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چکيده
هدف از این تحقیق طراحی مدل بهینه اعتماد عمومی در سازمانهای دولتی ایران با تاکید بر نوع سازمان و نوع ارباب رجوع است .هدف پژوهش
اکتشافی ،نوع پژوهش بنیادی و روش تحقیق به صورت میدانی است .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه و مصاحبه بوده که با بکارگیری روش نمونهگیری
گلولهبرفی و با مشارکت  9نفر از خبرگان صورت گرفته است .ابتدا با استفاده از روش دلفی به نظریهپردازی در خصوص اعتماد عمومی پرداخته شده و
سپس با رویکرد پویاییشناسی سیستمی نظریه بدست آمده مورد آزمون قرار گرفته است .بعد از شناسایی متغیرهای کلیدی اعتماد عمومی و روابط علًی
و ریاضی میان این متغیرها ،این سیستم در نرمافزار ونسیم 4شبیهسازی شد و هشت سناریوی مختلف افزایش اعتماد عمومی بررسی گردید .یافتههای
پژوهش نشان داد که خدمات عمومی(رایگان ،کیفی ،برابر ،شفاف و همراه با پاسخ گویی) با تحت تاثیر قرار دادن میزان رضایتمندی شهروندان ،اعتماد
عمومی را تحت تاثیر قرار میدهد و نوع سازمان و نوع ارباب رجوع میزان تاثیر رضایتمندی بر اعتماد عمومی را تعدیل مینمایند .با افزایش همزمان
شفافیت در ارائه خدمات عمومی و پاسخگویی دولت طی هشت سال و همچنین ایجاد محیط مشترک و یکسان بودن شرایط دو سناریوی جذاب برای
ارتقا اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم میباشند.

کليدواژهها :اعتماد عمومی ،مدل بهینه ،سناریونویسی ،رویکرد پویایی سیستمها ،پاسخگویی عمومی
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مقدمه و بيان مسئله:
اعتماد ،اهمیت نظری و عملی مهمی برای مطالعه سازمانهای دولتی دارد(ناچمیاس .)143-133 :1985 1،اندیشمندان
مدیریت  ،اعتماد را به عنوان عامل مهمی در همکاری و تعارض(لومیس1959 2،؛ شریف ،)1966 3،سبکهای
رهبری(لیکرت ،)1967 4،پیشفرضهای مدیریتی نسبت به کارکنان(مکگری گور ،)1960 5،ارضاء نیازها(مازلو،
 ،)1954تغییر سازمانی(گولم بوسکی ،)1986 6،مشارکت(مایلز و دیتچی ،)1967 7،ارتباطات (میلینگر ،1956 8،اریلی و
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رابرتز)1967 9،استرس (گولم بوسکی )1983 ،و قراردادهای اجتماعی(آرگریس1960 10،؛ لوینسون ،1962 11،اسچین،
 )1980میدانند.
شواهد و قرائن نشان میدهد که سازمانهای دولتی ایران نیز از مقبولیت کافی مردمی برخوردار نیستند(فرشیدی:1379 ،

 ،13ابراهیمیان ،11 :1379 ،محبیان ،1379 ،دری ،6 :1376 ،ساالریان ،1376:52 ،عسگر اوالدی .)10 :1379 ،مطالعات
فوق نشان میدهد که فقدان اعتماد عمومی مساله فرا روی بسیاری از کشورهای توسعه یافته ،در حال توسعه و دیگر
کشورهاست .دالیل متعددی بر این روند کاهش اعتماد عمومی مترتب است و علت این افول ،تا به امروز مورد مباحثه
است .بعضی اعتقاد دارند که اعتماد به دولت ،به عملکرد مقامات دولتی (سیترین197413،؛ سیترین و گرین)198614،
یا رهبران اداری (میچل و اسکات ) 198715،بستگی دارد .در این دیدگاه ،تصور عموم مردم این است که سازمانهای
دولتی رهبران ضعیفی دارند .برخی دیگر معتقد هستند که کاهش اعتماد به دلیل نارضایتی عمومی مردم از موسسات
دولتی است(میلر1974 ،؛ ویلیامز .)1987 ،در این دیدگاه ،بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت بسیار مشکل است و در
نتیجه تقویت مشروعیت نظام سیاسی نیز مشکل میباشد.
برداشت شهروندان از موضوعات آزادیهای مدنی و حقوق سیاسی نیز محرک اساسی اعتماد عمومی است .اگر سطح
باالتری از آزادی های مدنی و حقوق سیاسی وجود داشته باشد ،مردم فکر میکنند که ممکن است بر سیاست های
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دولت تأثیر بگذارد یا حتی میتوانند دولت را تغییر دهند .بنابراین ،دموکراسی با اعتماد عمومی به دولت در ارتباط
مثبت است(آکموغلو و همکاران.)100-47 :2019 1،
این تحقیق به دنبال مدلسازی اعتماد عمومی برای دستگاههای دولتی میباشد .پژوهشگر با بررسی ادبیات پژوهش،
عوامل متعدد موثر بر اعتماد عمومی را استخراج کرده است .تحقیقات پیشین نشان میدهند که بخش عظیمی از علل
بی اعتمادی به «عدم پاسخگوئی» بر می گردد و برخی دیگراز تحقیقات انجام شده صرفاً به طرح برخی از علل بی-
اعتمادی پرداختهاند و مدل خاصی برای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمانهای دولتی ایران ارائه ندادهاند .اخیراً گروهی از
مدیران دولتی و غیردولتی ،دانشگاهیان و افرادی از بخش خصوصی تالش کردهاند تا به این سئوال پاسخ دهند که
راهکارهای ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دستگاههای اجرایی چی ست؟ دولت با ارائه چه نوع خدمات عمومی و با
چه کمیت و کیفیتی می تواند باعث احیای اعتماد بین مردم و خود شود؟ تئوری سازمان ،به رغم گستردگی آن ،نسبتاً
از ارجاع به معانی خاصی که از طریق آن سازمانها میتوانند اعتماد را در محیط اطرافشان بسازند خودداری میکند.
اخ یراً پژوهشی صورت گرفته است که به طور مستقیم به موضوع اهیمت یا ساختن بینسازمانی اعتماد در بخش
خصوصی پرداخته است(هاستد ،1989 2،میشرا1995 3،؛ رینگ و واندون .)1994 ،1992 4،مفاهیم دیگری غیر از اعتماد
مانند وابستگی(ففر و ساالنزیک ،)1978 ،معامله (ویلیامسون ،)1985 ،مشروعیت (پائول و دیماجیو )1991 ،به عنوان
محور تحلیل در سطح درون سازمانی به کار گرفته شدهاند.
سیاستگذاران ،برنامهریزان و مدیران برای تحقق هدفها ،در بسیاری از موارد به صورت خطی با این سیستم برخورد
کرده ،پویایی آن را در نظر نگرفتهاند؛ از طرفی به منظور بررسی اثرهای مثبت و مفی برنامههای حاصل از خدمات
عمومی برای ارتقا اعتماد عمومی ،نیاز به شبیهسازی برنامه در محیط مجازی پیش از اجرای برنامه در سیستم حقیقی
است؛ برای نیل به این هدف ،در این مقاله رویکرد پویایی سیستمها با توجه به قابلیت آن در تجزیه و تحلیل تصمیات
مدیریتی و سنجش بهرهوری این تصمیمات با توجه به اثرات بلندمدت آنها در رفتار کل متغیرهای سیستم ،مورد استفاده
قرار گرفته است.
با توجه به توضیح باال اعتماد یکی از محورهای اصلی نظریه های دولت و نظریه های سازمان دولتی در مدیریت دولتی
است (الوانی و دانایی فرد ،1380 ،ص  .)9بر این اساس ،این مقاله ،نگاه گستردهتری به مولفههای چندگانه اعتماد به
منظور پاسخ دادن به یک سئوال خاص در مورد اعتماد عمومی به دولت دارد و سئوال این است که چگونه میتوان
اعتماد عمومی به سازمانهای دولتی و کارکنان آن را ایجاد ،حفظ یا بازگرداند؟ به عبارت دیگر سازمانهای دولتی چه
خدماتی باید ارائه کنند که باعث ایجاد اعتماد مردم و مشتریان آنها بشود؟ در واقع سئوال تحقیق در مورد چگونگی
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 .1مبانی نظری
 .1.1مفهوم اعتماد و اعتماد عمومی:

