــروزه بســیاری از مــردم بــه دولتهــا اعتمــاد ندارنــد؛ چــون بــه اعتقــاد آنهــا ،دولتهــا خــوب
ن رو ،حکومتهــا در تالشــند از طریــق بهبــود کارآیــی ،پاســخگویی و
عمــل نمیکننــد .از ایــ 
3
شــفافیت ،ایــن اعتمــاد را بهبــود بخشــند .بــه اعتقــاد دنهــارت ( ،)۲۰۰۲خطاهــای قضــاوت ،ناکارآمدی،
ضایعــات ،مالیاتهــای ســنگین ،مقــررات بیــش از حــد و حتــی شكســت در جنــگ ،دولتهــا را از
ریشــه نمیلرزانــد ،مگــر وجــود ایــن بــاور کــه عامــه مــردم تصــور کننــد حاکمــان و مدیــران دولتــی
بــه جــای توجــه بــه منفعــت مــوکالن و عامــه مــردم ،بــه منفعــت شــخصی خویــش میاندیشــند.
زمانــی کــه بــاور بــه پاس ـخگو نبــودن ســازمانهای دولتــی میــان مــردم فراگیــر شــود و بــرای مدتــی
طوالنــی تــداوم یابــد ،عامــه مــردم نــه تنهــا ایمــان خــود را نســبت بــه دولتمــردان ،بلكــه خــود نهــاد
دولــت نیــز از دســت خواهنــد داد .پــس ایمــان و وفــاداری عامــه مــردم اهمیــت دارد .اگــر عامــه
مــردم بــه نهادهــای دولتــی و افــراد منتخــب و منتصــب دولتــی ایمــان نداشــته باشــند ،در اجــرای
تصمیمهــای دشــوار بــه ویــژه تصمیمهایــی کــه مســتلزم ایثــار و فــداکاری اســت ،همــکاری نخواهنــد
کــر د.
 .1منوریــان ،عبــاس و همــکاران« ،بررســی رابطــه پاس ـخگویی عمومــی ،مشــارکت عمومــی و اعتمــاد عمومــی در

ســازمانهای دولتــی مناطــق  22گانــه شــهر تهــران» ،فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت در
ایــران ،دوره چهاردهــم ،۱۳۸۹ ،شــماره  ،3ص .256

 .2زاهــدی ،شمسالســادات ،محمــد خانباشــی و الهــام رضایــی« ،افزایــش اعتمــاد عمومــی بــر پایــه ارتقــای

فرهنــگ پاســخگویی» ،پژوهشنامــه مدیریــت اجرایــی ،ســال ســوم ،۱۳۹۰،شــماره  ،5ص .۸۰

3-O`Connell, L., “Program Accountability as a Emergent property: The Role of stakeholders a Program’s Feld”,
Public Administration Review, 2005, Vol. 65, Issue 1, p. 86

 .4قلیپور و پیراننژاد ،پیشین ،ص .۲۳۰
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اگــر کارکنــان دولتــی در تحقــق اراده مــردم مــورد اعتمــاد باشــند ،ســر زدن هــر گونــه رفتــار
منفعتطلبانــه از ســوی آنهــا اعتمــاد عمومــی را مخــدوش میســازد و ســبب از دســت رفتــن ایمــان
عمومــی بــه ســازمانهای دولتــی و ســپس خــود دولــت میشــود .بنــا بــر ایــن ،کارکنــان ،مدیــران
و کارگــزاران دولــت بــرای پایبنــدی بــه منفعــت عامــه و بازگردانــدن اعتمــاد شــهروندان بــه دولــت
بایــد پاســخگو باشــند و بهتریــن راه بــرای پاســخگو بــودن نیــز ایــن اســت کــه در عمــل پاســخگو
1
باشــند.
پاســخگویی عمومــی از نشــانههای اداره مــدرن و دموكراتیــك اســت .اگــر افــراد قدرتمنــد در
برابــر رفتارهــا ،اشــتباهها و تصمیمگیریهــای خــود بــه مــردم پاســخگو نباشــند ،مردمســاالری در
حــد حــرف و شــعار باقــی میمانــد .بنــا بــر ایــن ،پاس ـخگویی عمومــی بــه عنــوان یــك نهــاد ،مكمــل
2
مدیریــت دولتــی در حكومتــی مردمســاالر اســت.
در بیشتــر جوامــع انســانی ،پاســخگویی عمومــی از طریــق انتخابــات انجــام میشــود .در واقــع،
مــردم بــه نماینــدگان خــود در قــوه مقننــه ،ایــن اختیــار را میدهنــد كــه مدیــران سیاســی و كاركنــان
دولتــی را از طریــق ســازوكارهای نظارتــی و ممیــزی پاسـخگو ســازند .مدیــران سیاســی نیــز مأمــوران
فرودســت خــود را از راه سلســلهمراتب اختیــار و مســئولیت و همچنیــن دادگاههــای عمومــی و اداری،
3
در برابــر قانــون پاســخگو نگــه میدارنــد.
هــدف پاســخگویی بــه معنــای عــام آن ،همــان اطالعیابــی شــهروندان از چرایــی و چگونگــی
تصمیمهــا و اقدامــات مجریــان و کارگــزاران اســت .بــه نظــر آکوییــن ،پاس ـخگویی ســه هــدف عمــده
4
دارد:
هدف اول ـ ابزار کنترل دولت
بیشتــر دولتهــا در وضعیتــی حكومــت میکننــد کــه بایــد بــه تقاضاهــای روزافــزون شــهروندان
آگاه ،تشــكلها ،گروههــای ذینفــع ،نهضتهــای اجتماعــی ،مطبوعــات و وســایل ارتبــاط جمعــی
پاســخگو باشــند.
1-Denhardt, Robert B., «the future of public administration», public administration & management: an interactive
journal, 1999, Vol. 4, No. 2, p.p. 279ـ292
2-Bovens, M., “Analysinng and assessing public accountability; Paper presented at Accountable Governance: An
International Research Colloquium”, Queen’s University Belfast, October 2005, p.p. 20ـ22
3-Aucoin, P. & R. Heintzman, “The dialectics of accountability for performance in public management reform”,
International Review of Administrative Sciences, 2000, Vol. ?, No. 66, p. 45

 .4فقیهی ،ابوالحسن« ،نظامهای پاسخگویی در بخش دولتی ـ دیدگاه تطبیقی» ،فصلنامه مطالعات مدیریت،۱۳۸۰ ،
شماره  ،۴۴ص .۵۵
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هدف دوم ـ تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی
مهمتریــن جنبــه پاسـخگویی ایــن اســت کــه مــردم مطمئــن شــوند کارگــزاران در اســتفاده بهینــه
از منابــع ،از حــدود قوانیــن موضوعــه و ارزشهــای خدمــات عمومــی عــدول نكردهانــد .از ایــنرو،
نماینــدگان منتخــب مــردم در مجالــس قانونگــذاری بــر شــیوه اســتفاده از منابــع ملــی نظــارت
میکننــد.
هدف سوم ـ ابزاری برای بهبود خدمات دولتی
نظــارت بــر قــدرت و تضمیــن کاربــرد صحیــح منابــع عمومــی ،جنبههــای منفــی و تنبیهــی
پاســخگویی را بــه ذهــن تداعــی میکند.پاســخگویی بــه عنــوان ابــزار پیشــرفت و بهبــود مســتمر
خدمــات بــه جنبــه مثبــت خدمــات دولتــی اشــاره دارد .ایــن جنبــه از پاســخگویی نوعــی فرآینــد
1
یادگیــری نیــز تلقــی میشــود.
نتایــج یــک تحقیــق نشــان میدهــد اگــر بوروکراســی (نظــام اداری) بــه گونـهای طراحــی شــود کــه
سلســلهمراتب ســازمانی ،نظــام قوانیــن و مقــررات ،تخصصگرایــی و نظــام شایستهســاالری در ســطح
باالیــی از اثربخشــی و کارآیــی باشــند ،بــا میــزان پاسـخگویی (ســازمانی ،قانونــی ،حرفـهای و سیاســی)،
رابطــه معنــاداری خواهنــد داشــت .بــه عبــارت دیگــر ،میتــوان گفــت مؤلفههــای بوروکراســی در
افزایــش میــزان پاسـخگویی اثرگــذار اســت .امــکان اعمــال کنتــرل قضایــی از طریــق نهادهــای مســتقل
و بیطــرف بــر مأمــوران و دســتگاههای اداری الزمــه هــر گونــه تصمیمگیــری در زمینــه مســائل
اقتصــادی از ســوی دولــت اســت 2.بیــن پاســخگویی و اعتمــاد ،رابطــهای دوســویه وجــود دارد .نبــود
3
حساســیت و پاســخگویی ،اعتمــاد عمومــی را نســبت بــه خدمــات عمومــی مخــدوش میکنــد.

