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  مقدمه
بودن در برابر وضعیت رابطه ع ماهیتی، ناگزیر از حساسها با هرنورسد که همه دولتبه نظر می

نظر برخورداري از روحیه، تفکر، اراده ها از نقطه طبیعی است که دولت. بین خود و شهروندان هستند
هاي متفاوتی نسبت به اهداف،  ساالرانه با یکدیگر تفاوت دارند و بالطبع، از حساسیت و عمل مردم

هرحال، درك واقعیات و الزامات برخورد با به. خوردار هستندمنافع و تقاضاهاي عمومی بر
توان ازجمله گویی مؤثر به تقاضاهاي عمومی را میشهروندان و اندیشیدن تمهیدات الزم براي پاسخ

رسد تصحیح و تقویت هاي معاصر قلمداد کرد چرا که به نظر میهاي اساسی همه دولتچالش
مندي و اعتماد عمومی نسبت به اند منجر به افزایش رضایترابطه بین دولت و حوزه عمومی بتو

نقش، جایگاه و عملکرد دولت شده و عمًال منجر به تقویت زمینه عمومی الزم براي ایفاي بهتر 
تصویر "، ),Bouckaert:318-2003,299(و همکارانش  بوخارتبه نظر . وظایف دولت شود

تواند منجر به است و تقویت عملکرد دولت می عمومی منفی از دولت، ناشی از نحوه عملکرد آن
  .اي را فراهم آوردهاي متنوع توسعهارتقاي اعتماد عمومی شده و زمینه الزم براي تالش

اي از عوامل مانند فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسد در اکثر جوامع به علت مجموعه به نظر می
برابري و تبعیض اجتماعی، ادراك منفی مردم از هاي سیاسی، نا هاي انتقادي، فساد و رسواییرسانه

گویی نهادهاي دولتی هاي اقتصادي و عدم پاسخ اقتصاد ملی و ناتوانی دولت براي پاسخ به چالش
هاي  مدت آسیبتوجهی در بلنداین مسئله در صورت بی. اعتماد مردم به دولت کاهش یافته است

عالقگی جوانان به دهندگان، بیاهش تعداد رأيفراوانی را در پی خواهد داشت؛ ازجمله فساد، ک
آرامی و عدم ثبات سیاسی رفتن مشروعیت دولت، ناسیاست،کاهش سطح مشارکت اجتماعی، از بین

این اگر سازوکارهاي ارتقاي اعتماد عمومی بنابر. برند که از آن با عنوان بیماري دموکراتیک نام می
  .اي احتمالی جلوگیري کنیمهتوانیم از آسیب را مورد توجه دهیم می

ها و بررسی ادبیات نظري، به رو، در این پژوهش پس از تبیین مسئله و بیان اهداف و سؤالازاین
در نهایت پس از . ایمآمده از مصاحبه را مطرح کردهدستشناسی پرداخته و سازوکارهاي بهروش

آمده بر حسب چارچوب نظري، به دستبندي و ارائه سازوکارهاي بهگیري و اولویتبحث و نتیجه
  .پردازیمتبیین نظري نتایج و ارائه پیشنهادهاي کاربردي می

  
  پژوهشکلیات.1

اي که سؤال ساده«. اعتماد به دولت، اهمیت نظري و عملی بسیاري در ادبیات موجود دارد
درت ها به خود مشغول کرده این است که اگر دولت ق امروزه ذهن هر شهروندي را در خیابان
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»خوبی اداره نکند چه کسی باید مراقب من باشد؟زیادي همراه است به عظیمی را که با وسوسه
)Bentham,1999, p3 .(تواند  ها و اقدامات رهبران سیاسی در پیشرفت نمی که انگیزهازآنجایی

سی هاي سیا مشروعیت و پایداري سیستم ترین عامل سازنده با قطعیت شناخته شود، اعتماد، مهم
  ).Przworksi,1991,p 295-312(است 

اعتماد، عاملی است که در بستر زمان و با توجه به شناخت و تجربه ما نسبت به متغیرهاي بیرونی 
به عبارت دیگر، اعتماد، محصول شرایط اقتصادي و اجتماعی خاصی است که در طول . گیردشکل می

در این فرآیند ظریف و تدریجی، اعتماد، ذره . ودشاي از تعامالت ایجاد میزمان و در نتیجۀ مجموعه
در واقع اعتماد فرد به شخص یا نهادها و . یابد اما ممکن است به یکباره از دست برودذره افزایش می

تواند در جهت مثبت رشد کند اما فقط تا زمانی که خطا یا احساس خطا از هاي مختلف میسازمان
ترین شک یا  محض بروز کوچکونده به وجود نیاید؛ یعنی بهشسوي اعتمادکننده نسبت به اعتماد

به . اثر شده و حتی بازسازي مجدد آن، بسیار دشوار یا ناممکن شودکلی بیتواند بهتردید، اعتماد می
ها و تمامی فعالیت. توان مسئله امروز در دنیاي مدرن را مسئله اعتماد نامیدعبارت دیگر، می