برخی از صاحبنظران مدعی ه ستند اعتماد نوعی سازوکار ان سجام دهنده ا ست که وحدت را در نظامهای اجتماعی
ایجاد و حفظ میکند(باربر1983 1،؛ بلو )1964 2،و به مثابه پدیدهای استتت که بهره وری بیشتتتر ستتازمانها را تستتهیل
مینماید(بنیس و نانوس .)1985 ،برخی معتقد ه ستند اعتماد ،به عملکرد اثربخش منجر می شود زیرا تبادل اطالعات
مرتبط و منا سب بین شهروندان و سازمانها را ت شویق میکند و ارزشهای دموکراتیک را پرورش میدهد(برنا شتاین،
 )1980و نقش انکارناپذیری در تحقق اثربخشتتی کالن ستتازمانی ایفا مینماید(کالبرت و مک دوناگ )1985 ،و عامل
بسیار مهمی در کارآیی و اثربخشی گروههای اجتماعی است(گولم بوسکی ومک کونکی.)1993 ،
اعتماد عمومی به این معنا است که عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در
تعامل با عامه مردم به انتظارات آنان پاسخ مثبت دهند .در این نوع تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه
انجام امور در سازمانهای دولتی وجود دارد .به عبارت دیگر اعتماد عمومی ،یعنی انتظار عموم از دریافت پاسخ مطلوب
به خواسته هایشان از سوی متولیان امور عمومی (زاکر )1989 ،یا انتظار نتایج مثبت یک طرف بر مبنای اقدام مورد
انتظار طرف دیگر ،در یک تعامل که مشخصه اصلی آن عدم اطمینان است(مارچ و اولسن .)1989 ،کادهار و
کاسماری( )2002اعتماد عمومی را به سه بعد تقسیم میکنند :شایستگی (توانمندی) 3،نوع دوستی یا خیرخواهی4و
درستی یا امانتداری یا پایبندی(5مایر و همکاران ،1995 ،گابینز و مک کار تین .)2008 ،اعتماد شونده باید دارای دانش
یا مهارت در زمینه ای که باشد برای اعتماد کننده مهم است(مایر و همکاران1995 ،؛ بچمن ،رینهارد و هاناپی – ایگر،
 .) 2014اعتماد عمومی در سه مفهوم اعتماد اعتباری ،اعتماد متقابل( الوانی و دانایی فرد )14-16 :1380 ،و اعتماد
اجتماعی(الوانی ،میرسپاسی و محمدیان ساروی )5 :1385،نیز دستهبندی شده است.
 .1.1مدلهای اعتماد عمومی:

مدل های اعتماد عمومی معموالً برگرفته از عوامل تاثیرگذار در ایجاد اعتماد عمومی هستند .به طور مثال در الگویی
عوامل راهبردی محیطی بر عوامل مستقیم مربوط به عملکرد دولت تاثیرگذار بوده و این عوامل اعماد عمومی به
بوروکراسی های دولتی را منجر میشود(زاهدی و خانباشی .)48 :1391 ،در الگویی دیگر که مبتنی بر روابط تئوریک
میان شماری از عوامل مانند مشارکت عمومی ،پاسخ گویی و شفافیت است و از روابط میان این متغیرها مدل مطلوب
اعتماد عمومی بدست میآید(منوریان و همکاران .)253-274 :1388 ،در سایت الیفری ایجاد اعتماد به دولت از طریق
تراکنشهای دیجیتالی بدین صورت معرفی شده است -1 :)www.liferay.com( :طراحی خط اتصال ساده و مدرن
-2زبان واضح  -3دسترسی آسان -4تعریف مراحل و عملیات ساده و روشن -5تعریف پیش نمایش های کوتاه -6
تعریف فرایندهای مشابه خرده فروشیهای الکترونیکی .گراسیا و آرینو( )2014با مدنظر قرار دادن مفهوم نگرش
الکترونیکی به فعالیت های دولت مدل مفهومی زیر را برای ایجاد اعتماد عمومی ارائه دادهاند:
فعالیتهای دولت
1Barber
2Blau

3ability
4benevolence
5integrity

خدمات الکترونیکی کیفی

ارتباطات اداره امور دولتی

اعتماد به اداره امور دولتی

نگرش نسبت به دولت
الکترونیک

نمودار  .1مدل مفهومی(گراسیا و آرینو)5 :2014 ،

فلدروس( )2015مدل زیر را برای نشاندادن ایجاد اعتماد عمومی از طریق خدمات پیش تولید ارائه شده است:

انگیزش

کنترل درک شده
اعتماد به خدمات ارائه شده

تولید

اعتماد به دولت محلی

مشترک

اعتماد درکابران

اعتماد عمومی

حمایت
نمودار  .2ایجاد اعتمادسازمانی
عمومی از طریق خدمات پیش تولید(فلدروس)555 :2015 ،
 .2.1رابطه بين اعتماد عمومی و عوامل مرتبط با آن

«اعتماد» با وجودی که به ظاهر یک مفهوم اخالقی و از ارزشهای اخالقمدارانه به شمار میرود؛ اما در تمام بخشهای
زندگی فردی و اجتماعی کارساز و تأثیرگذار است .به طور خالصه روابط اعتماد با سایر مولفههای اجتماعی و سیاسی
به شرح زیر میباشد:
عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی
عدالت اجتماعی بیانگر احساس و ارزیابی مردم از برخورد دولت و دستگاههای دولتی با مردم و استفاده یکسان مردم
از امکانات و خدمات اجتماعی میباشد.