بند دوم ـ مشارکت

تاریــخ حیــات انســان ،تاریــخ همــكاری و ســتیز اســت .زمانــی كــه نخســتین بــار انســان دریافــت بــا
تجمیــع تــوان خــود بــا دیگــران میتوانــد بــر مشــكالت فایــق آیــد ،مشــاركت زاده شــد .دموكراسـیهای
اولیــه دنیــا همچــون دموكراســی آتــن ،تبلــور مشــاركت شــهروندان در تعییــن سرنوشــت خــود بــود.
امــروزه مشــاركت در بســتر جامعــهای دموكراتیــك و مدنــی ،صورتــی نهادینــه بــه خــود میگیــرد.
مشــاركت نهادینهشــده در ســه بســتر جامعــه مدنــی ،شــهروندی و دموكراســی شــكل گرفتــه اســت.
 .1زاهدی و خانباشی ،پیشین ،ص .۴۶
 .2قــاری ســیدفاطمی ،ســیدمحمد ،حقــوق بشــر در جهــان معاصــر ،درآمــدی بــر مباحــث نظــری ،مفاهیــم ،مبانــی و

قلمــرو و منابــع ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه شــهید بهشــتی ،1382 ،ص .25

 .3صبحــی ،الهــه و همــکاران« ،نقــش نظــام اداری در ارتقــای نظــام پاس ـخگویی (مــورد مطالعــه :ادارات کل اســتان
تهــران)» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1397 ،شــماره  ،17ص .27
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تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه مثابــه ابــزار
ارتقــای ســامت نظــام اداری ایــران

 .1تعریف مشارکت
مشــارکت عمومــی را میتــوان میــزان آگاهــی و تمایــل مــردم بــرای دخالــت و اثرگــذاری بــر
خطمشــیهای عمومــی ،اداره امــور عمومــی و تعییــن سرنوشــت خــود و کشــور خــود بــه صــورت
جمعــی تعریــف کــرد 1.در واژهنامــه آكســفورد ،مشــاركت بــه عنــوان «عمــل یــا واقعیــت شــركت كــردن،
2
بخشــی از چیــزی را داشــتن یــا تشــكیل دادن» تعریــف شــده اســت.
یكــی از مؤسســات تحقیقاتــی ســازمان ملــل متحــد ،مشــاركت را چنیــن تعریــف میكنــد:
«كوشــشهای ســازمانیافته بــرای افزایــش كنتــرل بــر منابــع و نهادهــای نظمدهنــده در شــرایط
اجتماعــی معیــن از ســوی مــردم ،گروههــا و جنبشهایــی كــه تاكنــون از حیطــه اعمــال چنیــن
كنترلــی محــروم و مســتثنا بودهانــد 3».بــر مبنــای ایــن تعریــف ،همــه افــراد جامعــه حــق دارنــد در
تصمیمهــای اثرگــذار بــر سرنوشــت خــود مشــاركت داشــته باشــند .بــه گفتــه رابــرت دال ،دموكراســی،
4
فرصــت «مشــاركت واقعــی» را فراهــم میســازد.
تعامــل بیــن نهادهــای مدنــی بــا دولــت در فرآینــدی دموكراتیــك صــورت میگیــرد .محصــول
ایــن تعامــل ،دموكراســی مدرنــی اســت كــه خــود را بــه شــكل جمهــوری نشــان میدهــد كــه در آن،
ق هســتند و دولــت ،نماینــده و پاس ـخگوی شــهروندان اســت .از ایــنرو ،مشــاركت هــم
انســانها مح ـ 
5
دموكراســی را پدیــد مـیآورد و هــم محصــول آن اســت .فرآینــد مشــاركتپذیری ،معلــول چنــد عامــل
ـاركت یــا بــه تعبیــر دیگــر ،توســعه فرهنــگ مشــاركتی،
ـن مــداوم مشـ 
مهــم اســت کــه آمــوزش و تمریـ ِ
بنیادیتریــن عامــل تلقــی میشــود .در حقیقــت ،انتقــال بخشــی از اقتــدار حاكمیتــی و اختیــار
عمومــی از ســوی دولــت بــه شــهروندان ،در گــرو دركــی درســت و معتبــر از اهــداف منتــج از نظریــه
قــرارداد اجتماعــی و حــق حاكمیــت مــردم اســت.
اصــل شــهروندبنیادانه دیگــر،
از همیــن رو ،بایســته اســت كــه دولــت ،پیــش از توجــه بــه هــر
ِ
مرجــح دارد.
فرهنگســازی مشــاركتی و پرورشمنــش مشــاركتپذیر و شــخصیت مشــاركتجو را ّ
ـردم یعنــی فراهــم آوردن شــرایط الزم
پــس از آن ،بــه ایجــاد دو عامــل دیگــر در مشــاركتپذیری مـ 
كالن اقتصــادی و سیاســی اهتمــام ورزد.
بــرای اثرگــذاری و نظــارت شــهروندان بــر بــازار و برنامههــای ِ
تحقــق عوامــل ســهگانه یادشــد ه در گــر ِو توجــه بــه كرامــت انســانی اســت .ایــن نــوع طــرز تلقــی
ن و همکاران ،پیشین ،ص .۲۶۱
 .1منوریا 
 .2نک :زاکس ،ولفگانگ (ویراستار) ،نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه :فریده فرهی و وحید بزرگی ،تهران :مركز.1377 ،
 .3نــک :غفــاری ،غالمرضــا ،بررســی موانــع اجتماعــی ـ فرهنگــی مؤثــر بــر مشــاركت اجتماعــی ـ اقتصــادی ســازمانیافته
در جامعــه روســتایی ایــران :مطالعــه مــوردی روســتاهای شهرســتان كاشــان ،تهــران :مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات
اجتماعــی دانشــگاه تهــران.1380 ،
 .4نک :دال ،ر ،.درباره دموکراسی ،ترجمه :حسن فشاركی ،تهران :شیرازه.1378 ،
 .5منوریان و همکاران ،پیشین ،صص  ۲۶۰و .۲۶۱
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از انســان و حقهــای او ،ســنگ بنــای نظامهــای مردمســاالر بــه شــمار میآیــد .پیآمــد چنیــن
رفتارهــای مشــاركتپذیرانهای ،اعتمــاد و خوشبینــی مــردم بــه دولــت را فراهــم مــیآورد و ســبب
ایجــاد فضایــی همدالنــه میــان دولــت و شــهروندان و توســعهیافتگی سیاســی میشــود.
به این ترتیب ،دولت در روند حذف یا احیای حق مشاركت شهروندی نقشی مهم دارد.
بــه دیگــر ســخن ،اگــر دولــت صــاح بدانــد ،میتوانــد در مواقعــی نســبت بــه حــق بنیادیــن
مشــاركت مــردم كامـ ً
ا بــاز عمــل کنــد و از آن صیانــت كنــد یــا در شــرایطی دیگــر نســبت بــه شــیوه
مشــاركت بــا شــهروندان موضعــی متفــاوت بگیــرد و آن را بــه حالــت تعلیــق درآورد .حتــی گام را از
ایــن هــم فراتــر نهــد و بــه قطــع هــر گونــه تعامــل بــا مــردم متمایــل شــود .پــس بایــد اذعــان كــرد
كــه مرجعــی اثربخشتــر ،بهتــر و كارآمدتــر از خــود دولــت بــرای افزایــش میــزان مشــاركتپذیری
شــهروندان وجــود نــدارد .از نظــر ســازمان ملــل متحــد نیــز شــیوه حكمرانــی و ســلوك حكمرانانــی
نیكــوی «بِهزمــامداری/
را كــه بــا مشــاركتپذیری مــردم هــمآوا و همســاز هســتند ،بــا وصــف
ِ
1
بِهزمــامداران» یــا «حكمرانــی خــوب /حكمرانــان خــوب» نامبــردار شــده اســت.
افزایــش اعتمــاد عمومــی منجــر بــه افزایــش مشــارکت عمومــی میشــود و در جامعــهای کــه
مشــارکت عمومــی مــردم بــاال باشــد ،اعتمــاد عمومــی نیــز افزایــش پیــدا میکنــد 2.بــر عكــس ،زمانــی
كــه شــهروندان یــك جامعــه از اثرگــذاری مشــاركت خــود بــر تصمیمهــا و اقدامــات دولــت ناامیــد
شــوند و اعتمــاد خــود را بــه دولتمــردان از دســت بدهنــد ،جامعــه ،نخســت بــا پدیــدهای بــه نــام
«بحــران مشــاركت» و در نهایــت ،بــا «بحــران مشــروعیت» مواجــه میشــود .بنــا بــر ایــن ،یكــی از
دالیــل مشــاركت عمومــی را میتــوان ســطح بــاالی اعتمــاد عمومــی مــردم تلقــی كــرد .در ایــن
صــورت ،اعتمــاد عمومــی و مشــاركت عمومــی میتواننــد نوعــی رابطــه دوطرفــه بــا یكدیگــر داشــته
باشــند ،بــه ایــن معنــا كــه افزایــش اعتمــاد عمومــی منجــر بــه افزایــش مشــاركت عمومــی میشــود و
در جامع ـهای كــه مشــاركت عمومــی مــردم بــاال باشــد ،اعتمــاد عمومــی نیــز افزایــش پیــدا میكنــد.
3
بــه ایــن ترتیــب ،ایــن امــر كــه مشــاركت عمومــی حاصــل اعتمــاد عمومــی باشــد ،محتملتــر اســت.

