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چکيده
بنيان بسياري از تعامالت و کنشهاي روزمره در جوامع انساني چه در زمينه ارتباطاات مياان فاردي و چاه در حاوزه
ارتباطات اجتماعي بين گروهها بر پايه اعتماد بنا شده است .ترديدي نيست که بهبود وضاعيت اعتمااد سياساي در هار
جامعه در پشتيباني از تدوين و پيادهسازي خطمشيهاي عمومي و همينطور همراهي و همکاري اثربخش شاهروندان
با دولت و نهادهاي عمومي نقش محوري ايفا ميکند.
در اين پژوهش با استفاده از مدل ارائه شده مبتني بر مباني نظري ،تاثثير پاساخوويي را بار اعتمااد عماومي و اعتمااد
سياسي مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفت .روش پژوهش مبتناي بار اساتراتژي پيماايش اسات کاه باراي گاردووري
اطالعات ون از ابزار پرسشنامه و جهت بررساي و تحليال فرضايات ون از نارمافزارهااي ومااري  SPSSو LISREL

استفاده شده است .معلمين ،دبيران و کارکنان وموزش و پرورش در شهر تهران جامعه وماري اين پاژوهش را تشاکيل
ميدهند که نمونه وماري از ميان جامعه وماري فاو انتخااو و پرسشانامه نهاايي در مياان ون توزياع گردياده اسات.
يافتههاي نهايي پژوهش وجود رابطه معنادار ميان يک مدل سه وجهي ادراک عمومي از سطح پاسخوويي سازمانهااي
دولتي ،سطح اعتماد عمومي به سازمانهاي دولتي و سطح اعتماد سياسي به دولت را تثييد ميکنند .تاداوم ايان دسات
بررسيها ونيز انجام مطالعات تکميلي در اين زمينه ميتواند بستري براي توجه بيشاتر دولات باه مقولاه پاساخوويي،
اعتماد عمومي و اعتماد سياسي ميباشد.
واژگان كليدي :پاسخوويي ،اعتماد عمومي و اعتماد سياسي

 1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد علوم و تحقیقات
( h_asghari1980@yahoo.comمسئول مكاتبات)
 2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری
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برخورداري از مواهب نظم ،منافع مستقيم يا غيرمستقيم

مقدمه
اعتماد مهمترين عنصري است که افراد را به داشتن

سياسي ،اقتصادي ،فرهنوي اجتماعي ،و ارتباط مستمر

ارتباطات دوسويه يا چند سويه تشويق ميکند .حتي

وعدم جدايي از حکومت و ارائه پيشنهادها و نظرات

بسياري از انديشمندان اجتماعي اعتماد را حسي

در راستاي بهبود هرچه بيشتر ،امور مختلف را ميتوان

ميدانند که منجر به تعاون و همکاري ميشود و فقط

برشمرد و براي اعتماد شونده هم اين اعتماد ميتواند

در اين حالت است که انسانها در عين تفاوت قادر به

مزايايي از قبيل دوام و بقاي حکومت بدون توسل به

1

زور و خشونت ،رضايت مردم ،اطمينان از پشتيباني

مهمترين مسئله نظم اجتماعي براي دورکيم و تا

مردم در تصميمات حساس سياسي اقتصادي اجتماعي

حدودي براي تونيس ايجاد اعتماد و همبستوي

و فرهنوي را در پي داشته باشد .درواقع اعتماد رضايت

اجتماعي است ،يعني بدون انجام و نوعي اعتماد پايدار

را جايوزين سرکوو و زور ميکند و حکومتي که به

نظم اجتماعي ممکن نيست (چلبي )51 :5731مناسبات

نحوي اعتماد مردم را جلب کرده باشد ،نياز چنداني به

گوناگون در روابط متقابل افراد و گروهها در يک

کاربرد زور و خشونت ندارد و مردم نيز اعتماد خود را

جامعه نيازمند اعتماد متقابل بين کنشوران است.

نزد حکومت سرمايهگذاري ميکنند .از اينرو سطح

زتومبکاکه در ميان جامعه شناسان معاصر مبحث اعتماد

اعتماد عمومي دولت براي مديران و کارگزاران هر نظام

اجتماعي را مورد توجه ويژه قرار داده معتقد است که

سياسي اهميت دارد زيرا در پشتيباني از تدوين و

توجه به اعتماد اجتماعي ايده جديدي نيست بلکه يک

اجراي خطمشيهاي عمومي و همينطور همراهي و

جريان فکري چند قرني است .به نظر او برخورداري

همکاري اثربخش شهروندان نقش محوري ايفاد ميکند

جامعه جديد از ويژگيهاي منحصربهفردي چون

(اوردان )100:1111

حل مشکالت خواهند بود .به گفته ويزنشتات
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ويندهگرايي ،شدت وابستوي متقابل ،گستردگي و تنوع

پيوند متوليان امور در بخش عمومي از يک سو و

جوامع تزايد نقشها و تمايز اجتماعي ،بسط نظام

شهروندان از سوي ديور بر ميزان موفقيت و پيشرفت

انتخاو ،پيچيدگي نهادها و افزايش ابهام ناشناختوي و

امور جامعه ميافزايد وبياعتمادي وجدايي مردم از

تقويت گمنامي و غريبه بودن نسبت به محيط اجتماعي

حکومت ميتواند سياستگذاران و مديران را با

توجه به اعتماد اجتماعي و نقش ون در حيات جامعه را

شکست

سازد

به واقعيتي جدي بدل کرده است .انديشمنداني مانند

(داناييفرد .)15-13 :5735اعتماد به دولت ،بهطور

لومان ،2باربر ،3هاردين ،5گيدنز ،4سليومن 6ونيز توجه

خاصي براي توسعه سياسي و در کل براي توسعه همه

ويژهاي به بحث اعتماد اجتماعي داشتهاند( .ازکيا و

جانبه و پايدار اهميتي ويژه برخوردار است و مخدوش

غفاري .)5731:135

شدن ون ميتواند بر نظام اداري و در مقياس وسيعتر

و

ناکامي

بسياري

روبرو

يکي از عرصههايي که مسئله اعتماد در ون مطرح

بر نظام سياسي کشور زيان و هزينههاي بسيار سنويني

است ،عرصه روابط دولت و مردم ميباشد ،وجود

را وارد وورد .کاهش اعتماد شهروندان به دولت و

اعتماد در اين بخش روابط مردم و دولت را تسهيل و

نهادهاي سياسي از بحرانهاي جهان امروز است.

باعث پايداري و بقاي ون ميشود .رابطه مبتني بر

رخدادهاي مختلف وضعيتي را به وجود وورده که

اعتماد هم براي اعتماد کننده وهم براي اعتماد شونده

اطمينان به رسانههاي گروهي ،نهادهاي کارگري،

منافعي در برخواهد داشت .در همين رابطه براي

مؤسسات تجاري و کارگزاران دولتي به شدت کاهش

مردمي که اعتماد ميکنند مواهبي چون برقراري امنيت،

يافته و نوعي سوءظن در روابط شهروندان ،با دستواهها

تاثير پاسخوويي بر اعتماد عمومي و اعتماد سياسي55 /...

و نهادهاي حکومتي به وجود ومده است (الواني

جامعه ،پژوهش حاضر در پي پاسخ به پرسشهاي زير

:5730ص )30بنابراين پژوهش در اين عرصه براي

ميباشد:

دولتمردان و سياستمداران قابل استفاده و وموزنده

رابطه اعتماد در حوزه اداري با اعتماد در حوزه

خواهد بود .از مزاياي باال بودن اعتماد عمومي ميتوان

سياسي چيست؟ و عامل پاسخوويي دولتها چوونه

به مواردي همچون همراه کردن مردم در پيشبرد

بر اعتماد مردم به دو حوزه سياسي و اداري تثثير

برنامههاي مختلف ،در انجام طرحهاي ملي و اجتماعي

ميگذارد؟

و يا حتي در جذو حمايت وحاد مردم در زمينه دفع
تهديدهاي خارجي و داخلي از طرف گروههاي

مرور مباني نظري

دولت و مردم مزيتهاي خارجي و نتايج داخلي مهمي

صاحبنظران نوشتههاي علمي مختلف مورد بررسي

دارد .براي نمونه جامعه برخوردار از اعتماد عمومي

قرار گرفته است .در واقع محققان اين رشتهها موضوع

کشور خود را در معادالت جهاني در طرف برتر لحاظ

مشابهي را از رويکردهاي مختلف مورد بررسي قرار

ميکند و ژست بينالمللي يک دولت مقتدر را به خود

دادهاند و هر يک بر جنبهي خاصي تمرکز کردهاند اين

ميگيرد .و درنتيجه در تعامالت بينالمللي ميتواند با

امر خود منجر به ارائه تعريفي ناقص از مفهوم اعتماد

اقتدار برخورد کند .همچنين در بعد داخلي ،تنشها

شده است (لوسکيو و همکاران .)5003 ،اعتماد شبيه

جاي خود را به ورامش ميدهد و زمينه براي

اتمسفر است که براي سازمانها حياتي است ولي

فعاليتهاي موردنظر فراهم ميشود .در نتيجه دولتي که

هنوامي که زمان تعريف دقيق ون در حوزه سازمان فرا

از اين سرمايه گرانبها بهرهمند است به دليل پشتوانه

ميرسد دچار ابهاماتي ميشويم( .پورتر و همکاران،

عظيم مردمي از هيچ بحران و فشار داخلي و خارجي

.)5031

ترس و واهمهاي نخواهد داشت زيرا مردم بدليل وجود

به دليل وجود اختالفنظرها ،تعاريف بسياري از

اعتماد به دولت در کنار ون ميايستند و با هرگونه

اعتماد توسط انديشمندان مختلف ارائه شده است که

مشکلي مقابله خواهد کرد و قدرتهاي بيوانه نيز در

اين امر به پيچيدگي موضوع انجاميده است .بيشتر

نتيجه همين اعتماد از به خطر انداختن و به چالش

محققان ،اعتماد را در سطحي چند زمينهاي بيان

کشيدن دولتهاي مردمي ناتوان ميمانند.