اي که روز خود را آغاز نحوي بر اعتماد استوار است؛ از لحظهشغلی ما به هاي شخصی یاگیريتصمیم
رویم، در حال اعتمادکردن یا مورداعتماد واقع شدن کنیم تا شب که براي استراحت به بستر میمی

کس اعتماد نکنیم، بازهم تا زمانی که در فضاي حتی اگر با خود تصمیم بگیریم که به هیچ. هستیم
کنیم باید به نهادهاي انتزاعی یا متخصصینی که تاها و حتی نقاط دورافتادة دنیا زندگی میشهرها و روس
البته این . دهد که دنیاي مدرن، بدون اعتماد یعنی هیچاین مطلب نشان می. ایم، اعتماد کنیمهرگز ندیده

خوردن حساسیت نسبت به مبحث اعتماد، امري طبیعی است چون در برخی موارد ممکن است برهم 
مدت یا درازمدت براي هایی کوتاه اعتماد، بهاي سنگینی براي فرد به همراه داشته باشد و سبب بحران

ترین نقص در سیستم  کند اما کوچکبودن سفر هوایی اعتماد میطور مثال، فرد به ایمنبه. وي شود
اي الزمه "اعتماد"امروز، گرچه در دنیاي . فنی هواپیما کافی است تا کّل زندگی او را به خطر اندازد

شود، اما هاي زندگی مدرن است و برقراري آن، نوعی اجبار محسوب میآوردن حداقلدستبراي به
از سوي دیگر، شکست آن، عوارض حداکثري را براي روابط اجتماعی و شخصی فرد به همراه دارد و 

تنهایی قادر به ترمیم و تشکیل به سازد تا حدي که فرد، خودبرقراري مجدد رابطه را بسیار دشوار می
شدن اعتماد، عوارض کمتري براي که در دوره سنت، مختلمجدد وضعیت مطلوب نیست، درحالی

  .شدفرد و جامعه داشت و خأل آن نیز با سهولت بیشتري و توسط نزدیکان پر می
ی برخوردارند با توجه به اینکه در نظام جمهوري اسالمی ایران، شهروندان از جایگاه واالی"

هاي دولتی، منجر به عدم  ، عدم اعتماد شهروندان به سازمان]2،8،9،14اصل سوم قانون اساسی بند[
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هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي خواهد شد زیرا عدم رضایت ها در صحنه حضور آن
ن، به اعتمادي به نظام سیاسی شده ودر گذر زماهاي دولتی باعث تسري بی مردم از سازمان

المللی منجر خواهد  هاي ملی و بینتفاوتی شهروندان نسبت به همراهی نظام سیاسی در صحنهبی
هاي سیاسی  دهد بخش اعظم اصالحاتی که در کشورهاي مختلف با نظام مطالعات نشان می. شد

بر این اساس بر آن ). 1382،3فرد،دانایی("ل استوار استمختلف صورت گرفته بر این استدال
  .یم تا در این پژوهش، سازوکارهاي ارتقاي اعتماد عمومی به دولت را بیابیمشد

هاي سؤال. هدف از این پژوهش، احصاء سازوکارهاي ارتقاي اعتماد عمومی به دولت است
  :شودپژوهش در دو مرحله مطرح می

  ي اول هاي مرحلهسؤال-
  اند؟سازوکارهاي ارتقاي اعتماد عمومی کدام. 1
  آمده براي ارتقاي اعتماد عمومی چقدر است؟دستلویت سازوکارهاي بهمیزان او. 2

  سؤال مرحله دوم -
  داري وجود دارد؟آیا بین وضع موجود و وضع مطلوب استفاده از این سازوکارها تفاوت معنی

  
  نظريادبیات. 2

ي جامعه هاي مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاري میان اعضااعتماد، یکی از جنبه
هاي روزمره در جوامع انسانی، چه در ارتباط میان اعتماد، بنیان بسیاري از تعامالت و کنش. است

اعتماد، مفهوم مبهمی است که از ابعاد مختلف . ها است فردي و چه در ارتباطات اجتماعی بین گروه
  .آن انجامیده است به آن پرداخته شده و این امر تا حدودي به کثرت معنا، ابعاد و انواع مختلف

اند  رغم آنکه دانشمندان علوم اجتماعی، براي تعریف اعتماد، اهتمام زیادي به خرج دادهبه
، هنوز تعریفی دقیق و مورد قبول همگان )1995، 3؛ مایر وهمکاران2،1988؛ لوهمان1،1983باربر(

نوعی انتظار نتایج مثبت  توان اعتماد رامی"طور کلی از مفهوم اعتماد به عمل نیامده است، ولی به
تواند بر مبناي اقدام مورد انتظار طرف دیگر، در یک تعامل که مشخصه دانست که یک طرف می