 .2نقش مشارکت در نظام اداری

مشــارکت در نظــام اداری در دو ســطح قابــل تصــور اســت :مشــارکت کارکنــان نظــام اداری در
ســطح درونــی نظــام اداری و مشــارکت مــردم کــه جنبــهای از مشــارکت بیرونــی اســت
.
 .1رحمتاللهــی ،حســین و احســانآقا محمدآقایــی ،نگاهــی نــو بــه مبانــی حقــوق عمومــی (مفاهیــم و ارزشهــا)،
تهــران :شــرکت ســهامی انتشــار ،1400 ،چــاپ دوم ،صــص  98و .99
ن و همکاران ،پیشین ،ص .۲۶۱
 .2منوریا 
 .3همان ،صص  ۲۶۰و .۲۶۱

203

تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه مثابــه ابــزار
ارتقــای ســامت نظــام اداری ایــران

الف) مشارکت کارمندان در نظام اداری
مفاهیــم «مشــورت»« ،جماعــت» و «مشــارکت» در تصمیمگیریهــا ،در ارزشهــای اســامی و
ملــی ریشــههای عمیــق دارنــد .بــا ایــن حــال ،مشــارکت کارمنــدان در تصمیمگیریهــای اداری
بــرای شــکلگیری نظــام اداری مطلــوب در ایــران تازگــی دارد و پــس از آشــنایی بــا تحــوالت
غــرب در ســالهای اخیــر مطــرح شــده اســت .در حــال حاضــر ،مــاده  20قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری بــه مشــارکت کارمنــدان در تصمیمگیــری و مدیریــت مشــارکتی و اجــرای نظــام پیشــنهادها
اختصــاص یافتــه اســت .ایــن مــاده ،یکــی از نظامهــای نویــن اداری را شــرکت دادن کارمنــدان در
تصمیمگیریهــای و اجــرای نظــام پیشــنهادها معرفــی کــرده اســت« :دســتگاههای اجرایــی مکلفنــد
بــه منظــور ایجــاد انگیــزه و افزایــش کارآیــی و بهــرهوری از فکــر و اندیشــه و خالقیت کارمنــدان ذیربط
خــود ،ســازوکاری مناســب بــرای جلــب مشــارکت کارمنــدان و دریافــت پیشــنهادها و اثرگــذاری آنهــا
در تصمیمگیــری را فراهــم آورنــد .نظــام پیشــنهادها و نحــوه پرداخــت پــاداش بــر اســاس آییننامـهای
1
خواهــد بــود کــه بــا پیشــنهاد ســازمان بــه تصویــب هیئــت وزیــران میرســد».
اگــر برنامههــای مشــارکت بــا توجــه بــه وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی حاکــم بــر ســازمان بــه طــور
مناســبی انتخــاب شــود و بــه اجــرا درآیــد ،نتایــج مثبــت خــود را بــه ســرعت آشــکار میســازد .ایــن
برنامــه ،مجموعــهای از فعالیتهاســت کــه در زمینــه خاصــی از مشــارکت ماننــد نظــام پیشــنهادها،
2
گروههــای کنتــرل کیفــی و تیمهــای خودگــردان متمرکــز میشــوند.
نظــام پیشــنهادها شــامل تشــویق بــه پیشــنهاددهی کارکنــان بــه طــور فــردی یــا گروهــی و ارزیابی
بــرای بهبــود شــرایط و زمینههــای گوناگــون محیــط کاری بــا ارائــه بازخوردهــای مــادی و معنــوی
بــرای کارکنــان همــراه اســت .اســتقرار نظــام پیشــنهادها را بایــد از مصداقهــای بــارز تالشهایــی
دانســت کــه بــرای ایجــاد تحــول و بهبــود در ســازمانها طراحــی و اجــرا میشــوند .اطالعــات در
دســترس نشــان میدهــد تعــداد تالشهــای موفــق تحــول ســازمانی از تعــداد تالشهــای نــاکام و
3
نیمهتمــام کمتــر اســت.
ب) مشارکت مردم در نظام اداری
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران اصــوالً مشــارکتبنیاد اســت و در چنــد اصــل ،از
 .1میــرزاده کوهشــاهی ،نــادر و حســن رضایــی« ،نقــش مشــارکت شــهروندان و کارمنــدان در تصمیمگیریهــای اداری
مطلــوب» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1397 ،شــماره  ،17ص .15

مشبکی ،اصغر« ،جایگاه نظام مشارکت و بهرهوری سازمانی» ،مجله مدیریت دولتی ،1377 ،شماره  ،39ص .125
ّ .2

 .3رضاییمنــش ،بهــروز و جعفــر آهنگــران« ،عوامــل کلیــدی موفقیــت و طراحــی الگــوی آمادگیســنجی اســتقرار

نظــام پیشــنهادها در ســازمانهای دولتــی ایــران» ،فصلنامــه مطالعــات مدیریــت صنعتــی ،ســال یازدهــم،1392 ،
شــماره  ،31ص .128
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ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

ارزشهــای مردمســاالرانه و نقــش ســازنده مــردم در تعییــن راهبردهــا و اداره امــور جامعــه ســخن بــه
میــان آورده و آشــکارا یــا ضمنــی بــه مشــارکت شــهروندان در تصمیمگیریهــا و تعییــن سرنوشــت
1
در عرصههــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره کــردهاســت.
یکــی از راهکارهــای مشــارکت مــردم در نظــام اداری ،اســتفاده از ظرفیــت ســازمانهای مردمنهــاد
اســت .یــک ســازمان مردمنهــاد بــا ایجــاد حــس تعــاون ،گســترش ارتبــاط و زمینــه مشــارکت
شــهروندان در امــور اجتماعــی همچــون عنصــری شــتابدهنده ،کنشهــای جمعــی را تســریع
میبخشــد و بــا حضــور و فعالیــت ایــن تشــکلها میــان بخشهــای مختلــف جامعــه ،تعــادل و تــوازن
2
ایجــاد میشــود.
در مرحلــه اول ،ســازمانهای مردمنهــاد از طریــق آمــوزش شــهروندان ،فرهنگســازی ،ارزیابــی
قوانیــن و تهیــه اطالعــات تخصصــی الزم بــرای اســتفاده قانونگــذاران بــه منظــور اصــاح قوانیــن
میتواننــد نقــش ایفــا کننــد .در مرحلــه دوم ،ایــن ســازمانها میتواننــد بــه عنــوان شــاکی یــا
ذینفــع ،کارشــناس ،مطلــع و دســتیار دادگاه قــرار گیرنــد و از ایــن راه ،اهــداف اجتماعــی خــود را
محقــق ســازند .در مرحلــه ســوم ،ســازمانهای مردمنهــاد بــه عنــوان بــازوی اجتماعــی دادگاه بــر
اجــرای احــکام قضایــی و اصــاح فرآیندهــای اداری نظــارت میکننــد .تحقــق ایــن مــوارد ،پیآمدهــای
مطلوبــی در فرآینــد دادرســی اداری بــر جــای میگــذارد .اصــاح آیینهــای اداری ناکارآمــد ،ارتقــای
صحــت و کیفیــت آرای قضایــی ،پیشگیــری از تضییــع حقــوق عمومــی ،اصــاح و روزآمدســازی
قوانیــن ،ممانعــت از طــرح دعــاوی اداری واهــی ،کاهــش اطالــه دادرســی و اجــرای مؤثــر و کارآمــد
احــکام قضایــی ،اهدافــی هســتند کــه حضــور و مشــارکت ســازمانهای مردمنهــاد میتوانــد تحقــق
3
آنهــا را میســر ســازد.