کردهاند تا به گردووري دانش زيادي منجر شود .اگر

پژوهش حاضر با رويکردي ترکيبي به مدلهاي

بخواهيم با توجه به عناصر و ويژگيهاي اعتماد

اعتماد عمومي و اعتماد سياسي به دنبال يافتن تثثير

تعريف سادهاي از ون ارائه دهم ،ميتوان اعتماد را

پاسخوويي بر دو حوزه سياسي و اداري است و اين

حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه تعريف کرد که

در حالي است که همانوونه که بيان شد پژوهشهاي

اين امر موجب گسترش و تسهيل روابط اجتماعي فرد

مشابهصورت گرفته در حوزه جامعهشناسي ،علوم

با ديوران ميشود .در اينجا افراد جامعه ،گستردهاي از

سياسي و خطمشي گذاري 7عمدتاً بر بحث اعتماد

کساني هستند که با يکديور تعامل دارند يا بالقوه

سياسي و تحقيقات مربوط به حوزه اداري 8غالباً بر

ميتوانند تعامل داشته باشند .نکته قابل توجه اين است

موضوع اعتماد عمومي بر سازمانهاي دولتي متمرکز

که در بررسي مفهوم اعتماد ،اتخاذ يک ديدگاه ترکيبي

بودهاند .بر اين اساس با توجه به نقش پر اهميت عنصر

در مقايسه با اتکاي انحصاري بر هر يک از ديدگاهها

اعتماد متقابل دولت و مردم در حيات و شکوفايي يک

(اعتماد به عنوان ويژگي شخصيتي يا اعتماد به عنوان

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مختلف اشاره کرد .پس شکل گرفتن اعتماد متقابل بين

مفهوم اعتماد از جمله مفاهيمي است که از سوي
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ويژگي نظام اجتماعي) ميتواند ثمربخشتر باشد.

مبادله دو طرفه ،احتماالً به ديور مبادالت نيز تعميم

ديدگاه ترکيبي ميتواند اعتماد را در سطوح کالن و

داده ميشود( .زوکر)10 ،5030:

خرد مطرح سازد .بههرحال ،در اين تحقيق اعتماد
عمومي و سياسي مورد مطالعه قرار گرفته است.

بنابراين ميتوان اعتماد را نوعي انتظار نتايج مثبت
دانست که يک طرف ميتواند بر مبناي اقدام مورد
انتظار طرف ديور (در يک تعامل که ويژگي اصلي ون

اعتماد عمومي
بررسي ادبيات موجود بر فقدان تعريف دقيق از
معناي واژه اعتماد حکايت دارد .تعريف اعتماد در
فرهنگ انوليسي وکسفورد به شرح ذيل است:
 اطمينان يا اتکا به برخي از ويژگيها يا خصايص
يک شخص يا سازمان
 پذيرفتن يا اعتبار دادن به شخص يا سازمان بدون
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بررسي و دريافت شواهد و قرائن

عدم اطمينان است) دريافت نمايد .اين تعريف ،کامل
به نظر ميويد .زيرا،
الف) در محيطي که عدم اطمينان وجود دارد،
شکل ميگيرد
و) بيان کننده نوعي انتظار است که امکان تخطي
از ون وجود دارد.
ج) ميزاني از اعتماد بهطور مستقيم به ميزاني از
انتظارات پيوند ميخورد.

 باور يا اعتقاد يا اتکا به صداقت يک فرد يا سازمان

د) نيازمند دو يا چند طرف است

 داشتن انتظارات مطمئن نسبت به يک فرد يا

ها) به نتايج مطلوو مرتبط ميشود ،نه نتايج منفي

سازمان
 صداقت ،درستي و وفاداري

اعتماد عمومي يکي از محورهاي اصلي نظريههاي
دولت و سازمان دولتي است .اعتماد عمومي يکي از

اعتماد به عنوان يکي از محورهاي مهم فلسفه

سرمايههاي اجتماعي است که وحدت را در

اجتماعي و اخالقي در سالهاي ديرينه تاريخ بشر

سيستمهاي اجتماعي ،ايجاد و حفظ ميکند .و

ريشه دارد .تعاريف متعددي از واژه اعتماد ارائه و

ارزشهاي دموکراتيک را پرورش ميدهد .اعتماد،

درگذر زمان دستخوش تغيير گرديده است .به علت

شهروندان را به نهادها و سازمانهايي که نمايندگان

چنين پيشينهاي ،رويکردهاي متفاوتي نسبت به مفهوم

ونها هستند پيوند ميدهد و از اين طريق مشروعيت و

اعتماد وجود دارد .ما به ديوران اعتماد ميکنيم تا منافع

اثربخشي دولت دموکراتيک افزايش مييابد .در

ما را در نظر بويرند .پس اگر اين افراد صرفاً

مديريت دولتي بر اين نکته تثکيد ميشود که تنها سطح

منفعتطلب باشند اين حالت نسبت به ونها شکل

متوسطي از اعتماد ،کارکردي و سازنده است ،بدين

نميگيرد .لذا اگر طرف مورد اعتماد فقط نفع شخصي

معنا که اعتماد احساسي و افراطي مردم نسبت به دولت

خود را ببيند اعتماد مفهومي پيدا نميکند .بهزعم مارچ

و مديران دولتي ،مانع نقد و اصالح عملکرد ونها

والسن ،ايده محوري اعتماد اين است که اعتماد بر

ميشود و کاهش اعتماد عمومي نيز مشروعيت نظام

نوعي انتظار استوار است (مارچ و السون.)13 ،5003:

سياسي و مديريت دولتي را نيز زير سؤال ميبرد

تخطي از اين انتظارات ،اعتماد را مخدوش ميسازد

(دانايي فر.)10 ،5701 ،

اما ضرورتاً بياعتمادي ايجاد نميکند .به اعتقاد زاکر
بياعتمادي وقتي ايجاد ميشود که بدگماني بروز کند
که در نتيجه ون بيتوجهي به برخي از انتظارات در يک

اعتماد سياسي
اعتماد سياسي يكي از جنبههاي مهم مفهوم اعتماد
ميباشد در ادبيات اعتماد سياسي بعضاً به سه مفهوم
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Political

فقط به فكر منافع خود هستند ،اطمينان به دولت

،Political confidence ،political trust

 Efficacyمواجه ميشويم .ابتدا هر يك از اين

كاهش مييابد و اين امر به شدت تثثير رسانههاي

اصطالحات تعريف و سپس ونچه موردنظر اين

تبليغاتي بستوي دارد .الزارواسفلد و مرتون هم در

پژوهش است ،مشخص ميشود Political Efficacy .يا

مقالهاي تحت عنوان تثثير رسانهها بر اعتماد سياسي،
11

Faith together

قابليت سياسي ،به احساس شهروندان درباره اثرات

ريشه واژه اطمينان را از واژه التين

كنشي ونها بر رخدادها (امور) سياسي ميپردازد .اين

دانسته و ون را براي اطمينان به مسئوالن سياسي

مفهوم نشانگر اعتقاد افراد به تثثيرگذاري شان بر

بهکاربردهاند .اعتماد سياسي ازنظر استيون مجموعهاي

تغييرات سياسي و اجتماعي است .ريشه اين اصطالح

از نورشهاي مثبت نسبت به موضوعات يا سوژههايي
12

به روانشناسي اجتماعي و به مفاهيمي چون شايستوي

سياسي است .نوريس در تعريف اعتماد سياسي به

فردي اعتماد به نفس ،ارزيابي از توانايي خود و

پنج شاخص پرداخته كه عبارتند از:

قابليتهاي شخصي برميگردد .و نقطه مقابل از خود

 )5حمايت از اجتماع سياسي مثل ملت يا كشور
(حمايت از كشور در زمان جنگ)

بيوانوي سياسي است .لذا بيشتر در سيستمهاي
دموكراتيك كاربرد دارد .واژه  Efficacyنيز جهتگيري

 )1حمايت از قانون اساسي كشور

تعميم يافته بهسوي موضوعات سياسي است كه در

 )7حمايت از امور اجرايي رژيم مثل دموكراسي و

طول زمان كم و بيش ثابت ميماند .اما اعتماد سياسي
ازنظر سيترين 9به احساس مردم در مورد متصديان

 )5حمايت از نهادهاي رژيم مثل حكومت ،پارلمان،

سياسي و سياستهاي ونان باز ميگردد .ليپست و

قوه قضائيه ،پليس ،بوروكراسي ،احزاو سياسي و

وشنايدر 10هم در کالبدشکافي اعتماد ،اطمينان سياسي

حمايت از كنشوران سياسي و رئيسان سياسي و

را محدود به رهبران سياسي و رهبران نهادهاي اصلي و

اجرايي.

مدعي هستند هرگاه مردم تصور كنند كه سياستمداران
اعتماد سیاسی عام /انتزاعی
جامعه

ـ اعتماد به اجتماع سیاسی روش کار و عملكرد
اجتماع سیاسی

دموکراسی

ـ اعتقاد به نهادهای سیاسی
ـ اعتقاد به حكومت و پارلمان
ـ اعتقاد به احزاب سیاسی

جامعه
اعتماد سیاسی خاص/
به هم پیوسته

نهادهای سیاسی

ـ اعتقاد به کنشگران سیاسی
ـ اعتقاد به سیاستگذاران مملكت

شکل  :5ابعاد اعتماد سياسي
منبع :شايوان22 :1386 ،

کنشگران سیاسی

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مانند ون
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در يک جمعبندي کلي بايد عنوان کرد که اعتماد

اداري و نيز مجريان را در مقابل پاسخوو سازند( .پيترو

سياسي به احساس توانمندي سياسي افراد برميگردد و

رالف)11-11 ،1111:پاسخوويي يکي از ضرورتهاي

نقطه مقابل از خودبيوانوي سياسي است .اطمينان

کليدي مديريت دولتي در شرايط کنوني است .بهترين

سياسي بيشتر به نخبوان و رهبران سياسي ميپردازند.

الووهاي حکمراني مردمساالر ماداميکه نتوانند کساني

ولي اعتماد مفهومي عامتر و عالوه بر کنشوران به

را که قدرت را در اختيار دارند در برابر شهروندان

نهادها و بعضاً به خود نظام سياسي هم ميپردازد و لذا

پاسخوو نمايند کامالً ناکارومد و وسيبپذير تلقي

از بين اين سه واژه به دليل جامعيت و توجه به تمام

ميگردد .در حقيقت ،پاسخوويي يکي از ارکان اصلي

ابعاد و جوانب سياسي واژهها ،ونچه در اين پژوهش

مديريت دولتي است که ميتواند تصويري از عدالت،

مدنظر ميباشد .اعتماد سياسي است كه در سه جزء

انصاف ،برابري را به ذهن متبادر سازد و ميتواند براي

تشكيل دهنده يك حكومت را به عنوان يك ساختار

بهبود شرايط و اثربخشي مديريت دولتي مورد استفاده

سياسي كامل و فراگير پوشش ميدهد.

