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چکیده
عمومــی  اعتمــاد  ارتقــای  و  حفــظ  حکومــت،  هــر  چالش هــای  مهم تریــن  از  یکــی   
بــرای رســیدن بــه نظــم و امنیــت حقوقــی و در نهایــت، حکمرانــی مطلــوب اســت. از یــک 
یــک  در  دموکراســی  میــزان  مهــم ســنجیدن  از شــاخص های  یکــی  عمومــی،  اعتمــاد  ســو، 
نظــام  و  نظــام سیاســی  کارگــزاران  بــه  عمومــی  اعتمــاد  اســاس،  ایــن  بــر  اســت.  جامعــه 
شــد.  خواهــد  یادشــده  نظام هــای  کلــی  عملکــرد  بهبــود  بــه  منجــر  نهایــت  در  نیــز  اداری 
ــن و  ــی نوی ــت دولت ــث مدیری ــن در مباح ــم بنیادی ــی از مفاهی ــامت اداری، یک ــر، س ــوی دیگ از س
ــی  ــا و اصول ــری ویژگی ه ــک س ــد از ی ــام اداری بای ــاس آن، نظ ــر اس ــه ب ــت ک ــوق اداری  اس حق
ــود  ــبب می ش ــد س ــی چن ــرد. عوامل ــی ک ــالم تلق ــام اداری س ــوان آن را نظ ــا بت ــد ت ــوردار باش برخ
ــی  ــاد عموم ــه، اعتم ــردارد و در نتیج ــود بپ ــای خ ــه کارکرده ــح ب ــور صحی ــه ط ــام اداری ب ــا نظ ت
ــد از:  ــده اند، عبارتن ــی ش ــش بررس ــن پژوه ــه در ای ــل ک ــن عوام ــردد. ای ــق گ ــام اداری محق ــه نظ ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای ــک. نتای ــت الکترونی ــفافیت و دول ــارکت، ش ــخ گویی، مش پاس
ــی  ــای دولت ــررات و آیین نامه ه ــن، مق ــده در قوانی ــاخص های یادش ــی ش ــران، برخ ــام اداری ای در نظ
ــود دارد.  ــه وج ــالم فاصل ــام اداری س ــر نظ ــل عناص ــق کام ــا تحق ــا ت ــت، ام ــده  اس ــی ش پیش بین
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مقدمه
اعتمــاد بــر نوعــی انتظــار اســتوار اســت. تخطــی از ایــن انتظــارات، اعتمــاد را مخــدوش می ســازد. 
ــی  ــاد عموم ــاس، اعتم ــن اس ــر ای ــد. ب ــروز کن ــی ب ــه بدگمان ــود ک ــاد می-ش ــی ایج ــادی وقت بی اعتم
ــا  ــی ب ــازمان  های دولت ــان س ــا و کارکن ــد مقام ه ــار دارن ــردم انتظ ــه م ــه عام ــت ک ــن معناس ــه ای ب
اقدامــات خــود در تعامــل بــا عامــه بــه انتظــارات آن هــا پاســخ مثبــت دهنــد. در ایــن تعامــل، نوعــی 
ــه  ــود دارد. ب ــی وج ــازمان های دولت ــور در س ــدن ام ــام ش ــیوه انج ــا ش ــنایی ب ــی و ناآش بی اطمینان
عبــارت دیگــر، اعتمــاد عمومــی یعنــی انتظــار مــردم از دریافــت پاســخ مطلــوب متولیــان امــور عمومــی 

ــان.1 ــه خواسته هایش ب
همــه دولت  هــا بــا هــر نــوع ماهیتــی   ، ناگزیرنــد در برابــر رابطــه بیــن خــود و شــهروندان حســاس 
باشــند؛2 زیــرا اعتمــاد عمومــی بــرای هــر نظــام سیاســی اهمیتــی بســزا دارد. اجــرای خط مشــی های 
ــا  ــه همراهــی و همــکاری اثربخــش شــهروندان نیــاز دارد کــه ایــن همراهــی و همــکاری ب عمومــی ب

ــد .3 وجــود اعتمــاد عمومــی عینیــت می یاب
ــاالرانه  ــل مردم س ــر   ، اراده و عم ــه   تفک ــورداری از روحی ــر برخ ــا از نظ ــه دولت  ه ــت ک ــی اس طبیع
ــی  ــای عموم ــع و تقاضاه ــداف   ، مناف ــه اه ــبت ب ــی نس ــور طبیع ــه ط ــد و ب ــاوت دارن ــر تف ــا یکدیگ ب
ــهروندان و  ــا ش ــورد ب ــات برخ ــا و الزام ــال   ، درك واقعیته ــر ح ــه ه ــد   . ب ــی دارن ــیت های متفاوت حساس
ــه  ــوان از جمل ــی را می ت ــای عموم ــه تقاضاه ــر ب ــخ گویی مؤث ــرای پاس ــدات الزم ب ــیدن تمهی اندیش

ــرد   .5 ــداد ک ــر قلم ــای معاص ــه دولت ه ــی هم ــای اساس چالش ه
ایــن نوشــتار ابتــدا مفهــوم اعتمــاد عمومــی را تبییــن و ســپس آثــار ســلب اعتمــاد عمومــی را بــر 
نظــم حقوقــی و امنیــت انســانی بررســی می کنــد تــا در نهایــت، راهکارهــای پیشــنهادی بــرای ارتقــای 
ــر همیــن اســاس، پرســش اصلــی  اعتمــاد عمومــی و ترمیــم امنیــت حقوقــی جامعــه عرضــه شــود. ب

ایــن نوشــتار، چیســتی مفهــوم اعتمــاد عمومــی و آثــار ســلب آن بــر امنیــت حقوقــی جامعــه اســت.
ــی  ــام سیاس ــر نظ ــزاران ه ــان و کارگ ــران، کارکن ــرای مدی ــت ب ــه دول ــبت ب ــی نس ــاد عموم اعتم
ــرا در پشــتیبانی و اجــرای خط مشــی های عمومــی و همراهــی و همــکاری اثربخــش  اهمیــت دارد؛ زی

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 

ــت و  ــه مدیری ــی«، فصل نام ــات عموم ــتم خدم ــرد سیس ــاب عملک ــت؛ »بازت ــه دول ــاد ب ــرد، حســن، اعتم 1. دانایی ف

ــماره 13، ص 13. ــعه، 1381، ش توس

ــاد  ــت اعتم ــدی تقوی ــازوکارهای کلی ــی   ، »واکاوی س ــمیه نصرالله ــن زاده و س ــا حس ــن، علی رض ــرد        ، حس 2. دانایی ف

ــماره 8، ص 1۰2   .  ــت   ، 1393   ، ش ــردی سیاس ــای راهب ــه پژوهش  ه ــی«   ، مجل ــی ترکیب ــت: پژوهش ــه دول ــی ب عموم

ــازمان  های  ــه س ــی ب ــاد عموم ــای اعتم ــای ارتق ــی   ، »راهکاره ــدی الوان ــید مه ــا و س ــاری   ، محمدرض 3. جابرانص

ــص 2ـ۴   .  ــماره 15، ص ــم   ، 1395   ، ش ــال شش ــرم   ، س ــدرت ن ــات ق ــی    مطالع ــی ـ پژوهش ــه علم ــی«   ، مجل دولت

۴. دانایی فرد        ، حسن زاده   و نصراللهی   ، پیشین، ص 1۰2   . 
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ــن اســت کــه چــه  ــد، ای ــد. پرســش مهمــی کــه پیــش می آی ــا می کن شــهروندان نقــش محــوری ایف
ــد؟ ــای آن اعتمــاد کنن ــه نظــام سیاســی و نهاده ــردم ب ــی موجــب می شــود م عوامل

ــازد  ــخص س ــا مش ــت ت ــی اس ــی های دولت ــرد بوروکراس ــیوه عملک ــل، ش ــن عوام ــی از مهم تری یک
ــوع نگــرش مــردم نســبت  ــد در ن ــه عملکــرد نظــام اداری در جلــب اعتمــاد عمومــی می توان چــه گون
ــام داران  ــته های زم ــرای خواس ــزار اج ــی، اب ــازمان های دولت ــد. س ــر باش ــی مؤث ــان سیاس ــه حاکم ب
ــرد  ــت، عملک ــن عل ــه همی ــتند. ب ــی هس ــام سیاس ــتر نظ ــکل گرفته در بس ــت های کان ش و سیاس
ــا اســتناد  بوروکراســی های عمومــی در زمینه هــای مختلــف، اصلی تریــن شــاخصی اســت کــه مــردم ب
ــه قضــاوت می نشــینند. فســاد  ــت ب ــک حکوم ــت  ی ــا و ســطح کفای ــزان قابلیت ه ــورد می ــه آن در م ب
رهبــران بوروکراتیــک )مدیــران ســازمان های دولتــی( و ناشایســتگی اخاقــی آن هــا، عملکــرد نامناســب 
دولــت در زمینه هــای مختلــف، تطابــق نداشــتن انتظــارات روزافــزون عامــه مــردم بــا عملکــرد دولــت، 
ــل  ــه عوام ــی ها از جمل ــر بوروکراس ــوب و دفاع ناپذی ــرد نامطل ــی و کارک ــات عموم ــام خدم ــف نظ ضع

ــت.1 ــه حکومت هاس ــبت ب ــردم نس ــادی م بی اعتم
اصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، دولــت را بــه صراحــت، موظــف بــه ایجــاد 
نظــام اداری صحیــح و حــذف تشــکیات غیــر ضــروری دانســته اســت. در همیــن راســتا، تاش هــای 
مســتمر و متعــددی از جانــب مقام هــا و مســئوالن مربــوط بــرای اصــاح و کارآمدتــر شــدن ســاختار 
دولــت بــه عمــل آمــده اســت. بــا ایــن حــال، دولــت بــا وجــود تاش هــای زیــاد نتوانســته  اســت بــه 

صــورت هدفمنــد، ایــن اصــل را محقــق ســازد.2
ــود  ــر بهب ــه ب ــی چــه گون ــاد عموم ــای اعتم ــه ارتق ــن پژوهــش آن اســت ک ــی در ای پرســش اصل
عملکــرد نظــام اداری مؤثــر اســت؟ روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی و تحلیلــی اســت و 

ــده اســت. ــتفاده ش ــه ای اس ــع از روش کتاب خان ــردآوری مناب در گ

گفتار اول ـ مفهوم شناسی و مبانی نظری

بند اول ـ اعتماد عمومی
بررســی ادبیــات موجــود در زمینــه اعتمــاد و اعتمــاد عمومــی نشــان  می دهــد کــه تعریفــی مــورد 

ــون  ــی پیرام ــی )پژوهش ــاد سیاس ــا اعتم ــی ت ــاد عموم 1. زاهــدی، شمس الســادات و محمــد خان باشــی، »از اعتم

ــران(«، فصل نامــه مــدرس علــوم انســانی، پژوهش هــای مدیریــت  رابطــه اعتمــاد عمومــی و اعتمــاد سیاســی در ای

در ایــران، دوره بیســت و پنجــم، 1395، شــماره ۴، ص 77.