بند سوم ـ نقش شفافسازی در نظام اداری

اصطــاح «شفافســازی» امــروزه زیــاد بــه کار مــیرود ،امــا بــه نــدرت بــا دقــت و موشــکافی
تعریــف میشــود .شفافســازی بــا عرضــه و دریافــت اطالعــات مرتبــط اســت کــه در حوزههــای
مختلــف بــه کار م ـیرود .در علــم سیاســت ،شفافســازی بــه ایــن معناســت کــه بــا اطالعاتــی کــه
دولــت در اختیــار شــهروندان میگــذارد ،بــه آنهــا امــکان میدهــد از کارهــای دولــت آگاه شــوند.
هــدف از شفافســازی ،اجــازه دادن بــه شــهروندان ،بــازار و گروههاســت تــا دیگــران را در قبــال
 .1میرزاده کوهشاهی و رضایی ،پیشین ،ص .20
 .2گلشـنپژوه ،محمودرضــا ،راهنمــای ســازمانهای غیــر دولتــی ،تهــران :مؤسســه فرهنگــی مطالعــات و تحقیقــات
بینالمللــی ابــرار معاصــر ،1386 ،ص .26

 .3قاســمی ،غالمعلــی و عــادل شــیبانی« ،نقــش ســازمانهای مردمنهــاد در دادرســی اداری» ،فصلنامــه حقــوق اداری،
ســال ششــم ،1398 ،شــماره  ،19ص .129
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سیاس ـتها و عملکردهایشــان پاس ـخگو نگــه دارنــد .بنــا بــر ایــن ،شفافســازی را میتــوان بــه منزلــه
اطالعاتــی دانســت کــه نهادهــا منتشــر میکننــد و ارزیابــی ایــن نهادهــا را آســانتر و روشــنتر
1
میســازند.
منظــور از شفافســازی امــور ،جریــان آزاد اطالعــات و وجــود وظایــف واضــح در ســازمانهای
بخــش عمومــی اســت .شفافســازی از ســویی ،موجــب پاســخگویی ایــن ســازمانها و از ســوی
دیگــر ،باعــث پاس ـخخواهی مــردم و شــهروندان میشــود .اگــر امــور و وظایــف شــفاف نباشــند ،افــراد
نمیتواننــد حسابکشــی کننــد .در واقــع ،پاســخگویی بــا شفافســازی و گزاشدهــی پابرجــا
میمانــد .تهیــه اطالعــات الزم بــرای مصرفکننــده بــا هــدف رســاندن وی بــه انتخــاب آگاهانــه
موجــب افزایــش شفافســازی در ارزیابــی عملکــرد می-شــود .شفافســازی ،اصطالحــی گســترده اســت
کــه بــر دسترســی آزاد بــه تصمیمگیــری و آزادی اطالعــات داللــت دارد و ابــزاری مجادلهانگیــز بــرای
2
حکمرانــی دموکراتیــک محســوب میشــود.
 .1لزوم دسترسی به اسناد و اطالعات اداری
حــق جسـتوجو و دسترســی بــه اطالعــات را میتــوان یکــی از ضروریتریــن عناصــر آزادی بیــان
دانســت .از دیگــر ســو ،مردمســاالری نیــز بــدون تضمیــن حــق آگاهــی نمیتوانــد متضمــن آینــدهای
روشــن باشــد .مشــارکت خالقانــه و آگاهانــه مــردم نیازمنــد داشــتن اطالعــات مفیــد از رونــد برگــزاری
انتخابــات ،عملکــرد مســئوالن ،پیشــینه کاری آنــان و مــوارد دیگــری از ایــن دســت اســت .در حــوزه
حقــوق اداری نیــز مشــارکت مــردم در امــور عمومــی جامعــه و اداره آن نیازمنــد داشــتن آگاهیهــای
الزم از نــوع مدیریــت ،عملکــرد ،دامنــه اختیــارات و وظایــف دســتگاههای مختلــف اجرایــی کشــور
اســت .تــا زمانــی کــه مــردم از وزارتخانههــا و مؤسســات عمومــی و نهادهــای دولتــی ،اشــخاص
عمومــی و مدیــران سیاســی ،اطالعــات مفیــد نداشــته باشــند ،نمیتواننــد خواهــان مشــارکت در اداره
امــور و نظــارت بــر عملکــرد آنــان باشــند.
حقــوق اداری نویــن ،ملــزم بــه رعایــت هنجارهــا و قواعــد جدیــدی اســت کــه در الزمالرعایــه بــودن
حقــوق شــهروندان ریشــه دارد و مطالعــه حقــوق اداری را دارای ابعــاد جدیــدی کــردهاســت .در دوران
معاصــر ،نظارهگــر ظهــور پارادایمهــای تازهرســتهای هســتیم کــه حقــوق اداری ،ملــزم بــه تطبیــق
دادههــای خویــش بــا ایــن قواعــد جدیــد اســت .در چارچــوب حقــوق اداری معاصــر ،نظــام اداری
صحیــح مبتنــی بــر احتــرام بــه حقــوق و آزادیهــای عمومــی بشــر ،رعایــت اصــل حاکمیــت قانــون،
 .1یزدانی زنوز ،هرمز« ،بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب» ،نشریه حقوق عمومی ،1388 ،شماره  ،5ص .50
 .2نک :پورعزت ،علیاصغر و همکاران« ،رابطه آگاهی شــهروندان از حقوق شــهروندی با پاسـخگویی و شفافیت
سازمان» ،نشــریه رفــاه اجتماعی ،1389 ،شماره .38
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مشــارکت شــهروندان ،نظــام عدالــت یــا عادالنــه و اداره مطلــوب اســت.

1

 .2سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
پــس از گذشــت هشــت ســال از تصویــب و ابــاغ قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات (تیــر
 )1396بــا هــدف دسترســی آزاد تمامــی شــهروندان بــه اطالعــات مؤسســات عمومــی و نیــز آن دســته
از مؤسســات خصوصــی کــه بــه خدماترســانی عمومــی مشــغول هســتند ،ســامانه انتشــار و دسترســی
آزاد بــه اطالعــات شــروع بــه کار کــرد .تعــدادی از نهادهــای عمومــی نظیــر شــورای نگهبــان و صــدا
و ســیما بــه دالیــل و بهانههــا یــا توجیههــای گوناگــون هنــوز بــه ایــن ســامانه ملحــق نشــدهاند.
محدودیــت دسترســی بــه اطالعــات بــه مراجعهکننــدگان بیرونــی ســازمانها محــدود نیســت ،بلکــه
شــامل خــود ســازمانها هــم میشــود کــه نظامــی چابــک و هماهنــگ بــرای تبــادل اطالعــات بیــن
واحدهــای مختلــف خــود ندارنــد .ایــن امــر بــه ناهماهنگــی درونــی میانجامــد و متخلفــان را قــادر
2
میســازد تــا از شــکاف اطالعاتــی میــان بخشهــای مختلــف بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد.