قرار گيرد( .بوون و همکاران)111 ،1113:
از اواخر دهه  5311دانشمندان مديريت دولتي
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بهکارگيري و اجراي عملي چنين اصولي را مدنظر قرار

پاسخگويي
مفهوم پاسخوويي در جوامع به فرايندهايي گفته

دادهاند که به ترتيب بيان ميگردد .ويلسون و ديوران

ميشود که شهروندان حاکمان را براي رفتار و

استدالل کردند با از طريق جدايي بين اداره و سياست،

عملکردشان مسئول ميدانند اين مقوله اغلب از طريق

بوروکراسيهاي دولتي به دور از دخالتهاي سياسي

فرايند انتخاو نمايندگان مردم در مجالس قانونگذاري

نظم مشخصي پيدا ميکنند و پاسخوويي نسبت به

ميباشد تا مديران بخش عمومي و کارکنانشان در

حوزه سياست محقق ميشود (گودنو  ،5011ويلسون

مقابل سازوکارهاي نظارتي پاسخوو سازند .مديران

.)5033/5333

سياسي نيز مثموران فرو دست خود از سلسله مراتب

با رشد سريع پيچيدگي و گستره فعاليتهاي بخش

اختيار و مسئوليت و همچنين محاکم و دادگاههاي

دولتي ايده جدايي اداره از سياست مورد انتقاد واقع شد

شکل :1ابعاد پاسخوويي با تثکيد بر منبع نظارت و ميزان استقالل
منبع :فقيهي ،1380 ،ص48
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و لذا فردريک ( )5011و فينر ( )5015بر

پاسخوويي حرفهاي :جنبه دروني دارد و در اين

پاسخوويي بوروکراسي از طريق کنترلهاي دروني

نوع پاسخوويي منبع استاندارد عملکرد قضاوت

(سازماني) همچون دستورالعمل و کدهاي حرفهاي و

شخصي فرد کارمند است .استقالل افراد براي

کنترلهاي خارجي از طريق ابزارهاي سياسي و قانوني

تصميمگيريها در اين نوع پاسخوويي کموبيش حفظ

تثکيد کردند .اين بحثها ايده ايجاد پاسخوويي ابزاري

ميشود و عملکرد ونها با هنجارهاي حرفهاي ،اعتقادات

از طريق مقررات و استانداردهاي اجتماعي را پرورش

و تجارو مکتسبه ونان مورد قضاوت قرار ميگيرد.

داد .پاسخوويي بيروني شامل روابط به وجود ومده در

پاسخوويي سياسي :در اين نوع پاسخوويي مديران

پاسخوويي نمايندگي از طريق تئوري سياسي يا روابط

به خواستههاي مقامات سياسي يعني منتخبان مردم،

اصيل -وکيل ميباشد و پاسخوويي اجتماعي شامل

همچنين گروههاي ذينفع و ساير نهادهاي سياسي

پاسخوويي حرفهاي ،اخالقي و فرهنوي است که در

پاسخوو هستند .به عبارت ديور پاسخوويي سياسي

نتيجه فرايندهاي اجتماعي چندگانه به وجود ميويد .که

نظارت صاحبان و مالکان اصلي سازمانها بر عملکرد

چارچوو مفهومي ون توسط رومزک ارائه شده است.

مديران است.

سازماني و حرفهاي با توجه به منبع نظارت دروني و

و انتظارات رفتاري ويژهاي مورد تثکيد است .جدول

بيروني ميزان استقالل ،تفکيک نموده و به شکل زير

شماره  5انواع نظامهاي پاسخوويي را برحسب ارزش

نشان داده است( .فقيهي ،5731 ،ص.)13

مورد تثکيد و انتظارات رفتار نشان ميدهد.

پاسخوويي سازماني :به نظارتهاي درون سازماني
گفته ميشود .در اين نوع پاسخوويي که مبتني بر

جدول :5نظامهاي پاسخوويي برحسب ارزشها و

روابط فرادست و فرو دست ميباشد ،مديران بر

انتظارات رفتاري (فقيهي ،5731 ،ص)13

عملکرد کارکناني که اغلب اختيار اندکي دارند نظارت

نوع

ارزش مورد

انتظارات

ميکنند .نظارتهاي مستقيم و بازبينيهاي ادواري

پاسخگويي

تأکيد

رفتاري

عملکرد ،مصاديق روشني از پاسخوويي سازماني است.

سازماني

کارايي و

اطاعت از دستورات

بهرهوري

سازماني

همچنين تدوين مقررات ،بخشنامههاي سازماني و
ديور ساز و کارهاي نظارتي که اختيارات کارکنان را
محدود ميکند در زمره اين نوع پاسخوويي قرار

قانوني

اجراي قانون

حرفهاي

دانش

خارج سازمان

ميگيرد.
پاسخوويي قانوني :دربرگيرنده نظارتهاي بيروني
بر عملکرد است که هدف ون انطبا

پاسخوويي قانوني بر روابط اصيل وکيل نهاده شده
است .اين پاسخوويي اغلب از را رسيدگيهاي ويژه
مانند نظارتهاي تقنيني ،مميزيهاي مالي و برنامهاي و
بازرسيهاي بيروني براي رسيدگي به شکايات
استخدامي صورت ميگيرد.

سياسي

احترام به قضاوت و دانش

تخصصي

تخصصي افراد

جوابوويي

جوابوويي به صاحبان
سازمان (مردم ،مجلس و)...

عملکرد با

الزامات قانوني و قوانين اساسي است .اساس

اجابت دستورات و احکام

کوپل ( )1111در تالشي براي حل مسئله فازي

13

بودن مفهوم پاسخوويي ،پنج بعد را براي ون مطرح
نمود

که

کنترلپذيري

عبارتند
،16

تعهد

17

از:شفافيت،15

مسئوليت،14

و پاسخدهي .18که اين ابعاد

بيشتر بر نتايج و پيامدهاي پاسخوويي تثکيد داشت تا
مکانيزمهاي ون).)Koppell’, 2005

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

رمزك ( )1111پاسخوويي را به انواع :سياسي ،قانوني،

در هريک از انواع چهارگانه پاسخوويي ،ارزشها
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چارچوب نظري ،مدل مفهومي و فرضيات پژوهش

عامه مردم نه تنها اعتماد خود را نسبت به دولتمردان،

به عقيده رابرت دنهارت امروزه بسياري از مردم به

مديران و کارگزاران و سازمانهاي عمومي از دست

دولت اعتماد ندارند اما اين فقط به اين علت نيست که

خواهند داد بلکه نسبت به خود نهاد دولت به معناي

دولتها خوو کار نميکنند .مديريت دولتي نوين در

يک کليت نيز بياعتماد خواهند شد( .خانزاده:5733 ،

پي ون است که با بهبود در کارايي و کاهش هزينههاي

 )50به اين ترتيب رفتار منفعتطلبانه و عدم

دولت بتواند اعتماد عمومي را جلب نمايد ،اما اين

پاسخوويي به عامه زنگ خطري براي افول اعتماد

کافي نيست .زيرا دليل واقعي بياعتمادي مردم به

عمومي به دولتهاست (داناييفرد.)31 ،5701 ،
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دولت اين است که دولت را پاسخوو نميدانند (بهويژه

از طرف ديور از ون جايي که نهادهاي عمومي و

در موضوعاتي نظير اخالقيات و درستکاري)

بوروکراسيهاي دولت ،نماينده نظام سياسي کشورها و

(دنهارت)100-130 ،5000:هيچچيز ،نه خطاي قضاوت

برخاسته از ون به شمار ميروند لذا فرض بر ون است

نه عدم کارايي ،نه ضايعات مختلف اقتصادي و

که هرچقدر اين نهادها در جلب اعتماد و اطمينان مردم

اجتماعي ،نه مالياتهاي سنوين ،نه وجود مقررات زائد

توفيق بيشتري کسب کنند سطح اعتماد بهنظام سياسي

و بوروکراسي پيچيده و نه حتي شکست در جنگ،

به عنوان پشتوانه و مبناي جهتگيريها و فعاليتهاي

دولتها را از ريشه نميلرزاند .ونچه که باعث

نظام اداري نيز افزايش خواهد يافت .اين موضوع

اضمحالل و لرزش دولتها ميباشد .وجود اين باور

تداعيکننده بحث قديمي رابطه سياست و اداره است و

است که عامه مردم تصور کنند حاکمان و مديران

به خوبي ميتوان نحوه تثثيرگذاري بوروکراسيها بر

دولتي به جاي توجه به منافع عمومي موکالن ،به منافع

حوزه سياسي را نشان داد (داناييفرد.)30 ،5701 ،

و عوايد شخصي خودشان ميانديشند .اين باور زماني

سالها است که نظريهپردازان مديريت دولتي عقيده

تقويت ميشود که مردم مشاهده کنند سازمانهاي

دارند دولتهاي پاسخوو نسبت به جلب اعتماد

دولتي و نهادهاي عمومي کشور و به ويژه متوليان و

عمومي در جامعه توفيق مييابند .در اين پژوهش

کارگزاران اين مراکز در قبال ونچه که انجام داده يا

تالش شد عامل مستقيم (پاسخوويي) تثثيرگذار بر

انجام ندادهاند احساس مسئوليت نداشته و به عامه

اعتماد عمومي به دولت پوشش داده شوند .در شکل 7

مردم پاسخوو نيستند .هنوامي که اين باور (عدم

ارتباط متغيرهاي اصلي پژوهش در قابل مدل مفهومي

پاسخوويي و مسئوليتپذيري مديران دولتي و نهادهاي

تحقيق ارائه شده است.

مربوطه) فراگير شد و براي مدتي طوالني تداوم يافت.

اعتماد سیاسی

اعتماد عمومی به دولت
و سازمان های دولتی

پاسخگویی

شکل  :3ارتباط بين پاسخوويي ،اعتماد عمومي و اعتماد سياسي

تاثير پاسخوويي بر اعتماد عمومي و اعتماد سياسي11 /...

اعتماد سیاسی

اعتماد عمومی

پاسخگویی

شکل:1مدل مفهومي تحقيق
با توجه به مباني ارائه شده در باال مدل مفهومي

ميتوان قابل قبول بودن مدلهاي نظري را در جوامع

تحقيق بهمنظور بررسي نحوه تثثيرگذاري پاسخوويي،

خاص وزمون کرد و از ونجايي که اکثر متغيرهاي

بر اعتماد عمومي و اعتماد سياسي به شرح شکل 1

موجود در تحقيقات مديريتي بهويژه رفتار سازماني

ارائه شد:

بهصورت مکنون يا پوشيده و پنهان ميباشد ،ضرورت
استفاده از اين مدلها روز به روز بيشتر ميشود.
(سوارس.)5003 ،

فرضيههاي تحقيق

در مدل تحليلي تحقيق اعتماد عمومي و اعتماد

فرضيههاي اصلي
 )5پاسخوويي بر سطح اعتماد عمومي به دولت و

ميباشد؛ و از جهتي ديور ميتوان اين متغير اخير را به

سازمانهاي دولتي تثثير دارد.
 )1پاسخوويي بر سطح اعتماد سياسي تثثير دارد.

عنوان متغير مستقل و متغيرهاي اعتماد عمومي و

 )7اعتماد عمومي بر اعتماد سياسي تثثير دارد.

اعتماد سياسي را به عنوان متغير وابسته در نظر گرفت.

 )1پاسخوويي بر اعتماد سياسي از طريق متغير ميانجي

ابزار اصلي گردووري اطالعات پرسشنامه است که بر
اين اساس براي متغيرهاي مورد بررسي به ترتيب 53

اعتماد عمومي تثثير دارد.