قلی پور و پیران نژاد( )249 :1387به این نتیجه رسیدند که چهار بعد از عدالت( عدالت رویهای ،عدالت مراودهای،
عدالت اطالعاتی و عدالت احساسی) با اعتماد عمومی رابطه معناداری دارد .برخالف انتظار ،عدالت توزیعی با اعتماد
عمومی رابطه منفی نشان داده است .به عقیده الرنس ،تصور اینکه دولت بیشتر مسئول پاسخگویی به عالیق خواص
است و از عالیق شهروندان عادی دور میشود ،میتواند منجر به کاهش اعتماد عمومی شود (قلی پور و پیران نژاد،
.)232 :1387
خدمات عمومی و اعتماد عمومی
از منظر نظریه خدمات عمومی ،دولت دیگر حاکم و فرمانروا نیست بلکه متشکل از گروهی افراد است که قدرت را
به منظور آفرینش و مدیریت خدمات عمومی اعمال میکنند(دوگی .)112 :1388 ،بنابراین نارسایی در ارائه خدمات
عمومی ،برای حکومت تبعات گستردهای دارد(بیو .)11 :2014 1،برخی اندیشمندان مدیریت دولتی ،ارائه خدمات
عمومی با کیفیت پایین را از علل کاهش اعتماد عمومی دانستهاند(توماس .)14 :1998 ،رادشلدرز تصریح نموده است
که بقای حکومتها وابسته به توانایی آنها در بسیج ظرفیتها و منابع به منظور انعکاس نیازهای شهروندان و رسیدگی
به آنها در قالب اقدامات جمعی است(رادشلدرز.)288 :1999 ،
پاسخگویی و اعتماد عمومی
از پیامدهای پاسخگویی عمومی میتوان به اعتماد عمومی شهروندان به دولت و سازمانهای دولتی اشاره کرد (شهبازی
و همکاران .)54 :1391 ،برخی از اندیشمندان پاسخگویی را علتالعلل اعتماد عمومی شناخته و مدعی هستند اعتماد
عمومی مساوی با پاسخگویی است (داناییفرد .)85-86 :1387 ،پاسخگویی عمومی مانند پلی عمل میکند که شکاف
بین شهروندان و نمایندگان و نیز شکاف بین اداره کننده و اداره شونده را از بین میبرد و منجر به افزایش مشروعیت
و اعتماد میشود (منوریان و همکاران .)256 :1389 ،دنهارت ( )1999مدعی است که افول در پاسخگویی به بیاعتمادی
منجر میشود .بروز رفتار منفعتطلبانه از سوی مدیران و کارکنان دولت ،اعتماد عمومی را مخدوش میسازد ،پس
برای این که مدیران و کارگزاران دولت نشان دهند که به منفعت عامه پایبندند باید پاسخگویی را سرلوحه کار خویش
قرار دهند (زاهدی و همکاران.)80 :1390 ،
مشارکت عمومی و اعتماد عمومی
اعتماد عمومی و مشارکت عمومی میتوانند نوعی رابطه دو طرفه با یکدیگر داشته باشند ،به این معنا که افزایش اعتماد
عمومی منجر به افزایش مشارکت عمومی میشود و در جامعهای که مشارکت عمومی مردم باال باشد ،اعتماد عمومی
نیز افزایش پیدا میکند(منوریان و همکاران.)261 :1389 ،
فساد و اعتماد عمومی
بروز فساد در انواع مختلف آن موجب میشود برخی افراد یا گروههای ویژه دسترسی بیشتری به نهادهای سیاسی ت
اداری جامعه داشته باشند و در مقایسه با دیگران از فعالیتها و حاصل کار نهادهای مزبور نتایج بهتری نصیب آنان
شود(خانباشی.)82-85 :1390 ،
شفافیت و اعتماد عمومی
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مطالعات نشان میدهد که نبود شفافیت سبب شکلگیری بحرانهالی مالی ،اداری و سیاستگذاری شده و در مقابل
شفافیت اطالعات در بخش عمومی ،سبب فساد کمتر و حکمرانی و عملکرد اقتصادی بهتر است (میدری و خیرخواهان،
 .) 1383همچنین ،نظارت عمومی بر تصمیمگیری و عملکرد بخش دولتی و مشارکت در این امور یک موازنهسازی و
ابزار مهم برای مبارزه با فساد و بهبود حکمرانی است.
وجود شفافیت شرط الزم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حاکم و شیوه اداره کشور است .در
همین ارتباط حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر از پنهان بودن طوالنی از شهروندان نهی شده است (زندیه
و ساالر سروی .)558 ،همچنین گریملخوجسن و میجر ( )137 :2014در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که
شفافیت منجر به سطوح باالتری از اعتماد ادراک شده خواهد شد.
رابطه شهروندان و دولت
اعتماد به فرد و اعتماد به سازمان از طریق وظایف و موقعیتهتایی بته هتم مترتبط استت کته افتراد در سازمان دارند
و نقشهایی که در سازمان ایفا میکنند(اسکندری و موسوی.)132-133 :1390 ،
مدیران دولتی محلی ،عامل مهمی در ایجاد اعتماد در بحثهای مربتوط به ارتباط شهروندان و دولت هستند(شلونگ،
 .)175 :2007در حالی شناسایی و حفتظ ستودمندترین و پرهزینتهتترین شتهروندان از دیتدگاه تجتاری ،بر خالف
عدالت اجتماعی به نظر میرسد ،اما داشتن رویکرد کیفیتمتدار بته شتهروندان در ختدمات دولتی ،میتواند یک خط
عمومیمشی مناسب باشد(شلونگ.)176 :2007 ،
عملکرد دولتها و اعتماد عمومی
عملکرد دولت ،معموالً از طریق کاالی مدیریت عمومی ارزیابی میشود .بر این اساس ،دولتی که مدیریت عمومی پر
کیفیتی را با هزینههای اندک ارائه میکند ،عملکرد بهتر و در نتیجه مقبولیت بیشتری خواهد داشت .برخی از مؤلفهها
مانند تنش و تعارضهای احتمالی میان کارگزاران ،بین کارگزاران و سیاستمداران ،فساد اداری ،کارایی پایین نظارت
درونی در بخش عمومی و جریان محدود اطالعات کیفیت کاالی مدیریت عمومی را تحلیل میبرند(خضری:1385 ،
 .)35به گفته سیمز( )2002ادبیات موجود در اعتماد عمومی نسبت به دولت بیانگر نوعی رابطه یک به یک بین خدمات
عمومی و سطوح اعتماد به دولت است .وی معتقد است که هرچه عملکرد دولتها در ارائه خدمات عمومی به مردم
بهتر باشد ،مردم اعتماد بیشتری به آنها خواهند کرد .اما با توجه به همه عوامل دیگر مؤثر بر اعتماد به دولت ،تأثیرات
مثبت در ارائه خدمات نسبت به دیگر عوامل بیشتر است (داناییفرد.)67 :1382 ،
کریستین و لیرید( )2002به این نتیجه رسیدند که نوعی رابطه و پیوند بین رضایتمندی مردم نسبت به خدمات عمومی
و اعتمادشان نسبت به دولت وجود دارد .این یافتهها با مطالعات اندیشمندان دیگر نظیر رز و پترسون( )2000نیز
مطابقت دارد .شهروندانی که از خدمات بهداشت عمومی و خدمات اجتماعی و استخدامی رضایت داشتند نسبت به
شهروندانی که از تماسشان با این سازمانها رضایت نداشتند دارای سطح اعتماد بیشتری نسبت به نهادهای عمومی
بودند (دانایی فرد .)69 : 1382،بنابراین می توان نتیجه گرفت که عملکرد بهتر خدمات عمومی سبب افزایش رضایتمندی
شهروندان از خدمات عمومی میشود و در نتیجه به اعتماد بیشتر آنها به خدمات عمومی و دولت میانجامد (دانایی-
فرد.)88 :1387 ،

 .3.1پيشينه تحقيق:

تا به امروز ،رابطهی بین عملکرد و اطمینان در ایران ،بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است ولی به صورت تجربی اثبات
نشده است .در واقع ،مدلهای مربوط به عوامل تعیینکننده اعتماد عمومی به حکومت بیشتر مدلهایی پیشنهادی بودهاند
و کمتر به بوته آزمون گذاشته شدهاند (کیم .)2005 ،با وجود تحلیلهای موجود درباره پیوندهای بین عملکرد
حکومت های ملی و اطمینان شهروندان (بوک1997 ،1؛ بارنز 2و گیل2000 ،3؛ سیمز2001 ،4؛ ینگ و هولزر،)2006 ،
تعداد پژوهشها درباره اطمینان به حکومت محلی در کشورهای مختلف بسیار اندک است (پارکر 5و همکاران.)2008 ،
مطالعاتی درباره تأثیرات اطالع رسانی درباره عملکرد بر میزان اطمینان عمومی انجام شده است (پولیت 6و بوکارت،7
2004؛ پید 8و هیز ،)2005 ،9اما هیچکدام از این مطالعات به سازمانهای چندکارکردی و سیاسیشدهای (از جمله
حکومت محلی) که رابطهشان با شهروندان و دولت دارای ابعاد دموکراتیک و قراردادی است نپرداختهاند .در ادامه
خالصه پژوهشهای صورت گرفته در مورد اعتماد عمومی به دولت ارائه شده است.
جدول .1خالصه پیشینه داخلی تحقیق
عنوان مقاله
بررسی رابطۀ بین پاسخگویی
عمومی ،مشارکت عمومی و اعتماد
عمومی در سازمانهای دولتی
مناطق  22گانه شهر تهران
عدالت و اعتماد عمومی
ره آورد حکومت
الکترونیک
بررسی نﻘش فناوری اطﻼعات در
کـاهش فﺴــاد اداری از طریــق
افــزایش شــﻔافیت اطﻼعــات،
بهبــود پاســخگویی و ارتﻘــای
اعتماد و درستی
سنﺠش عوامـل مـﺆﺛر بـر م
یـزان اعتمـاد شهروندان بـه
شـهرداری مـورد  ،مطالعـه :
شهروندان شهر نیشابور
بررسی تاﺛیر شﻔافیت سـازمانیبـر
کاهش فﺴاد اداری با میانﺠی
گـری اعتماد ،سـازمانی مطالعـۀ
مـوردی  :کارکنان بیمارستان
پـانزده ﺧـرداد

نام پژوهشگر و
تاریخ
منوریان و
همکاران()1388

پورعزت و
همکاران()1388
شریﻔی ،مشرف
جوادی و حاجی
پور()1391

مﺤمدی و
زنگنه()1392
درویشی و عﻈیمی
زاﭼکانی()1395

نتایج پژوهش
دولت پاسخگو در یک جامعه شرایط جلب اعتماد عمومی شهروندان را فراهم کرده و
در نهایت باعث افزایش مشارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی از
قبیل انتخابات میشود.
نتایج حاکی از وجود رابطۀ معنادار میان پویاییهای نهادی حکومت الکترونیک،
افزایش ادراک عدالت اجتماعی و نیز افزایش سطح اعتماد به دولت میباشد.