بند چهارم ـ نقش دولت الکترونیک

در آغــاز دهــه اول قــرن  ،21پیشــرفتهای فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات بــه ویــژه شــبکههای
جهانــی اینترنــت بــر ســاختار و شــیوه زندگــی مــردم در حوزههــای تجــارت ،بازرگانــی ،بانکــداری و
خدمــات عمومــی در برقــراری ارتباطــات و انتقــال اطالعــات در جهــان تأثیــری بســزا گــذارد .اکنــون
تعــداد بســیاری از افــراد میتواننــد روزانــه بــا شــبکه جهانــی اینترنــت یــا جهاننــگار بــه صــورت
شــبانهروزی و هفــت روز هفتــه ارتبــاط برقــرار کننــد .در یــک تعریــف ســاده ،دولــت الکترونیکــی یــا
دولــت یارانهپایــه عبــارت اســت از برقــراری ارتباطــات و انتقــال پــول ،کاالهــا و ارائــه خدمــات و انتقــال
اطالعــات فعالیتهــای دولتــی بــه صــورت بههنــگام و بــا اســتفاده از رایانــه توســط شــبکههای
ارتبــاط میانســازمانی و برونســازمانی .ایــن فعالیتهــا شــامل عملیــات خــودکار شفافســازی،
انتقــال رایانـهای پــول و مبادلــه رایانـهای دادههــا و فعالیتهــای عمومــی دیگــری اســت کــه در شــمار
فناوریهــا و وظایــف دولــت الکترونیــک قــرار میگیــرد ،ماننــد تهیــه گواهی-نامههــای رانندگــی یــا
صــدور گذرنامــه و شــماره ملــی ،تعویــض پالکهــای اتومبیــل و نقــل و انتقــال مالکیــت و معامــات
مربــوط بــه آن.

 .1جمشــیدی ،علیرضــا و پتفــت آریــن« ،حقــوق شــهروندی در پرتــوی آیینهــای نویــن اداری» ،مجلــه اخــاق زیســتی،
دوره ششــم ،1395 ،شــماره  ،21ص .30
 .2صادقی جقه ،سعید« ،شفافیت ،نظارت و کارآمدی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،1397 ،شماره  ،82ص .15
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تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه مثابــه ابــزار
ارتقــای ســامت نظــام اداری ایــران

رایانهســازی اطالعــات دولتــی عبــارت اســت از کاربــرد گســترده رایانــه در فعالیتهــای دولتــی و
اجــرای وظایــف ســازمانهای دولتــی .بــه طــور فشــرده ،مزایــای رایانهســازی فعالیتهــای دولتــی و
اداری عبارتنــد از:
 .1حذف کاغذبازی و بوروکراسی ،دیوانساالری اداری و نامهنگاریهای زاید دولتی؛
 .2سرعت بخشیدن به فعالیتهای اداری و انجام وظایف؛
 .3کاهش هزینهها و زمان اداری برای انجام فعالیتهای اداری؛
 .4کاهش هزینههای بایگانی دولتی و مدیریت اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی؛
 .5کاهش هزینههای نگهداری برای فضای بایگانی اداری به ویژه در مورد اسناد و مدارک؛
 .6کاهش بودجه فعالیتهای ستادی و پشتیبانی اداری دولتی؛
1
 .7افزایش بهرهوری کارکنان دولتی ،کارآیی و اثربخشی نظامهای اجرایی دولتی.
افزایــش بهــرهوری و تأثیــر آن بــر کارآیــی اقتصــادی ،مهمتریــن مزیــت ایجــاد دولــت الکترونیــک
اســت .دولتهــا میتواننــد بــا عرضــه اطالعــات مــورد نیــاز شــرکتها در مزایدههــا و مناقصههــای
دولتــی ،هزینههــای خــود را کاهــش دهنــد .از طــرف دیگــر ،بــا کاهــش نیــروی انســانی میتــوان
بــه کاهــش هزینههــا در ایــن بخــش و بــه انقبــاض دولــت کمــک کــرد .هزینههــای اطالعرســانی
کاغــذی و ایجــاد بایگانیهــای کاغــذی نیــز کــه بخــش عمــدهای از هزینــه دولتهاســت ،کاهــش
مییابــد .دولــت اســترالیا بــا اســتفاده از چنیــن تمهیداتــی توانســتهاســت هزینــه تمدیــد گواهینامــه
را از  7دالر بــه  2دالر کاهــش دهــد .بزرگتریــن شــرکت رایانــهای دنیــا ،مایکروســافت بــا حــذف
ارتباطــات کاغــذی توانســته اســت تنهــا در بخــش خدمــات منابــع انســانی 10 ،میلیــون دالر و بــا
2
حــذف گزارشهــای مالــی کاغــذی 150 ،میلیــون دالر در ســال  2000صرفهجویــی داشــته باشــد.
 .1بهبود فرآیندها در اداره الکترونیک
بهرهگیــری از تجهیــزات الکترونیــک بــا هــدف خودکارســازی فرآیندهــا از جملــه اقدامــات ضــروری
در راســتای دولــت الکترونیــک اســت .ابتــکار عمــل دولــت الکترونیــک در ایــن محــدوده بــه بهبــود
امــور درونــی بخــش دولتــی در ایــن مــوارد منجــر میشــود:
 .1مدیریت عملکرد فرآیند :برنامهریزی ،نظارت و کنترل عملکرد منابع فرآیند؛
 .2برقــراری روابــط اســتراتژیک درون دولــت :برقــراری ارتبــاط میــان مؤسســات ،ســطوح مختلــف
دولــت و مراکــز دولتــی ذخیرهکننــده اطالعــات بــه منظــور تقویــت قابلیتهــای تحقیــق و توســعه و
3
اجــرای راهبردهــا و خطمشــیهایی کــه فرآیندهــای دولــت را جهــت میدهــد.
 .1مؤمنی ،هوشنگ ،نگرههای مدیریت دولتی ،تهران :ستاره سپهر ،چاپ اول ،1387 ،صص  593ـ.594
 .2معمــارزاده ،غالمرضــا« ،تحــول در نظــام اداری از طریــق ایجــاد دولــت الکترونیــک» ،نشــریه کنترولــر ،بهــار و تابســتان
 ،1382شــماره  13و  ،14ص .68
 .3مقدسی ،علیرضا و کامران فیضی ،دولت الکترونیک ،بازآفرینی دولت در عصر اطالعات ،تهران :ترمه ،1384 ،ص.41
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 .2اصالح بوروکراسی اداری و دولتی
دولــت الکترونیــک ،بســتر و فرآینــد مدیریــت بــدون کاغــذ و حکومــت اســت و بیشتــر ارتباطــات خــود
را از طریــق مجراهــای چندرســانهای انجــام میدهــد .از دیگــر ســو ،ایجــاد وضعیتــی کــه در آن ،شــهروندان
و صاحبــان حرفههــای مختلــف بتواننــد بــدون مراجعــه بــه دفترهــای دولتــی و ایســتادن در صفهــای
طوالنــی یــا رشــوهدهی بــه اطالعــات دســت یابنــد ،پیشــرفتی انقالبــی در اصــاح بوروکراســی و ریشـهکنی
فســاد خواهــد بــود .بنــا بــر ایــن ،ســایتهای انتشــار اطالعــات دولتــی از ابزارهــای مهــم در تحقــق دولــت
الکترونیک هســتند.
رویکــرد ایــران بــه دولــت الکترونیــک هماننــد بیشتــر کشــورهای در حــال توســعه روی بهبــود و
سادهســازی عملیاتهــای دولــت متمرکــز اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در پشــت برنامههــای ایــران
بــرای دولــت الکترونیــک ،مالحظــات عمــده اجتماعــی و سیاســی وجــود نــدارد ،ولــی برنامههــای توســعه و
اجــرای دولــت الکترونیــک بــر جامعــه ،اوضــاع اجتماعــی و سیاســی و ســاختار دولــت تأثیــر قابــل توجهــی
ت ســازمانها یــا وزارتخانههــا قــرار دارد و در راه تحقــق
دارنــد .در ایــران ،اطالعــات محــدودی در وبســای 
دولــت الکترونیــک ،موانــع بســیاری اعــم از محدودیتهــای فنــاوری ،اقتصــادی و مالــی ،نگرشهــای
موجــود در جامعــه در ســطح مدیــران و کارکنــان ســازمانهای مختلــف و شــهروندان قابــل مشــاهده اســت.