سؤال براي پاسخوويي 0 ،سئوال براي اعتماد عمومي و
11سئوال براي متغير اعتماد سياسي با طيف  1گزينهاي

روششناسي پژوهش
از ونجايي که هدف پژوهش تعيين روابط علّي ميان

ليکرت در نظر گرفته شده است .بهمنظور سنجش

متغيرهاي پاسخوويي ،اعتماد عمومي و اعتماد سياسي

پايايي پرسشنامه ،يک نمونه اوليه شامل 11پرسشنامه

ميباشد ،پس تحقيق ازنظر هدف کاربردي است .ازنظر

پيشوزمون شد و سپس با استفاده از دادههاي به دست

نحوه گردووري و تحليل اطالعات توصيفي و از نوع

ومده از پرسشنامه ،ميزان ضريب اعتماد با روش ولفاي

همبستوي و بهطور مشخص مبتني بر مدل معادالت

کرونباخ محاسبه شد که براي سؤاالت متغيرها به

ساختاري19است .براي بررسي روابط ميان متغيرها در

ترتيب 330 .1 ،درصد براي پاسخوويي 015 .1 ،درصد

دهههاي اخير روشهاي فراواني ارائه شده است .يکي

براي اعتماد عمومي و  355 .1درصد براي اعتماد

از اين روشها مدل معادالت ساختاري يا تحليل چند

سياسي به دست ومد .اين اعداد نشان دهنده اين است

متغيري با متغيرهاي مکنون است .مدل معادالت

که پرسشنامه از قابليت اعتماد و به عبارت ديور از

ساختاري يک رويکرد وماري جامع براي وزمون

پايايي الزم برخوردار است .بهمنظور سنجش روايي

20

سؤاالت از روايي محتوا استفاده شد بدينصورت که

و متغيرهاي مکنون 21ميباشد .از طريق اين رويکرد

با مراجعه به پرسشنامههاي استاندارد موجود در كتب،

فرضيههايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شده

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

سياسي ،متغير درونزا و پاسخوويي متغير برونزا
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پژوهشنامههاي مديريت و پايان نامههاي مختلف اقدام

معناداري کوچکتر از  11 .1باشد و نيز دو عالمت حد

به ساختن پرسشنامه شد و سپس با مراجعه به اساتيد و

باال و پايين منفي باشد مقدار ميانوين متغير کوچکتر

متخصصان و خبرگان امر ،اصالحات و تغييرات

از عدد  ،7و وضعيت متغير نامناسب ميباشد.

موردنظر اعمال و پرسشنامه نهايي را تدوين شده است.

همانطوري که مالحظه ميگردد همه متغيرهاي تحقيق
در وضعيت نامناسبي قرار دارند.

جامعه آماري
جامعه وماري اين پژوهش با توجه به متغيرهاي

بررسي مدلهاي اندازهگيري متغيرهاي تحقيق
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تحقيق ،کليه معلمين ،دبيران و کارکنان وموزش و

قبل از وارد شدن به مرحله وزمون فرضيات و

پرورش شهر تهران و با توجه به قلمرو مکاني گسترده

مدلهاي مفهومي تحقيق الزم است تا از صحت

و حجم زياد جامعه وماري حجم جامعه ترجيحاً

مدلهاي اندازهگيري متغيرهاي درونزا (اعتماد عمومي

نامحدود فرض و جهت افزايش اعتماد ،تعداد کل

و اعتماد سياسي) و متغيرهاي برونزا (پاسخوويي)

نمونه الزم بر اساس فرمول وماري نمونهگيري از جامعه

اطمينان حاصل شود .لذا در ادامه مدلهاي اندازهگيري

نامحدود محاسبه شد .جمع کل پرسشنامهها در اين

اين متغيرها به ترتيب وورده ميشود که اين کار توسط

تحقيق 111عدد ميباشد.

تحليل عاملي تائيدي 22مرتبه اول و دوم صورت گرفته
است .تحليل عاملي تائيدي يکي از قديميترين

يافتههاي پژوهش

روشهاي وماري است که براي بررسي ارتباط بين

بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق

متغيرهاي مکنون و متغيرهاي مشاهده شده (سؤاالت)

براي بررسي وضعيت موجود متغيرهاي تحقيق در
جامعه وماري از وزمون تي تک نمونهاي استفاده گرديد.

به کار برده ميشود و بيانور مدل اندازهگيري است
(برن)5003 ،

که نتايج در جدول  1ومده است .با توجه به محاسبات
انجام گرفته ،وضعيت هر متغير با توجه به ميزان عدد
معناداري متغير و عالمت دو حد باال و پايين مشخص
ميشود .درصورتيکه ميزان عدد معناداري کوچکتر از
 11 .1باشد و نيز دو عالمت حد باال و پايين مثبت

الف) مدل اندازهگيري متغير پاسخگويي
نتايج تحليل عاملي تائيدي پاسخوويي در جدول 7
ومده است .با توجه به خروجي ليزرل ،مقدار χ2/df
محاسبه شده کمتر از عدد  7ميباشد،

مقدار RMSEA

باشد مقدار ميانوين متغير باالتر از عدد  7و وضعيت

نيز برابر با  1.105و شاخص  P-Valueبرابر با

متغير مناسب ميباشد و درصورتيکه ميزان عدد

1.111ميباشد .همچنين مقدار  AGFI ،GFIو  NFIبه

جدول : 2وزمون ميانوين يک جامعه وماري ( ) H 0 :   3
ميانگين

انحراف معيار

عدد معناداري

حد پايين

حد باال

وضعيت متغير

نام متغير
پاسخوويي

2.8451

0.89908

0.018

-0.2662

-0.0246

نامناسب

اعتماد عمومي

2.7148

0.90133

0.000

-0.5058

-0.1636

نامناسب

اعتماد سياسي

2.7680

0.84565

0.000

-0.3563

-0.1176

نامناسب
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ترتيب برابر با  1.01 ،1.05و  1.01است که نشان-

جدول :5مدل تخمين استاندارد و بارهاي عاملي متغير

دهنده برازش نسبتاً باالي مدل است .بررسي
شاخصهاي برازش مدل نشان ميدهد که مدل
اندازهگيري پاسخوويي مناسب و کليه اعداد و

اعتماد عمومي
رديف

پارامترهاي مدل معنادار است.

1

جدول :3مدل تخمين استاندارد و بارهاي عاملي متغير

2

پاسخوويي

مؤلفههاي اعتماد عمومي
تعامل و سازگاري (اطمينان به
دولت)
حل مسائل و مشکالت عمومي
(مشکلگشايي دولت)
احساس عدالت محوري

3

(عدالت مداري دولت)

T Statistic

بار عاملي

23/42

0/92

22/70

0/90

21/24

0/86

T
Statistic

بار عاملي

1

پاسخوويي اخالقي

14/49

0/69

2

پاسخوويي قانوني

19/57

0/81

3

پاسخوويي مالي

22/31

0/88

جدول 1ومده است ،مقدار  χ2/dfمحاسبه شده کمتر از

24/18

0/94

عدد  7ميباشد ،مقدار  RMSEAنيز برابر با 1.101و

21/71

0/87

رديف

5

پاسخوويي عملکردي-
اجرايي
پاسخوويي سياسي

و)مدل اندازهگيري متغير اعتماد عمومي
نتايج تحليل عاملي تائيدي مرتبه اول متغيير اعتماد
عمومي در جدول  1ومده است .همانطور که مالحظه
ميشود مقدار  χ2/dfمحاسبه شده کمتر از عدد 7
ميباشد ،مقدار  RMSEAنيز برابر با135 .1و شاخص
 P-Valueبرابر با 1.111ميباشد .همچنين مقدار ،GFI
 AGFIو  NFIبه ترتيب برابر با  1.01 ،1.07و 1.05
است .بررسي شاخصهاي برازش مدل نشان ميدهد
که مدل اندازهگيري متغير يادشده مناسب و کليه اعداد
و پارامترهاي مدل معنادار است .نتايج مدل اندازهگيري
حاکي از وجود روابط همبستوي مثبت و معناداري بين

پ)مدل اندازهگيري متغير اعتماد سياسي
نتايج تحليل عاملي تائيدي متغير اعتماد سياسي در

شاخص  P-Valueبرابر با  1.1111ميباشد همچنين
مقدار  AGFI ،GFIو  NFIبه ترتيب برابر با ،1.01
 1.05و  1.05است .بررسي شاخصهاي برازش مدل
نشان ميدهد که مدل اندازهگيري متغير يادشده مناسب
و کليه اعداد و پارامترهاي مدل معنادار است .نتايج
مدل اندازهگيري حاکي از وجود روابط همبستوي
مثبت و معناداري بين مؤلفههاي متغير اعتماد سياسي
است.
جدول :4مدل تخمين استاندارد متغيير اعتماد سياسي
رديف

مؤلفههاي اعتماد سياسي

T Statistic

بار عاملي

1

اعتماد به نهادهاي سياسي

23/70

0/95

2

اعتماد به نظام سياسي

19/79

0/83

3

اعتماد به کارگزاران سياسي

18/46

0/80

مؤلفههاي متغير اعتماد عمومي است.
بررسي مدل ساختاري (تحليل مسير) تحقيق
بعد از اطمينان يافتن از صحت مدلهاي
اندازهگيري (تحليل عاملي تائيدي متغيرهاي اعتماد
عمومي ،سياسي و پاسخوويي) ،فرضيههاي اصلي
تحقيق مورد

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

4

مؤلفههاي پاسخگويي

 / 65حرمت اصغري ا اسماعيل اسدي

نمودار :1مدل تحقيق در حالت تخمين استاندارد
وزمون قرار گرفتند يا به عبارت ديور رابطهي ميان

مجاز اين مقدار 1/10است يعني اگار زيار  1/10باشاد

متغيرهاي اصلي (مکنونها) با هم سنجيده شد .اين

قابل قبول اسات ،اگار زيار  1/11باشاد خيلاي خاوو

روابط با استفاده از تجزيهوتحليل چند متغيره يا

است.

رگرسيون چندگانه بررسي و تحليل شد که در اين

جدول  :6شاخصهاي برازش مدل ساختاري
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راستا از مدل معادالت ساختاري و بهطور مشخص ،از

ميانگين مجذور

مدلهاي ساختاري (تحليل مسير) استفاده شده است.

خطاهاي مدل

الزم به ذکر است براي تثييد يا رد فرضيهها از ضرايب

0/096

استاندارد

23

و اعداد معناداري

25

استفاده ميشود.

همچنين براي کليه مسيرها ضريب اطمينان  01درصد
و سطح خطا  1درصد ميباشد.

