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لتيفصل سوم: مديريت مشاركت جويانه در بخش دو  

 مقدمه

ست. اين سند تجلي سند چشم انداز بيست سالة كشور سير پيشرفت ايران را در طول دو دهة آتي به تصوير كشيده ا

حقق آن را اهداف مردمي است كه حكومت جمهوري اسالمي در مقام مجري ارادة عمومي مسئوليت ت آرمانها و

ر نخواهد بود. و مردم برعهده دارد. بي ترديد، تحقق اين اهداف و آرمانها بدون پيوند تنگاتنگ مردم و حكومت ميسّ

ند. به همين علت، موضوع طمينان داشته باشبراي همكاري مبتني بر اعتماد متقابل با دولت بايد به حكومت اعتماد و ا

به محور بسيار مهمي در ادبيات مديريت دولتي تبديل شده است.» اعتماد عمومي«  

اعتماد عمومي عامل  ودولت (قواي  مجريه، مقننه و قضائيه) و مديريت دولتي دو نهاد محوري در جامعة مدني اند  

مسئوليتهايشان محسوب مي شود. مؤثر مهمي در توان آنها به منظور انجام دادن  

 تاملي بر مفهوم اعتماد

ان شمولي دربارة ) توافق جه1998و توماس  1995؛ هسمر 1992به نظر بسياري از صاحب نظران (كارنواله و وشلر 

 تعريف اعتماد در دست نيست.

گرفتن اقداماتي كه در  پيش ميل به اتكا به طرف ديگر و در«) اعتماد را اين چنين تعريف مي كند: 14: 1955يوتينم (

»شرايطي خاص يك طرف را در برابر طرف ديگر آسيب پذير مي كند  



 

رابر طرف ديگر بتمايل يك  طرف به آسيب پذيري در «) نيز اعتماد را چنين تعريف مي كند: 16: 1995ميشرا ( 

اتكا بر «ي مي توان به طوركل بنابراين، اعتماد را». براساس اين نظر كه طرف مقابل فردي شايسته و قابل اتكاست

تعريف كرد.»اقدامات مشروط آتي طرفين  

ماد ضروري است. يكي از اكنون با اين تعريف از اعتماد، بررسي اجمالي انواع اعتماد براي درك نظام مند مفهوم اعت

عتماد اخالق ص و ا) اعتماد را به سه دسته تقسيم مي كند: اعتماد راهبردي، اعتماد خا2003پژوهشگران (آسلنر 

ي كند. براي مثال مگرايانه. آسلنر اعتماد راهبردي را آنچه يك طرف دربارة طرف ديگر مي داند (اسرار) تعريف 

ص ب اعتماد شخص الف به شخص ب اعتماد مي كند، اگر ب حافظ اسرار الف باشد و اگر چنين نكند، او به شخ

رف ديگر قابل اعتماد طرف از اين احتمال اشاره دارد كه ط نمي كند. بر اين اساس، اعتماد راهبردي به برآورد يك

كديگر در خانواده يا  است. اعتماد خاص به ايمان افراد به هم قطاران خود در مجمعي خاص نظير اعتماد افراد به ي

الق ) اعتماد اخ2003هيئتهاي مذهبي اشاره دارد. اعتماد اخالق گرايانه مبناي جامعة مدني است. به نظر آسلنر (

الق گرايانه، افراد ديدگاهي گرايانه بر ايمان به افرادي استوار است كه نمي شناسيد. به گفتة او، در قلمرو اعتماد اخ

 خوش بينانه از جهان دارند و مطمئن اند كه مي توانند جهان را بهتر بسازند.

مبتني بر خصيصه ها، اعتماد ) نيز مدعي است اعتمادسازي در سه حالت شكل مي گيرد: اعتماد 52: 1381ذاكر (

مبتني بر فرايند و اعتماد مبتني بر نهاد. به گفتة او درحالي كه انتظارات از خصايصي نظير جنسيت، سن و نژاد مي 

بر فرايند را به  مبتني اعتماد توانند مي بستاني  -توانند اعتماد مبتني بر خصايص را شكل دهند، انتظارات از رابطة بده 



 

همچنين، ذاكر خاطرنشان مي كند كه مي توان از طريق پذيرفتن استانداردهاي حرفه اي و منشورهاي وجود آورند. 

 اخالقي يا اجرا و مديريت قوانين و مقررات اعتماد مبتني بر نهاد را بنا كرد.