نتایج نشـان داد که شﻔافیت اطﻼعات ،بهبود پاسخگویی و ارتﻘای اعتماد و درستی
ناشـی از فناوری اطﻼعات با کاهش فﺴاد اداری رابطه معنا و دار مﺴتﻘیم دارد.

نتایج تﺤلیلی داده های بررسی نشـان داد کـه بـی متﻐ ن یرهای تﺠربـه تبعـیﺾ،
امیدواری به  ،میزان فﺴاد اداری  ،احﺴاس امنیت ،اعتماد نهادی ارﺿــای ن یــاز،
عﻀـویت گروه های رسـمی و عﻀویت گروه های ﻏیررسمی بـا م یـزان اعتمـاد
شهروندان به شهرداری رابطه معناداری وجود دارد.
تتـایج نشـان داد شـﻔافیت بـر اعتمـاد و فﺴـاد اداری همﭽنین و اعتماد بر کـاهش
فﺴـاد اداری در بیمارستان پانزده ﺧرداد ورامین تاﺛیرگذار است.

عوامل ایﺠادکنندۀ اعتماد عمومی نﺴبت به سازمان های دولتی عبارتند از :عمل به
مﺴئولیت اجتماعی سازمان ،عمل و پایبندی به اﺧﻼقیات و منشور اﺧﻼقی سازمان،
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شناسایی عوامل ایﺠاد کننده
اعتماد به سازمان های دولتی ایران

نام پژوهشگر و
تاریخ
الوانی و
همکاران()1385

عنوان مقاله

عوامل مﺆﺛر بر افزایش اعتماد مردم
به کﻼنتری و پاسگاهها

کﻼکی و
ودیعت()1388

آزمون مدلی برای تﻘویت اعتماد
عمومی به سازمانهای ﺧدمات
عمومی

داناییفرد()1388

بررسی رابطه بین شﻔافیت و پاسخ
گویی اجتماعی با اعتماد عمومی

مﺤمدیان و وهاب-
زاده()1391

بررسی عوامل تاﺛیرگذار بر اعتماد
اجتماعی

هزارجریبی و صﻔری
شالی()1381

طراحی مدلی برای تاﺛیرگذاری بر
اعتماد شهورندان نﺴبت به
مدیریت شهری
از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی
(پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد
عمومی و اعتماد سیاسی در ایران)

طالﻘانی ،فرهنگی و
جعﻔری()1389
زاهدی و
ﺧانباشی()1390

نﻘش اعتماد عمومی در توسعه
مشارکت شهروندان

رجبی فرجاد و
همکاران()1393

رابطه میان رفاه اقتصادی و
اجتماعی و مشارکت پذیری
شهروندان
دستهبندی اعتماد عمومی

ربانی و
همکاران()1386

دستهبندی اعتماد عمومی
رابطه اعتماد عمومی و میزان
همکاری شهروندان
رابهط اعتماد عمومی و کنترلهای
دولتی
واکاوی سازوکارهای کلیدی تﻘویت
اعتماد عمومی به دولت :رویکرد
نگاه شهروندی

دیتز و
هارتوگ()20061
توماس)1998(2
کولتر()20023
داس و تنگ()19984
دانایی فرد ،حﺴن زاده
و نصرالهی()1393

نتایج پژوهش
مشارکت فرصت و امکان اقدامهای داوطلبانه برای شهروندان ،برﺧورد یکﺴان و ،
شهروندان در تصمیمگیری منصﻔانه با شهروندان ،احﺴاس وحدت و یگانگی مدیران با
شهروندان ،کارایی در ارائۀ ﺧدمات ،اطﻼعرسانی مناسب و شﻔاف ،پاسخگویی ،ایﺠاد و
حﻔظ امنیت شهروندان.
رفتار اجتماعی مردمپﺴند ،حﻔظ شخصیت و منزلت اجتماعی حین انﺠام وظایف،
کمک رسانی و ایثارگری ،قانونگرایی و رعایت عدالت ،پایبندی به تعهدهای دینی،
مدیریت در رفتار ،وجدان کاری و صﺤت عمل و تﻼش مﺆﺛر
یافتههای پژوهش نشان میدهد متﻐیرهای تعدیلگر ،بر رابطۀ میان رﺿایتمندی و
اعتماد عمومی تأﺛیر میگذارند و آن را تعدیل می کنند .همﭽنین مشخص شد که
ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمانهای دولتی بر میزان اعتماد عمومی به دولت
موﺛر است و در این بین  ،پاسخگویی سیاسی ،اﺧﻼقی و مالی ،به ترتیب بیشترین تأﺛیر
را بر اعتماد عمومی به دولت بر جای میگذارند.
بین شﻔافسازی ،اﺧﻼقیات ،عملکرد سازمانی ،مﺴئولیت سازمانی ،پاسخگویی و
برﺧورد منصﻔانه با اعتماد عمومی
همبﺴتگی وجود دارد
نتایج نشان داد که فﻀای مناسب اﺧﻼق عمومی ،احﺴاس امنیت اجتماعی ،انﺴﺠام
اجتماعی ،رﺿایت اجتماعی ،پایبندی دینی ،روحیۀ نوعدوستی ،مﻘبولیت اجتماعی
تأﺛیر مثبت میگذارد و متﻐیرهای پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،بیگانگی اجتماعی و
احﺴاس مﺤرومیت ،بر اعتماد اجتماعی تأﺛیر منﻔی دارد.
ﭼهار مﺆلﻔـۀ مـدل ،شـامل ویژگـیهـای اعتمادکننـده ،ویژگی های
اعتمادشونده ،ویژگیهای مﺤیط و موﺿوع های مﻘالهاعتماد شهروندان نﺴبت بـه
مـدیریت شهری است.
نتایج حاصل از نﻘش موﺛر و مثبت بهبود اعتماد عمومی در ارتﻘای سطح اعتماد
سیاسی در جامعه حکایت می کنند .از این رو انﺠام مطالعات تکمیلی در این زمینه
می تواند بﺴتری برای توجه بیشتر دولت به مﻘوله اعتماد سیاسی و راهکارهای
تﺤکیم و تﻘویت آن باشد
با تﻘویت اجتماع اﺧﻼقی و تعهد عملی به التزامهای اﺧﻼقی در سطوح میانفردی،
بین فرد و نهادها و نیز بین نهادی ،فرایند اعتماد اجتماعی در سطوح اعتماد افراد
نﺴبت به یکدیگر و نیز اعتماد اجتماعی نﺴبت به نهادهای اجتماعی و مأمورانی که
متولی و عامل در این نهادها هﺴتند ،قوت الزم را کﺴب ﺧواهد کرد و زمینهساز تعاون
و مشارکت اجتماعی ﺧواهد بود .مشروعیت و پذیرش دولت نیز با مشارکت مردم
تﺤکیم و تثبیت میشود.
مﺴئولین شهر اگر بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند واز این طریق به رﺿایتمندی
اجتماعی آنها بیﻔزایند در این صورت احﺴاس تعلق آنان به منطﻘه مﺴکونی افزایش
یافته و باعث مشارکت پذیری باالتر آنها ﺧواهد شد.
اعتماد عمومی شامل پنج دسته بر اساس اجبار ،حﺴابگرانه ،دانش مﺤور ،رابطه مﺤور
و بر اساس هویت مشترک میباشد.
به عﻘیده توماس اعتماد را میتوان به سه نوع اعتماد اعتباری ،متﻘابل و اجتماعی
تﻘﺴیم کرد.
کولتر به این نتیﺠه رسید که سطح باالی اعتماد به سمت افزایش همکاری و کاهش
عدم اطمینان هدایت میشود.
داس و تنگ به این نتیﺠه دست یافتند که اعتماد کمک میکند تا کنترلهای
رسمی از طریق ایﺠاد فرصتهای مناسب برای یکپارﭼگی اعﻀای گروه کاهش یابد.
در نهایت  38سازوکار تﻘویت اعتماد عمومی به دولت شناسایی و در  5دسته طبﻘه
بندی شد که مهمترین آنها عبارتاند از :برابری اجتماعی در استﻔاده از ﺧدمات
دولت ،ایﺠاد آرامش سیاسی و اقتصادی ،وجود نهادهای قﻀایی کارآمد ،پاسخگویی و
مﺴئولیت پذیری دولت ،اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان..
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کوشش در جهت تﺤﻘق وعدههای اعﻼم شده