2. یعقوبــی، نورمحمــد و حلیمــه یوســفی طبــس، »ســامت نظــام اداری بــا ره یافــت اجرایــی شــدن سیاســت های 

ــد  ــام اداری از دی ــامت نظ ــای س ــر ارتق ــک ب ــت الکترونی ــعه دول ــر توس ــه تأثی ــام اداری؛ مطالع ــی نظ کل

ــماره 7، ص 11۴. ــال دوم، 1395، ش ــوق اداری، س ــه حق ــد«، فصل نام ــگاه بیرجن ــان دانش کارکن
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اجمــاع از معنــای ایــن واژه وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال، در تعریف هایــی کــه از اعتمــاد ارائــه شــده اســت   ، 
آن را عمومــًا انتظــار رفتارهــای صادقانــه و بــدون منفعت جویــی از دیگــران می داننــد   . در واقــع، اعتمــاد را 
می تــوان نوعــی انتظــار نتایــج مثبــت دانســت کــه یــك طــرف می توانــد بــر مبنــای اقــدام مــورد انتظــار 

طــرف دیگــر   ، در تعاملــی کــه ویژگــی اصلــی آن، اطمینــان نداشــتن اســت   ، دریافــت کنــد  .1
وقتــی ســخن از اعتمــاد عمومــی بــه میــان می آیــد   ، بــه ایــن معنــی اســت کــه عامــه مــردم انتظــار 
ــن  ــه در ای ــه ک ــا عام ــل ب ــات خــود در تعام ــا اقدام ــی ب ــان ســازمان های دولت ــا و کارکن ــد مقام ه دارن
تعامــل   ، نوعــی بی اطمینانــی و ناآشــنایی بــا شــیوه انجــام شــدن امــور در ســازمان های دولتــی وجــود 
دارد   ، بــه انتظــارات آن هــا پاســخ دهنــد   .2 بــه عبــارت دیگــر   ، اعتمــاد عمومــی یعنــی انتظــار مــردم از 

دریافــت مثبــت پاســخ متولیــان امــور عمومــی    بــه خواســته های آنــان.3
پــس ایــده اصلــی اعتمــاد   ، نوعــی انتظــار اســت کــه تخطــی از آن، اعتمــاد را مخــدوش می ســازد   . 
ــه رفتارهــا و اقدامــات خاصــی اســت  ــاور مــردم نســبت ب ــز ب ــر همیــن اســاس، اعتمــاد عمومــی نی ب
ــناختی دارد و آن را در  ــی جامعه ش ــی، ماهیت ــاد عموم ــد   .۴ اعتم ــت ببینن ــد از دول ــار دارن ــه انتظ ک
ــوان رصــد کــرد   .5 اعتمــاد عمومــی، حاصــل  ــه می ت عرصه هــای اقتصــادی   ، سیاســی و فرهنگــی جامع
بــاور افــراد بــه توان منــدی آنــان در اثرگــذاری بــر فراگــرد توســعه سیاســی اســت و بــه تصــور آنــان از 
مراتــب پاســخ گویی و حســاب  دهی دولــت اشــاره دارد   .6 پــس اعتمــاد عمومــی یعنــی انتظــار عمــوم از 

ــه خواسته هایشــان از طــرف متولیــان امــور عمومــی   .7 دریافــت مثبــت پاســخ ب
کریستیانسن و همکاران وی  نیز این موارد را ناظر بر اعتماد عمومی به دولت دانسته اند:
1. اعتماد عمومی به دولت  ، خاصیتی ُمسری دارد و از نهادی به نهاد دیگر دولتی سرایت می کند   . 

ــت  ــه دول ــی ب ــاد عموم ــد اعتم ــر رون ــر ب ــن تأثی ــی   ، از بیش تری ــی و فرهنگ ــای سیاس 2. متغیره

1. نــک: دانایی فــرد   ، حســن   ، »طراحــی و تبییــن مــدل اعتمــاد عمومــی«   ، رســاله دکتــری، دانشــگاه تربیــت مــدّرس   ، 
 .   1382

 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

 3. نــک: الوانــی   ، ســید محمــد و حســن دانایی فــرد، »مدیریــت دولتــی و اعتمــاد عمومــی«   ، دانــش مدیریــت   ، 138۰، 
شــماره 55      .

 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

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 
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برخــوردار هســتند   . در ایــن میــان   ، رضایــت عمومــی از نظــام مردم ســاالری حاکــم بــر تفکــر و عمــل 
ــت   .  ــر اس ــن متغی ــت، مهم تری دول

ــات و  ــن   ، تحصی ــون س ــناختی هم چ ــل مردم ش ــی از عوام ــد تابع ــت می توان ــه دول ــاد ب 3. اعتم
شــغل نیــز باشــد   .1

اعتمــاد، پیشــزمینه  ای بــرای مشــارکت سیاســی و تاش هــای مبتکرانــه و آمادگــی بــرای پذیــرش 
ــرای  ــه را ب ــی مشــارکت اســت و کاهــش آن، زمین ــای اصل ــد اســت   .اعتماد از پایه ه ــای جدی فناوری ه

رشــد انحرافــات و افزایــش جــرم، نابســامانی و بی نظمــی در جامعــه فراهــم می ســازد   .2
ــت    .  ــن کشورهاس ــادی بی ــرفت اقتص ــا در پیش ــیاری از تفاوت  ه ــده بس ــاد   ، تعیین کنن ــطح اعتم س
ــژه  ــه وی ــور   ب ــام ام ــت در انج ــه دول ــک ب ــرای کم ــه ب ــارکت عام ــزان مش ــر می ــی ب ــاد عموم اعتم
مالیات دهــی و همــکاری بــا بخــش عمومــی اثــر می گــذارد   . اعتمــاد، نقــش روابــط غیــر رســمی را ایفــا 
می کنــد و منجــر بــه نوعــی وابســتگی شــدید بــه قوانیــن   ، رویه هــای رســمی   ، مقــررات و قانون گرایــی 
ــه و  ــی تابع ــات عموم ــازمان های خدم ــا و س ــه وزارت خانه  ه ــهروندان ب ــاد ش ــود   . اعتم ــدید می ش ش
ــود  ــب می ش ــد و موج ــم می کن ــا را فراه ــهروندان از آن ه ــتیبانی ش ــی   ، پش ــای سیاس ــر نهاده دیگ

ــه مطــرح کننــد   .3 ــه صــورت معقوالن شــهروندان تقاضاهــای خــود را از آن هــا ب
ــه  ــه یکدیگــر   ، جامعــه تجزی ــراد نســبت ب ــدون اعتمــاد عمومــی اف جــورج زیمــل معتقــد اســت ب
ــه  ــت   .۴ ب ــه اس ــی جامع ــای انسجام بخش ــن نیروه ــی از مهم تری ــاد، یک ــن، اعتم ــر ای ــا ب ــود   . بن می ش
عقیــده تومــاس هابــس   ، اعتمــاد، زندگــی را آســان   تر و امن   تــر می کنــد   . اعتمــاد عمومــی   ، هم بســتگی 
ــن  ــی را پایی ــای اضاف ــه کنترل ه ــت، هزین ــت و مل ــن دول ــاد بی ــالم دارد   . اعتم ــاد س ــا اقتص ــی ب مثبت

ــه دنبــال دارد   .5 ــر مزایــای اجتماعــی   ، منافــع اقتصــادی نیــز ب مــی آورد و عــاوه ب

بند دوم ـ نظام اداری
نظــام اداری را می تــوان بــه عنــوان یــک دســتگاه حاکمیتــی مرتبــط بــا بدنــه مردمــی کشــور در 
ــن  ــی برخــوردار اســت. مهم تری ــذاری بســیار وســیع و عمیق ــوذ و اثرگ ــه از حیطــه نف ــت ک نظــر گرف

 1-Ibid, p.p. 6_8.

2. قلی پــور   ، آریــن و علــی پیران نــژاد     ، »ارتقــای اعتمــاد عمومــی و دموکراســی الکترونیکــی: تبییــن نقــش دولــت 

ــماره 1  ــم   ، 1387، ش ــران   ، دوره دوازده ــت در ای ــای مدیری ــانی   ، پژوهش  ه ــوم انس ــدرس عل ــه م ــک   «، فصل نام الکترونی

)پیاپــی(، صــص 23۴ و 235   . 

ــاد  ــت اعتم ــرای تقوی ــی ب ــی مدل ــی   ، طراح ــازمان  های دولت ــه س ــی ب ــاد عموم ــن   ، اعتم ــرد        ، حس 3. دانایی ف

ــی   ، پیشــین، ص 32   .  ــت دولت ــه مدیری ــبت ب ــی نس عموم

۴. قلی پور  و پیران نژاد   ، پیشین، ص 236   . 

5. همان، ص 239   . 
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ــش  ــای از پی ــه هدف ه ــرای رســیدن ب ــا ب ــه فعالیت ه ــم هم ــوان در تنظی ــن نظــام را می ت ــرد ای کارک
طراحی شــده دولت هــا خاصــه کــرد. در حقیقــت، تمامــی تصمیم هــا و برنامه هــای سیاســی، 
ــام اداری  ــتیبانی نظ ــدون پش ــم ب ــی حاک ــام سیاس ــا نظ ــت ی ــی دول ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
ــال  ــعه یافته و در ح ــورهای توس ــز کش ــوه تمای ــن وج ــی از مهم تری ــروزه، یک ــت. ام ــر نیس تحقق پذی
ــن، بخــش عمــده ای از توســعه و  ــر ای ــا ب توســعه، ویژگی هــای نظــام اداری و مدیریتــی آن هاســت. بن

ــت و نظــام اداری آن وابســته اســت.1 ــی و اثربخشــی مدیری ــه کارآی پیشــرفت هــر کشــوری ب
نظــام اداری، یکــی از پیچیده تریــن ســطوح در سیســتم های بــاز اســت. منابــع انســانی، ســتون های 
ــع انســانی  ــدون وجــود مناب ــی ب ــچ نظام ــع، هی ــی هســتند. در واق ــر نظام ــری در ه ــی تصمیم گی اصل
تحقــق نمی یابــد. برخــی از شــاخص های نظــام اداری صحیــح عبارتنــد از: تحقــق اهــداف ســازمانی از 
طریــق نظــام اداری، ســطح بهــره وری بــاال، رضایــت اربــاب رجــوع، ســامت اداری و مالــی، بــاال بــودن 

ســطح رضایــت شــغلی کارمنــدان، ســرعت در انجــام امــور و نبــود اختــال در انجــام وظایــف.2
بــه طــور کلــی، می تــوان گفــت کــه نظــام اداری، ماشــین اجرایــی دولــت بــه حســاب می آیــد کــه 
بــا هــر ســه قــوه مرتبــط اســت و ایــن ماشــین اجرایــی، موتــور چهارگانــه ای )قوانیــن و مقــررات، ســاختار 

تشــکیاتی، سیســتم ها و روش و ســاختار منابــع انســانی( بــرای ایفــای نقــش خــود در اختیــار دارد.3
نظام هــای سیاســی در جهــان همــواره از گذشــته های دور بــه تحــول اداری توجــه نشــان داده انــد، امــا 
ایــن امــر از اوایــل قــرن بیســتم میــادی بــه خصــوص از دهــه 198۰ بــه بعــد در کانــون توجــه کشــورها 
بــه ویــژه کشــورهای غربــی قــرار گرفتــه  اســت. ایــن تحــول در کشــورهای غربــی بــر اســاس ســاختارهای 
سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی تعقیــب می شــد و آن کشــورها همــواره تــاش می کردنــد کــه 
ــر اســاس همــان الگوهــا اصــاح و تغییــر کننــد کــه  دیگــر کشــورهای جهــان نیــز نظام هــای اداری را ب

ــا فــراز و نشــیب هایی بــه اصــاح و تغییــر نظام هــای اداری خــود دســت زدنــد.۴ کشــورها نیــز ب

بند سوم ـ سامت اداری
ســامت اداری، وضعیتــی اســت کــه همــه عوامــل ســازمان قابلیــت تأمیــن اهــداف آن را بــه طــور 
مطلــوب داشــته  باشــند و می تواننــد انحــراف از هنجارهــای اداری و قانونــی و موانــع اهــداف ســازمانی 

ــات  ــکده مطالع ــزارش پژوهش ــول«، گ ــای تح ــا و راهکاره ــور؛ چالش ه ــام اداری کش ــی، »نظ ــان، مرتض  1. باقی
راهبــردی، 1395، ص 1۰.