  :این تعریف، تعریف کاملی از اعتماد است زیرا. اصلی آن عدم اطمینان است، دریافت کند
  گیرد؛در محیطی که عدم اطمینان وجود دارد، شکل می-
  ر است که امکان تخطی از آن وجود دارد؛بیانگر نوعی انتظا-

                                                                                                                                                                      
1.Barber , B.
2.Luhmann, N.
3.Mayer, R.C.
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  خورد؛طور مستقیم به میزانی از انتظارات پیوند میمیزانی از اعتماد به-
  مستلزم دو یا چند طرف است؛-
).8-9، 1380دانایی فرد، ("شود نه نتایج منفیبه نتایج مطلوب مرتبط می-

صالح، تواند افراد، مقامات ذيمیبر اساس مقررات تجربی یا قوانین طبیعی، موضوع اعتماد 
در اعتماد عمومی موضوع اعتماد، اعتماد مردم به . هاي برتر باشدها، نهادها و قدرتسازمان

  .دولت و حکومت است
  

  اعتماد عمومی .2-1
آید بدین معنی است که عامه مردم انتظار دارند وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می"

هاي دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه که در این تعامل، نوعی انمقامات و کارکنان سازم
هاي دولتی وجود دارد، به انتظارات عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمان

به عبارت دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به . ها پاسخ دهندآن
کریستیانسن و همکاران ).9، 1380فرد، دانایی("رف متولیان امور عمومیهایشان از طخواسته

  :اند شخصه زیر را بر اعتماد عمومی به دولت ناظر دانسته، نیز سهم)2004(1وي
اعتماد عمومی به دولت، از خاصیتی مسري برخوردار است و از نهادي به نهاد دیگر دولتی سرایت - 

.کند می
هنگی، از بیشترین تأثیر بر روند اعتماد عمومی به دولت برخوردار متغیرهاي سیاسی و فر-

ساالري حاکم بر تفکر و رضایت عمومی از نظام مردم"ترین متغیر در این میان،  مهم. هستند
.است "عمل دولت حاکم

شناختی همچون سن، تحصیالت و شغل نیز تواند تابعی از عوامل مردم اعتماد به دولت می-
  ).Christiansen, Tom; Laegreid, Pew,2004,6-8(باشد 

  *2تعریف دولت. 2-2
شود،  گیریم که هرجا نامی از دولت برده میما در این پژوهش، دولت را به این معنا در نظر می

نهادي منظور است که درچارچوب سرزمینی مشخص، ملتی متمایز از سایر ملل را از طریق 
                                                                                                                                                                      
1. Christiansen, Tom; Laegreid, Pew
2. Government

 یران،رسد در ایبه نظر م. اندرا معادل دولت قرار داده Stateرا معادل حکومت و  Governmentیعلوم انسان یاتدر ادب*
  .کندیم یدادولت در بطن حکومت معنا پ
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ها و منافع ملی را محقق آرماني عنصر حاکمیت ملی، قاتشکیل حکومت، دربرگرفته و با ارت
اي و در این مفهوم، مدیریت دولتی نیز به معناي اتخاذ تدابیر مفهومی، ساختاري، زمینه. سازد می

گذاري، اجرا و نظارت عالیه امور در سطوح مشیمحتوایی براي اداره امور دولت از طریق خط
  .المللی خواهد بود ملی و بین

ها براي افزایش اعتماد عمومی از سازوکارهاي دهد که دولتموجود نشان میادبیات 
برخی از این سازوکارها که بر اساس استنباط پژوهشگر به دست آمده . کنندمختلفی استفاده می

  .است) 1(است به شرح نگاره شماره 
  

  آمده از ادبیات پژوهشدستسازوکارهاي به -)1(نگاره شماره 
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  )1978فیورینا، ( اي آسان و شفاف ارائه امکانات آموزشی و خدمات رفاهی به شیوه  9

  )2005هترینگتون، (شده هاي اعالمکوشش در جهت تحقق وعده  10
  )1997ناي، (ز اقتصاد ملی برداشت مثبت مردم ا  11
  )2004تولبرت، (شفافیت دولت   12
  )2000گیدنز، (گردش آزاد اطالعات و صحت اطالعات   13
  )1383کمالی، (بودن گفتار و کردار مسئوالن دولت یکی  14
  )2001رابینز، (شدن انتظارات شهروندان از دولت برآورده  15
  )2007الري، (تخفیف مالیات   16
  )2007الري، (دادگري  عدل و  17
  )2004کریستیانسن، (تقویت احزاب سیاسی   18
  )2001کین،(هاي تابعه عدم دریافت هدیه و انعام توسط کارکنان دولت و سازمان  19
  )2008، رزستینواستول(ها و تغییر نیازهاي مردم توجه به جایگزینی نسل  20
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  پژوهششناسیروش. 3
شیوه ترکیبی اکتشافی است که در دو مرحله کیفی و کمی  طرح پژوهشی در این پژوهش، طرح