بند سوم ـ تحقق انتظارات شهروندان از مردم

در نظامهــای مردمســاالر ،حکومــت ،مشــروعیت خــود را از شــهروندان کســب میکنــد و بدیهــی اســت
کــه حفــظ و تقویــت ایــن مشــروعیت مســتلزم حساســیت دولــت در ســطوح مختلــف بــه انتظــارات در حــال
تغییــر شــهروندان اســت .همچنیــن دولتهــا ،مصرفکننــده منابــع کمیــاب هســتند و شــهروندان انتظــار
1
دارنــد دولــت در خدماترســانی عمومــی از اتــاف منابــع جلوگیــری کنــد و کارآمــدی الزم را داشــته باشــد.
الگوهــای دولــت الکترونیــک و ابتــکار عملهــای منحصــر بــه فــرد آن از جملــه الگوهــای جدیــد
خدماترســانی عمومــی اســت کــه امــکان خدماترســانی آســانتر ،ســریعتر و کمهزینهتــر را
بــرای شــهروندان فراهــم م ـیآورد و بخشــی از تقاضــای شــهروندان را بــرآورده میکنــد .دسترســی برابــر
شــهروندان بــه اطالعــات و خدمــات دولتــی ،انتظــار برحــق دیگــری اســت کــه بــرآورده نشــدن یــا ضعــف
در تحقــق آن میتوانــد بــه نگرانــی شــهروندان دامــن بزنــد .ویژگیهــای خــاص حاکــم بــر الگــوی ســنتی
بوروکراتیــک همچــون ناتوانــی در خدماترســانی بــه مشــتریانی کــه خواســتهها و اولویتهــای متفاوتــی
دارنــد ،انعطافپذیــری و تأکیــد بــر رویههــا ،در بســیاری از مــوارد ســبب دسترســی نابرابــر شــهروندان بــه
خدمــات و اطالعــات شــده اســت .بــا تحقــق دولــت الکترونیــک ،معضــل نابرابــری دسترســی شــهروندان بــه
2
خدمــات عمومــی و اطالعــات آنالیــن مرتفــع میشــود.
 .1یعقوبی ،نورمحمد ،دولت الکترونیک ،رویکرد مدیریتی ،تهران :افکار ،1392 ،چاپ سوم ،ص .100
 .2رضایی ،مهدی و اسماعیل یعقوبی« ،دولت الکترونیک :الگوی جدید در اصالح نظام اداری و ارائه خدمات عمومی» ،مجله
مدیریت شهری ،1394 ،شماره  ،41ص .250
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تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه مثابــه ابــزار
ارتقــای ســامت نظــام اداری ایــران

نتیجهگیری
اعتمــاد ،مبنــای نظــم و انســجام اجتماعــی و یکــی از محورهــای اصلــی نظریههــای دولــت و
ســازمانهای دولتــی اســت .اجــرای خطمشــیهای عمومــی بــه همراهــی و همــکاری اثربخــش
شــهروندان نیــاز دارد کــه بــا وجــود اعتمــاد عمومــی عینیــت مییابــد .مشــروعیت ســازمانهای
دولتــی بــا مشــروعیت نظــام سیاســی گــره خــورده اســت؛ بنــا بــر ایــن ،یکــی از مهمتریــن چالشهــای
مدیریــت دولتــی ،حفــظ و ارتقــای اعتمــاد عمومــی بــه ســازمانهای دولتــی اســت .پیدایــش و تقویــت
اعتمــاد عمومــی شــهروندان بــه ســازمانهای دولتــی بــه تصویــری بســتگی دارد کــه از ســازمانهای
دولتــی در ذهــن شــهروندان نقــش میبنــدد .بنابرایــن ،اعتمــاد عمومــی بــه ســازمانهای دولتــی
زمانــی ارتقــا مییابــد کــه تصویــر ذهنــی شــهروندان از ســازمانهای دولتــی مثبــت باشــد.
در بررســی و تبییــن مقولــه اعتمــاد عمومــی و عوامــل مؤثــر بــر آن نبایــد صرفــاً بــه عوامــل
مســتقیم مرتبــط بــا اعتمــاد عمومــی نظــر داشــت .نظریهپــردازان ایــن حــوزه عقیــده دارنــد کــه
دولتهــای اثربخــش ،کارآمــد ،پاسـخگو و دارای عملكــرد خــوب ،در جلــب اعتمــاد عمومــی در جامعــه
توفیــق مییابنــد .در کنــار ایــن پژوهشهــا ،تحقیقــات دیگــری نیــز در حــوزه اعتمــاد سیاســی مطــرح
شــده اســت کــه عوامــل غیــر مســتقیم همچــون مشــارکت سیاســی ،اعتمــاد اجتماعــی ،رســانههای
داخلــی و خارجــی و نظایــر آن را بــه عنــوان عناصــر مؤثــر بــر اعتمــاد عمومــی بــه دولتهــا یــا اعتمــاد
سیاســی برشــمردهاند .چنیــن عواملــی گاهــی بــه شــیوه عملكــرد کنونــی دولتهــا ارتبــاط مســتقیم
ندارنــد و از مجموعــهای از عوامــل داخلــی و خارجــی اثــر میپذیرنــد کــه مجموعــه دولــت یكــی از
آنهــا بــه شــمار م ـیرود.
ســازمانهای دولتــی بــرای ایجــاد و بهبــود تصویــر مثبــت از ایــن ســازمانها در ذهــن شــهروندان
بایــد در عملکــرد خــود شفافســازی کننــد .کاهــش هزینههــای غیــر ضــروری ،کاهــش فســاد
سیســتمی و غیــر سیســتمی (همچــون رشــوه ،اختــاس ،قاچــاق و پولشــویی) ،کاهــش اســراف و
تبذیــر ،ارتقــای مســئولیتپذیری و پاس ـخگویی مســئوالن ،افزایــش قــدرت تصمیمگیــری حاکمیــت و
افزایــش تــوان آن ،مشارکتبخشــی بــه حضــور مــردم در عرضههــای مختلــف نظارتــی ،تصمیمســازی
و دههــا فایــده دیگــر رهآورد ایجــاد یــا افزایــش شفافســازی اســت .شفافســازی ،کمهزینهتریــن،
ســریعترین و ســادهترین ابــزار مبــارزه بــا مشــکالت گوناگونــی اســت کــه کارآمــدی و اقتــدار نظــام
جمهــوری اســامی را هــدف گرفتــه اســت.
همچنیــن بایــد پاســخگویی عمومــی را تقویــت و نهادینــه کننــد تــا در عمــل ،شــکاف بیــن
شــهروندان و کارگــزاران از میــان بــرود .پاس ـخگویی عمومــی ،یکــی از عوامــل اصلــی ایجــاد اعتمــاد
عمومــی در شــهروندان اســت و اعتمــاد شــهروندان بــا پاس ـخگویی دولــت ،رابط ـهای تنگاتنــگ دارد.
اعتمــاد عمومــی ،انتظــار مــردم از دولــت و ســازمانهای دولتــی بــرای انجــام رفتارهایــی خــاص اســت.