 .4.1چارچوب نظری و مدل مفومی تحقيق:

مبنای چارچوب نظری این تحقیق ،استفاده از رویکرد «پدیدارشناسانه» برای واکاوی مفهوم اعتماد عمومی میباشد.
همچنین نظریات خدمات عمومی ،رضایتمندی شهروندان ،اعتماد عمومی ،پاسخ گویی عمومی دولت ،شفافیت ،نظریه
برابری در برابر خدمات عمومی و نظریه کیفیت خدمات عمومی به عنوان مبانی نظری تحقیق جهت تدوین مدل
مفهومی مورد استناد قرار گرفتهاند.
در یکی از جالبترین طبقهبندیها پنج رویکرد یا نظریه اصلی مبنای بررسی اعتماد عمومی قرار گرفته است که عبارتند
از رویکردهای مدیریت بازرگانی ،مدیریت دولتی ،جامعهشناسی ،اقتصادی (اصیل – وکیل) و رویکرد اسالمی(زاهدی
و خانباشی )79 :1390 ،رویکرد مدیریت بازگانی مبتنی بر عملکرد خرد است که نوسانات اعتماد عمومی را به تغییرات
در کیفیت ارائه خدمات دولت یا برداشت شهروندان از آن نسبت میدهد .از این دیدگاه علت بیاعتمادی عمومی
عملکرد دولت است و انجام اصالحات در کیفیت ارائه خدمات میتواند اعتماد به دولت را تقویت کند .در رویکرد
دوم گفته میشود حجم مسئولیتهای دولت با توجه به بودجه محدود به اندازهای وسیع است که دولت از توان الزم
برای انجام همه آنها برخوردار نیست و به دلیل بار کاری زیاد نمیتواند انتظارات شهروندان را به خوبی برآورده سازد.
این امر موجب کاهش یا سلب اعتماد شهروندان میشود .نگاه اقتصادی نوعی رویکرد عقالنی و منفعتگرایانه به
اعتماد عمومی است .از این دیدگاه نفس وجود اصیل و وکیل نشانه رشد بیاعتمادی بین دو طرف است به این معنا
که هر یک از دو گروه اصیل و وکیل به دنبال حداکثرسازی منافع خود هستند و در این صورت نمیتوانند به هم اعتماد
کند .افرادی نظیر اینگلهارت )1382(1عواملی همچون سرمایه اجتماعی را بر بهبود اعتماد عمومی موثر فرض کرده و
عوامل فرهنگی را علت اصلی بیاعتمادی به دولت میدانند .باالخره در دیدگاه اسالمی مهمترین عامل بیاعتمادی بین
مردم و حکومت حجاب مدیریتی میباشد و راه حل این مشکل نیز پیوند تنگاتنگ و نزدیک کارگزران و شهورندان
(امت اسالمی) است.
طبق ادبیات تحقیق ،یکی از مهمترین راههای بازسازی و ارتقای اعتماد عمومی« ،ارائه خدمات عمومی» است .در اینجا
در واقع میخواهیم به این نتیجه برسیم که اگر دولت ارائه خدمات عمومی را به عنوان هدف اصلی خود در نظر بگیرد
و خدمات عمومی را با کیفیت مناسب ،متناسب با اصول قانون اساسی و بر اساس دو ویژگی شفافیت و قانونمندی به

1

Engelhard

شهروندان ارائه نماید به صورت مستقیم عرضه چنین خدماتی منجر به ارتقای اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاههای
دولتی میگردد.

شکل .1مدل مفهومی تحقیق

 .2روششناسی تحقيق
بوده در تحقیق حاضر ابزار جمع آوری دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه صورت گفته است .روش
تحقیق در بخش کیفی از روش دلفی بوده و جامعه آماری این بخش ،خبرگان دانشگاهی و سازمانی مرتبط با مدیریت
دولتی می باشند که در جدول زیر ضابطه انتخاب آن مشخص شده است .روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری
غیرتصادفی – گلوله برفی بوده و ترکیب نمونه آماری متشکل از  5نفر اساتید دانشگاه با مدرک دکتری مدیریت دولتی
و سابقه  28سال به باال و همچنین  4نفر از مدیران ارشد دستگاههای دولتی ،دارای مدرک دکتری علوم سیاسی که
تجربه خدمتی  28سال داشتند ..در این پژوهش بخش کیفی از روش دلفی برای نظریه پردازی و در بخش کمی از رویکرد
پویایی شناسی سیستمی برای آزمون نظریه استاده شده است.

برای شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مدل بهینه اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی کشور بدین صورت عمل
شده است که با مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق کلیه ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مدل احصاء شد و با تنظیم کردن
گزارههای مناسب و تحت قالب پرسش نامه در اختیار خبرگان قرار گرفت .با بررسی پرسش نامهها ،پرسشنامه اصلی
پژوهش تهیه میشود .همچنین از مصاحبه های عمیق برای درک و فهم معنای ارتقاء اعتماد عمومی از طریق ارائه
خدمات عمومی استفاده میشود .روش تحلیل دادههای مساله رویکرد پویایی شناسی سیستمی میباشد.
با استفاده از داده های بدست آمده از خبرگان ،سیستم برای وضعیت مطلوب (ایده آل) طراحی گردید و میزان اثربخشی
در شرایط مطلوب مشخص گردید .در مرحله بعد با استفاده از نمونهگیری طبقهای نامتناسب ،پرسشنامه دوم در اختیار
 32نفر از کارشناسان و پژوهشگران مراکز قرار گرفت و با استفاده از دادههای بدست آمده ،میزان اثربخشی در وضعیت

موجود نیز مشخص گردید .با استفاده از آزمون کرونباخ نسبت به سنجش روایی پرسش نامه اقدام شده است .خروجی
این آزمون در نرمافزار  SPSSدر جدول ( )2آمده است:
جدول ( )2نتایح آزمون کرونباخ

گویههای پرسشنامه
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مقدار آلفای کرونباخ

0/861

هر چه مقدار آلفا به یک نزدیکتر باشد نشان از پایایی بیشتر پرسشنامه دارد اگر مقدارآلفا بیشتر از  0/7باشد پایایی
خوب و اگر بین  0/5تا  0/7باشد پایایی متوسط و اگر کمتر از  0/5باشد پرسشنامه فاقد پایایی الزم است .در این
تحقیق مقدار آلفا نشان میدهد که چون مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده ( )0/861است لذا میزان پایایی پرسشنامه در
حد خوب است.
برای محاسبه روایی صوری پرسشنامه از دو نفر عضو هیات علمی و متخصص در مدیریت منابع انسانی کمک گرفته
شده است و پرسشنامه از حیث واژههای تخصصی ،وضوح عبارات و گویههای آن مورد بررسی قرار گرفته و تایید
شده است.
برای روایی محتوای پرسشنامه از فرمول  CVRاستفاده شده و ارزیابان پرسش نامه را از لحاظ گویههای ضروری و
سودمند مورد بررسی قرار دادهاند .تعداد ارزیابان این قسمت  5نفر عضو هیئت علمی میباشد که بر اساس حداقل
مقدار نسبت روایی محتوی ،مقدار  0/99حاصل شده است .همچنین همین ارزیابان در خصوص هر گویه سه معیار
مربوط بودن ،سادگی و شفاف بودن را بر اساس طیف لیکرتی چهار قسمتی (مربوط نیست( )1نسبتاً مربوط است(،)2
مربوط است( ،)3کامال مربوط است( )4اظهار نظر کردهاند که پس از اخذ نظرات آنها مقدار  CVIنیز محاسبه شده