 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

ــر نظــام اداری و توســعه«، نشــریه فرآینــد مدیریــت و توســعه، 1387،  3. میرسپاســی، ناصــر، »نگرشــی راهبــردی ب
ــماره ۴3، ص 5. ش

ــاپ اول،  ــی، چ ــای فرهنگ ــازمان پژوهش ه ــران: س ــازمان(، ته ــول اداری )س ــت تح ــعود، مدیری ــدی، مس ۴. احم
1392، ص 137.

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره یازدهم / تابستان 1401

197

ــا در نظــر  ــع آن ه ــرای رف ــگام را ب ــای الزم و به هن ــد و تدبیره ــایی کنن ــن فرصــت شناس را در زودتری
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 بیش تــر اشــاره دارد.1 ســازمان ســالم، ســازمانی اســت 
کــه در مبادلــه اطاعــات بــه دســت آمــده نســبت بــه اهــداف ســازمان، یگانگــی و تعهــد وجــود دارد. 
حمایــت داخلــی و تــرس از آزادی و تهدیــد را فراهــم مــی آورد؛ زیــرا تهدیــد بــه ارتبــاط خــوب و ســالم  
آســیب می رســاند، قابلیــت انعطــاف را کاهــش می دهــد و بــه جــای عاقــه بــه کل نظــام، حفاظــت از 

ــد.2 ــک می کن ــود را تحری خ
این ویژگی ها را برای سازمان سالم برشمرده اند: 

1. کارکنــان نســبت بــه ســازمان احســاس تعلــق دارنــد و عاقه مندنــد نظرهــای خــود را در مــورد 
مشــکل بیــان کننــد؛ زیــرا نســبت بــه حــل آن هــا بــا خوش بینــی اقــدام می شــود؛

ــه  ــاده هــر گون ــان آم ــرد. کارکن ــه صــورت می گی ــه صــورت آزاد و داوطلبان 2. تشــریک مســاعی ب
ــد؛ ــادی می کنن ــاش زی ــرای تحقــق اهــداف هســتند و ت همــکاری و کمــک ســازنده ب

3. هــر گاه بحرانــی، مؤسســه را تهدیــد کنــد، بــرای رفــع آن بــا یکدیگــر متحــد می شــوند و خــود 
را موظــف بــه رفــع بحــران می داننــد؛

۴. انتقــاد گروهــی بــرای پیشــرفت کار بــه طــور عــادی انجــام می گیــرد. صداقــت در رفتــار کامــًا 
مشــهود اســت و کارکنــان نســبت بــه یکدیگــر احســاس احتــرام و تعلــق دارنــد و خــود را تنهــا احســاس 
نمی کننــد. کارکنــان کامــًا تحــرک دارنــد. بــر اســاس انتخــاب و عاقــه خــود در فعالیت هــا مشــارکت 

می کننــد و حضــور در مؤسســه برایشــان مهــم و لذت بخــش اســت.3

گفتار دوم ـ عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی

ــدرن اســت و  ــی م ــای زندگ ــه دســت آوردن حداقل ه ــرای ب ــه ای ب ــاد، الزم ــروز   ، اعتم ــای ام در دنی
برقــراری آن   ، نوعــی اجبــار محســوب می شــود  . از ســوی دیگــر   ، شکســتن اعتمــاد   ، عــوارض حداکثــری 
ــراری مجــدد رابطــه را بســیار دشــوار  ــه همــراه دارد و برق ــرد ب ــط اجتماعــی و شــخصی ف ــرای رواب را ب
می ســازد تــا آن جــا کــه فــرد   ، خــود، بــه تنهایــی قــادر بــه ترمیــم و تشــکیل مجــدد وضعیــت مطلــوب 
نیســت . ایــن در حالــی اســت کــه در دوره حاکمیــت ســنت ها   ، مختــل شــدن اعتمــاد   ، عــوارض کم تــری 

1.جاهد، حسین علی، »سامت سازمانی«، مجله تدبیر، 138۴، شماره 159، ص ۴8.

2. عباس زاده، میر محمد، »حرفه معلمی و رضایت شغلی«، فصل نامه تعلیم و تربیت، 137۰، شماره 1، ص 58.

ــم، 1378،  ــرورش، دوره شش ــوزش و پ ــت در آم ــه مدیری ــه«، فصل نام ــازمانی مدرس ــامت س ــی، »س ــد، عل 3. عاقه بن

ــماره 21، ص 1۴. ش
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بــرای فــرد و جامعــه داشــت و خــأ آن نیــز بــا ســهولت بیش تــری و بــه دســت نزدیــکان پــر می شــد   . 
ــان،  ــن می ــد.1 در ای ــی برخوردارن ــگاه واالی ــران   ، شــهروندان از جای ــوری اســامی ای در نظــام جمه
ــه ســازمان های دولتــی ســبب کناره گیــری آن هــا از حضــور در صحنه هــای  بی اعتمــادی شــهروندان ب
سیاســی   ، اجتماعــی   ، فرهنگــی و اقتصــادی خواهــد شــد؛ زیــرا نارضایتــی مــردم از ســازمان های دولتــی 
ــه بی اعتنایــی شــهروندان  ــه نظــام سیاســی می شــود و در گــذر زمــان   ، ب باعــث تســّری بی اعتمــادی ب
ــات  ــد   . مطالع ــد انجامی ــی خواه ــی و بین الملل ــای مل ــی نظــام سیاســی در صحنه ه ــه همراه نســبت ب
ــی  ــای سیاس ــا نظام ه ــف ب ــورهای مختل ــه در کش ــی ک ــم اصاحات ــش اعظ ــه  بخ ــد ک ــان می ده نش
ــای  ــن قســمت   ، ســازوکارهای ارتق ــن اســتدالل اســتوار اســت   .2 در ای ــر ای ــه، ب ــف صــورت گرفت مختل

ــم   .  ــان می کنی ــه نظــام اداری را بی اعتمــاد عمومــی ب

بند اول ـ پاسخ گویی 
1. تعریف پاسخ گویی

پاســخ گویی عبــارت اســت از پذیــرش مســئولیت نتایــج و پی آمدهــای حاصــل از عملکــرد 
ــه مــردم  ــا مســئوالن آن و پاســخ دهی شــفاف در قبــال وظایــف انجــام شــده و ناشــده ب دســتگاه  ها ی
ــی  ــی داخل ــر مراجعه کننــدگان   ، سلســله مراتب اداری   ، نهادهــا و واحد هــای نظارت ــکار عمومــی نظی و اف
ــوط و اصحــاب رســانه   . در واقــع   ، پاســخ گویی یکــی از ضرورت هــای کلیــدی و  ــی دســتگاه مرب و بیرون
از ارکان اصلــی مدیریــت دولتــی در وضعیــت کنونــی اســت و بــرای بهبــود عدالــت   ، برابــری و اثربخشــی 
ــی از  ــازمان های دولت ــت و س ــه دول ــهروندان ب ــی ش ــاد عموم ــی رود. اعتم ــه کار م ــی ب ــت دولت مدیری

ــت.3 ــی اس ــخ گویی عموم ــای پاس پی آمده
ــن  ــودن ای ــخ گو نب ــی   ، پاس ــازمان های دولت ــکات س ــرح مش ــن ط ــز   ضم ــمندان نی ــی اندیش برخ
ــل  ــخ گویی را علت العل ــری، پاس ــر دیگ ــد   . صاحب نظ ــادی می دانن ــی بی اعتم ــل اصل ــازمان ها را عام س

ــا پاســخ گویی اســت   .۴ اعتمــاد عمومــی دانســته و مدعــی اســت   اعتمــاد عمومــی مســاوی ب
ــی در اداره  ــک   ، یکپارچگ ــرل دموکراتی ــه کنت ــوان ب ــخ گویی می ت ــای پاس ــن کارکرده از مهم تری
ــی اشــاره  ــات و عملکــرد دولت ــود خدم ــع عمومــی و بهب ــح از مناب ــن اســتفاده صحی عمومــی و تضمی
ــوند   . در  ــی می ش ــاد عموم ــروعیت و اعتم ــش مش ــبب افزای ــر س ــار یکدیگ ــه در کن ــر س ــه ه ــرد ک ک

1. قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، اصل سوم، بندهای 2، 8، 9 و 1۴.

2. دانایی فرد        ، حسن   ، پیشین، ص 3   . 

ــی  ــاد عموم ــود اعتم ــر بهب ــی ب ــخ گویی عموم ــر پاس ــی   ، »تأثی ــاد زارع ــش  و فره ــن دروی ــدی، حس ــهبازی مه 3. ش

شــهروندان   «، فصل نامــه مدیریــت ســازمان  های دولتــی   ، ســال اول   ، 1391  ، شــماره 1، ص 5۴   . 

۴. دانایی فرد        ، حسن   ، چالش  های مدیریت دولتی در ایران   ، تهران   ، سمت، 1386، صص 85 و 86   .

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 
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واقــع، پاســخ گویی عمومــی ماننــد پلــی عمــل می کنــد کــه شــکاف بیــن شــهروندان و نماینــدگان و 
نیــز شــکاف بیــن اداره کننــده و اداره شــونده را از بیــن می بــرد و ســبب افزایــش مشــروعیت و اعتمــاد 

می شــود   .1

2. نقش پاسخ گویی در نظام اداری
ــود   .  ــر می ش ــادی منج ــه بی اعتم ــخ گویی ب ــول در پاس ــه اف ــت ک ــی اس ــارت )1999( مدع دنه
ــس  ــازد  . پ ــی را مخــدوش می س ــاد عموم ــت   ، اعتم ــان دول ــران و کارکن ــه مدی ــای منفعت طلبان رفتاره
ــد  ــد   ، بای ــه پای بندن ــت عام ــه منفع ــه ب ــد ک ــان دهن ــت نش ــزاران دول ــران و کارگ ــه مدی ــرای اینک ب

ــد   .2 ــرار دهن ــش ق ــرلوحه کار خوی ــخ گویی را س پاس
ــا  ــد   ، ب ــی کارآم ــات عموم ــه خدم ــد ک ــق می یاب ــی تحق ــخ گویی وقت ــت   پاس ــد اس ــل معتق اکون
کیفیــت مطلــوب و قیمــت پاییــن عرضــه شــوند   .  قلی پــور و پیران نــژاد بــه نقــل از دنهــارت نوشــته اند 
کــه امــروزه بســیاری از مــردم بــه دولت  هــا اعتمــاد ندارنــد؛ چــون بــه اعتقــاد آن هــا، دولت  هــا خــوب 
عمــل نمی کننــد   . از ایــن  رو، حکومت  هــا در تاشــند از طریــق بهبــود کارآیــی   ، پاســخ گویی و 
شــفافیت   ، ایــن اعتمــاد را بهبــود بخشــند   .3 بــه اعتقــاد دنهــارت )2۰۰2(، خطاهــای قضــاوت   ، ناکارآمدی   ، 
ــا را از  ــگ، دولت  ه ــت در جن ــی شکس ــد و حت ــش از ح ــررات بی ــنگین   ، مق ــای س ــات   ، مالیات ه ضایع
ریشــه نمی لرزانــد   ، مگــر وجــود ایــن بــاور کــه عامــه مــردم تصــور کننــد حاکمــان و مدیــران دولتــی 
ــش می اندیشــند   .  ــت شــخصی خوی ــه منفع ــردم   ، ب ــه م ــوکان و عام ــت م ــه منفع ــه ب ــای توج ــه ج ب
زمانــی کــه بــاور بــه پاســخ گو نبــودن ســازمان های دولتــی میــان مــردم فراگیــر شــود و بــرای مدتــی 
طوالنــی تــداوم یابــد  ، عامــه مــردم نــه تنهــا ایمــان خــود را نســبت بــه دولتمــردان   ، بلکــه خــود نهــاد 
ــه  ــر عام ــت دارد. اگ ــردم اهمی ــه م ــاداری عام ــان و وف ــس ایم ــد داد   . پ ــت خواهن ــز از دس ــت نی دول
ــی ایمــان نداشــته باشــند   ، در اجــرای  ــراد منتخــب و منتصــب دولت ــی و اف ــه نهادهــای دولت ــردم ب م
تصمیم هــای دشــوار بــه ویــژه تصمیم هایــی کــه مســتلزم ایثــار و فــداکاری اســت   ، همــکاری نخواهنــد 

کــرد   .