هاي کمی گردآوري و هاي کیفی و سپس دادهدر این نوع طرح پژوهشی ابتدا داده. قابل اجراست
هاي هاي کیفی از دادهبنابراین، ابتدا پدیده موشکافی و سپس براي تعیین روابط داده. شوند تحلیل می

جاي سازند و پژوهشگر به هاي کمی را میهاي کیفی، دادهدادهدرواقع . شود کمی استفاده می
  .کند هاي کیفی تأکید میهاي کمی بر دادهداده

  
  )پژوهش کیفی(اول پژوهش مرحله. 3-1

در این مرحله، یک . ساختار استاستراتژي پژوهش در بخش کیفی آن، استفاده از مصاحبه بی
هایی مطرح شود ها پرسشرا که باید در باب آنشود که در آن، موضوعاتی چارچوب تدوین می

در این چارچوب درنظرگرفتیم که پس از معرفی خود و بیان علت انجام مصاحبه،یک . دربرگیرد
بودن موضوع، ضمن ایجاد همچنین باتوجه به حساس. تعریف کلی از اعتماد عمومی به عمل آید

طور غیرمستقیم او را در راستاي بیان ه، بهشوندماندن اطالعات شخصی مصاحبهاطمینان از محرمانه
سازي مناسب، مصاحبه را آغاز درواقع با زمینه. دهیمسازوکارهاي ارتقاي اعتماد عمومی سوق می

هایی حس شما نسبت به دولت چیست؟ به نظر شما دولت چه ویژگی: هایی از قبیلکنیم؛ با سؤال می
دان چیست؟ نگاه شما به دولت و مسئوالن دولتی چگونه داشته باشد بهتر است؟ انتظار شما از دولتمر
  کنید؟ است؟ اوضاع جامعه را چگونه ارزیابی می

شونده، سازوکارهاي افزایش در طول مصاحبه نیز تالش شده است تا از بین نظرات مصاحبه
عات بودن سازوکارهاي اولیه که از مطالبراي اینکه از مناسب. اعتماد عمومی به دولت را بیابیم

طور تصادفی در نفر از شهروندان را به 40اي به دست آمده بوداطمینان حاصل کنیم، تعدادکتابخانه
شوندگان، تأییدي بود براي نکته قابل توجه این بود که بیانات مصاحبه. مصاحبه شرکت دادیم

ها تا زمانی  بهدرواقع این مصاح. اي به دست آمده بوداي که از مطالعات کتابخانهسازوکارهاي اولیه
در ابتداي . ها تکراري شده و به حد اشباع رسیده است ادامه یافت که پژوهشگر احساس کرد داده

شدکه هدف از این پژوهش، شناسایی و تجزیه و تحلیل شوندگان اطالع داده میمصاحبه، به مصاحبه
این پژوهش و سپس اهمیت و ضرورت . سازوکارهاي کلیدي ارتقاي اعتماد عمومی به دولت است

شدکه شوندگان درخواست میاز مصاحبه. یک تعریف کلی از اعتماد و اعتماد عمومی ارائه شد
دقیقه متغیر  40تا15ها در زمانی بین مصاحبه. هاي خود را در این باب مطرح نمایندنظرات و خواسته

آنچه در مصاحبه شدکه اگر نظري درموردشونده درخواست میدر پایان مصاحبه هم از مصاحبه. بود
  .ارائه شده است) 2(نتایج حاصل از مصاحبه در نگاره شماره . گذشته است دارد، مطرح سازد
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  آمده از مصاحبهدستسازوکارهاي به -)2(نگاره شماره 
  

  سازوکار  ردیف  سازوکار  ردیف
  گذاريمشیمشارکت مردم در خط  17  شایستگی مدیران دولتی  1
  بودن جوصلح  18  مبارزه با فساد  2

ریزي و نگاه کارشناسانه به مسائل برنامه  19  هابازي در استخدامرفع پارتی  3
  روز جامعه

آمیز با عدم برخورد تبعیض  4
ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و   20  شهروندان

  رفاهی یکسان
  ثبات سیاسی و اخالقی دولتمردان  21  بودن گفتار ورفتار مسئوالنیکی  5

مسئوالن با بودن گفتار یکی  6
  زیستی مسئوالنساده  22  یکدیگر

هاي رو در روي مدیران دولتی مالقات  23  امنیت اجتماعی و روانی  7
  با مردم

  هاآزادي رسانه  24  رشد اقتصادي  8
  کردن فضاي نقد آزادفراهم  25  عدم تبعیض میان شهروندان  9