0/000

آزادي

مربع

 1711.98 482مقادير شاخصها

مقادير به دست ومده در جدول 0نشان مي دهد کاه
مدل مفهومي تحقيق از برازش خوبي برخوردار اسات.
باا توجااه بااه اينکااه مياانوين مجااذور خطاهاااي ماادل
( )1/100براباار بااا  1/10اساات و همچنااين کاااي دو

الف) برازش (مناسب بودن) مدل
شاخصهاي خوو بودن برازش

P value

درجه

کاي

شاخصها

مدل (P ،df ، X1

 valueو  )RMSEAمي باشند .بهترين شاخص مناساب
در نرمافزار ليزرل ( X1/dfکااي دو باه درجاه وزادي)
ميباشد که هر چه کوچاکتار از  7باشاد مادل داراي
باارازش (تناسااب) بهتااري اساات .شاااخص ،RMSEA
همااان مي اانوين مجااذور خطاهاااي ماادل اساات .اي ان
شاخص بر اساس خطاهاي مدل ساخته مي شاود .حاد

()5103.75به درجه وزادي ( )701نيز کوچاک تار از 7
است همچناين مقادار  AGFI ،GFIو  NFIباه ترتياب
براباار بااا  1.01 ،1.05و  1.01اساات کااه نشاااندهنااده
برازش نسبتاً باالي مادل اسات .در نتيجاه مادل داراي
برازش و تناسب بااليي ميباشد و نشان دهنده ون است
که روابط تنظايم شاده متغيرهاا بار اسااس چاارچوو
نظري تحقيق منطقي بوده است.

نمودار  :2مدل تحقيق در حالت اعداد معناداري
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اعتماد عمومي تثثير دارد .با تثييد نقش ميانجي

ب) بررسي فرضيات مدل
همانطوري که مالحظه گرديد مدل ازنظر

اعتماد عمومي ،پاسخوويي داراي اثر غيرمستقيم،

شاخصهاي تناسب در وضعيت مناسبي به سر ميبرد.

مثبت و معناداري برابر با  1.57بر روي اعتماد

همانطور که در جدول  0نيز ومده است ،در مورد

سياسي ميباشد .نتايج تحليل فرضيات تحقيق در

روابط بين اجزاي مدل اين نتايج به دست ومده است:

جدول 3ارائه شده است.

 )5پاسخوويي بر سطح اعتماد عمومي به دولت و
سازمانهاي دولتي داراي اثر مثبت و مستقيم
( )1.71و معناداري ( )1.11ميباشد لذا فرضيه اول
تحقيق تثييد ميشود.

آزمون فرضيات فرعي تحقيق
بهمنظور عملياتي کردن و وزمون هريک از
فرضيات فرعي پژوهش نيز از وزمون رگرسيون

 )1پاسخوويي بر سطح اعتماد سياسي تثثير معنيدار

چندگانه استفاده شده است .نتايج وزمون رگرسيون

ندارد (بار عاملي؛  1.17و ضريب معناداري؛

چندگانه براي هر دسته از متغيرها به شرح زير

)1.01ميباشد لذا فرضيه دوم تحقيق تثييد

ميباشد:

نميشود.
 )7اعتماد عمومي بر اعتماد سياسي داراي اثر مثبت و

 -5-5پاسخوويي اخالقي بر سطح اعتماد عمومي به
دولت و سازمانهاي دولتي تثثير دارد.

فرضيه سوم تحقيق تثييد ميشود.
 )1پاسخوويي بر روي اعتماد عمومي داراي اثر مثبت،

 -1-5پاسخوويي قانوني بر سطح اعتماد عمومي به

مستقيم و معناداري برابر با  1.71ميباشد (فرضيه)5

دولت و سازمانهاي دولتي تثثير دارد.

و همچنين خود اعتماد عمومي نيز بر روي اعتماد

 -7-5پاسخوويي مالي بر سطح اعتماد عمومي به

سياسي داراي اثر مثبت ،مستقيم و معناداري برابر با

دولت و سازمانهاي دولتي تثثير دارد.

 1.15ميباشد (فرضيه  ،)7لذا فرضيه شماره  1يعني
ميانجي بودن اعتماد عمومي در رابطه بين
پاسخوويي و اعتماد سياسي نيز تثييد ميشود .يعني
پاسخوويي بر اعتماد سياسي از طريق متغير ميانجي

 -1-5پاسخوويي عملکردي بر سطح اعتماد عمومي به
دولت و سازمانهاي دولتي تثثير دارد.
 -1-5پاسخوويي سياسي بر سطح اعتماد عمومي به
دولت و سازمانهاي دولتي تثثير دارد.

جدول :7نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاري (تحليل مسير)
مسير

فرضيه

ضريب استاندارد

t-Value

نتيجه

فرضيه1

پاسخوويي

اعتماد عمومي

0.32

4.44

0.10

تثييد

فرضيه2

پاسخوويي

اعتماد سياسي

0.03

0.60

0.0009

رد

فرضيه3

اعتماد عمومي

اعتماد سياسي

0.51

4.21

0.17

تثييد

فرضيه5

پاسخوويي -اعتماد عمومي -اعتماد سياسي

تثييد

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مستقيم ( )1.15و معناداري ( )1.15ميباشد لذا

فرضيههاي فرعي مربوط به فرضيه اول:
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جدول  :8تثثير پنج مؤلفه پاسخوويي بر متغير ميانجي اعتماد عمومي (وزمون رگرسيون چندگانه)
موارد ضريب تعيين
(مجذور ضريب
همبستگي کلي)
R2

متغيرها

ضريب
همبستگي
کلي ()R

ضرايب

درصد تبيين

همبستگي

توسط

استاندارد تفکيک متغيرهاي
شده ()Beta

مستقل

درصد تبيين

سطح

توسط ساير معناداري به معناداري
متغيرها تفکيک  sig.کلي
)(2-tailed

پاسخوويي اخالقي

0/209

0/00

پاسخوويي قانوني

0/057

0/568

0/48

پاسخوويي مالي

0/76

0/195

0/36

سطح

0/26

0/002

پاسخوويي عملکردي-اجرايي

0/062

0/501

پاسخوويي سياسي

0/359

0/00

0/00
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نتايج حاصل از جدول  3نيز براي وزمون

عمومي به دولت و سازمانهاي دولتي برجاي

فرضيههاي فرعي  5-5تا  1-5مناسب است.

ميگذارند .به عبارت بهتر به ازاي يک واحد تغيير

پنجگانه

(بهبود) در پاسخوويي سياسي حدود  %71به ازاي يک

پاسخوويي را بر متغير اعتماد عمومي محاسبه کنيم.

واحد تغيير (بهبود) در پاسخوويي اخالقي حدود %15

نتايج حاصل منطبق بر جدول  3خواهد بود .مالحظه

و در ازاي يک واحد تغيير (بهبود) در پاسخوويي مالي

ميشود که سطح معناداري کلي برابر  1/11است پس

حدود  %50تغيير (بهبود) در متغير اعتماد عمومي را

فرض خطي بودن اين معادله رگرسيوني نيز در سطح

شاهد هستيم .ضمناً حدود  %70از تغييرات اعتماد

اطمينان 00درصد تثييد ميشود .با نواه به ضريب

عمومي توسط اين مدل (معادله رگرسيوني) تبيين

تعيين ميتوان گفت که در مجموع حدود  %13از

ميشود و حدود  %10از تغييرات در متغير مزبور را نيز

تغييرات يا نوسانات اعتماد عمومي به دولت و

ميتوان به ساير متغيرهاي اتفاقي يا تصادفي نسبت داد

سازمانهاي دولتي بهوسيله اين معادله رگرسيوني

که در اين معادله مورد توجه قرار نورفتهاند .در مورد

(مشتمل بر پنج متغير پيشبين و متغير وابسته اعتماد

دو متغير پاسخوويي قانوني و پاسخوويي عملکردي –

عمومي) تبيين ميشود .جهت مقايسه اثرات پنج متغير

اجرايي نيز به دليل بزرگتر بودن سطح معناداري از

مستقل موجود بر متغير وابسته با استفاده از ستون

مقدار  1/11فرض تساوي ضرايب رگرسيون و مقدار

سطح معناداري تفکيکي ميتوان نتيجه گرفت که فرض

ثابت با عدد صفر تثييد ميشود و اين متغيرها از

تساوي ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت با عدد صفر

اولويت تثثيرگذاري بر اعتماد عمومي (معادله

در مورد سه مؤلفه پاسخوويي اخالقي ،پاسخوويي

رگرسيون) کنار گذاشته ميشوند .به اين ترتيب ميتوان

مالي و پاسخوويي سياسي رد ميشود و نيازي به

گفت که در سطح خطاي  1/15فرض  H0در مورد سه

خروج ونها از معادله رگرسيون نيست؛ يعني اثرگذاري

فرضيه فرعي  7-5 ،5-5و  1-5رد و فرض مقابل

خطي ونها در اين معادله بهطور تفکيکي و مستقل

(فرض  H1يا فرض تحقيق) تثييد ميشود يعني

تثييد ميشود .حال با توجه به ضرايب همبستوي

فرضيههاي فرعي مذکور با احتمال  %00تثييد ميشوند

استاندارد  Betaبراي اين سه متغير ميتوان گفت که

و فرضيههاي فرعي  1-5و  1-5نيز در اين سطح از

عوامل پاسخوويي سياسي ،پاسخوويي اخالقي و

احتمال پذيرفته نميشوند.

درصورتيکه

تثثير

همزمان

مؤلفههاي

پاسخوويي مالي به ترتيب بيشترين تثثير را بر اعتماد

تاثير پاسخوويي بر اعتماد عمومي و اعتماد سياسي15 /...

جدول  :9تثثير پنج مؤلفه پاسخوويي بر متغير وابسته اعتماد سياسي (وزمون رگرسيون چندگانه)
ضريب تعيين
موارد (مجذور ضريب
متغيرها

همبستگي کلي)
R2

ضريب
همبستگي
کلي ()R

ضرايب

درصد تبيين

همبستگي

توسط

استاندارد تفکيک متغيرهاي
شده ()Beta

مستقل

درصد تبيين

سطح

توسط ساير معناداري به معناداري
متغيرها تفکيک  sig.کلي
)(2-tailed

پاسخوويي اخالقي

0/228

0/00

پاسخوويي قانوني

0/071

0/306

پاسخوويي مالي

0/42

0/72

0/189

0/34

0/32

0/004

پاسخوويي عملکردي-اجرايي

0/037

0/638

پاسخوويي سياسي

0/294

0/00

فرضيههاي فرعي مربوط به فرضيه دوم
 )5-1پاسخوويي اخالقي بر سطح اعتماد سياسي
مؤثر است.
 )1-1پاسخوويي قانوني بر سطح اعتماد سياسي
 )7-1پاسخوويي مالي بر سطح اعتماد سياسي
مؤثر است.
 )1-1پاسخوويي عملکردي بر سطح اعتماد سياسي
مؤثر است.
 )1-1پاسخوويي سياسي بر سطح اعتماد سياسي
مؤثر است.