ابت جويي راي بهبود رق) اعتماد ب20: 1382در معنايي گسترده، اعتماد عنصر كليدي جامعه است. به گفتة فوكوياما (

خوردار است. فوكوياما در قرن بيست و يكم، به منزلة بخشي از جهاني سازي و جامعة اطالعاتي، از اهميت بسياري بر

رها از برخي ديگر در كتاب خود استدالل مي كند كه اعتماد متقابل پاسخ به اين پرسش است كه چرا برخي از كشو

تقابل اند و چنين مبه شكل دهي هنجارهاي فرهنگي نظير اعتماد  غني ترند؟ به زعم او، فقط برخي از جوامع قادر

ماية اجتماعي نيز ارزشهاي فرهنگي عامل اصلي رشد اقتصادي آنها محسوب مي شوند.استدالل فوكوياما با منطق سر

ها يا  ، اجتماعات،شبكهارتباط تنگاتنگي دارد. سرماية اجتماعي نوعي دارايي است كه به طور مستمر در روابط افراد

 جوامع شكل مي گيرد.

جتماعي ادعا مي كنند ) براساس مباني استداللي سرماية ا381: 1995؛ و پوتنام 1994انديشمندان (پرايس ون دي ون 

دي از تأثير مثبت كه سطح باالتري از اعتماد اجتماعي عملكرد دولت را بهبود مي دهد. آنها شواهد تجربي متعد

جتماعي و سياست الت عرضه مي كنند. در نتيجه، براساس گفته هاي آنها، اعتماد سرماية اجتماعي در عملكرد دو

شود.ابزاري براي بهبود عملكرد دولت در حاكميت مردم ساالر محسوب مي  

به طور خالصه، براساس استداللهاي فوق مفاهيمي نظير اعتماد متقابل، اعتماد به دولت، و عملكرد دولت در رشد 

اط متقابل دارند؛ به ويژه، خاص اعتماد متقابل و اعتماد نهادي تأثير بسياري در ايجاد پيامدهاي اقتصادي با هم ارتب

 مثبت در حاكميت مردم ساالر دارند. اما به جرئت مي توان اظهار داشت 



 

 كه هسته اصلي حاكميت موفق اعتماد به دولت است.

 اعتماد به دولت

مي و مديريت مورد وم اجتماعي، همچون علم سياست، ادارة امور عموهم اعتماد متقابل و هم اعتماد نهادي در عل

 بحث قرار گرفته اند.

هميت مي داند. اارسطو در كتاب جمهوريت خود اعتماد متقابل ميان نقش آفرينان را در يك قلمرو سياسي حائز 

وهشگران بر افول ست، پژافالطون در كتاب سياست مدعي است منشأ بي اعتمادي ستمگران اند. به ويژه در علم سيا

دهاي نظام مند و تجربي اعتماد به دولت، علل آن و راههاي تقويت آن متمركز بوده اند. در عين حال، كمتر به رويدا

خته اند.اعتماد به دولت، خصوصاً دربارة رابطة بين تعامل شهروندان و دولت و اعتماد به دولت پردا  

 اهميت اعتماد به دولت

را مي توان عامل مؤثر  ) اعتماد1994؛ رينگ و ون دي ون 1381از صاحب نظران (الواني و دانائي فرد به نظر بسياري 

 مهمي در حاكميت قلمداد كرد.

اگرچه براساس مدل سنتي اعتماد به دولت، ارزيابيهاي شهروندان از رهبر، رئيس جمهور و مجلس در اعتماد آنها به 

)، سطح اعتماد به دولت نيز در ارزيابي شهروندان از دولت تأثير 791: 2001دولت تأثيرگذار است (هترينسگتون 

دارد. همچنين، رابطة هم زماني بين اعتماد به دولت و ارزيابي شهروندان از رئيس جمهور و مجلس برقرار است. در 

 نتيجه،اعتماد به دولت در حاكميت بسيار موثر است.



 

هروندان از دست كاركنان بخش دولتي اهميت دارد. اگر اعتماد شبنابراين، حفظ اعتماد در عرضة خدمات براي  

 برود، هزينة عرضة خدمات افزايش خواهد يافت.