  اناعتراف دولتمردان به اشتباهاتش  26  شفاف بودن عملکرد دولت  10

گویی به نیازهاي نسل پاسخ  11
  اندازهاي ملیحرکت در جهت چشم  27  جوان

  هاآمادگی دولت براي مواجهه با بحران  28  شناسایی نیازهاي روز مردم  12

عدم سوءاستفاده مسئوالن از اطالعات   29  ها کردن به وعدهعمل  13
  شهروندان

  لیاتیهاي مناسب مااجراي سیاست  30  تقویت سیاست خارجه  14

افزایش مشارکت مردم در   31  امنیت شغلی  15
  هاگیريتصمیم

اولویت منافع اجتماعی بر منافع   16
ریزي دولت مطابق نیاز فعلی و برنامه  32  شخصی

  آینده مردم
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  )پژوهش کمی (دوم پژوهش مرحله. 3-2
استفاده از  با"سازوکارهاي ارتقاي اعتماد عمومی به دولت"همان طورکه مشاهده کردید ابتدا

حال زمان آن است که براي تعیین روابط . مروري بر ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه به دست آمد
در این مرحله پژوهشگر بر اساس استنباط خویش، . هاي کمی استفاده شودهاي کیفی، از دادهداده

را طراحی  1ره نامه شماآمده از ادبیات پژوهش و مصاحبه را ترکیب و پرسشدستسازوکارهاي به
  .کرده است

  
  روش اجراي پژوهش. 3-3

شده، سازوکارهاي ارتقاي اعتماد عمومی هاي انجامبا توجه به ادبیات پژوهش و نتایج مصاحبه
تن از خبرگان قرارگرفت  14این سازوکارها به صورت یک چارچوب مفهومی در اختیار. تعیین شد

آوري پس از جمع. ، نظرسنجی شد)نامهیک پرسش صورتبه(ها درمورد تمامی سازوکارها و از آن
. نامه نهایی مورد اصالح قرارگرفتهاي ایشان، پرسشنظرهاي خبرگان و استفاده از راهنمایی

نامه نهایی درآمد و مورد استفاده قرار صورت پرسشسازوکارهاي تأییدشده توسط خبرگان، به
در این . ژوهش و مصاحبه استفاده شده استها از مبانی و ادبیات پبراي گردآوري داده. گرفت

آوري، مطالعه و مورد استفاده قرار ها و اسناد مرتبط با موضوع پژوهش جمعها، مقالهمرحله کتاب
وري نامه براي گردآهمچنین در این پژوهش از ابزار پرسش. انجام شد گرفت و سپس مصاحبه

هاي اس ادبیات پژوهش و مصاحبهنامه بر اساین پرسش. نظریات شهروندان استفاده شد
نامه لیکرت مورد استفاده قرار گرفت که در این تایی پرسشطیف پنج. گرفته طراحی شدصورت
نامه شهروندان در این پرسش. نامه از شهروندان در مورد دو وضعیت سؤال پرسیده شده استپرسش

  .نمایندوضعیت سازوکارها را در وضعیت موجود و در وضعیت مطلوب مشخص می
  

  پژوهشهايدادهسنجشابزارپایاییوروایی)1
نامه پس از تدوین اولیه با استادان راهنما و مشاور و خبرگان در روش اعتبار صوري، پرسش

نامه و اصالح آن، تأیید نهایی ها در پرسشدر میان گذاشته شد و پس از اعمال نظرات آن
براي تعیین همچنین. نامه تأمین شدت اعتبار پرسشنامه توسط این افراد انجام و قابلیپرسش

این روش، یکی از .شده، از روش ضریب آلفاکرونباخ استفاده شدپایایی ابزارهاي استفاده
گیري است و طی آن، همبستگی ها در برآورد میزان پایایی یک ابزار اندازه ترین شیوه دقیق

شود؛ ضرایب آلفاي کن، محاسبه میمیان تمامی جفت سؤاالت جورشده مم) تجانس(درونی 
  .گیري استدهنده میزان همبستگی درونی باال و قابل قبول یک ابزار اندازهنشان 0,7باالتراز 
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  نامهپایایی پرسش -)3(نگاره شماره 
  

آلفاي کرونباخ سازوکارهاي اعتماد
0,906 وضعیت مطلوب
0,939 وضعیت فعلی

  
  آمارينمونهوجامعه)2

ري پژوهش حاضر، دانشجویان چهار دانشگاه برتر کشور ایران است شامل جامعه آما
) نفر 8400(، امیرکبیر)نفر 34000(، تهران)نفر 8000( هاي صنعتی شریف  دانشجویان دانشگاه

  .نفر است 48000طور تقریبی حجم جامعه آماري به). نفر 6871(و تربیت مدرس
اي پژوهش، با توجه به اینکه حجم جامعه محدود بنابراین جهت محاسبه نمونه مورد نیاز بر

  :شود است و متغیرها با مقیاس ترتیبی است، از رابطه زیر، یعنی فرمول کوکران استفاده می
  

  
  

نفر  382طور تقریبی برابر با که به 381,1177حجم نمونه قابل قبول با استفاده از فرمول زیر 
. آوري شدنامه جمعپرسش 394ده و در نهایت زیع شنامه توپرسش 450در مجموع تعداد . است

  .نفر است 394بنابراین تعداد نمونه این پژوهش 
  

  هادادهتحلیلوتجزیه)3
 299نفر زن بودند که از این تعداد  156نفر مرد و  238نفر اعضاي نمونه پژوهش،  394از 