0/00

معناداري تفکيکي ميتوان نتيجه گرفت که فرض
تساوي ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت با عدد صفر
در مورد هر سه مؤلفه پاسخوويي اخالقي ،پاسخوويي
مالي و پاسخوويي سياسي همچنان رد ميشود و نيازي
به خروج ونها از معادله رگرسيون نيست؛ يعني
اثرگذاري خطي ونها در اين معادله رگرسيوني
بهصورت تفکيکي و مستقل تثييد ميشود .حال با
توجه به ضرايب همبستوي استاندارد  Betaبراي اين
سه متغيرمي توان گفت که پاسخوويي سياسي،
پاسخوويي اخالقي و پاسخوويي مالي به ترتيب
بيشترين تثثير را بر اعتماد سياسي خواهند داشت .به

نتايج حاصل از جدول 0نيز براي وزمون فرضيههاي

عبارت بهتر به ازاي يک واحد تغيير (بهبود) در

فرعي  5-1تا  1-1به کار ميرود .درصورتيکه تثثير

پاسخوويي سياسي حدود  ،%10به ازاي يک واحد

همزمان مؤلفههاي پنجگانه پاسخوويي را بر متغير

تغيير (بهبود) در پاسخوويي اخالقي حدود  %17و در

اعتماد سياسي محاسبه کنيم .نتايج حاصل منطبق بر

ازاي يک واحد تغيير (بهبود) در پاسخوويي مالي

جدول  0خواهد بود .مالحظه ميشود که سطح

حدود  %50تغيير (بهبود) در متغير اعتماد سياسي را

معناداري کلي برابر  1/11است پس فرض خطي بودن

شاهد هستيم .بهطور مشخص حدود  %71از تغييرات

اين روابط در سطح اطمينان  00درصد تثييد ميشود.

اعتماد سياسي توسط اين پنج مؤلفه تبيين ميشود و

با توجه به ضريب تعيين ميتوان گفت که در مجموع

حدود  %71از تغييرات در متغير مزبور را نيز ميتوان

حدود  %11از تغييرات يا نوسانات اعتماد سياسي را

به ساير متغيرهاي اتفاقي يا تصادفي نسبت داد که در

ميتوان توسط اين معادله رگرسيوني (مشتمل بر پنج

اينجا مورد توجه قرار نورفتهاند .در مورد دو متغير

متغير پيشبين و يک متغير وابسته) تبيين نمود .جهت

پاسخوويي قانوني و پاسخوويي عملکردي-اجرايي نيز

مقايسه اثرات پنج متغير مستقل موجود در اين مدل

به دليل بزرگتر بودن سطح معناداري از مقدار 1/11

رگرسيوني بر متغير وابسته با استفاده از ستون سطح

فرض تساوي ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت با عدد

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مؤثر است.

سطح

 / 68حرمت اصغري ا اسماعيل اسدي

جدول  :10تثثير مؤلفههاي اعتماد عمومي بر متغير وابسته اعتماد سياسي (وزمون رگرسيون چندگانه)
ضريب تعيين
موارد (مجذور ضريب
متغيرها

همبستگي کلي)
R2

ضريب ضرايب همبستگي
همبستگي استاندارد تفکيک
کلي ()R

سازگاري و تعامل (اطمينان)
مشکلگشايي

شده ()Beta

درصد تبيين
توسط
متغيرهاي
مستقل

درصد تبيين

توسط ساير معناداري به
تفکيک sig.
متغيرها
)(2-tailed

0/232
0/70

عدالت مداري

0/83

0/341
0/318

سطح

سطح
معناداري
کلي

0/00
0/57

0/20

0/00

0/00

0/00
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صفر تثييد ميشود و اين متغيرها از اولويت

بودن اين معادله رگرسيوني نيز در سطح اطمينان 00

تثثيرگذاري بر اعتماد سياسي (معادله رگرسيون) کنار

درصد تثييد ميشود .با نواهي به ضريب تعيين ميتوان

گذاشته ميشوند .به اين ترتيب ميتوان گفت که در

گفت که حدود  %31از تغييرات يا نوسانات اعتماد

سطح خطاي  1/15فرض  H0در مورد سه فرضيه فرعي

سياسي را ميتوان توسط اين معادله رگرسيوني

 7-1 ،5-1و  1-1رد و فرض مقابل (فرض  H1يا

(مشتمل بر سه متغير پيشبين و يک متغير وابسته)

فرض تحقيق) تثييد ميشود يعني فرضيههاي فرعي

تبيين نمود .جهت مقايسه اثرات سه متغير مستقل

مذکور با احتمال  %00تثييد ميشوند و فرضيههاي

موجود در اين معادله رگرسيوني بر متغير وابسته با

فرعي  1-1و  1-1نيز در اين سطح از احتمال پذيرفته

استفاده از ستون سطح معناداري تفکيکي ميتوان نتيجه

نميشوند.

گرفت که فرض تساوي ضرايب رگرسيون و مقدار
ثابت با عدد صفر در مورد هر سه مؤلفه اعتماد عمومي

فرضيههاي فرعي مربوط به فرضيه سوم

رد ميشود و نيازي به خروج ونها از معادله رگرسيون

 )5-7احساس سازگاري و تعامل شهروندان با دولت و

نيست؛ يعني اثرگذاري خطي ونها بهصورت تفکيکي و

سازمانهاي دولتي بر سطح اعتماد سياسي مؤثر

مستقل تثييد ميشود .حال با توجه به ضرايب

است.

همبستوي استاندارد  Betaبراي اين سه متغير ميتوان

 )1-7ادراک شهروندان نسبت به عدالت محوري در

گفت که متغيرهاي مشکلگشايي ،عدالت محوري و

دولت و سازمانهاي دولتي بر سطح اعتماد

سازگاري (اطمينان و تعامل) به ترتيب بيشترين تثثير را

سياسي مؤثر است.

بر اعتماد سياسي خواهند داشت .به عبارت بهتر به

 )7-7حل مسائل و مشکالت شهروندان توسط دولت

ازاي يک واحد تغيير (بهبود) در مؤلفه مشکلگشايي

و سازمانهاي دولتي بر سطح اعتماد سياسي مؤثر

حدود  ،%71به ازاي يک واحد تغيير (بهبود) در مؤلفه

است.

عدالت مداري حدود  %75و در ازاي يک واحد تغيير

نتايج حاصل از جدول  51براي وزمون فرضيههاي

(بهبود) در مؤلفه سازگاري (اطمينان و تعامل) حدود

فرعي  5-7تا  7-7استفاده ميگردد .درصورتيکه تثثير

 %17تغيير (بهبود) در متغير اعتماد سياسي را شاهد

همزمان مؤلفههاي سهگانه متغير ميانجي اعتماد عمومي

هستيم .ضمناً حدود  %13از تغييرات اعتماد سياسي

را بر متغير اعتماد سياسي محاسبه کنيم نتايج حاصل

توسط اين سه مؤلفه (در قالب معادله رگرسيوني فو )

منطبق بر جدول  51خواهد بود .مالحظه ميشود که

تبيين ميشود و حدود  %11از تغييرات در متغير مزبور

سطح معناداري کلي برابر  1/11است پس فرض خطي

را نيز ميتوان به ساير عوامل اتفاقي يا تصادفي نسبت

تاثير پاسخوويي بر اعتماد عمومي و اعتماد سياسي15 /...

داد که احتماالً در اينجا موردنظر قرار نورفتهاند .به اين

سياسي تثثير مستقيم و معنادار دارد .بهطورکلي

ترتيب ميتوان گفت که در سطح خطاي  1/15فرض

وزمونهاي انجام شده روي الووي مفهومي پژوهش و

 H0در مورد هر سه فرضيه فرعي  5-7تا  7-7رد و

شاخصهاي وماري مورد محاسبه حاکي از اين است

فرض مقابل (فرض  H1يا فرض تحقيق) تثييد

که دادههاي گردووردي شده از نمونه مورد مطالعه با

ميگردد .يعني فرضيههاي فرعي مذکور با احتمال %00

الووي مفهومي پژوهش سازگاري و تناسب الزم را

پذيرفته ميشوند.

دارد .بنابراين ،الووي مفهومي پيشنهادي باوجود برخي
اصالحات صورت گرفته درمجموع مورد تثثير قرارمي

فرضيههاي فرعي مربوط به فرضيه چهارم

گيرد اما درباره يافتههاي نظري حاصل از اين پژوهش،

 )5-1پاسخوويي اخالقي از طريق متغير ميانجي اعتماد

نکات زير قابل بيان است:

عمومي بر ميزان اعتماد سياسي تثثيرگذار است.
 )1-1پاسخوويي قانوني از طريق متغير ميانجي اعتماد
عمومي بر ميزان اعتماد سياسي تثثيرگذار است.
 )7-1پاسخوويي مالي از طريق متغير ميانجي اعتماد
عمومي بر ميزان اعتماد سياسي تثثيرگذار است.

 -5تحقيق حاضر در کنار عنصر مهم پاسخوويي
که مربوط به تعامل مستقيم دولت و مردم است و به
دنبال بررسي و تجزيهوتحليل دقيقتر نقش اعتماد
عمومي در تغييرات اعتماد سياسي بوده و از اين طريق
بر نقش تکميلي و زمينهاي اين موارد تثکيد نموده

اعتماد عمومي بر ميزان اعتماد سياسي تثثيرگذار

اعتماد سياسي در حوزه مديريت دولتي و از طريق

است.

مطالعه رابطه تعاملي اعتماد عمومي به سازمانهاي

 )1-1پاسخوويي سياسي از طريق متغير ميانجي اعتماد
عمومي بر ميزان اعتماد سياسي تثثيرگذار است.

دولتي و اعتماد سياسي نسبت به تحقيقات پيشين در
اين زمينه بهصورت پررنگتر و مشخصتر بر رابطه
تنواتنگ دو حوزه سياسي واداري تثکيد ميکند با اين

با توجه به نتايج حاصل از فرضيههاي فرعي 5-5

تفاوت که اين بار ارتباط اين دو بخش مبتني بر

تا 1-5از يک سو و فرضيههاي فرعي  5-7تا  7-7از

رويکرد اعتماد است يعني از ديدگاه عامه به رابطه و

سوي ديور ،ميتوان گفت که در سطح خطاي 1/15

تعامل ميان اين دو حيطه توجه شده است .اين مسئله

فرض  H0در مورد سه فرضيه فرعي  7-1 ،5-1و 1-1

هنوامي جلب توجه ميکند که دريابيم بيشتر

رد و فرض مقابل (فرض  H1يا فرض تحقيق) تثييد

پژوهشوران پيشين در حوزه جامعهشناسي و علوم

ميگردد لذا ميتوان صحت فرضيههاي  7-1 ،5-1و

سياسي (شايد بنا بهضرورت رشته) با نواهي کالن

 1-1را در سطح اطمينان  %00پذيرفت درحاليکه

عمدتاً به پديده اعتماد سياسي و مطالعه پيرامون ون

فرضيههاي فرعي  1-1و  1-1تثييد نميشوند.