1. منوریــان   ، عبــاس و همــکاران، »بررســی رابطــه پاســخ گویی عمومــی   ، مشــارکت عمومــی و اعتمــاد عمومــی در 

ــت در  ــای مدیری ــوم انســانی   ، پژوهش  ه ــدرس عل ــه م ــران«   ، فصل نام ــهر ته ــه ش ــق 22 گان ــی مناط ــازمان  های دولت س

ــماره 3      ، ص 256. ــم   ، 1389، ش ــران   ، دوره چهارده ای

ــای  ــه ارتق ــر پای ــی ب ــاد عموم ــش اعتم ــی   ، »افزای ــام رضای ــی و اله ــد خان باش ــادات، محم ــدی، شمس الس 2. زاه

فرهنــگ پاســخ گویی«   ، پژوهش نامــه مدیریــت اجرایــی   ، ســال ســوم   ،139۰   ، شــماره 5  ،  ص 8۰   . 

 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

۴. قلی پور و پیران نژاد   ، پیشین، ص 23۰   . 
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ــار  ــه رفت ــر گون ــورد اعتمــاد باشــند   ، ســر زدن ه ــردم م ــق اراده م ــی در تحق ــان دولت ــر کارکن  اگ
منفعت طلبانــه از ســوی آن هــا اعتمــاد عمومــی را مخــدوش می ســازد و ســبب از دســت رفتــن ایمــان 
ــران  ــان   ، مدی ــن، کارکن ــر ای ــا ب ــت می شــود   . بن ــی و ســپس خــود دول ــه ســازمان های دولت ــی ب عموم
و کارگــزاران دولــت بــرای پای بنــدی بــه منفعــت عامــه و بازگردانــدن اعتمــاد شــهروندان بــه دولــت    
ــل پاســخ گو  ــه در عم ــن اســت ک ــز ای ــودن نی ــرای پاســخ گو ب ــن راه ب ــد پاســخ گو باشــند و بهتری بای

باشــند   .1
ــد در  ــراد قدرتمن ــر اف ــت. اگ ــك اس ــدرن و دموکراتی ــانه های اداره م ــی از نش ــخ گویی عموم پاس
ــاالری در  ــند   ، مردم س ــخ گو نباش ــردم پاس ــه م ــود ب ــای خ ــتباه ها و تصمیم گیری ه ــا  ، اش ــر رفتاره براب
حــد حــرف و شــعار باقــی می مانــد   . بنــا بــر ایــن، پاســخ گویی عمومــی بــه عنــوان یــك نهــاد   ، مکمــل 

ــاالر اســت   .2 ــی مردم س ــی در حکومت ــت دولت مدیری
ــع،  ــات انجــام می شــود   . در واق ــق انتخاب ــی از طری ــع انســانی، پاســخ گویی عموم ــر جوام در بیش ت
مــردم بــه نماینــدگان خــود در قــوه مقننــه، ایــن اختیــار را می دهنــد کــه مدیــران سیاســی و کارکنــان 
دولتــی را از طریــق ســازوکارهای نظارتــی و ممیــزی پاســخ گو ســازند   . مدیــران سیاســی نیــز مأمــوران 
فرودســت خــود را از راه سلســله مراتب اختیــار و مســئولیت و هم چنیــن دادگاه  هــای عمومــی و اداری، 

ــد   .3 ــه می دارن ــون پاســخ گو نگ ــر قان در براب
ــی  ــی و چگونگ ــهروندان از چرای ــی ش ــان اطاع یاب ــام آن  ، هم ــای ع ــه معن ــخ گویی ب ــدف پاس ه
تصمیم هــا و اقدامــات مجریــان و کارگــزاران اســت. بــه نظــر آکوییــن   ، پاســخ گویی ســه هــدف عمــده 

دارد:۴
هدف اول ـ ابزار کنترل دولت

بیش تــر دولت  هــا در وضعیتــی حکومــت می کننــد کــه بایــد بــه تقاضاهــای روزافــزون شــهروندان 
ــی  ــاط جمع ــایل ارتب ــات و وس ــی   ، مطبوع ــای اجتماع ــع   ، نهضت ه ــای ذی نف ــکل ها   ، گروه ه آگاه   ، تش

ــند   .  ــخ گو باش پاس

 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

۴. فقیهی   ، ابوالحسن   ، »نظام  های پاسخ گویی در بخش دولتی ـ دیدگاه تطبیقی«   ، فصل نامه مطالعات مدیریت   ، 138۰، 

شماره ۴۴    ، ص 55   . 

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 
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هدف دوم ـ تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی
مهم تریــن جنبــه پاســخ گویی ایــن اســت کــه مــردم مطمئــن شــوند کارگــزاران در اســتفاده بهینــه 
ــن  رو،  ــد   . از ای ــدول نکرده ان ــی ع ــات عموم ــای خدم ــه و ارزش ه ــن موضوع ــدود قوانی ــع   ، از ح از مناب
ــارت  ــی نظ ــع مل ــتفاده از مناب ــیوه اس ــر ش ــذاری ب ــس قانون گ ــردم در مجال ــب م ــدگان منتخ نماین

می کننــد   . 
هدف سوم ـ ابزاری برای بهبود خدمات دولتی

ــی  ــی و تنبیه ــای منف ــی   ، جنبه ه ــع عموم ــح مناب ــرد صحی ــن کارب ــدرت و تضمی ــر ق ــارت ب نظ
ــتمر  ــود مس ــرفت و بهب ــزار پیش ــوان اب ــه عن ــخ گویی ب ــی می کند   .پاس ــن تداع ــه ذه ــخ گویی را ب پاس
ــد  ــی فرآین ــخ گویی نوع ــه از پاس ــن جنب ــاره دارد   . ای ــی اش ــات دولت ــت خدم ــه مثب ــه جنب ــات ب خدم

ــود   .1 ــی می ش ــز تلق ــری نی یادگی
نتایــج یــک تحقیــق نشــان می دهــد اگــر بوروکراســی )نظــام اداری( بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه 
ــاالری در ســطح  ــام شایسته س ــی و نظ ــررات، تخصص گرای ــن و مق ــام قوانی ــازمانی، نظ سلســله مراتب س
باالیــی از اثربخشــی و کارآیــی باشــند، بــا میــزان پاســخ گویی )ســازمانی، قانونــی، حرفــه ای و سیاســی(، 
ــی در  ــای بوروکراس ــت مؤلفه ه ــوان گف ــر، می ت ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــد داش ــاداری خواهن ــه معن رابط
افزایــش میــزان پاســخ گویی اثرگــذار اســت. امــکان اعمــال کنتــرل قضایــی از طریــق نهادهــای مســتقل 
ــائل  ــه مس ــری در زمین ــه تصمیم گی ــر گون ــه ه ــتگاه های اداری الزم ــوران و دس ــر مأم ــرف ب و بی ط
ــود  ــود دارد. نب ــویه وج ــه  ای دوس ــاد، رابط ــخ گویی و اعتم ــن پاس ــت.2 بی ــت اس ــوی دول ــادی از س اقتص

ــد.3 ــی مخــدوش می کن ــات عموم ــه خدم ــی را نســبت ب ــاد عموم حساســیت و پاســخ گویی، اعتم

بند دوم ـ مشارکت 
تاریــخ حیــات انســان   ، تاریــخ همــکاری و ســتیز اســت   . زمانــی کــه نخســتین بــار انســان دریافــت بــا 
تجمیــع تــوان خــود بــا دیگــران می توانــد بــر مشــکات فایــق آیــد   ، مشــارکت زاده شــد   . دموکراســی های 
اولیــه دنیــا هم چــون دموکراســی آتــن   ، تبلــور مشــارکت شــهروندان در تعییــن سرنوشــت خــود بــود   . 
ــرد   .  ــود می گی ــه خ ــه ب ــی نهادین ــی، صورت ــك و مدن ــه ای دموکراتی ــتر جامع ــارکت در بس ــروزه مش ام

مشــارکت نهادینه شــده در ســه بســتر جامعــه مدنــی   ، شــهروندی و دموکراســی شــکل گرفتــه اســت   .

1. زاهدی و خان باشی   ، پیشین، ص ۴6   . 

2. قــاری 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.

3. صبحــی، الهــه و همــکاران، »نقــش نظــام اداری در ارتقــای نظــام پاســخ گویی )مــورد مطالعــه: ادارات کل اســتان 

تهــران(«، فصل نامــه حقــوق اداری، ســال ششــم، 1397، شــماره 17، ص 27.
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1. تعریف مشارکت
ــر  ــذاری ب ــت و اثرگ ــرای دخال ــردم ب ــل م ــی و تمای ــزان آگاه ــوان می ــی را می ت ــارکت عموم مش
ــورت  ــه ص ــود ب ــور خ ــود و کش ــت خ ــن سرنوش ــی و تعیی ــور عموم ــی   ، اداره ام ــی های عموم خط مش
جمعــی تعریــف کــرد .1 در واژه نامــه آکســفورد   ، مشــارکت بــه عنــوان »عمــل یــا واقعیــت شــرکت کــردن   ، 

بخشــی از چیــزی را داشــتن یــا تشــکیل دادن« تعریــف شــده اســت   .2
ــد :  ــف می کن ــن تعری ــارکت را چنی ــد   ، مش ــل متح ــازمان مل ــی س ــات تحقیقات ــی از مؤسس یک
ــرایط  ــده در ش ــای نظم دهن ــع و نهاده ــر مناب ــرل ب ــش کنت ــرای افزای ــازمان یافته ب ــش های س »کوش
ــن  ــال چنی ــه اعم ــون از حیط ــه تاکن ــی ک ــا و جنبش های ــردم   ، گروه  ه ــوی م ــن از س ــی معی اجتماع
ــد در  ــر مبنــای ایــن تعریــف، همــه افــراد جامعــه حــق دارن ــد.«3 ب کنترلــی محــروم و مســتثنا بوده ان
تصمیم هــای اثرگــذار بــر سرنوشــت خــود مشــارکت داشــته باشــند   . بــه گفتــه رابــرت دال   ، دموکراســی، 