شاخص روایی محتوی پرسشنامه تایید شده است.
در تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی و همچنین روش پویایی سیستمها استفاده شده است .از
آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف معیار و واریانس برای خالصه کردن و طبقهبندی متغیرهای پژوهش و از آمار
استنباطی نظیر روش آلفای کرونباخ برای تعیین روایی ابزار سنجش کارآیی مدل و از آزمون دوجملهای به منظور رد
یا تایید فرضیات پژوهش استفاده شده است .نظریهپردازی با بکار گیری روش دلفی و آزمون نظریه با استفاده از روش
پویایی شناسی سیستمی(با تکنیک سناریونویسی) و به کمک نرمافزار ونسیم صورت گرفته است.
 .3تجزیه و تحليل دادهها
یافتههای مدل در دو بخش نظریهپردازی و مدل آزمون شده در دستگاههای دولتی به شرح زیر ارائه میگردد:
نخ ست ،با برر سی بخش جمعیت شناختی پژوهش ،م شخص شد که حدود 85ر صد از افراد پا سخگو در سنین بین
 22-35بوده و بیش از 75در صد از آنان دارای تح صیالت دان شگاهی بودهاند .این دو شاخص ن شان دهنده آن ا ست
که واحد تحلیل از قدرت اندیشه و اظهارنظر منطقی برخوردار بوده است .برداشت نگارنده تحقیق این است که میزان
اعتماد عمومی نسبت به دستگاههای دولتی بین دامنه سنی و تحصیالتی تحقیق فعلی با دامنه سنی و تحصیالتی نسل

اول انقالب ممکن ا ست به دالیل شرایط محیطی ک شور ،جهانی سازی ،تبلیغات ر سانهای ،سیا ستزدگی و آگاهی
شهروندان از نحوه ارائه خدمات در کشورهای دیگر ،متفاوت باشد.
یافتههای حاصله نشان میدهد که در سطح صفر مدل رابطه بین خدمات عمومی و رضایتمندی به میزان 68/7درصد
و بین رضایتمندی و اعتماد عمومی 71/2درصد است .ضمن آنکه رابطه مستقیم بین خدمات عمومی و اعتماد عمومی
به میزان  29/8درصد بوده که نسبت به رابطه فرایندی ( 71/2درصد) کمتر است و این حالت بیانگرآن است که مدل
تقویت اعتماد ،فرایندی ا ست .ضمن آنکه میزان تاثیرگذاری متغیرهای تعدیلگر نوع سازمان و نوع ارباب رجوع به
میزان  22/6درصتتد رابطه رضتتایتمندی با اعتماد عمومی را مخدوش(تحت تاثیر قرار داده و تعدیل نموده) ستتاخته
ا ست .بر ا ساس این یافته حدود 90در صد از شهروندان جزء گروهی بودند که از میزان خدمات عمومی سازمانهای
دولتی تصتتتور کمی داشتتتتند و این در حالی استتتت که تنها حدود 9درصتتتد از آنان میزان خدمات عمومی را زیاد
میدانستند .یعنی با استناد به آزمون دوجملهای و در سطح اطمینان 95درصد میتوان گفت که بیش از 50درصدافراد
پاسخ دهنده مدعیاند که میزان ارائه خدمات عمومی سازمانهای دولتی اندک است.
از طرف دیگر بر استتاس آزمون تحلیل واریانس فریدمن ،رتبهبندی صتتورت گرفته از انواع خدمات عمومی ،نشتتان
می دهد که کیفیت خدمات عمومی از نظر رتبه در ردیف اول و برابری در ارائه خدمات ،استتتتمرار خدمات عمومی،
خدمات عمومی رایگان ،شتتتفافیت ،پاستتتخگویی و بی طرفی در ارائه خدمات عمومی و در رتبه های بعدی قرار
گرفتهاند.
 .3.1آزمون مدل و اعتبار آن
برای اینکه یک مدل ساخته شده در تجزیه و تحلیل سیاسته تا مفی تد باش تد ،بای تد آن م تدل ب ترای افرادی که درگیر
موقعیت مربوطه هستند ،قابل اعتماد باشد .به شکل سنتی مدل ،ب ته کم تک توان تایی آن در شبیه سازی رفتار تجربی
سیستم ،مورد آزمون قرار میگیرد. .بعد از آن که متدل تستهای اعتبتتتار را پشتتتت سرگذاست ،میتوان به کمک آن
تصتتمیمات کلیدی و بهینهای گرفت(مورکرافت .)1988 ،مدلهای پویاییهای ستتیستتتم را میتوان به کمک دادههای
جمع آوری شده به صورت میدانی و با ا ستفاده از ادبیات موجود به شکلی تعدیل کرد و اعتبار بخ شید که در نهایت
ابزاری برای ت ست کردن سناریوها و شبیه سازیهای مختلف توسعه داد(ایوانز .)2001 ،در پژوهش حا ضر ،به منظور
ت ست مدل و اعتبار آن از آزمون حد نهایی ،ت ست سازگاری توابع عددی ،ت ست بخ شی اجزای مدل و ت ست حالت
تعادل ا ستفاده شده ا ست .در آزمون حد نهائی مقدار متغیر افزایش کیفیت خدمات عمومی از ب سیار زیاد تا ب سیار کم
تغییر داده شتتد و میزان حستتاستتیت مدل در برابر این تغییرات بررستتی شتتد .مشتتاهدات نشتتان داد با تغییر در مقدار
متغیرهای ا صلی ،تنها میزان شیب یا دامنه نمودارها تغییر کرد ،به عبارت دیگر در تقا ضای ب سیار کم و ب سیار زیاد،
رفتاری منطقی از مدل مشاهده شد .در آزمون سازگاری توابع عددی برای محاسبه مقادیر مربوط به متغیرها ،از توابع
عددی ا ستفاده شد .در برر سیهای متعدد روی مدل ،مدل ا صلی به مدلهای ساده تر تق سیم شد ،سپس آزمون های
مختلف از جمله آزمون حدنهایی از آنها انجام شتتد و پس از اطمینان از صتتحت عمل ،در مدل اصتتلی قرار گرفتند .با
توجه به آزمون های انجام گرفته روی مدل ،می توان گفت که پایایی و اعتبار مدل مودر تایید استتتت .در تحقیق

حاضتتر ،پس از جمعآوری اطالعات از منابع کتابخانهای و نظرخواهی با خبرگان ،ارتباط اجزای مختلف ستتیستتتم به
کمک فرمولهایی در زمینه موضتتوع مطالعه شتتد و به کمک توابع عددی که نتیجه نظرات خبرگان در گروه کانونی با
یکدیگر برقرار شد و رفتار مدل در طول دوره زمانی مورد مشاهده و تحلیل قرار گرفت .نتایج به دست آمده از مدل،
از نظر انطباق با نتایج مورد انتظار در دنیای واقعی ،مورد تایید قرار گرفتند.
 .4نتيجهگيری
با استفاده از داده های بدست آمده از خبرگان ،سیستم برای وضعیت مطلوب (ایده آل) طراحی گردید و میزان اثربخشی
در شرایط مطلوب مشخص گردید .فرایند تحلیل دادهها در دو بخش اصلی و به صورت زیر انجام گرفته است:
 )1تعیین روابط بین متغیرها:
 )2فرایند پویایی سیستمها ()SD
در مطالعات پویایی سی ستمها باید هفت مرحله را مورد توجه قرار داد که عبارتند از :تعریف م ساله ،مفهوم سازی
مدل ،فرمول بندی مدل ،شبیه سازی ،ارزیابی ،تحلیل سیاست ها و اجرای مدل.
 -1-4تشکیل مدل ،شبیهسازی و تحلیل با رویکرد پویایی سیستمها
با توجه به دادههای بدست آمده ،سیستم با توجه به وضعیت موجود شبیهسازی و تحلیل شده است .بدین صورت که
ابتدا نمودارهای علی -معلولی ترسیم شده (شکل  )2و سپس مدل جریان  -حالت در نرمافزار ونسیم طراحی گردیده
است (شکل  .)3متغیرهای مدل و مشخصات آنها در جدول( )4آمده است .مدل مرجع پس از اجرا در نرم افزار
بصورت شکل ( )3بدست آمده است.
 -1-1-4شناسایی متغیرها و پارامترها:
پس از گردآوری داده های مورد نیاز ،متغیرهای حالت ،متغیرها نرخ و متغیرهای کمکی بر اساس تعاریف مفهومی هر
یک و تطبیق آن با هر یک از متغیرهای گردآوری شده شناسایی شدند .با توجه به این نکات ،متغیرهای این طرح بر
اساس نوع به صورت جدول  3حاصل شدهاند.
جدول  :3جدول نوع و مشخصات متغیرها
متغیر