دند، برخي ديگر بر اگرچه برخي از مطالعات بر ويژگيهاي دولت نظير عملكرد دولت و رسواييهاي سياسي استوار بو

ي تبيين اعتماد عمومي بوده اند. اما به طوركلي براويژگيهاي شهروندان، تبليغات رسانه اي، و ايدئولوژي استوار 

 چهار جهت گيري نظري اصلي مطرح است.

 چهار چوب هاي نظري اعتماد به دولت

ي براي تبيين اين بي اعتمادي به دولت پديده اي متداول در نظامهاي سياسي كشورهاست. چهارچوبهاي نظري متعدد

ولت عرضه شده اند. دارهاي پيشنهادي متعددي براي احياي اعتماد به بي اعتمادي مطرح بوده اند و در مقابل راهك

 ادبيات موجود در باب اعتماد از جنبه هاي گوناگون به مسئلة بي اعتمادي پرداخته است

 

راه حل پيشنهادي واكنش شهروندان تبيين گر اعتماد چهار چوب هاي نظري

 خدمات با كيفيت 

 خودداري از دريافت خدمات
شكايت ازنحوه دريافت /موميع

خدمات عمومي/وفاداري به خدمات 
 عمومي 

 بار كاري دولت  مديريت دولتي

 مديريت انتظارات خودداري از دريافت خدمات 
عمومي/شكايت ازنحوه دريافت 

 عملكرد  مديريت



 

خدمات عمومي/وفاداري به 
 خدمات عمومي 

سرمايه 
 اجتماعي،هنجارها،هويت

ت خودداري از دريافت خدما
عمومي/شكايت ازنحوه دريافت 

خدمات عمومي/وفاداري به 
 خدمات عمومي 

فرهنگ بي 
 اعتمادي

 جامعه شناسي

 مشاركت همكاري متقابل يا تضاد وكيل-اصيل اقتصاد

 

 

 مديريت دولتي مشاركت جويانه

 -بنديها، تعامل دولت  تعامل شهروندان با دولت را مي توان به چند گونه طبقه بندي كرد. براساس يكي از اين طبقه

:شود مي تقسيم سطح دو به شهروندان  

قرار  جريان در به صرفاً و دارد نام »مشاركت شبه«) 2000( سانوف گفتة به كه شهروندان -تعامل منفعالنة دولت 

ه دارد.دادن شهروندان از تصميمهاي اداري مديريت دولتي دربارة برنامه ها، قوانين و مقررات اشار  

 مثابة به روندان،شه آن در كه) 317: 1998 كينگ( »اعتماد قابل مشاركت« يا شهروندان  -تعامل فعاالنة دولت  

.تأثيرگذارند اداري گيريهاي تصميم در مشتري، جاي به مالك  



 

رد كه تعامل كبر اين اساس به طوركلي، براي تعامل شهروندان با دولت مي توان مدلي چهار مرحله اي تصور 

كت جويانه در مرحلة آخر آن شكل مي گيرد:مشار  

اتزيوني و اتزيوني : اين مرحله به ميزان دسترسي آسان به دولت اشاره دارد. دانشمندان (مرحلة قابليت دسترسي

تعريف مي » يام به ديگرانتوانايي برقراري ارتباط با ديگران نه توانايي ارسال يك پ«) قابليت دسترسي را 242: 1999

آسان به دولت به  مرحله عنصر اساسي تعامل شهروندان با دولت است، زيرا چنين تعاملي بدون دسترسي كنند. اين

 صورت اثر بخش محقق نمي شود.

دولت  : اين مرحله به نوعي تعامل براي جست و جو و دريافت اطالعات ازمرحلة جست و جوي اطالعات 

 شنود و گفت يا نتلف نظير دولت   -سنتي تعامل شهروند اشاره دارد. شهروندان مي توانند به كمك سازوكارهاي 

به چهره اطالعات را به  دست آورند. چهره  

عامل دارند.: شهروندان در مرحلة سوم براي تقاضا و دريافت خدمات عمومي با دولت تمرحلة دريافت خدمات  

ه، در اين مرحل د. بنابراين،: در اين مرحله، شهروندان در فرايند حاكميت مشاركت مي كننمرحلة حوزة عمومي

اي ديجيتالي مشاركت شهروندان از طريق جلسات عمومي، همايشها، صندوق انتقادات و پيشنهادها، و ميزگرده

 دربارة سياستها صورت مي گيرد.