ــازد   .۴ ــم می س ــی« را فراه ــارکت واقع ــت »مش فرص
ــول  ــرد   . محص ــورت می گی ــك ص ــدی دموکراتی ــت در فرآین ــا دول ــی ب ــای مدن ــن نهاده ــل بی تعام
ایــن تعامــل   ، دموکراســی مدرنــی اســت کــه خــود را بــه شــکل جمهــوری نشــان می دهــد کــه در آن، 
انســان  ها محــق  هســتند و دولــت، نماینــده و پاســخ گوی شــهروندان اســت   . از ایــن  رو، مشــارکت هــم 
دموکراســی را پدیــد مــی آورد و هــم محصــول آن اســت.5 فرآینــد مشــارکت پذیری   ، معلــول چنــد عامــل 
مهــم اســت کــه آمــوزش و تمریــِن مــداوم مشــارکت    یــا بــه تعبیــر دیگــر   ، توســعه فرهنــگ مشــارکتی   ، 
ــار  ــی و اختی ــدار حاکمیت ــی از اقت ــال بخش ــت   ، انتق ــود   . در حقیق ــی می ش ــل تلق ــن عام بنیادی تری
عمومــی از ســوی دولــت بــه شــهروندان   ، در گــرو درکــی درســت و معتبــر از اهــداف منتــج از نظریــه 

قــرارداد اجتماعــی و حــق حاکمیــت مــردم اســت   .
ــر   ،  ــهروندبنیادانه دیگ ــِل ش ــر اص ــه ه ــه ب ــش از توج ــت   ، پی ــه دول ــن رو   ، بایســته اســت ک از همی
ــح دارد   .  ــارکت جو را مرّج ــخصیت مش ــارکت پذیر و ش ــش مش ــارکتی و پرورش من ــازی مش فرهنگ س
ــه ایجــاد دو عامــل دیگــر در مشــارکت پذیری مــردم    یعنــی فراهــم آوردن شــرایط الزم  پــس از آن   ، ب
بــرای اثرگــذاری و نظــارت شــهروندان بــر بــازار و برنامه هــای کاِن اقتصــادی و سیاســی اهتمــام ورزد   . 
ــی  ــوع طــرز تلق ــن ن ــت انســانی اســت   . ای ــه کرام ــرِو توجــه ب ــل ســه گانه یادشــده  در گ ــق عوام تحق

1. منوریان  و همکاران، پیشین، ص 261   . 

2. نک: زاکس، ولفگانگ )ویراستار(، نگاهی نو به مفاهیم توسعه   ، ترجمه: فریده فرهی و وحید بزرگی   ، تهران: مرکز   ، 1377.

3. نــک: غفــاری   ، غام رضــا   ، بررســی موانــع اجتماعــی ـ فرهنگــی مؤثــر بــر مشــارکت اجتماعــی ـ اقتصــادی ســازمان یافته 

ــات  ــات و تحقیق ــه مطالع ــران: مؤسس ــان   ، ته ــتان کاش ــتاهای شهرس ــوردی روس ــه م ــران: مطالع ــتایی ای ــه روس در جامع

اجتماعــی دانشــگاه تهــران   ، 138۰.

۴. نک: دال   ، ر   .، درباره دموکراسی   ، ترجمه: حسن فشارکی، تهران: شیرازه   ، 1378. 

5. منوریان  و همکاران، پیشین، صص 26۰ و 261   . 

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 
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ــن  ــد چنی ــد   . پی آم ــمار می آی ــه ش ــاالر ب ــای مردم س ــای نظام ه ــنگ بن ــای او  ، س ــان و حق ه از انس
ــبب  ــی آورد و س ــم م ــت را فراه ــه دول ــردم ب ــی م ــاد و خوش بین ــارکت پذیرانه ای   ، اعتم ــای مش رفتاره

ــود   . ــی می ش ــعه یافتگی سیاس ــهروندان و توس ــت و ش ــان دول ــه می ــی همدالن ــاد فضای ایج
به این ترتیب   ، دولت در روند حذف یا احیای حق مشارکت شهروندی  نقشی مهم  دارد   .

ــن  ــق بنیادی ــه ح ــبت ب ــی نس ــد در مواقع ــد   ، می توان ــاح بدان ــت ص ــر دول ــخن   ، اگ ــر س ــه دیگ  ب
مشــارکت مــردم کامــًا بــاز عمــل کنــد و از آن صیانــت کنــد یــا در شــرایطی دیگــر نســبت بــه شــیوه 
ــت تعلیــق درآورد. حتــی گام را از  ــه حال ــا شــهروندان موضعــی متفــاوت بگیــرد و آن را ب مشــارکت ب
ایــن هــم فراتــر نهــد و بــه قطــع هــر گونــه تعامــل بــا مــردم متمایــل شــود   . پــس بایــد اذعــان کــرد 
ــزان مشــارکت پذیری  ــش می ــرای افزای ــت ب ــر از خــود دول ــر و کارآمدت ــر   ، بهت ــی اثربخش ت ــه مرجع ک
ــی  ــی و ســلوك حکمرانان ــز شــیوه حکمران ــل متحــد نی ــدارد   . از نظــر ســازمان مل شــهروندان وجــود ن
ــام داری/  ــوِی »بِه زم ــف نیک ــا وص ــتند، ب ــاز هس ــم آوا و هم س ــردم ه ــارکت پذیری م ــا مش ــه ب را ک

ــت   .1 ــده اس ــردار ش ــوب« نام ب ــان خ ــوب/ حکمران ــی خ ــا »حکمران ــام داران« ی بِه زم
ــه  ــه  ای ک ــود و در جامع ــی می ش ــارکت عموم ــش مش ــه افزای ــر ب ــی منج ــاد عموم ــش اعتم افزای
مشــارکت عمومــی مــردم بــاال باشــد   ، اعتمــاد عمومــی نیــز افزایــش پیــدا می کنــد   .2 بــر عکــس، زمانــی 
ــد  ــت ناامی ــات دول ــا و اقدام ــر تصمیم ه ــود ب ــارکت خ ــذاری مش ــه از اثرگ ــك جامع ــهروندان ی ــه ش ک
ــام  ــه ن ــده ای ب ــا پدی ــه، نخســت ب ــد   ، جامع ــردان از دســت بدهن ــه دولت م شــوند و اعتمــاد خــود را ب
ــن، یکــی از  ــر ای ــا ب ــا »بحــران مشــروعیت« مواجــه می شــود   . بن ــت، ب »بحــران مشــارکت« و در نهای
ــن  ــرد   . در ای ــی ک ــردم تلق ــی م ــاد عموم ــاالی اعتم ــطح ب ــوان س ــی را می ت ــارکت عموم ــل مش دالی
ــا یکدیگــر داشــته  صــورت   ، اعتمــاد عمومــی و مشــارکت عمومــی می تواننــد نوعــی رابطــه دوطرفــه ب
باشــند   ، بــه ایــن معنــا کــه افزایــش اعتمــاد عمومــی منجــر بــه افزایــش مشــارکت عمومــی می شــود و 
در جامعــه ای کــه مشــارکت عمومــی مــردم بــاال باشــد   ، اعتمــاد عمومــی نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. 
بــه ایــن ترتیــب   ، ایــن امــر کــه مشــارکت عمومــی حاصــل اعتمــاد عمومــی باشــد   ، محتمل   تــر اســت.3

2. نقش مشارکت در نظام اداری
ــام اداری در  ــان نظ ــارکت کارکن ــت: مش ــور اس ــل تص ــطح قاب ــام اداری در دو س ــارکت در نظ مش

ــی اســت ــه ای از مشــارکت بیرون ــه جنب ــردم ک ــام اداری و مشــارکت م ــی نظ ســطح درون
.

ــا(،  ــم و ارزش ه ــی )مفاهی ــوق عموم ــی حق ــه مبان ــو ب ــی ن ــی   ، نگاه 1. رحمت اللهــی   ، حســین و احســان آقا محمدآقای

ــران: شــرکت ســهامی انتشــار، 1۴۰۰، چــاپ دوم، صــص 98 و 99   .  ته

2. منوریان  و همکاران، پیشین، ص 261   . 

3. همان، صص 26۰ و 261   . 
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الف( مشارکت کارمندان در نظام اداری
ــامی و  ــای اس ــا، در ارزش ه ــارکت« در تصمیم گیری ه ــت« و »مش ــورت«، »جماع ــم »مش مفاهی
ــای اداری  ــدان در تصمیم گیری ه ــارکت کارمن ــال، مش ــن ح ــا ای ــد. ب ــق دارن ــه های عمی ــی ریش مل
بــرای شــکل گیری نظــام اداری مطلــوب در ایــران تازگــی دارد و پــس از آشــنایی بــا تحــوالت 
ــون مدیریــت خدمــات  غــرب در ســال های اخیــر مطــرح شــده اســت. در حــال حاضــر، مــاده 2۰ قان
کشــوری بــه مشــارکت کارمنــدان در تصمیم گیــری و مدیریــت مشــارکتی و اجــرای نظــام پیشــنهادها 
ــدان در  ــرکت دادن کارمن ــن اداری را ش ــای نوی ــی از نظام ه ــاده، یک ــن م ــت. ای ــه  اس ــاص یافت اختص
تصمیم گیری هــای و اجــرای نظــام پیشــنهادها معرفــی کــرده اســت: »دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد 
بــه منظــور ایجــاد انگیــزه و افزایــش کارآیــی و بهــره وری از فکــر و اندیشــه و خاقیت کارمنــدان ذی ربط 
خــود، ســازوکاری مناســب بــرای جلــب مشــارکت کارمنــدان و دریافــت پیشــنهادها و اثرگــذاری آن هــا 
در تصمیم گیــری را فراهــم آورنــد. نظــام پیشــنهادها و نحــوه پرداخــت پــاداش بــر اســاس آیین نامــه ای 

ــه تصویــب هیئــت وزیــران می رســد«.1 ــا پیشــنهاد ســازمان ب خواهــد بــود کــه ب
اگــر برنامه هــای 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 می ســازد. ایــن 
ــد نظــام پیشــنهادها،  ــه خاصــی از مشــارکت مانن ــه در زمین ــه ای از فعالیت هاســت ک ــه، مجموع برنام

ــوند.2 ــز می ش ــردان متمرک ــای خودگ ــی و تیم ه ــرل کیف ــای کنت گروه ه
نظــام پیشــنهادها شــامل تشــویق بــه پیشــنهاددهی کارکنــان بــه طــور فــردی یــا گروهــی و ارزیابی 
ــوی  ــادی و معن ــای م ــه بازخورده ــا ارائ ــط کاری ب ــون محی ــای گوناگ ــود شــرایط و زمینه ه ــرای بهب ب
ــی  ــارز تاش های ــای ب ــد از مصداق ه ــنهادها را بای ــام پیش ــتقرار نظ ــت. اس ــراه اس ــان هم ــرای کارکن ب
ــات در  ــوند. اطاع ــرا می ش ــی و اج ــازمان ها طراح ــود در س ــول و بهب ــاد تح ــرای ایج ــه ب ــت ک دانس
ــاکام و  ــای ن ــداد تاش ه ــازمانی از تع ــول س ــق تح ــای موف ــداد تاش ه ــد تع ــان می ده ــترس نش دس

ــت.3 ــر اس ــام کم ت نیمه تم

ب( مشارکت مردم در نظام اداری
ــل، از  ــد اص ــت و در چن ــارکت بنیاد اس ــواًل مش ــران اص ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان

1. میــرزاده کوه شــاهی، نــادر و حســن رضایــی، »نقــش مشــارکت شــهروندان و کارمنــدان در تصمیم گیری هــای اداری 

مطلــوب«، فصل نامــه حقــوق اداری، ســال ششــم، 1397، شــماره 17، ص 15.