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پاســخگویی مقامهــای دولتــی بــه مــردم در مــورد اقدامــات و تصمیمهایشــان از جملــه مهمتریــن
رفتارهــای مــورد انتظــار مــردم از آنــان اســت .اگــر مــردم ،پاس ـخگویی عمومــی مقامهــای دولتــی را
ببینــد ،اعتمــاد عمومــی آنهــا بــه دولــت و ســازمانهای دولتــی افزایــش پیــدا میكنــد و بــر عكــس،
ناپاســخگویی ،عامــل اصلــی بیاعتمــادی اســت.
وجــود ســازمانهای دولتــی و غیــر انتفاعــی بــدون اثربخشــی مناســب ،ناكارآمــد و ناپاس ـخگو از
عوامــل اصلــی مشــكالت عمومــی چنیــن ســازمانهایی اســت .ســطح بــاالی اعتمــاد ،پاســخگویی
را منتفــی نمیســازد ،بلكــه بــه مدیــران آزادی عمــل میدهــد و بــه تفویــض اختیــار بیشتــری
میانجامــد .پاســخگو بــودن دولــت و ســازمانهای دولتــی در ایــران اهمیتــی دوچنــدان دارد؛ زیــرا
دولــت در ایــران ،فربــه و پــولدار اســت کــه بایــد کوچــک شــود و از امکانــات موجــود بتوانــد بــه
درســتی و در راه رفــاه همگانــی بهــره بگیــرد.
پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی (عملیاتی) این نوشتار به این شرح است:
 .1ادبیــات شــفافیت و داده بــاز در کشــور بــه طــور کلــی بســیار ضعیــف اســت .بــه دلیــل اهمیــت
ایــن مباحــث بــرای کشــور و مشکلگشــایی آنهــا الزم اســت کــه پژوهشــگران بــرای ترویــج ایــن
مباحــث ،در قامــت ترجمــه یــا فعالیــت ترویجــی و پژوهشــی همــت مضاعفــی بــه خــرج دهنــد.
 .2دولتهــا بــه عنــوان کنشــگر همــواره بــا محیــط عمومــی خــود ارتبــاط نزدیــك دارنــد .دولتهــا
بــا محیــط پیرامونــی تعامــل میکننــد ،بــر آن اثــر میگذارنــد و از آن اثــر میپذیرنــد .بنــا بــر ایــن،
عوامــل محیطــی دولتهــا را نبایــد بــه عنــوان مؤلفههایــی نادســتیافتنی فــرض کــرد .بــه عبــارت
دیگــر ،عاملــی مثــل فرهنــگ یــا اقتصــاد یــا فضــای عمومــی سیاســی و رســانهای را نبایــد در کنتــرل
دولتهــا قــرار داد و از حیطــه اختیــار و کنتــرل یــا نفــوذ آنهــا نیــز نبایــد خــارج فــرض کــرد؛ چــون
وضعیتــی نســبی و بینابینــی اســت .بــه طــور طبیعــی ،اگــر در حــوزهای نظیــر سیاســت یــا فرهنــگ،
نقــاط ضعــف یــا چالشــی وجــود دارد ،دولــت بایــد تــوان مدیریتــی و اجرایــی خــود را بســیج کنــد تــا
بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر بهبــود وضعیــت موجــود اثــر بگــذارد .پــس اشــراف کلــی
دولــت بــر عوامــل بسترســاز چنیــن چالشهایــی بــرای برنامهریزیهــای آینــده در راســتای مدیریــت
و بِهســازی آن متغیرهــا بســیار اهمیــت دارد.
بــه همیــن علــت پیشــنهاد میشــود دولــت اقدامــات خــود را بــر شناســایی و برنامهریــزی
کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت بــا هــدف تقویــت عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد عمومــی (و اعتمــاد
سیاســی) و بهبــود نســبی وضعیــت عوامــل زمینــهای اثرگــذار بــر اعتمــاد عمومــی بــه دولــت متمرکــز
کنــد .گفتــه شــد کــه ایــن امــر در کنــار بهینهســازی عوامــل مســتقیم مؤثــر بــر اعتمــاد عمومــی مثــل
پاس ـخگویی و کارآمــدی ،بهتریــن نتیجــه ممكــن را نصیــب دولــت خواهــد ســاخت.
 .3ایجــاد ویژهبرنام ـهای در صــدا و ســیما کــه در آن ،مــردم و مســئوالن بــه طــور آزادانــه دربــاره
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مســائل فــراروی جامعــه و دولــت بحــث و تبــادل نظــر کننــد.
 .4تعامــل مــداوم دولتمــردان و اقتصاددانــان و عملــی کــردن نظرهــای آنــان بــه طــوری کــه
مــردم بتواننــد بــا اتــکا بــه ایــن نظرهــای کارشناســی و ثبــات اقتصــادی ،آرامــش و رفــاه را تجربــه
کننــد.
 .5ایجاد و تحقق عدالت و شفافیت اطالعاتی و جلوگیری از تحقق رانت اطالعاتی.
 .6برخــورد قاطــع و جــدی بــا عوامــل فســاد در دســتگاههای دولتــی و مجــازات ســنگین آنــان و
اطالعرســانی بــه مــردم در ایــن بــاره.
 .7نظــارت و اســتعالم داراییهــای مدیــران عالــی کشــوری قبــل از ورود بــه پســت مدیریتــی و
پــس از آن.
 .8جلوگیــری از بسترســازی و مقابلــه بــا رونــد امضاهــای طالیــی و توزیــع رانــت بــه ویــژه از بخــش
دولتــی بــه بخــش خصوصــی.
 .9برخورد صادقانه و متعهدانه دولتمردان با مردم.
ـدی و اصولــی
 .10ایجــاد تحــول ســاختاری در نهادهــای مبارزهكننــده بــا فســاد بــرای مقابلــه جـ ّ
بــا مصداقهــای گوناگــون فســاد (كاهــش فســاد سیســتمی).
 .11تضمین حق آزادی بیان و پس از بیان برای حزبها و گروههای منتقد دولت.
 .12پاســخگویی و مســئولیتپذیری دولــت در قبــال بحرانهــا و مشــکالت مــردم تــا مــردم،
دولــت را از خــود بداننــد.
 .13تنظیم و ابالغ سیاست کلی شفافسازی.
 .14همــت مضاعــف حاکمیــت بــه ویــژه قــوه مجریــه کشــور بــرای بــه کار بســتن رویکــرد شــفافیت
در همــه اقدامــات خــود.
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فهرست منابع
 .1فارسی