در ايران اهميت دارد، زيرا مشاركت جويي يكي از » حاكميت مشاركت جويانه«در حال حاضر، برگشت به انديشة 

لي در تشكيل حاكميت مردم ساالري است. به عبارت ديگر، مديريت دولتي مشاركت جويانه پيوند مباني اص



 

مستقيمي با مردم ساالري مشاركت جويانه دارد. مشاركت جويي به معناي انديشيدن، بحث و جدال منطقي بر سر 

مومي توسط گروهي از مسائل عمومي و تصميمهاي عمومي است. فرايند مشاركت جويي به بحث و بررسي مسائل ع

ل له و عليه اشاره دارد. بر اين اساس، مشاركت جويي يعني فرايند مشاوره عل طرح براساس) شهروند   -افراد (دولت 

 با ديگران در فرايند دستيابي به نوعي تصميم كه با اتكا بر علل منطقي و منابع مشترك طرفين محقق مي شود.

د در پي ي ناب است. دولت براساس موافقت افراد تحت حاكميت بايمشاركت جويي عنصر اساسي مردم ساالر

: 2005اسميت و گوتز باشد (» پااليش و غني سازي ديدگاه عمومي«يافتن راههايي براي بهره گيري از اين توافق و 

در باب  ور تصميم گيري). اين امر مستلزم بحث پيوسته ميان شهروندان براي دستيابي به نوعي دستور كار به منظ182

ارها، حمايت از كموضوعات بحث  برانگيز عمومي، پيشنهاد راه حلهاي گوناگون براي حل مسائل موجود در دستور 

 آن راه حلها براساس علل، و تصميم گيري دربارة يك راه حل است.

خش انهاي بدر مجموع، بي ترديد با شكل  گيري مديريت دولتي مشاركت جويانه، پاسخگويي عمومي در سازم 

ردازيم.پدولتي نهادينه مي شود. اما منظور از پاسخگويي عمومي چيست؟ در بخش بعد به اين موضوع مي   

 

 پاسخگويي در مديريت ارزش

مديران دولتي پاسداران اعتماد مردم اند. از اين رو، پاسخگويي سازمانهاي دولتي به ): «50: 2001به نظر فرازمند (

ا بسياري از فعاليتها در بخش دولتي هستند كه زمينة زيادي براي فساد و زير پا مردم موضوع بسيار مهمي است، زير

».نهادن منفعت عامه  فراهم مي كنند  



 

صلي بي اعتمادي برخي ديگر از انديشمندان نيز، ضمن طرح مشكالت سازمانهاي دولتي، عدم پاسخگويي را عامل ا

نفعت طلبي شخصي در ممناسب، سازمانهاي مالي ناكارآمد،  مي دانند. به نظر آنها، وجود سازمانهاي فاقد اثربخشي

ردم، مديران و بخشهاي  مالياتي، و سطح حقوق و دستمزد در سازمانهاي  دولتي عوامل اصلي و مشكالت عمدة م

) نظر به 2001د كارگزاران  دستگاه حكومتي را نشان مي دهند.براساس يافته هاي پژوهشي صاحب نظران (فرازمن

مومي افزايش ماد عمومي به بخش عمومي كاهش يافته است، تقاضا براي افزايش پاسخگويي در بخش عاينكه اعت

 يافته است. به گفتة آنها علت اين امر ماهيت تغيير خط مشي عمومي است.

عتماد عمومي ا) نيز پاسخگويي را علت العلل اعتماد عمومي مي داند و مدعي است 1382يكي از صاحب نظران (

سد كه تا وقتي رپاسخگويي است.با توجه به اهميت پاسخگويي و نقش آن در اعتماد عمومي به نظر مي  مساوي با

 اين پاسخگويي سبب رضايت شهروندان نشود، اعتماد عمومي چندان تقويت نخواهد شد.

 رضايتمندي شهروندان از مديريت دولتي 

تماد يا بي اعتمادي است كه علت اصلي اع» مديريت رشتة«يكي از ديدگاههاي مهم در زمينة  اعتماد عمومي ديدگاه 

 را عملكرد مي دانست و بسياري از پژوهشها نيز اين نكته را تأييد كردند.