2. مشّبکی، اصغر، »جایگاه نظام مشارکت و بهره وری سازمانی«، مجله مدیریت دولتی، 1377، شماره 39، ص 125.

3. رضایی منــش، بهــروز و جعفــر آهنگــران، »عوامــل کلیــدی موفقیــت و طراحــی الگــوی آمادگی ســنجی اســتقرار 

ــران«، فصل نامــه مطالعــات مدیریــت صنعتــی، ســال یازدهــم، 1392،  نظــام پیشــنهادها در ســازمان های دولتــی ای

شــماره 31، ص 128.

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 
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ارزش هــای مردم ســاالرانه و نقــش ســازنده مــردم در تعییــن راهبردهــا و اداره امــور جامعــه ســخن بــه 
ــن سرنوشــت  ــا و تعیی ــه مشــارکت شــهروندان در تصمیم گیری ه ــی ب ــا ضمن ــان آورده و آشــکارا ی می

ــرده  اســت.1 ــاره ک ــی اش ــی و فرهنگ ــی، اقتصــادی، اجتماع ــف سیاس ــای مختل در عرصه ه
یکــی از راهکارهــای مشــارکت مــردم در نظــام اداری، اســتفاده از ظرفیــت ســازمان های مردم نهــاد 
ــارکت  ــه مش ــاط و زمین ــترش ارتب ــاون، گس ــس تع ــاد ح ــا ایج ــاد ب ــازمان مردم نه ــک س ــت. ی اس
شــهروندان در امــور اجتماعــی هم چــون عنصــری شــتاب دهنده، کنش هــای جمعــی را تســریع 
می بخشــد و بــا حضــور و فعالیــت ایــن تشــکل ها میــان بخش هــای مختلــف جامعــه، تعــادل و تــوازن 

ــود.2 ــاد می ش ایج
ــی  ــازی، ارزیاب ــهروندان، فرهنگ س ــوزش ش ــق آم ــاد از طری ــازمان های مردم نه ــه اول، س در مرحل
ــن  ــاح قوانی ــور اص ــه منظ ــذاران ب ــتفاده قانون گ ــرای اس ــی الزم ب ــات تخصص ــه اطاع ــن و تهی قوانی
ــا  ــاکی ی ــوان ش ــه عن ــد ب ــازمان ها می توانن ــن س ــه دوم، ای ــد. در مرحل ــا کنن ــش ایف ــد نق می توانن
ــود را  ــی خ ــداف اجتماع ــن راه، اه ــد و از ای ــرار گیرن ــتیار دادگاه ق ــع و دس ــناس، مطل ــع، کارش ذی نف
ــر  ــی دادگاه ب ــازوی اجتماع ــوان ب ــه عن ــاد ب ــازمان های مردم نه ــوم، س ــه س ــازند. در مرحل ــق س محق
اجــرای احــکام قضایــی و اصــاح فرآیندهــای اداری نظــارت می کننــد. تحقــق ایــن مــوارد، پی آمدهــای 
ــر جــای می گــذارد. اصــاح آیین هــای اداری ناکارآمــد، ارتقــای  مطلوبــی در فرآینــد دادرســی اداری ب
ــازی  ــاح و روزآمدس ــی، اص ــوق عموم ــع حق ــری از تضیی ــی، پیش گی ــت آرای قضای ــت و کیفی صح
ــد  ــر و کارآم ــه دادرســی و اجــرای مؤث ــاوی اداری واهــی، کاهــش اطال ــن، ممانعــت از طــرح دع قوانی
ــق  ــد تحق ــاد می توان ــه حضــور و مشــارکت ســازمان های مردم نه ــی هســتند ک ــی، اهداف احــکام قضای

آن هــا را میســر ســازد.3

بند سوم ـ نقش شفاف سازی در نظام اداری
ــکافی  ــت و موش ــا دق ــدرت ب ــه ن ــا ب ــی رود، ام ــه کار م ــاد ب ــروزه زی ــازی« ام ــاح »شفاف س اصط
ــای  ــه در حوزه ه ــت ک ــط اس ــات مرتب ــت اطاع ــه و دریاف ــا عرض ــازی ب ــود. شفاف س ــف می ش تعری
ــه  ــی ک ــا اطاعات ــه ب ــن معناســت ک ــه ای ــم سیاســت، شفاف ســازی ب ــی رود. در عل ــه کار م ــف ب مختل
ــوند.  ــت آگاه ش ــای دول ــد از کاره ــکان می ده ــا ام ــه آن ه ــذارد، ب ــهروندان می گ ــار ش ــت در اختی دول
ــال  ــران را در قب ــا دیگ ــت ت ــازار و گروه هاس ــهروندان، ب ــه ش ــازه دادن ب ــازی، اج ــدف از شفاف س ه

1. میرزاده کوه شاهی و رضایی، پیشین، ص 2۰.

2. گلشــن پژوه، محمودرضــا، راهنمــای ســازمان های غیــر دولتــی، تهــران: مؤسســه فرهنگــی مطالعــات و تحقیقــات 

بین المللــی ابــرار معاصــر، 1386، ص 26.

ــی اداری«، فصل نامــه حقــوق اداری،  ــاد در دادرس ــازمان های مردم نه ــش س 3. قاســمی، غام علــی و عــادل شــیبانی، »نق

ســال ششــم، 1398، شــماره 19، ص 129.
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سیاســت ها و عملکردهایشــان پاســخ گو نگــه دارنــد. بنــا بــر ایــن، شفاف ســازی را می تــوان بــه منزلــه 
ــن تر  ــان تر و روش ــا را آس ــن نهاده ــی ای ــد و ارزیاب ــر می کنن ــا منتش ــه نهاده ــت ک ــی دانس اطاعات

می ســازند.1
ــازمان های  ــح در س ــف واض ــود وظای ــات و وج ــان آزاد اطاع ــور، جری ــازی ام ــور از شفاف س منظ
ــوی  ــازمان ها و از س ــن س ــخ گویی ای ــب پاس ــویی، موج ــازی از س ــت. شفاف س ــی اس ــش عموم بخ
دیگــر، باعــث پاســخ خواهی مــردم و شــهروندان می شــود. اگــر امــور و وظایــف شــفاف نباشــند، افــراد 
نمی تواننــد حساب کشــی کننــد. در واقــع، پاســخ گویی بــا شفاف ســازی و گزاش دهــی پابرجــا 
ــه  ــاب آگاهان ــه انتخ ــاندن وی ب ــدف رس ــا ه ــده ب ــرای مصرف کنن ــات الزم ب ــه اطاع ــد. تهی می مان
موجــب افزایــش شفاف ســازی در ارزیابــی عملکــرد می-شــود. شفاف ســازی، اصطاحــی گســترده اســت 
کــه بــر دسترســی آزاد بــه تصمیم گیــری و آزادی اطاعــات داللــت دارد و ابــزاری مجادله انگیــز بــرای 

ــود.2 ــوب می ش ــک محس ــی دموکراتی حکمران

1. لزوم دسترسی به اسناد و اطاعات اداری
حــق جســت وجو و دسترســی بــه اطاعــات را می تــوان یکــی از ضروری تریــن عناصــر آزادی بیــان 
دانســت. از دیگــر ســو، مردم ســاالری نیــز بــدون تضمیــن حــق آگاهــی نمی توانــد متضمــن آینــده ای 
روشــن باشــد. مشــارکت خاقانــه و آگاهانــه مــردم نیازمنــد داشــتن اطاعــات 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 آگاهی هــای 
ــور  ــی کش ــف اجرای ــتگاه های مختل ــف دس ــارات و وظای ــه اختی ــرد، دامن ــت، عملک ــوع مدیری الزم از ن
ــخاص  ــی، اش ــای دولت ــی و نهاده ــات عموم ــا و مؤسس ــردم از وزارت خانه ه ــه م ــی ک ــا زمان ــت. ت اس
عمومــی و مدیــران سیاســی، اطاعــات مفیــد  نداشــته باشــند، نمی تواننــد خواهــان مشــارکت در اداره 

امــور و نظــارت بــر عملکــرد آنــان باشــند. 
حقــوق اداری نویــن، ملــزم بــه رعایــت هنجارهــا و قواعــد جدیــدی اســت کــه در الزم الرعایــه بــودن 
حقــوق شــهروندان ریشــه دارد و مطالعــه حقــوق اداری را دارای ابعــاد جدیــدی کــرده  اســت. در دوران 
ــق  ــه تطبی ــزم ب ــوق اداری، مل ــه حق ــتیم ک ــته ای هس ــای تازه رس ــور پارادایم ه ــر ظه ــر، نظاره گ معاص
ــام اداری  ــر، نظ ــوق اداری معاص ــوب حق ــت. در چارچ ــد اس ــد جدی ــن قواع ــا ای ــش ب ــای خوی داده ه
صحیــح مبتنــی بــر احتــرام بــه حقــوق و آزادی هــای عمومــی بشــر، رعایــت  اصــل حاکمیــت قانــون، 

1. یزدانی زنوز، هرمز، »بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب«، نشریه حقوق عمومی، 1388، شماره 5، ص 5۰.

2. نک: پورعزت، علی اصغر و همکاران، »رابطه آگاهی شــهروندان از حقوق شــهروندی با پاســخ گویی و شفافیت 

سازمان«، نشــریه رفــاه اجتماعی، 1389، شماره 38.

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 
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مشــارکت شــهروندان، نظــام عدالــت یــا عادالنــه و اداره مطلــوب اســت.1

2. سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات
پــس از گذشــت هشــت ســال از تصویــب و ابــاغ قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات )تیــر 
1396( بــا هــدف دسترســی آزاد تمامــی شــهروندان بــه اطاعــات مؤسســات عمومــی و نیــز آن دســته 
از مؤسســات خصوصــی کــه بــه خدمات رســانی عمومــی مشــغول هســتند، ســامانه انتشــار و دسترســی 
آزاد بــه اطاعــات شــروع بــه کار کــرد. تعــدادی از نهادهــای عمومــی نظیــر شــورای نگهبــان و صــدا 
ــده اند.  ــق نش ــامانه ملح ــن س ــه ای ــوز ب ــون هن ــای گوناگ ــا توجیه ه ــا ی ــل و بهانه ه ــه دالی ــیما ب و س
ــی ســازمان ها محــدود نیســت، بلکــه  ــه مراجعه کننــدگان بیرون ــه اطاعــات ب محدودیــت دسترســی ب
ــرای تبــادل اطاعــات بیــن  شــامل خــود ســازمان ها هــم می شــود کــه نظامــی چابــک و هماهنــگ ب
ــادر  ــان را ق ــد و متخلف ــی می انجام ــه ناهماهنگــی درون ــر ب ــن ام ــد. ای ــف خــود ندارن واحدهــای مختل

ــه نفــع خــود اســتفاده کننــد.2 ــا از شــکاف اطاعاتــی میــان بخش هــای مختلــف ب می ســازد ت

بند چهارم ـ نقش دولت الکترونیک  
در آغــاز دهــه اول قــرن 21، پیشــرفت های فناوری هــای اطاعــات و ارتباطــات بــه ویــژه شــبکه های 
ــی، بانکــداری و  ــر ســاختار و شــیوه زندگــی مــردم در حوزه هــای تجــارت، بازرگان ــت ب ــی اینترن جهان
خدمــات عمومــی در برقــراری ارتباطــات و انتقــال اطاعــات در جهــان تأثیــری بســزا گــذارد. اکنــون 
ــورت  ــه ص ــگار ب ــا جهان ن ــت ی ــی اینترن ــبکه جهان ــا ش ــه ب ــد روزان ــراد می توانن ــیاری از اف ــداد بس تع
شــبانه روزی و هفــت روز هفتــه ارتبــاط برقــرار کننــد. در یــک تعریــف ســاده، دولــت الکترونیکــی یــا 
دولــت یارانه پایــه عبــارت اســت از برقــراری ارتباطــات و انتقــال پــول، کاالهــا و ارائــه خدمــات و انتقــال 
ــبکه های  ــط ش ــه توس ــتفاده از رایان ــا اس ــگام و ب ــورت به هن ــه ص ــی ب ــای دولت ــات فعالیت ه اطاع
ارتبــاط میان ســازمانی و برون ســازمانی. ایــن فعالیت هــا شــامل عملیــات خــودکار شفاف ســازی، 
انتقــال رایانــه ای پــول و مبادلــه رایانــه ای داده هــا و فعالیت هــای عمومــی دیگــری اســت کــه در شــمار 
ــا  ــه گواهی-نامه هــای رانندگــی ی ــد تهی ــرد، مانن ــرار می گی ــت الکترونیــک ق ــف دول ــا و وظای فناوری ه
صــدور گذرنامــه و شــماره ملــی، تعویــض پاک هــای اتومبیــل و نقــل و انتقــال مالکیــت و معامــات 

مربــوط بــه آن.