نفر داراي مدرك  26نفر داراي مدرك کارشناسی و  69نفر داراي مدرك کارشناسی ارشد، 
در بخش آمار استنباطی از سه آزمون آماري استفاده شده است که در زیر . دکتري هستند

  .توضیح داده شده است
  

  آزمون مقایسه میانگین یک جامعه) 4
. منظور تأیید یا عدم تأیید سازوکارهاي افزایش اعتماد استفاده شده استاز این آزمون به

هاي مقدماتی، سازوکارهاي دا از طریق مرور ادبیات و مصاحبهابتطور که بیان شد در همان
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نامه در اختیار خبرگان قرار افزایش اعتماد گردآوري شد و سپس این عوامل در قالب پرسش
نامه نامه اولیه، پرسشگرفت تا هم از روایی محتوا اطمینان حاصل شود و هم از نتایج پرسش

تایی استفاده شده که با 5نامه از طیف لیکرت ي پرسشهادر سؤال.اصلی پژوهش تنظیم شود
بنابراین فرضیات . یابد میزان موافقت با سازوکار افزایش اعتماد شدت می 5حرکت به سمت 

  :اندصورت زیر تعریف شدهآماري این آزمون به

  
ظر مورد قبول شود و سازوکار مورد ن باشد، فرض صفر تأیید نمی 3ها بیشتر از  اگر میانگین پاسخ

تر است و  بزرگ 3ها براي همۀ سازوکارها از مقدار مورد آزمون یعنی  میانگین پاسخ. شود واقع می
بنابراین تمامی سازوکارهاي گردآوري شده از نظر خبرگان در افزایش . شود فرض یک تأیید می

  .شوند ا حذف نمیکدام از سازوکارهنامه دوم، هیچدر نتیجه در پرسش. اعتماد تأثیرگذار هستند
  

  آزمون مقایسه زوجی) 5
از آزمون مقایسه زوجی براي مقایسه میزان استفاده از سازوکارهاي افزایش اعتماد در 

در واقع پژوهشگر . ها در وضعیت فعلی استفاده شده است وضعیت مطلوب و میزان اجراي آن
ت به دولت، انتظار در پی فهم این موضوع است که شهروندان براي افزایش اعتمادشان نسب

دارند دولت از هر سازوکاري تا چه میزان استفاده کند و در وضعیت کنونی چه مقدار از این 
  .شودسازوکارها استفاده می

  
افزایش اعتماد و میانگین وضعیت فعلی آن تفاوت  سازوکاربین میانگین وضعیت مطلوب 

. معناداري وجود ندارد
افزایش اعتماد و میانگین وضعیت فعلی آن تفاوت  سازوکارمیانگین وضعیت مطلوب  بین

  .داردمعناداري وجود
  

نتیجه گرفت که بین میانگین وضعیت  توانیمدر نتایجی که از این آزمون به دست آمده است 
 چون. وجود دارد% 5اري در سطح خطاي د ها تفاوت معنا مطلوب سازوکارها و وضعیت فعلی آن

بنابراین . حد باال و پایین مثبت هستند میانگین وضعیت مطلوب از میانگین وضعیت جاري بیشتر است
  .انتظارات شهروندان در خصوص سازوکارهاي افزایش اعتماد برآورده نشده است
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  نتیجه. 6
  :گویی به سه سؤال ذیل بوداین پژوهش به دنبال پاسخ

  ند؟سازوکارهاي ارتقاي اعتماد عمومی کدام. 1
  آمده براي ارتقاي اعتماد عمومی چقدر است؟دستمیزان اولویت سازوکارهاي به. 2
  آیا بین وضع موجود و وضع مطلوب استفاده از این سازوکارها تفاوت معناداري وجود دارد؟.3

منظور تأیید یا در مرحله اول به. طور که قبالً بیان شد پژوهش در دو مرحله انجام شدهمان
میانگین . سازوکارهاي افزایش اعتماد از آزمون مقایسه میانگین جامعه استفاده کردیمعدم تأیید 

بنابراین تمامی ساز . بود 3شده به سازوکارهاي اعتماد توسط خبرگان، بیشتر از نمرات داده
نامه شده از نظر خبرگان در افزایش اعتماد تأثیرگذار بوده و در پرسشوکارهاي گردآوري

در مرحله دوم با استفاده از آزمون مقایسه زوجی، میزان . ها حذف نشدنداز آن کدامدوم، هیچ
ها در وضعیت استفاده از سازوکارهاي افزایش اعتماد در وضعیت مطلوب و میزان اجراي آن

در واقع پژوهشگر در پی فهم این موضوع است که شهروندان براي افزایش . موجود، مقایسه شد
ت، انتظار دارند دولت از هر سازوکاري تا چه میزان استفاده کند و در اعتمادشان نسبت به دول