اند چنين كند. اين به نظر مي رسد كه متغير رضايتمندي، كه در بسياري از پژوهشها بدان اشاره شده است، مي تو

 متغير پنج بعد دارد:

 ات به شهروندانحساس بودن به عرضه خدم -1



 

 اتكا پذير بودن متصديان امور عمومي -2

 دسترسي به تسهيالت و خدمات -3

 ارتباطات -4

 هزينه ها -5

.پس، پاسخگويي بايد رضايتمندي را در پي داشته باشد تا بدين ترتيب اعتماد عمومي شكل گيرد  

ردم بهتر باشد، ممي به ) نتيجه  مي گيرد كه هرچه عملكرد دولتها در عرضة خدمات  عمو2002به طوركلي، سميز (

دولت، تأثيرات مثبت در  مردم اعتماد بيشتري  به آنها خواهند كرد. اما با توجه به ديگر عوامل مؤثر در اعتماد به

 عرضة خدمات از ديگر عوامل بيشتر است.

ندان را مندي شهروانديشة اصلي  نوسازي  اداري بر اين اساس بوده است كه افزايش كيفيت  خدمات  عمومي رضايت

). 2002دي واله   افزايش مي دهد و در نتيجه مي تواند سبب افزايش اعتماد عمومي به دولت شود (بوخهارت و ون

ات انديشمندان ديگر ادبيات مديريت دولتي به اين جهت گيري نظرية عملكرد خرد مي گويد. اين يافته ها با مطالع

ات اجتماعي ونداني كه از خدمات بهداشت عمومي و خدم) نيز مطابقت دارند، بدين صورت كه شهر2000(ويكس 

تماد بيشتري به نهادهاي و استخدامي رضايت دارند از شهرونداني كه از تماس  خود با اين سازمانها رضايت ندارند اع

 عمومي دارند.

و اجتماعي را در عين حال، اين يافته چندان معنادار نيست كه شهرونداني كه تجربة برخورد با خدمات استخدامي  

دارند (از شهرونداني كه چنين تجربه اي ندارند) اعتماد كمتري به دولت دارند، زيرا ساير عوامل تحت كنترل 



 

تأثير رضايتمندي  شهروندان از نحوة عرضة خدمات عمومي «پژوهشگر است. براساس پژوهشهاي انجام شده دربارة 

ومي را سازمانهاي دولتي عرضه مي كنند و نظر به اينكه و با توجه به اينكه خدمات عم» در اعتماد به دولت

رضايتمندي اعتماد عمومي را تحت تأثير قرار مي دهد، مي توان گفت رضايتمندي از خدمات عمومي اعتماد 

عمومي را به نظام سياسي تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين، رضايتمندي نقش ميانجي را بين پاسخگويي (كه كيفيت 

آن متجلي است) و اعتماد عمومي به سازمانهاي دولتي ايفا مي كند.خدمات در   

 تركيب عوامل مؤثر در اعتماد عمومي به مديريت دولتي 

. اين چهار نگاه با توجه به عوامل مؤثر در اعتماد عمومي، مي توان چند چهارچوب كالن نظري را شناسايي كرد

راساس اين نگاههاي بلتي، نگاه جامعه شناسي و نگاه اقتصاد. كالن عبارت اند از: نگاه مديريت، نگاه مديريت دو

 -ن اعتماد به دولت متفاوت به نظر مي رسد كه بايد متوسل به ظرفي شد كه بتواند راه حلهاي اين چهار نگاه كال

.باشد هداشت بر در را -ات با كيفيت، مديريت انتظارات، بهبود سرماية  اجتماعي و مشاركت خدم يعني  

ي مشاركت جا كه مديريت دولتي بازوي اجراي حاكميت است، به نظر مي رسد شكل گيري مديريت دولتاز آن 

ا از طريق رجويانه مي تواند زمينه ساز عرضة خدمات با كيفيت به شهروندان باشد و انتظارات شهروندان 

اية اجتماعي ندان سرمسازوكارهايي، همچون نشستهاي عمومي مديريت كند و با استمرار مشاركت جويي با شهرو

 كشور را ارتقا دهد 

و مشاركت  مردمي را بنابر فلسفة  اخالقي (نه ابزاري  و مديريتي) محقق سازد. اگر مديريت مشاركت جويانه را 

 نگارنده »عمومي اعتماد-رضايتمندي-موميع پاسخگويي«متغير مستقل در نظر بگيريم، مي توانيم با استفاده از مدل 



 

 كشور سالة بيست انداز چشم صريح نص كه حكومت، و مردم پيوند براي جديدي مفهومي مدل) 3821 فرد دانائي(

 است ، شكل دهيم.
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