1. جمشــیدی، علی رضــا و پتفــت آریــن، »حقــوق شــهروندی در پرتــوی آیین هــای نویــن اداری«، مجلــه اخــاق زیســتی، 

دوره ششــم، 1395، شــماره 21، ص 3۰.

2. صادقی جقه، سعید، »شفافیت، نظارت و کارآمدی«، فصل نامه مطالعات راهبردی، 1397، شماره 82، ص 15.
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رایانه ســازی اطاعــات دولتــی عبــارت اســت از کاربــرد گســترده رایانــه در فعالیت هــای دولتــی و 
ــی و  ــای رایانه ســازی فعالیت هــای دولت ــه طــور فشــرده، مزای ــی. ب ــف ســازمان های دولت اجــرای وظای

اداری عبارتنــد از:
1. حذف کاغذبازی و بوروکراسی، دیوان ساالری اداری و نامه نگاری های زاید دولتی؛

2. سرعت بخشیدن به فعالیت های اداری و انجام وظایف؛
3. کاهش هزینه ها و زمان اداری برای انجام فعالیت های اداری؛

۴. کاهش هزینه های بایگانی دولتی و مدیریت اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی؛
5. کاهش هزینه های نگه داری برای فضای بایگانی اداری به ویژه در مورد اسناد و مدارک؛

6. کاهش بودجه فعالیت های ستادی و پشتیبانی اداری دولتی؛
7. افزایش بهره وری کارکنان دولتی، کارآیی و اثربخشی نظام های اجرایی دولتی.1

افزایــش بهــره وری و تأثیــر آن بــر کارآیــی اقتصــادی، مهم تریــن مزیــت ایجــاد دولــت الکترونیــک 
ــای  ــا و مناقصه ه ــرکت ها در مزایده ه ــاز ش ــورد نی ــات م ــه اطاع ــا عرض ــد ب ــا می توانن ــت. دولت ه اس
ــوان  ــانی می ت ــروی انس ــش نی ــا کاه ــر، ب ــرف دیگ ــد. از ط ــش دهن ــود را کاه ــای خ ــی، هزینه ه دولت
ــانی  ــای اطاع رس ــرد. هزینه ه ــک ک ــت کم ــاض دول ــه انقب ــش و ب ــن بخ ــا در ای ــش هزینه ه ــه کاه ب
ــش  ــت، کاه ــه  دولت هاس ــده ای از هزین ــش عم ــه بخ ــز ک ــذی نی ــای کاغ ــاد بایگانی ه ــذی و ایج کاغ
می یابــد. دولــت اســترالیا بــا اســتفاده از چنیــن تمهیداتــی توانســته  اســت هزینــه تمدیــد گواهی نامــه 
ــذف  ــا ح ــافت ب ــا، مایکروس ــه ای دنی ــرکت رایان ــن ش ــد. بزرگ تری ــش ده ــه 2 دالر کاه را از 7 دالر ب
ــا  ــون دالر و ب ــانی، 1۰ میلی ــع انس ــات مناب ــش خدم ــا در بخ ــت تنه ــته اس ــذی توانس ــات کاغ ارتباط
ــی داشــته  باشــد.2 ــون دالر در ســال 2۰۰۰ صرفه جوی ــذی، 15۰ میلی ــی کاغ ــای مال حــذف گزارش ه

1. بهبود فرآیندها در اداره الکترونیک
بهره گیــری از تجهیــزات الکترونیــک بــا هــدف خودکارســازی فرآیندهــا از جملــه اقدامــات ضــروری 
ــه بهبــود  ــن محــدوده ب ــت الکترونیــک در ای ــت الکترونیــک اســت. ابتــکار عمــل دول در راســتای دول

امــور درونــی بخــش دولتــی در ایــن مــوارد منجــر می شــود:
1. مدیریت عملکرد فرآیند: برنامه ریزی، نظارت و کنترل عملکرد منابع فرآیند؛

2. برقــراری روابــط اســتراتژیک درون دولــت: برقــراری ارتبــاط میــان مؤسســات، ســطوح مختلــف 
ــه منظــور تقویــت قابلیت هــای تحقیــق و توســعه و  دولــت و مراکــز دولتــی ذخیره کننــده اطاعــات ب

ــد.3 ــت می ده ــت را جه ــای دول ــه فرآینده ــی هایی ک ــا و خط مش ــرای راهبرده اج

.59۴ 1. مؤمنی، هوشنگ، نگره های مدیریت دولتی، تهران: ستاره سپهر، چاپ اول، 1387، صص 593ـ 
2. معمــارزاده، غام رضــا، »تحــول در نظــام اداری از طریــق ایجــاد دولــت الکترونیــک«، نشــریه کنترولــر، بهــار و تابســتان 

1382، شــماره 13 و 1۴، ص 68.
3.  مقدسی،  علی رضا و کامران فیضی، دولت الکترونیک، بازآفرینی دولت در عصر اطاعات،  تهران: ترمه،  138۴،  ص ۴1.

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 
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2. اصاح بوروکراسی اداری و دولتی
دولــت الکترونیــک، بســتر و فرآینــد مدیریــت بــدون کاغــذ و حکومــت اســت و بیش تــر ارتباطــات خــود 
را از طریــق مجراهــای چندرســانه ای انجــام می دهــد. از دیگــر ســو، ایجــاد وضعیتــی کــه در آن، شــهروندان 
ــه دفترهــای دولتــی و ایســتادن در صف هــای  ــه ب ــدون مراجع ــد ب ــف بتوانن ــان حرفه هــای مختل و صاحب
طوالنــی یــا رشــوه دهی بــه اطاعــات دســت یابنــد، پیشــرفتی انقابــی در اصــاح بوروکراســی و ریشــه کنی 
فســاد خواهــد بــود. بنــا بــر ایــن، ســایت های انتشــار اطاعــات دولتــی از ابزارهــای مهــم در تحقــق دولــت 

ــتند. الکترونیک هس
ــود و  ــعه روی بهب ــال توس ــر کشــورهای در ح ــد بیش ت ــک همانن ــت الکترونی ــه دول ــران ب ــرد ای رویک
ــران  ــی اســت کــه در پشــت برنامه هــای ای ــت متمرکــز اســت. ایــن در حال ساده ســازی عملیات هــای دول
بــرای دولــت الکترونیــک، ماحظــات عمــده اجتماعــی و سیاســی وجــود نــدارد، ولــی برنامه هــای توســعه و 
اجــرای دولــت الکترونیــک بــر جامعــه، اوضــاع اجتماعــی و سیاســی و ســاختار دولــت تأثیــر قابــل توجهــی 
دارنــد. در ایــران، اطاعــات محــدودی در وب ســایت  ســازمان ها یــا وزارت خانه هــا قــرار دارد و در راه تحقــق 
ــای  ــی، نگرش ه ــادی و مال ــاوری، اقتص ــای فن ــم از محدودیت ه ــیاری اع ــع بس ــک، موان ــت الکترونی دول
موجــود در جامعــه در ســطح مدیــران و کارکنــان ســازمان های مختلــف و شــهروندان قابــل مشــاهده اســت.

بند سوم ـ تحقق انتظارات شهروندان از مردم
در نظام هــای مردم ســاالر، حکومــت، مشــروعیت خــود را از شــهروندان کســب می کنــد و بدیهــی اســت 
کــه حفــظ و تقویــت ایــن مشــروعیت مســتلزم حساســیت دولــت در ســطوح مختلــف بــه انتظــارات در حــال 
تغییــر شــهروندان اســت. هم چنیــن دولت هــا، مصرف کننــده منابــع کم یــاب هســتند و شــهروندان انتظــار 
دارنــد دولــت در خدمات رســانی عمومــی از اتــاف منابــع جلوگیــری کنــد و کارآمــدی الزم را داشــته باشــد.1

ــد  ــای جدی ــه الگوه ــرد آن از جمل ــه ف ــر ب ــای منحص ــکار عمل ه ــک و ابت ــت الکترونی ــای دول الگوه
را  و کم   هزینه تــر  آســان تر، ســریع تر  امــکان خدمات رســانی  کــه  اســت  خدمات رســانی عمومــی 
بــرای شــهروندان فراهــم مــی آورد و بخشــی از تقاضــای شــهروندان را بــرآورده می کنــد. دسترســی برابــر 
شــهروندان بــه اطاعــات و خدمــات دولتــی، انتظــار برحــق دیگــری اســت کــه بــرآورده نشــدن یــا ضعــف 
در تحقــق آن می توانــد بــه نگرانــی شــهروندان دامــن بزنــد. ویژگی هــای خــاص حاکــم بــر الگــوی ســنتی 
بوروکراتیــک هم چــون ناتوانــی در خدمات رســانی بــه مشــتریانی کــه خواســته ها و اولویت هــای متفاوتــی 
دارنــد، انعطاف پذیــری و تأکیــد بــر رویه هــا، در بســیاری از مــوارد ســبب دسترســی نابرابــر شــهروندان بــه 
خدمــات و اطاعــات شــده اســت. بــا تحقــق دولــت الکترونیــک، معضــل نابرابــری دسترســی شــهروندان بــه 

ــن مرتفــع می شــود.2 خدمــات عمومــی و اطاعــات آن الی

1. یعقوبی، نورمحمد، دولت الکترونیک، رویکرد مدیریتی، تهران: افکار، 1392، چاپ سوم، ص 1۰۰.
2. رضایی، مهدی و اسماعیل یعقوبی، »دولت الکترونیک: الگوی جدید در اصاح نظام اداری و ارائه خدمات عمومی«، مجله 