آمده از این آزمون دستاز نتایج به. شود وضعیت کنونی چه مقدار از این سازوکارها استفاده می
گونه نتیجه گرفت که بین میانگین وضعیت مطلوب سازوکارها و وضعیت فعلی توان این می
چون حد باال و پایین مثبت هستند . وجود دارد% 5سطح خطاي اري در د ها تفاوت معنا آن

بنابراین انتظارات شهروندان در . میانگین وضعیت مطلوب از میانگین وضعیت جاري بیشتر است
  .خصوص سازوکارهاي افزایش اعتماد برآورده نشده است

ن به این تواحال اگر بخواهیم میان وضعیت موجود و مطلوب، مقایسه کلی داشته باشیم می
  : گیري کرد کهصورت نتیجه

از میان سازوکارهاي افزایش اعتماد، سازوکار برابري اجتماعی در استفاده از خدمات -
زیستی مسئوالن و مالقات رودرروي مدیران دولتی با مردم، کمترین دولتی بیشترین تأثیر و ساده

.تأثیر را در افزایش اعتماد نسبت به دولت دارند
د دولت در مالقات رودررو و حفاظت از اطالعات شهروندان و بدترین بهترین عملکر-

.هاي اقتصادي بوده است عملکرد دولت در مدیریت چالش
بیشترین اختالف میان وضع موجود و مطلوب در سازوکار اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان 

  هاي نزدیک و رودررو است و کمترین در مالقات
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  هاي افزایش اعتمادبندي سازوکاراولویت. 7
بر اساس میانگین نمرات در وضعیت مطلوب، پنج اولویت اول سازوکار افزایش اعتماد به 

  :قرار زیر است
  برابري اجتماعی در استفاده از خدمات دولت)1
ریزي بلندمدت براي شهروندان که توان برنامهطوريبه(ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادي )2

).فراهم باشد
ضایی کارآمدوجود نهادهاي ق)3
پذیري دولت در قبال مشکالتگویی و مسئولیتپاسخ)4
.اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان)5

ها، ممکن است نتوان برخی از سازوکارهارا از  بودن میانگیناز سوي دیگر، به علت نزدیک
 یبونفرونبنابراین براي رفع این مشکل، از آزمون . نظر اولویت در نظر شهروندان تفکیک کرد
بندي کرده و عواملی را که داراي اولویت یکسان  استفاده شد تا عوامل را به لحاظ رتبه دسته

دسته اصلی  5با توجه به نتایج اجراي این آزمون، سازوکارها در . هستند در یک دسته قرار دهیم
نشان داده شده ) 1(طور که در شکل گیرند همان به لحاظ اولویت در افزایش اعتماد جاي می

رسیم اولویت سازوکارها باالتر بوده و تأثیر بیشتري در تقویت ست هرچه به انتهاي پیکان میا
  .اعتماد عمومی دارند

  
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  

  بندي ساز وکارهاي افزایش اعتماد اولویت -)1(شکل 
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  آمده بر حسب چارچوب نظري اعتماد بوخارت و والهدستارائه سازوکارهاي به. 4
بندي ، به دسته)2007فرد، دانایی(1والهو  بوخارتارچوب نظري پژوهشگر با توجه به چ

  .ارائه شده است) 4(شده پرداخته است که در نگاره شماره سازوکارهاي شناسایی

                                                                                                                                                                      
1 . Boukart and Van de Walle

  سازوکار  دیدگاه

  مدیریت

  وجود نهادهاي قضایی کارآمد
  .ارائه خدمات باکیفیت توسط دولت

ریزي بلندمدت براي وان برنامهطوري که تبه(ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادي 
  ).شهروندان فراهم باشد

  .داشتن برنامه و نگاه کارشناسی به موضوعات جامعه

اداره امور 
  دولتی

  .هاي مدیران عالی کشوري در بدو تصدي پست مدیریت دولتیاعالن دارایی
اموال و  استفادهکنترل و بازرسی مدیران و کارکنان دولتی جهت جلوگیري از 

  .ي دولت در راستاي منافع شخصیهاییاراد
  .مالی در بخش دولتیومبارزه با هرگونه فساد سیاسی، اداري 

  .ي دولت؛ جهت آگاهی عموم و به نفع اجتماعفراروسازي مسائل شفاف
  ).اياالنه و دورهس(ارائه عملکرد دولت 

  .مري دولتی و آگاهی مردم از این اها پستساالري در تصدي شایسته
  ي دولت با نیازهاي روز جامعههایمشهمسویی اهداف و خط

و سندیکاهاي صنفی براي تعریف، تبیین و دفاع از  ها هیاتحادتقویت احزاب سیاسی، 
  .منافع عمومی

  هارفع پارتی بازي در استخدام
عدم دریافت هدیه و انعام توسط کارکنان دولت و : برخورد با فساد ازجمله

  ي تابعه و برخورد جدي با کارکنان و مدیران متخلفاه سازمان
  .شدن انتظارات شهروندان از دولتبرآورده