معادل انگلیسی

مخفف

نوع تاثیر

زمان تاثیر

نوع متغیر

خدمات عمومی

Public Service

Public Service

-

-

حالت

رضایت مندی

Satisfaction

Satisfaction

-

-

حالت

اعتماد عمومی

Public trust

PT

-

-

حالت

نوع سازمان

Type of organization

TO

-

-

حالت

نوع ارباب رجوع

Type of clients

TC

-

-

حالت

نرخ افزایش خدمات عمومی

Increase rate

In. rate

-

فوری

نرخ

نرخ کاهش خدمات عمومی

Decrease rate

De. rate

ناهمسو

فوری

نرخ

نرخ افزایش رضایت مندی

Increase rate1

In.rate1

همسو

تاخیری

نرخ

نرخ کاهش رضایت مندی

Decrease rate1

De.rate1

ناهمسو

تاخیری

نرخ

نرخ افزایش اعتماد عمومی

Increase rate2

In.rate2

همسو

تاخیری

نرخ

نرخ کاهش اعتماد عمومی

Decrease rate2

De.rate2

ناهمسو

تاخیری

نرخ

نوع سازمان

Type Organization
Type Clients

TO

همسو

تاخیری

کمکی

TC

همسو

تاخیری

کمکی

Equality in the public of
services

EPS

همسو

فوری

کمکی

بیطرفی در ارائه خدمات

Neutrality in public of
services

NPS

همسو

تاخیری

کمکی

استمرار خدمات عمومی

Continuity of public of
services

CPS

همسو

فوری

کمکی

خدمات عمومی رایگان

Free public services

FPS

همسو

فوری

کمکی

کیفیت خدمات عمومی

Quality of public services

QPS

همسو

فوری

کمکی

شفافیت خدمات عمومی

Transparency of public
services

TPS

همسو

تاخیری

کمکی

پاسخگویی عمومی

Public accountability

PA

همسو

فوری

کمکی

نوع ارباب رجوع
برابری در ارائه خدمات عمومی

عمومی

شکل  :3نمودارهای علی -معلولی

De.rate
Effectiveness
+ +
In.rate

control

+ flexibility

-

+

O.S

In.rate2

+
Legitimacy

De.rate4

team work
+ -

-

+

-

+
+
F.inside

F.outside

+

R.P
De.rate3

De.rate1

S.infrastruc

Stability
+
In.rate4

H.R
In.rate1

planning

-

+
I.P

+

+

-

values
-

De.rate2

+
Innovation

Flexible
+ structure
-

In.rate3

حالت در وضعیت موجود- مدل جریان:4 شکل

De.rate
Effectiveness
+ +
In.rate

control

+ flexibility

-

+

O.S

In.rate2

values
-

+
Legitimacy

team work
+ -

+

De.rate4
R.P
De.rate3

H.R
planning

-

+

S.infrastruc

Stability
+
In.rate4

+

+

-

I.P

De.rate2

+
Innovation

Flexible
+ structure
-

+
+
F.inside

F.outside

+
In.rate3

 در وضعیت موجود پس از اجرا در نرم افزارSD  مدل:5 شکل

In.rate1

De.rate1

 -2-1-4بررسی رفتار متغیرهای مدل  SDدر وضع موجود

با اجرای مدل ،رفتار متغیرهای حالت و کمکی در وضتتع موجود در جدول ( )5نشتتان داده شتتده استتت .همانطور که
مشاهده می شود در وضع موجود ،اعتماد عمومی شیب صعودی دارد و با روند فعلی در بازه زمانی ده ساله به بیش از
دو برابر میر سد .همچنین نتایج سایر متغیرهای حالت نیز ن شان میدهد با توجه به و ضع موجود و در بازه زمانی در
نظر گرفته شده ،تمایل سی ستم به افزایش بی شتر سهم متغیرهای خدمات عمومی و ر ضایمندی و افزایش کمتر سهم
سایر متغیرهاست .یعنی سیستم به سمت بازتر شدن میل میکند.
نمودار  :1رفتار متغیرهای حالت در وضع موجود

 -3-1-4بررسی میزان اعتماد عمومی در وضع مطلوب
بر ا ساس دادههای بد ست آمده از نظر خبرگان ،سهم هریک از متغیرهای مدل در اعتماد عمومی مطلوب به صورت
زیر خواهد بود:

شکل  :6ضرایب هر یک از متغیرهای مدل در وضع مطلوب

با لحاظ کردن ضرایب باال در مدل  ،SDنمودار متغیر اعتماد عمومی در وضع مطلوب بصورت شکل 5خواهد بود.
همانطور که مالحظه می شود اختالف قابل توجهی بین وضع موجود و مطلوب وجود دارد .در ادامه تالش شده است
از طریق سناریونویسی این شکاف به حداقل رسیده و بهترین سناریو شناسایی شود.

شکل :5رفتار متغیر اعتماد عمومی در وضع مطلوب در مقایسه با وضع موجود

 -4-1-4سناریو نویسی
برای رستیدن به اثربخشتی بهینه ،ستناریوهای مختلف مورد بررستی قرار گرفته استت .بدین منظور میزان متغیرها در
حالت مرجع دستکاری شده و تاثیر این تغییرات بر سیستم با وضع موجود و مطلوب مقایسه شده است.
اعداد بدست آمده از مجموع سناریوهای ذکر شده در جدول ( )4نشان داده شده است .این اعداد میزان تغییرات متغیر
حالت اعتماد عمومی را پس از اجرای هر سناریو ،در بازههای زمانی ثابت ،در مقایسه با حالت مرجع نشان میدهد.
جدول  .4خالصه سناریوهای تدوین شده و شناسایی بهترین سناریو
سناریو

عنوان

مرجع
1

تﻐییر
تﻔاوت

افزایش کیﻔیت
ﺧدمات عمومی

ارزیابی
مرجع
2

تﻐییر
تﻔاوت
ارزیابی
مرجع

3

تﻐییر
تﻔاوت
ارزیابی

65.27

25.35

72.12

40.49

6.85

15.14

%25

%20

65.27

25.35

74.87

34.46

9.6

9.11

%30

%20

65.27

25.35

72.62

32.81

7.35

7.46

%10

%10

65.27
69.5

25.35

4.23

0

%3

بی اﺛر

مرجع

65.27

25.35

تﻐییر

78.95

50.82

تﻐییر
تﻔاوت
ارزیابی

5

افزایش ارائه
ﺧدمات عمومی به
صورت رایگان

اعتماد عمومی

رضایتمندی

25.35

مرجع
4

ایﺠاد مﺤیط
مشترک و یکﺴان
بودن شرایط

متغیر حالت

متغیر حالت

کاهش بوروکراسی
در ارائه ﺧدمات
عمومی

ارزیابی

انتخاب

این سناریو اعتماد عمومی را تا 25درصد
بهبود میبخشد و بر رﺿایتمندی ارباب
رجوع تا 20درصد نیز تاﺛیرگذار است.

مطلوب

این سناریو اعتماد عمومی را به میزان
30درصد و رﺿایتمندی را به اندازه
20درصد افزایش میدهد.

این سناریو اعتماد عمومی و رﺿایتمندی
را کمی (10درصد) افزایش میدهد.

این سناریو بر اکثر متﻐیرهای مدل تاﺛیر
ﭼندانی ندارد.
این سناریو عﻼوه بر افزایش اعتماد
عمومی به میزان 15درصد ،رﺿایتمندی

جذاب

متوسط

ﺿعیف

مطلوب

سناریو
تﻔاوت
ارزیابی
مرجع
6

تﻐییر
تﻔاوت

افزایش همزمان
متﻐیرهای
شﻔافیت و
پاسخگویی
عمومی

13.68

25.47

%15
65.27
78.14

%15

59.68

%38

%40

65.27

25.35

78.69

41.16

13.42

15.81

%10

%10

مرجع

65.27

25.35

تﻐییر

79.37

48.29

تﻐییر
تﻔاوت
ارزیابی

تﻔاوت

افزایش تکریم
ارباب رجوع در
سازمان های
حاکمیتی

افزایش شﻔافیت
در ارائه ﺧدمات
عمومی

ارزیابی

ارباب رجوع را نیز  15درصد افزایش
میدهد.