پرداختهاند .درعينحال پژوهشوران فعال در عرصه
مديريت دولتي نيز به اقتضائات خاص رشته خود

نتيجهگيري و پيشنهادات

اغلب مقوله اعتماد را با نواه ويژه به سازمانهاي دولتي

بررسي يافتههاي تحقيق بر اساس مدل معادالت

و بوروکراسيهاي عمومي مورد توجه قرار دادهاند

ساختاري نشان ميدهد که پاسخوويي بر اعتماد

همانگونه که اشاره شد نوارنده تالش داشته است تا

عمومي تثثير مستقيم دارد ولي بر اعتماد سياسي تثثير

خأل ناخواسته پيشومده در اين زمينه را با استفاده از

غيرمستقيم دارد .همچنين اعتماد عمومي هم بر اعتماد

مطالعه همزمان اين دو مفهوم به نوعي پوشش دهد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 )1-1پاسخوويي عملکردي از طريق متغير ميانجي

است .نکته ديور اينکه پژوهش حاضر با معرفي مفهوم
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 -1در تحقيقات گذشته به نقش متغير ميانجي

حوزه اداري مربوط (برنامه ريزان سطح کالن) به

رضايتمندي عمومي در برقراري رابطه ميان

داوري ميپردازند .لذا پاسخوويي امري است که مردم

پاسخوويي و اعتماد عمومي به سازمانهاي دولتي

ون را در مرحله نخست از سازمانهاي اداري مطالبه

اشاره شده است (داناييفرد؛ )5731با توجه به تثکيد

ميکنند چرا که در زندگي روزمره خود بيشتر با اين

مباني نظري بر اين موضوع و تاييد نقش واسطهاي

سازمانها که در رده عملياتي هستند سروکار دارند نه

عامل رضايتمندي در پژوهش مذکور و نيز با عنايت

با نهادهاي سياسي کالن کشور ،در مرحله بعدي و در

محدوديتهاي پژوهشي ،در اينجا از بررسي دوباره

صورت ضعف بوروکراسيهاي دولتي ،پيکان مطالبه

اين عامل چشمپوشي و نظر به يافتههاي پژوهشوران

پاسخوويي به سوي مراجع باالتر (سطح کالن يا

قبلي نقش واسطهاي عنصر رضايت عمومي در رابطه

استراتژيک) جهتگيري ميشود که همان نهادها و

ميان پاسخوويي و اعتماد عمومي مسلم فرض شد .اما

کارگزاران سياسي هستند .براي مثال هنوامي که مردم

با نواهي به نظريههاي اعتماد عمومي بهويژه تئوري

در اخذ پاسخ قانع کننده از سازمانهاي دولتي ناکام

مديريت دولتي درزمينهٔ اعتماد عمومي (رويکرد

ميمانند جهت دريافت پاسخ مناسب به رياست

مذکور ،مديريت ،جوابوويي و برووردن مطلوو

جمهوري يا مجلس روي ميوورند که نهادهايي

انتظارات مردم توسط دولت را در اعتالي اعتماد

فرادست محسوو ميشوند .مشابه چنين رويدادي را

عمومي در جامعه مؤثر ميداند) به نظر ميرسد ميتوان

بارها در ساليان اخير شاهد بودهايم (مانند وموزش،

متغيري واسطه همچون ميزان رضايتمندي يا عامل

بهداشت و درمان ،بيمههاي اجتماعي ،يارانه ،مسائل

نظير ون را در رابطه تعاملي ميان دو حوزه سياست و

مربوط به امنيت اجتماعي و اخالقي و )...بر اين اساس

اداره دخيل دانست.

به نظر ميرسد مردم به لحاظ ذهني عامل پاسخوويي

 -7مشاهده شد که فرضيه دوم مبني بر تثثير

را نه در بدو امر بلکه با يک نوع عنصر واسطه به ميزان

مستقيم عامل پاسخوويي در اعتماد سياسي مورد تثييد

کفايت و قابليت نظام سياسي و شايستوي و توانمندي

قرار نورفت اما اين عدم تثييد به معناي عدم وجود

نهادها و کارگزاران ون مرتبط ميسازند .لذا مسير

هرگونه رابطه مستقيم نيست بلکه بار عاملي به دست

غيرمستقيم تثثير قويتري بر متغير وابسته اعمال

ومده و ميزان عددي وماره  tکه در فصل گذشته به ون

مينمايد.

اشاره شد گوياي تثثيرگذاري ضعيف اين عامل

 -1الزم است بار ديور تثکيد شود که تئوريها يا

بهصورت مستقيم پاسخوويي بر اعتماد سياسي از

رويکردهاي مختلفي در زمينه اعتماد عمومي به دولت

طريق متغير ميانجي اعتماد عمومي به سازمانهاي

(اعتماد سياسي) وجود دارند که در اين زمينه پنج

دولتي قابل مالحظه نيست .البته اين مسئله با يافتههاي

رويکرد مديريت بازرگاني ،مديريت دولتي ،تئوري

پيشين در اين زمينه منافاتي نداشته است و با توجه به

اصيل-وکيل ،رويکرد جامعهشناسي و ديدگاه ارزشي

رابطه نزديک پاسخوويي و اعتماد عمومي در

اسالمي موجود است .نواهي به الووي اين پژوهش و

پژوهشهاي گذشته (داناييفرد ،5731 ،خانزاد)5733 ،

جهتگيري خاص ون در زمينه عامل تثثيرگذاري بر

مؤيد ون است که مردم با مشاهده نحوه پاسخوويي

اعتماد سياسي بر اين نکته تثکيد دارد که رويکرد

مديران دولتي و سازمانهاي ذيربط ابتدا نسبت به

پژوهشور در ارائه مدل پژوهش حاضر ديدگاهي

ميزان توانمندي و قابليت نظام اداري قضاوت ميکنند

ترکيبي بوده است و بر کليه جنبههاي مطرح شده در

و سپس نسبت به سياستمداران تصميمساز و ناظر بر

نظريههاي پيشين بهصورت کلي نظر داشته است
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 -1در مورد عامل پاسخوويي نتايج به دست ومده

مثبت سه مؤلفه اخالقي ،سياسي و مالي بر متغير اعتماد

کامالً منطبق بر پژوهشهاي قبلي است همانطور که

عمومي و تثثير غيرمستقيم و مثبت همين مؤلفهها از

دنهارت ميگويد دليل واقعي بياعتمادي مردم به دولت

طريق متغير ميانجي اعتماد عمومي بر متغير وابسته

اين است که دولت را پاسخوو و صاد

نميدانند

(بويژه در زمينه موضوعاتي نظير اخالقيات و

اعتماد سياسي ،مورد تثييد قرار گرفت.
در ادامه پيشنهادهايي که مستقيماً به مدل تحقيق و

دولت ،سازمانهاي دولتي بايد پاسخوو باشند و بهترين

 )5با عنايت به تثييد فرضيه اصلي شماره  5مبني بر

راه براي پاسخوو به نظر رسيدن اين است که حقيقتاً و

تثثيرگذاري ميزان پاسخوويي سازمانهاي دولتي بر

در عمل پاسخوو باشند .چنين برداشتي اثرات مهمي

سطح اعتماد عمومي به ونها الزم است دولتمردان

بر مديران دولتي خواهد داشت رويکرد نوين ميگويد

و مديران اجرايي براي بهبود و ارتقاي فرهنگ

برگزيدگان سياسي و مديران نبايد به شهروندان تنها با

پاسخوويي به مردم در دستواههاي اجرايي کشور

گفتن بله و خير پاسخ دهند بلکه بايد بوويند .بياييد با

پيش از پيش اهتمام ورزند .البته نواهي به ادبيات و

هم تالش کنيم تا به ون چيزي که هموان ميخواهند

پيشينه پژوهش حاکي از ون است که در تحقيقات

دست يابيم .طبعاً نقشهاي جديد نيازمند مهارتهاي

متعدد گذشته ونيز نواه صاحبنظران و

تازه ميباشند )Den hardt,1999:279 -292( .بورلي و

نظريهپردازان بنام مديريت دولتي همواره از

سيمز بر اين باورند که نحوه عملکرد دولت در

پاسخوويي به عنوان عاملي کليدي درافزايش

زمينههاي مختلف بر ميزان رضايتمندي مردم و نهايتاً

رضايت عمومي نام برده شده است و همين افزايش

در طلب اعتماد ونان اثري مهم برجاي ميگذارد

رضايتمندي ارتقاي اعتماد عمومي به نهادهاي

(.)Sims,2001

مجري را در پي خواهد داشت .هرچند الزم است

نتايج به دست ومده از پژوهشهاي صورت گرفته

تثکيد شود که بهبود پاسخوويي صرفاً با صدور

توسط محققان پيشين در ايران نيز گوياي تثثيرگذاري

دستور ،بخشنامه و يا انجام کارهاي ويتريني هر

مشخص سطح پاسخوويي سازمانهاي دولتي بر ميزان

نمايش محقق نميشود بلکه پيش از هر چيز

اعتماد مردم به دولت است (داناييفرد ،5731خانزاده،

نيازمند فرهنگسازي و بسترسازي اذهان مديران و

 )5733البته مؤلفههاي انتخاو شده از عامل

کارکنان بخش عمومي است ،البته در اين زمينه

پاسخوويي در هر يک از پژوهشهاي قبلي تا حدودي

کارهايي همچون طرح تکريم مردم و جلب

متفاوت بودهاند ،براي نمونه داناييفرد در پژوهش خود

رضايت ارباورجوع و طراحي و اجراي نظام

به نقش مهم شش مؤلفه پاسخوويي اعم از اخالقي،

پيشنهادها در قالب مجموع طرحهاي حفظ کرامت

قانوني ،مالي ،عملکردي ،دموکراتيک و سياسي در

مردم در دستواههاي اجرايي انجام شده است که در

تبيين اعتماد عمومي توجه دارد درحاليکه پژوهشور

برخي موارد نيازمند بازبيني ،اصالح و وسيبشناسي

ديوري سه بعد پاسخوويي (سياسي ،اخالقي و قانوني)

است تا نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقويت

را در تحقيق خود مورد توجه قرار ميدهد و بر نقش

شوند.