  تعامل سالم و دوسویه با سایر کشورها
  .شودیمیی که در جامعه ایجاد ها بحراننحوه برخورد سریع و مناسب دولت در 

  دیآیمد وجوپذیري دولت در قبال مشکالتی که بهگویی و مسئولیتپاسخ
شده براي مردم و دادن وعده بدون بررسی پرهیز از ایجاد تعهدات غیرکارشناسی

  .پیشین
  .هااندازهاي ملی و رعایت آنحرکت در جهت چشم
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  آمده بر حسب چارچوب نظري بوخارت و والهدستبندي سازوکارهاي بهدسته - )4(نگاره شماره  

  
  شنهادهاي کاربرديپی.5

سازوکارهاي ارتقاي اعتماد عمومی "پژوهش حاضر، نخستین پژوهشی است که در ایران،   
المللی نیز این سازوکارها به این  بین در عرصه. دهدگونه مورد بررسی قرار میرا این "به دولت

ادعایی صحه  هاي اطالعاتی موجود بر چنینبررسی پایگاه(شکل مورد مطالعه قرار نگرفته است 
طور پراکنده تنها به برخی از عوامل هاي صورت گرفته هریک بهدر تمامی پژوهش). گذاردمی

  شناسی جامعه

  .توانایی دولت در پاسخ به تغییر نیازهاي مردم
  .عدم تعارض بین گفتار مسئوالن با یکدیگر

  .فاده از خدمات دولتبرابري اجتماعی در است
آمیز با شهروندان و عدم اعطاي امتیازاتی خاص به شهروندانی عدم برخورد تبعیض

  خاص توسط دولت
از طریق تسهیل تشکیل  هايریگتقویت مشارکت عمومی در تصمیم سازي و تصمیم

  )دادن شهروندانمشارکت(نهادهاي غیردولتی 
  .حفاظت از اطالعات شهروندان

هاي باز و شفاف براي ارتقاي نظارت عمومی بر آزاد اطالعات و ایجاد رسانهگردش 
  دولت

  .ارزیابی مثبت شهروندان از اقتصاد ملی و آینده آن
و طرز  هایسخنرانرعایت شعور سیاسی و رعایت اخالقیات مرسوم جامعه در 

  دولتمردانبرخوردهاي 
  .فضاي نقد آزاد دولت در جامعهکردن گري سیاستمداران ملی و فراهمخودنقادي

  .به اشتباهاتشان دولتمرداناعتراف 

  ..ي اقتصادي در عملها چالشموفقیت دولت در مدیریت   اقتصاد
  .ي مناسب مالیاتی و افزایش رفاه عمومیها استیساجراي 

دیدگاه 
اسالم

  .بودن رفتار و گفتار مسئوالنیکی
  زیستی مسئوالن دولتیساده

  نافع عمومی بر منافع شخصی و جناحی در سطوح مدیریت کالن دولتاولویت م
  ي قبل و بعد از خود و عملکرد آنانها دولتنکردن تخریب

.ي نزدیک و رودرروي مدیران دولتی با مردمها مالقات  



)38پیاپی (93بهار، 8شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  116

هاي تواند ایدهلذا این پژوهش می. اندیک، سازوکاري ارائه ندادهاند اما هیچاعتمادي پرداختهبی
  .مفیدي در این حوزه ارائه نماید

طور آزادانه درباره درآن مردم و مسئولین به ایجاد یک برنامه ویژه در صدا و سیما که)1
.نظر کنندمسائل فراروي جامعه و دولت، بحث و تبادل

که مردم طوريکردن نظرات آنان، بهدانان و عملیتعامل مداوم دولتمردان و اقتصاد)2
.بتوانند با اتکا به این نظرات کارشناسی و ثبات اقتصادي، آرامش و رفاه را تجربه کنند

هاي دولتی و مجازات سنگین آنان و د قاطع و جدي با عوامل فساد در دستگاهبرخور)3
.سانی به مردم در این بارهاطالع
هاي مدیران عالی کشوري قبل از ورود به پست مدیریت و پس  نظارت و استعالم دارایی)4
.از آن
.انتصاب قضات عادل و شایسته در نهادهاي قضایی)5
بندي نماید؛ مثًال با توجه به جوانریزي و بودجهم برنامهدولت با توجه به نیاز روز مرد)6

.سازي براي ازدواج جوانان متمرکز شودبودن جمعیت کنونی، بر ایجاد اشتغال و زمینه
.برخورد صادقانه و متعهدانه دولتمردان با مردم)7
.هاي دولتیگرایی در تصدي پستجاي رابطهگرایی بهاتکا بر ضابطه)8
.هاي عمومیهاي اینترنتی و رسانهسایت مدیریت معقوالنه)9

.هاي منتقد دولتها و گروهآزادي بیان و پس از بیان حزب)10
طوري که ها و مشکالت مردم بهپذیري دولت در قبال بحرانگویی و مسئولیتپاسخ)11

.مردم دولت را ازخود بدانند
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