الف) کتاب
 .1احمــدی ،مســعود ،مدیریــت تحــول اداری (ســازمان) ،تهــران :ســازمان پژوهشهــای
فرهنگــی ،چــاپ اول.1392 ،
 .2دال ،ر ،.درباره دموکراسی ،ترجمه :حسن فشاركی ،تهران :شیرازه.1378 ،
 .3داناییفرد ،حسن ،چالشهای مدیریت دولتی در ایران ،تهران ،سمت.1386 ،
 .4رحمتاللهــی ،حســین و احســانآقا محمدآقایــی ،نگاهــی نــو بــه مبانــی حقــوق عمومــی
(مفاهیــم و ارزشهــا) ،تهــران :شــرکت ســهامی انتشــار ،چــاپ دوم.1400 ،
 . 5زاکــس ،ولفگانــگ (ویراســتار) ،نگاهــی نــو بــه مفاهیــم توســعه ،ترجمــه :فریــده فرهــی و
وحیــد بزرگــی ،تهــران :مركــز.1377 ،
 .6غفــاری ،غالمرضــا ،بررســی موانــع اجتماعــی ـ فرهنگــی مؤثــر بــر مشــاركت
اجتماعــی ـ اقتصــادی ســازمانیافته در جامعــه روســتایی ایــران :مطالعــه مــوردی
روســتاهای شهرســتان كاشــان ،تهــران :مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران،
.1380
 .7قــاری ســیدفاطمی ،ســید محمــد ،حقــوق بشــر در جهــان معاصــر ،درآمــدی بــر مباحــث
نظــری ،مفاهیــم ،مبانــی و قلمــرو و منابــع ،تهــران :دانشــگاه شــهید بهشــتی.1382 ،
 .8گلشـنپژوه ،محمودرضــا ،راهنمــای ســازمانهای غیــر دولتــی ،تهــران :مؤسســه فرهنگــی
مطالعــات و تحقیقــات بینالمللــی ابــرار معاصــر.1386 ،
 .9مقدســی ،علیرضــا و کامــران فیضــی ،دولــت الکترونیــک ،بازآفرینــی دولــت در عصــر
اطالعــات ،تهــران :ترمــه.1384 ،
 .10مؤمنی ،هوشنگ ،نگرههای مدیریت دولتی ،تهران :ستاره سپهر ،چاپ اول.1387 ،
 .11یعقوبــی ،نورمحمــد ،دولــت الکترونیــک ،رویکــرد مدیریتــی ،تهــران :افــکار ،چــاپ ســوم،
.1392
ب) مقاله
 .1پورعــزت ،علیاصغــر و همــکاران« ،رابطــه آگاهــی شــهروندان از حقــوق شــهروندی بــا
پاســخگویی و شــفافیت ســازمان» ،نشــریه رفــاه اجتماعــی ،1389 ،شــماره .38
 2جابرانصــاری ،محمدرضــا و ســید مهــدی الوانــی« ،راهکارهــای ارتقــای اعتمــاد عمومــی
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بــه ســازمانهای دولتــی» ،مجلــه علمــی ـ پژوهشــی مطالعــات قــدرت نــرم ،ســال ششــم،1395 ،
شــماره .15
 .3جاهد ،حسینعلی« ،سالمت سازمانی» ،مجله تدبیر ،1384 ،شماره .159
 .4جمشــیدی ،علیرضــا و پتفــت آریــن« ،حقــوق شــهروندی در پرتــوی آیینهــای نویــن
اداری» ،مجلــه اخــاق زیســتی ،دوره ششــم ،1395 ،شــماره .21
 .5داناییفــرد ،حســن« ،اعتمــاد بــه دولــت؛ بازتــاب عملکــرد سیســتم خدمــات عمومی»،
فصلنامــه مدیریــت و توســعه ،1381 ،شــماره .13
 .6داناییفــرد ،حســن ،علیرضــا حســنزاده و ســمیه نصراللهــی« ،واکاوی ســازوکارهای
کلیــدی تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه دولــت :پژوهشــی ترکیبــی» ،مجلــه پژوهشهــای
راهبــردی سیاســت ،1393 ،شــماره .8
 .7رضایــی ،مهــدی و اســماعیل یعقوبــی« ،دولــت الکترونیــگ :الگــوی جدیــد در اصــاح
نظــام اداری و ارائــه خدمــات عمومــی» ،مجلــه مدیریــت شــهری ،1394 ،شــماره .41
 .8رضاییمنــش ،بهــروز و جعفــر آهنگــران« ،عوامــل کلیــدی موفقیــت و طراحــی الگــوی
آمادگیســنجی اســتقرار نظــام پیشــنهادها در ســازمانهای دولتــی ایــران» ،فصلنامــه
مطالعــات مدیریــت صنعتــی ،ســال یازدهــم ،1392 ،شــماره .31
 .9زاهــدی ،شمسالســادات و محمــد خانباشــی« ،از اعتمــاد عمومــی تــا اعتمــاد سیاســی
(پژوهشــی پیرامــون رابطــه اعتمــاد عمومــی و اعتمــاد سیاســی در ایــران)» ،فصلنامــه
مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت در ایــران ،دوره بیســت و پنجــم ،1395 ،شــماره .4
 .10زاهــدی ،شمسالســادات ،محمــد خانباشــی و الهــام رضایــی« ،افزایــش اعتمــاد عمومــی
بــر پایــه ارتقــای فرهنــگ پاســخگویی» ،پژوهشنامــه مدیریــت اجرایــی ،ســال ســوم،۱۳۹۰،
شــماره .5
ش و فرهــاد زارعــی« ،تأثیــر پاســخگویی عمومــی بــر
 .11شــهبازی مهــدی ،حســن درویــ 
بهبــود اعتمــاد عمومــی شــهروندان» ،فصلنامــه مدیریــت ســازمانهای دولتــی ،ســال اول،
 ،۱۳۹۱شــماره .1
 .12صادقــی جقــه ،ســعید« ،شــفافیت ،نظــارت و کارآمــدی» ،فصلنامــه مطالعــات راهبــردی،
 ،1397شــماره .82
 .13صبحــی ،الهــه و همــکاران« ،نقــش نظــام اداری در ارتقــای نظــام پاس ـخگویی (مــورد
مطالعــه :ادارات کل اســتان تهــران)» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1397 ،شــماره .17
 .14عبــاسزاده ،میــر محمــد« ،حرفــه معلمــی و رضایــت شــغلی» ،فصلنامــه تعلیــم و تربیــت،
 ،1370شماره .1
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 .15عالقهبنــد ،علــی« ،ســامت ســازمانی مدرســه» ،فصلنامــه مدیریــت در آمــوزش و
پــرورش ،دوره ششــم ،1378 ،شــماره .21
 16فقیهــی ،ابوالحســن« ،نظامهــای پاس ـخگویی در بخــش دولتــی ـ دیــدگاه تطبیقــی»،
فصلنامــه مطالعــات مدیریــت ،۱۳۸۰ ،شــماره .۴۴
 .17قاســمی ،غالمعلــی و عــادل شــیبانی« ،نقــش ســازمانهای مردمنهــاد در دادرســی
اداری» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1398 ،شــماره .19
 .18قلیپــور ،آریــن و علــی پیراننــژاد« ،ارتقــای اعتمــاد عمومــی و دموکراســی الکترونیکی:
تبییــن نقــش دولــت الکترونیــک» ،فصلنامــه مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت در
ایــران ،دوره دوازدهــم ،1387 ،شــماره ( 1پیاپی).
ـبکی ،اصغــر« ،جایــگاه نظــام مشــارکت و بهــرهوری ســازمانی» ،مجلــه مدیریــت
 .19مشـ ّ
دولتــی ،1377 ،شــماره .39
 .20معمــارزاده ،غالمرضــا« ،تحــول در نظــام اداری از طریــق ایجــاد دولــت الکترونیــک»،
نشــریه کنترولــر ،بهــار و تابســتان  ،1382شــماره  13و .14
 .21منوریــان ،عبــاس و همــکاران« ،بررســی رابطــه پاسـخگویی عمومــی ،مشــارکت عمومــی
و اعتمــاد عمومــی در ســازمانهای دولتــی مناطــق  22گانــه شــهر تهــران» ،فصلنامــه
مــدرس علــوم انســانی ،پژوهشهــای مدیریــت در ایــران ،دوره چهاردهــم ،۱۳۸۹ ،شــماره .3
 .22میــرزاده کوهشــاهی ،نــادر و حســن رضایــی« ،نقــش مشــارکت شــهروندان و کارمنــدان
در تصمیمگیریهــای اداری مطلــوب» ،فصلنامــه حقــوق اداری ،ســال ششــم ،1397 ،شــماره .17
 .23میرسپاســی ،ناصــر« ،نگرشــی راهبــردی بــر نظــام اداری و توســعه» ،نشــریه فرآینــد
مدیریــت و توســعه ،1387 ،شــماره .43
 .24الوانــی ،ســید محمــد و حســن داناییفــرد« ،مدیریــت دولتــی و اعتمــاد عمومــی» ،دانــش
مدیریت ،۱۳۸۰ ،شــماره .۵۵
 .25یزدانــی زنــوز ،هرمــز« ،بررســی نقــش شــفافیت در تحقــق حکمرانــی مطلــوب»،
نشــریه حقــوق عمومــی ،1388 ،شــماره .5
 .26یعقوبــی ،نورمحمــد و حلیمــه یوســفی طبــس« ،ســامت نظــام اداری بــا رهیافــت اجرایــی
شــدن سیاســتهای کلــی نظــام اداری؛ مطالعــه تأثیــر توســعه دولــت الکترونیــک بــر
ارتقــای ســامت نظــام اداری از دیــد کارکنــان دانشــگاه بیرجنــد» ،فصلنامــه حقــوق اداری،
ســال دوم ،1395 ،شــماره .7
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.1395 ،پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی
 دانشــگاه، رســاله دكتــری،» «طراحــی و تبییــن مــدل اعتمــاد عمومــی، حســن، داناییفــرد.2
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Factors affecting public trust in promoting the health of
the Iranian administrative system
Mahdi Shaikh movahed*
Mohammad Javad Azadi**
Abstract:
One of the most important challenges of any government is to maintain and promote
public trust in order to achieve legal order and security and ultimately good governance. On the one hand, public trust is one of the important indicators of measuring
the degree of democracy in a society. Accordingly, public trust in the agents of the
political system and the administrative system will ultimately lead to an improvement in the overall performance of these systems. On the other hand, administrative
health is one of the basic concepts in the issues of modern government management
and administrative law, according to which the administrative system in order to be
considered healthy must have a series of features and principles to be considered a
proper administrative system. There are several factors that cause the administrative
system to perform its functions properly and as a result, public trust in the administrative system is achieved. These factors that have been studied in this study are: accountability, participation, transparency and e-government. The results of this study
show that in the Iranian administrative system, although some of these indicators are
provided for in government laws, regulations and bylaws, there is a gap until the full
realization of the elements of a healthy administrative system.
Keywords: public trust, good governance, administrative law, administrative system, administrative health.
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