مهم ونها در تبيين اعتماد عمومي تمرکز مينمايد اين

 )1همچنين نتيجه گرفتيم که پاسخوويي سياسي،

پژوهش به پنج مؤلفه پاسخوويي (اخالقي ،قانوني،

پاسخوويي اخالقي و پاسخوويي مالي به ترتيب

مالي ،عملکردي و سياسي) پرداخت که تثثير مستقيم و

بيشترين تثثير را بر اعتماد عمومي به دولت و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

درستکاري) پس براي بازگرداندن اعتماد شهروندان به

فرضيههاي ون مربوط ميشوند .مطرح ميگردد:
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سازمانهاي دولتي برجاي ميگذارند .نکته جالب

و دستاندازي به بيتالمال توسط برخي مفسدان

اين است که حتي در بين مؤلفههاي پاسخوويي نيز

اقتصادي ،الزم است مسئوالن اجرايي کشور در

شاخصهاي پاسخوويي سياسي مؤثرترين نقش را

راستاي جلب اعتماد مردم ،مبارزه بيامان و بهدوراز

ايفا ميکنند و اين نتايج حاصل از بررسي

هرگونه مالحظه با عوامل اين قضايا را بهطورجدي

فرضيههاي قبلي همخواني معناداري را به نمايش

در دستور کار قرار دهند .طبعاً ارائه اطالعات

ميگذارد .ظاهراً در شرايط وقوع تنشهاي سياسي

مربوط به بودجههاي ساليانه سازمانهاي دولتي به

و اجتماعي نقش عوامل سياسي -قانوني پررنگتر

شهروندان و شکاف سازي در مورد ميزان و نحوه

و مؤثرتر از ساير مؤلفهها است .بدين ترتيب

هزينهها يا صرفهجوييهاي مالي (از طريق

مديران و مسئوالن دولتي در مرحله نخست

پايواههاي اينترنتي دستواهها) و جواوگويي

ميبايست نسبت به سؤاالت و ابهامات نمايندگان

مسئوالن به سؤاالت ،انتقادات و شکايات مردم و

منتخب مردم در مجلس و شوراها ،مسائل مطرح در

ساير مراجع ذيصالح در مورد ميزان و نحوه

رسانههاي ارتباط جمعي و انتقادات و شکايات

استفاده سازمانهاي دولتي از وجوه عمومي در اين

مردمي حساس باشند وسعي کنند با پاسخوويي به

زمينه ياري کننده خواهد بود.

موقع اين ابهامات را بزدايند .در مرحله بعد

 )7نتيجه حاصل از وزمون فرضيه سوم کامالً منطبق بر

مسئوالن اجرايي بايد نسبت به قول و قرارهاي

پيشينه تحقيقات انجام شده در خصوص مديريت

خود با مردم و وعدههاي داده شده به ونان

دولتي و رابطه ون با حوزه سياست است و مؤيد

حساسيت به خرج دهند زيرا مردم اين وعدهها را

اين نکته است که ميزان اعتماد عمومي به

چه از سوي سياستمداران يا مديران اجرايي به ياد

سازمانهاي دولتي بر سطح اعتماد سياسي دريک

خواهند داشت و در وينده بر مبناي ميزان صداقت

جامعه تثثير خواهد گذارد .به عبارت ديور مردم

مسئوالن و تحقق وعدهها قضاوت ميکنند .لذا

بوروکراسيها را نماينده ،تجلي و نمود عملي اراده،

حتي اگر وعدهاي در عمل قابل اجرا نبود يا با

سياستها و برنامههاي سياستمداران منتخب

مشکل مواجه شد بهتر است صادقانه و بدون توجه

فرض ميکنند .لذا با نواه به نحوه عملکرد دولت و

يا عذر و بهانه با مردم در ميان گذاشته شود .ضمناً

ساير نهادهاي مجري در مورد ميزان موفقيت

رفتار محترمانه و مؤدبانه با شهروندان و راهنمايي و

سياستمداران در تحقيق وعدههاي انتخاباتي به

جوابوويي به موقع به مراجعان دستواههاي اجرايي

قضاوت ميپردازند .نتيجه ون است که ميزان جلب

کشور تثثير مثبتي برافزايش اعتماد مردم به

اعتماد مردم توسط بوروکراسيها ميتوانند معيار يا

سازمانهاي دولتي خواهد داشت .همچنين با توجه

مالکي براي ارزشگذاري و تعيين اعتماد سياسي

به حاکميت اصول ديني و ارزشهاي ديني و نکات

باشد .به اين ترتيب دولتها ميتوانند با استفاده از

اخالقي در نحوه نورش مردم بسيار مؤثر است و

ابزارهاي بهبود اعتماد عمومي نسبت به سازمانهاي

در اين زمينه الزم است از رياکاري ،ظاهرسازي و

دولتي در راستاي ارتقاي اعتماد سياسي حرکت

خودنمايي پرهيز شود ،در نهايت بايد گفت که با

نمايند.

توجه به حساسيت عمومي نسبت به مسائل مالي و

 )1بر اساس نتايج به دست ومده از وزمون فرضيههاي

فعاليتهاي اقتصادي دولت ونيز موضوعات مطرح

فرعي مربوط ،سه عامل مشکلگشايي ،عدالت

در خصوص فسادمالي ،رانتخواري (ويژه خواري)

محوري و سازگاري (اطمينان و تعامل) به ترتيب

تاثير پاسخوويي بر اعتماد عمومي و اعتماد سياسي56 /...

بيشترين تثثير را بر اعتماد سياسي در جامعه برجاي

بيشتر مردم و افزايش اعتماد عمومي به دستواههاي

ميگذارند و برنامهريزي و اقدام در جهت بهبود

مجري اقدام نمايند .اين امر ازونجهت حائز اهميت

وضعيت ونها ضرورت مييابد .بنابراين دولت و

است که طبق نتايج به دست ومده چنين روندي در

دستواههاي اجرايي ميبايست عمده تالش و

نهايت و در صورت ثابت بودن ساير شرايط

کوشش خود را در مورد زير بهکارگيرند :القاي

ميتواند اعتماد بيشتر به سيستم سياسي را در پي

حس اطمينان خاطر به مردم و جلب اعتماد ونان به

داشته باشد .همانگونه که قبالً اشاره شد

برنامهها و اقدامات دولت از طريق شفافسازي،

پاسخوويي

و

توجيه و اقناع افکار عمومي از طريق استدالل

پاسخوويي مالي به ترتيب بيشترين تثثير را بر

منطقي ،توجه به ارزشها ،خواستهها و باورهاي

اعتماد عمومي به دولت و سازمانهاي دولتي

مردم و اعتماد متقابل دولت به ظرفيتهاي ونان،

برجاي ميگذارند که توجه بيشتر به ونها ضروري

شناسايي و حل مسائل و مشکالت اصلي مردم،

است.

سياسي،

پاسخوويي

اخال

عادالنه و منصفانه ،ارائه خدمات عمومي مناسب و

مديران سياسي و کارگزاران بخش عمومي واجد

ملموس به شهروندان در قبال دريافت ماليات و

ويژگيهاي زيرمي باشند ،ترجيح منافع عمومي بر

عوارض از ونها ،کمک به اقشار ضعيف و

منافع شخصي ،جلوگيري از اتالف بيتالمال،

وسيبپذير جامعه و برقراري رابطه نزديک و

احساس وظيفه و دلسوزي حقيقي نسبت به مردم،

تنواتنگ با شهروندان و استفاده از ديدگاههاي ونان.

داشتن تجربه ،تخصص و مهارت الزم در انجام

 )1اگرچه تثثير مستقيم متغير پاسخوويي بر اعتماد

وظايف و توان اجرايي باال ،تدبير و دورانديشي و

سياسي به تثييد نرسيد اما با طراحي و بررسي

ارائه راهکارهاي مناسب براي حل مشکالت و

فرضيه اصلي شماره  1نتيجه گرفتيم که سطح

معضالت جامعه ،استفاده درست و بهينه از امکانات

پاسخوويي ميتواند بهصورت غيرمستقيم و از

و منابع موجود ،خالقيت و نوووري در اداره کشور

طريق متغير ميانجي اعتماد عمومي به سازمانهاي

و...

دولتي ،بر ميزان اعتماد سياسي به عنوان متغير
وابسته مؤثر باشد .به عبارت بهتر مسير غيرمستقيم
تثثيرگذاري پاسخوويي بر اعتماد سياسي در مقايسه
با مسير مستقيم از اولويت برخورداراست .با توجه

منابع و مآخذ
وذر ،عادل و مؤمني ،منصور ،5731 ،ومار و کاربرد ون
در مديريت ،چاپ پنجم ،انتشارات سمت.

به پيشينه پژوهش اين نتيجه چندان هم دور از

وريانپور ،عباس و کاشاني ،منوچهر ،5731 ،فرهنگ

انتظار نيست و تا حدود زيادي با نتايج حاصل از

جيبي انوليسي به فارسي؛ چاپ هفتم ،تهران،

تحقيقات گذشته در حوزه پاسخوويي و اعتماد

انتشارات اميرکبير.

عمومي همخواني دارد .بدين ترتيب پيشنهاد

ازکيا ،مصطفي ،غفاري ،غالمرضا ،5731 ،بررسي رابطه

ميشود که دولتمردان از طريق مطالعه در مورد

بين اعتماد و مشارکت در نواحي روستايي کاشان،

روشهاي بهبود پاسخوويي در سازمانهاي

نامه علوم اجتماعي ،شماره  ،53بهار و تابستان.

ارائهدهنده خدمات عمومي و وسيبشناسي روشها
و عملکردهاي گذشته نسبت به جلب رضايت

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

توجه به منافع همه افراد و طبقات جامعه بهطور

 )0درنهايت يادوور ميشود که مردم بايد قانع شوند که
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ازکيا ،مصطفي ،غفاري ،غالمرضا ،5731 ،توسعه
روستايي با تثکيد بر جامعه روستايي ايران ،تهران،
نشر ني.
الواني ،سيد مهدي و داناييفرد ،حسن ،5731
گفتارهايي در فلسفه تئوريهاي سازمان دولتي،
تهران ،انتشارات صفار ،چاپ اول.

مجله اخال و تاريخ پزشکي ،دوره سوم ،شماره 1
پاييز 30
سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس و حجازي ،الهه،5731 ،
روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ،چاپ پنجم،
تهران ،انتشارات وگاه.
شايوان ،فريبا ،5730 ،تثثير سطوح مختلف دينداري بر

الواني ،سيد مهدي ،5730 ،افقهاي نو در مديريت

اعتماد سياسي ،تهران ،رساله دوره دکتري جامعه-

دولتي ،مرکز وموزش مديريت دولتي ،فصلنامه شماره

شناسي سياسي ،دانشکده علوم اجتماعي دانشواه

.11

عالمه طباطبايي.

الواني ،سيد مهدي ،داناييفرد ،حسن و وذر ،عادل،

فقيهي ،ابوالحسن ،5731 ،نظامهاي پاسخوويي در

 ،5737روششناسي پژوهش کمي در مديريت

بخش دولتي ،ديدگاه تطبيقي ،فصلنامه مطالعات

رويکردي جامع ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات صفار.

مديريت ،انتشارات دانشکده مديريت و حسابداري
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الواني ،سيد مهدي و داناييفرد ،حسن ،5731 ،مديريت
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