مدیریت شهری، 139۴، شماره ۴1، ص 25۰.
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نتیجه گیری
ــت و  ــای دول ــی نظریه ه ــای اصل ــی از محوره ــی و یک ــجام اجتماع ــم و انس ــای نظ ــاد، مبن اعتم
ــش  ــکاری اثربخ ــی و هم ــه همراه ــی ب ــی های عموم ــرای خط مش ــت. اج ــی اس ــازمان های دولت س
ــازمان های  ــروعیت س ــد. مش ــت می یاب ــی عینی ــاد عموم ــود اعتم ــا وج ــه ب ــاز دارد ک ــهروندان نی ش
دولتــی بــا مشــروعیت نظــام سیاســی گــره خــورده اســت؛ بنــا بــر ایــن، یکــی از مهم تریــن چالش هــای 
مدیریــت دولتــی، حفــظ و ارتقــای اعتمــاد عمومــی بــه ســازمان های دولتــی اســت. پیدایــش و تقویــت 
ــه تصویــری بســتگی دارد کــه از ســازمان های  ــه ســازمان های دولتــی ب اعتمــاد عمومــی شــهروندان ب
ــی  ــازمان های دولت ــه س ــی ب ــاد عموم ــن، اعتم ــدد. بنابرای ــش می بن ــهروندان نق ــن ش ــی در ذه دولت

ــد.  ــت باش ــی مثب ــازمان های دولت ــهروندان از س ــی ش ــر ذهن ــه تصوی ــد ک ــا می یاب ــی ارتق زمان
ــل  ــه عوام ــًا ب ــد صرف ــر آن نبای ــر ب ــل مؤث ــی و عوام ــاد عموم ــه اعتم ــن مقول ــی و تبیی در بررس
ــه  ــد ک ــده دارن ــوزه عقی ــن ح ــردازان ای ــت. نظریه پ ــر داش ــی نظ ــاد عموم ــا اعتم ــط ب ــتقیم مرتب مس
دولت هــای اثربخــش، کارآمــد، پاســخ گو و دارای عملکــرد خــوب، در جلــب اعتمــاد عمومــی در جامعــه 
توفیــق می یابنــد. در کنــار ایــن پژوهش  هــا، تحقیقــات دیگــری نیــز در حــوزه اعتمــاد سیاســی مطــرح 
شــده  اســت کــه عوامــل غیــر مســتقیم هم چــون مشــارکت سیاســی، اعتمــاد اجتماعــی، رســانه های 
داخلــی و خارجــی و نظایــر آن را بــه عنــوان عناصــر مؤثــر بــر اعتمــاد عمومــی بــه دولت  هــا یــا اعتمــاد 
سیاســی برشــمردهاند. چنیــن عواملــی گاهــی بــه شــیوه عملکــرد کنونــی دولت  هــا ارتبــاط مســتقیم 
ــت یکــی از  ــه دول ــه مجموع ــد ک ــر می پذیرن ــی و خارجــی اث ــل داخل ــه  ای از عوام ــد و از مجموع ندارن

آن هــا بــه شــمار مــی رود. 
ســازمان های دولتــی بــرای ایجــاد و بهبــود تصویــر مثبــت از ایــن ســازمان ها در ذهــن شــهروندان 
ــاد  ــش فس ــروری، کاه ــر ض ــای غی ــش هزینه ه ــد. کاه ــازی کنن ــود شفاف س ــرد خ ــد در عملک بای
ــراف و  ــش اس ــویی(، کاه ــاق و پول ش ــاس، قاچ ــوه، اخت ــون رش ــتمی )هم چ ــر سیس ــتمی و غی سیس
تبذیــر، ارتقــای مســئولیت پذیری و پاســخ گویی مســئوالن، افزایــش قــدرت تصمیم گیــری حاکمیــت و 
افزایــش تــوان آن، مشارکت بخشــی بــه حضــور مــردم در عرضه هــای مختلــف نظارتــی، تصمیم ســازی 
ــن،  ــازی، کم هزینهتری ــت. شفاف س ــازی اس ــش شفاف س ــا افزای ــاد ی ــر ره آورد ایج ــده دیگ ــا فای و ده ه
ــی اســت کــه کارآمــدی و اقتــدار نظــام  ــا مشــکات گوناگون ــارزه ب ــزار مب ســریع ترین و ســاده ترین اب

جمهــوری اســامی را هــدف گرفتــه اســت. 
ــن  ــکاف بی ــل، ش ــا در عم ــد ت ــه کنن ــت و نهادین ــی را تقوی ــخ گویی عموم ــد پاس ــن بای هم چنی
ــی ایجــاد اعتمــاد  ــرود. پاســخ گویی عمومــی، یکــی از عوامــل اصل ــان ب شــهروندان و کارگــزاران از می
ــت، رابطــه ای تنگاتنــگ دارد.  ــا پاســخ گویی دول عمومــی در شــهروندان اســت و اعتمــاد شــهروندان ب
اعتمــاد عمومــی، انتظــار مــردم از دولــت و ســازمان های دولتــی بــرای انجــام رفتارهایــی خــاص اســت. 

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 
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ــن  ــه مهم تری ــان از جمل ــات و تصمیم هایش ــورد اقدام ــردم در م ــه م ــی ب ــای دولت ــخ گویی مقام ه پاس
ــان اســت. اگــر مــردم، پاســخ گویی عمومــی مقام هــای دولتــی را  رفتارهــای مــورد انتظــار مــردم از آن
ببینــد، اعتمــاد عمومــی آن هــا بــه دولــت و ســازمان های دولتــی افزایــش پیــدا می کنــد و بــر عکــس، 

ــت.  ــادی اس ــی بی اعتم ــل اصل ــخ گویی، عام ناپاس
ــد و ناپاســخ گو از  ــدون اثربخشــی مناســب، ناکارآم ــی ب ــر انتفاع ــی و غی وجــود ســازمان های دولت
ــخ گویی  ــاد، پاس ــاالی اعتم ــطح ب ــت. س ــازمان هایی اس ــن س ــی چنی ــکات عموم ــی مش ــل اصل عوام
ــری  ــار بیش ت ــض اختی ــه تفوی ــد و ب ــل می ده ــران آزادی عم ــه مدی ــه ب ــازد، بلک ــی نمی س را منتف
ــرا  ــدان دارد؛ زی ــی دوچن ــران اهمیت ــی در ای ــازمان های دولت ــت و س ــودن دول ــخ گو ب ــد. پاس می  انجام
ــه  ــد ب ــود بتوان ــات موج ــود و از امکان ــک ش ــد کوچ ــه بای ــت ک ــول دار اس ــه و پ ــران، فرب ــت در ای دول

ــرد. ــی بهــره بگی ــاه همگان درســتی و در راه رف
پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی )عملیاتی( این نوشتار به این شرح است:

1. ادبیــات شــفافیت و داده بــاز در کشــور بــه طــور کلــی بســیار ضعیــف اســت. بــه دلیــل اهمیــت 
ــن  ــج ای ــرای تروی ــه پژوهشــگران ب ــا الزم اســت ک ــرای کشــور و مشکل گشــایی آن ه ــن مباحــث ب ای

مباحــث، در قامــت ترجمــه یــا فعالیــت ترویجــی و پژوهشــی همــت مضاعفــی بــه خــرج دهنــد.
2. دولت  هــا بــه عنــوان کنشــگر همــواره بــا محیــط عمومــی خــود ارتبــاط نزدیــك دارنــد. دولت هــا 
ــر ایــن،  ــا ب ــد. بن ــر می پذیرن ــد و از آن اث ــر می گذارن ــر آن اث ــی تعامــل می کننــد، ب ــا محیــط پیرامون ب
ــارت  ــه عب ــرد. ب ــرض ک ــی نادســت یافتنی ف ــوان مؤلفه های ــه عن ــد ب ــا را نبای ــل محیطــی دولت  ه عوام
دیگــر، عاملــی مثــل فرهنــگ یــا اقتصــاد یــا فضــای عمومــی سیاســی و رســانه  ای را نبایــد در کنتــرل 
دولت  هــا قــرار داد و از حیطــه اختیــار و کنتــرل یــا نفــوذ آن هــا نیــز نبایــد خــارج فــرض کــرد؛ چــون 
وضعیتــی نســبی و بینابینــی اســت. بــه طــور طبیعــی، اگــر در حــوزه ای 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 چالش هایــی بــرای برنامه ریزی هــای آینــده در راســتای مدیریــت 

ــا بســیار اهمیــت دارد.  و بِه ســازی آن متغیره
ــزی  ــایی و برنامه ری ــر شناس ــود را ب ــات خ ــت اقدام ــود دول ــنهاد می ش ــت پیش ــن عل ــه همی ب
ــاد  ــی )و اعتم ــاد عموم ــر اعتم ــر ب ــل مؤث ــت عوام ــا هــدف تقوی ــدت ب ــدت، میانمــدت و بلندم کوتاه م
سیاســی( و بهبــود نســبی وضعیــت عوامــل زمینــه  ای اثرگــذار بــر اعتمــاد عمومــی بــه دولــت متمرکــز 
کنــد. گفتــه شــد کــه ایــن امــر در کنــار بهینه ســازی عوامــل مســتقیم مؤثــر بــر اعتمــاد عمومــی مثــل 

ــت خواهــد ســاخت. ــب دول ــن نتیجــه ممکــن را نصی ــدی، بهتری پاســخ گویی و کارآم
3. ایجــاد ویژه برنامــه ای 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.
ــه  ــوری ک ــه ط ــان ب ــای آن ــردن نظره ــی ک ــان و عمل ــردان و اقتصاد دان ــداوم دولت م ــل م ۴. تعام
ــه  ــاه را تجرب ــات اقتصــادی، آرامــش و رف ــن نظرهــای کارشناســی و ثب ــه ای ــکا ب ــا ات ــد ب مــردم بتوانن

کننــد.
5. ایجاد و تحقق عدالت و شفافیت اطاعاتی و جلوگیری از تحقق رانت اطاعاتی.

6. برخــورد قاطــع و جــدی بــا عوامــل فســاد در دســتگاه های دولتــی و مجــازات ســنگین آنــان و 
اطاعرســانی بــه مــردم در ایــن بــاره.

ــی و  ــه پســت مدیریت ــل از ورود ب ــی کشــوری قب ــران عال ــای مدی 7. نظــارت و اســتعام دارایی ه
ــس از آن. پ

8. جلوگیــری از بسترســازی و مقابلــه بــا رونــد امضاهــای طایــی و توزیــع رانــت بــه ویــژه از بخــش 
دولتــی بــه بخــش خصوصــی.

9. برخورد صادقانه و متعهدانه دولت مردان با مردم.
1۰. ایجــاد تحــول ســاختاری در نهادهــای مبارزه کننــده بــا فســاد بــرای مقابلــه جــّدی و اصولــی 

ــا مصداق هــای گوناگــون فســاد )کاهــش فســاد سیســتمی(. ب
11. تضمین حق آزادی بیان و پس از بیان برای حزب  ها و گروه های منتقد دولت.

ــردم،  ــا م ــردم ت ــکات م ــا و مش ــال بحران  ه ــت در قب ــئولیت پذیری دول ــخ گویی و مس 12. پاس
ــد. ــت را از خــود بدانن دول

13. تنظیم و اباغ سیاست کلی شفاف سازی.
1۴. همــت مضاعــف حاکمیــت بــه ویــژه قــوه مجریــه کشــور بــرای بــه کار بســتن رویکــرد شــفافیت 

در همــه اقدامــات خــود.

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــاد عموم ــت اعتم تقوی
ایــران اداری  نظــام  ســامت  ارتقــای 
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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 gover-
nance. 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 improve-
ment 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 adminis-
trative system is achieved. These factors that have been studied in this study are: ac-
countability, 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 sys-
tem, administrative health.
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