25.35

12.87

مرجع

8

کاهش البیگری
در ارائه ﺧدمات
عمومی

اعتماد عمومی

رضایتمندی

34.33

ارزیابی

7

عنوان

متغیر حالت

متغیر حالت

ارزیابی

انتخاب

14

22.94

%20

%15

هم رﺿایتمندی و هم اعتماد عمومی را تا
 %40افزایش میدهد.

این سناریو عﻼوه بر اعتماد عمومی،
رﺿایتمندی ارباب رجوع را نیز %10
افزایش می دهد.
این سناریو اعتماد عمومی را تا 20درصد
و رﺿایتمندی را تا 15درصد افزایش می
دهد.

جذاب

متوسط

مطلوب

طبق جدول باال ،بعد از بکارگیری رویکرد سیستمهای پویا ،هشت سناریو زیر بدست آمد :سناریو اول :افزایش کیفیت
خدمات عمومی؛ سناریو دوم :ایجاد محیط مشترک و یکسان بودن شرایط؛ سناریو سوم :افزایش ارائه خدمات عمومی
به صورت برابر؛ سناریو چهارم :افزایش ارائه خدمات عمومی به صورت رایگان؛ سناریوی پنجم :کاهش استمرار
خدمات عمومی؛ سناریوی ششم :کاهش بیطرفی در ارائه خدمات عمومی؛ سناریوی هفتم :افزایش همزمان متغیرهای
شفافیت و پاسخگویی عمومی؛ سناریو هشتم :افزایش شفافیت در ارائه خدمات عمومی.
یافته های پژوهش نشان داد که خدمات عمومی(رایگان ،کیفی ،برابر ،شفاف و همراه با پاسخ گویی) با تحت تاثیر قرار
دادن میزان رضایتمندی شهروندان ،اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار میدهد و از سوی دیگر دو متغیر نوع سازمان و
نوع ارباب رجوع رابطه رضتتایتمندی یا میزان تاثیر رضتتایتمندی بر اعتماد عمومی را تعدیل مینمایند؛ به عبارت دیگر
وقتی ر ضایتمندی حا صل شده ا ست به علت کارکرد نامنا سب سازمان دولتی یا بیاحترامی به ارباب رجوع ،میزان
اعتماد به شدت کاهش یافته ا ست .از طرف دیگر خدمات عمومی به طور م ستقیم اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار
نمیدهد بلکه از طریق رضایتمندی آن را به شدت متاثر میسازد.
 .4.1بحث و تحليل سناریوها:

پس از تهیه نمودار جریان اعتماد عمومی در بین مردم ،اقدام به بررسی سناریوهایی در رابطه با تحلیل و ارتقای سطح
عمومی اعتماد عمومی می شود .برر سی این سناریوها از این جهت اهمیت دارد که در صورت انطباق با رفتار دنیای

واقعی متغیرها ،منجر به روایی باالتر مدل نظری می شود .بنابراین در این ق سمت برر سی سناریوهایی با هدف تائید
مدل انجام میشود که میتواند منجر به ارائه راهکار عملیاتی گردد.
سناریو اول :افزایش کیفیت خدمات عمومی :کیفیت خدمات عمومی در رویکرد حاکمیت خوب ،از سه نظریه؛ کیفیت
خدمات(زیتامل1و همکاران ،)1990 ،خدمات عمومی(دنهارت و دنهارت ) 2007 ،و حاکمیت خوب(برنامه توستتتعه
ملی ایاالت )1997 ،تشکیل شده است .برای مدیریت خدمات عمومی  9عنصر اساسی باید مورد توجه قرار گیرد که
عبارتند از  :اثربخ شی و کارآیی ،نقش قانون ،شفافیت ،پا سخگویی ،م شارکت ،نتایج ،برابری و چ شمانداز ا ستراتژیک.
وجود زیرستتاختها و خطمشتتی ملی به عنوان عوامل حمایتی و فقدان منابع انستتانی کیفی و بودجه ناکافی به عنوان
موانع مطرح ه ستند که خروجی همه این موارد در نهایت مدل خدمات عمومی کیفی ا ست(نوگراها و دیگران:2015 ،
 .)71همانطوری که در نظریه فوق مالحظه می گردد کارآمدی خدمات عمومی و شتتتفافیت و پاستتتخگویی در ارائه
خدمات عمومی از مولفههای ا صلی یک مدل منا سب خدمات عمومی کیفی مح سوب میگردند .این سناریو اعتماد
عمومی را تا 25درصتتد بهبود میبخشتتد و بر رضتتایتمندی ارباب رجوع تا 20درصتتد نیز تاثیرگذار استتت .بنابراین به
عنوان یک سناریو مطلوب انتخاب شده ا ست .سناریو دوم :ایجاد محیط م شترک و یک سان بودن شرایط :این سناریو
اعتماد عمومی را به میزان 30درصد و رضایتمندی را به اندازه 20درصد افزایش میدهد .بنابراین به عنوان یک سناریو
جذاب انتخاب شده است .سناریو سوم :افزایش ارائه خدمات عمومی به صورت رایگان :این سناریو اعتماد عمومی و
ر ضایتمندی را کمی (10در صد) افزایش می دهد .بنابراین به عنوان یک سناریو متو سط انتخاب شده ا ست .سناریوی
چهارم :کاهش بوروکرا سی در ارائه خدمات عمومی :این سناریو بر اکثر متغیرهای مدل تاثیر چندانی ندارد .بنابراین به
عنوان یک سناریو ضعیف انتخاب شده است .سناریوی پنجم :کاهش البیگری در ارائه خدمات عمومی :این سناریو
عالوه بر افزایش اعتماد عمومی به میزان 15درصد ،رضایتمندی ارباب رجوع را نیز 15درصد افزایش میدهد .بنابراین
به عنوان یک سناریو مطلوب انتخاب شده ا ست .سناریوی ش شم :افزایش همزمان متغیرهای شفافیت و پا سخگویی
عمومی :این سناریو هم ر ضایتمندی و هم اعتماد عمومی را تا  %40افزایش میدهد .بنابراین به عنوان دومین سناریو
جذاب انتخاب شده ا ست .سناریو هفتم :افزایش تکریم ارباب رجوع در سازمان های حاکمیتی :این سناریو عالوه بر
اعتماد عمومی ،رضتتایتمندی ارباب رجوع را نیز  %10افزایش میدهد .بنابراین به عنوان یک ستتناریو متوستتط انتخاب
شده ا ست .سناریو ه شتم :افزایش شفافیت در ارائه خدمات عمومی :این سناریو اعتماد عمومی را تا 20در صد و
رضایتمندی را تا 15درصد افزایش می دهد .بنابراین به عنوان یک سناریو مطلوب انتخاب شده است.

 .5پيشنهاد
اعتماد ،پیوند شهروندان و سازمان های دولتی بوده و مدیریت دولتی اثربخش منبعث از پیوند و اعتماد دو طرفه است.
از این رو اعتماد عمومی بر کیفیت مدیریت دولتی تاثیر زیادی خواهد داشت .این اعتماد یکی از ارزشمندترین سرمایه-
های اجتماعی است که مخدوش شدن آن هزینه بسیار سنگینی بر نظام سیاسی تحمیل خواهد کرد .بر این اساس افول
1

Zeithaml

اعتماد یکی از مسائل محوری در سیاستهای دولتهای امروزی است(راسکیو .)1: 1996 ،در سالهای اخیر در بسیاری
از کشورهای جهان مساله اعتماد ،اعتمادسازی ،احیاء اعتمادعمومی و حفظ آن محور بحث محافل علمی و سیاسی
بوده است .بررسیها نشان می دهد که اعتماد عمومی بسیاری از مردم در بسیاری از کشورهای جهان رو به کاهش
است و این بیاعتمادی شامل دولت ،سازمان های دولتی ،خدمات دولتی و مقامات محلی است(الوانی و دانایی فرد،
.)9 -13 :1380
در ادامه پیشنهادهایی را بر اساس یافتههای تحقیق و پیشنهادهایی برای محقق آتی ارائه شده است:
 با توجه به اینکه ارتباط میان عوامل موثر بر اعتماد عمومی ،ارتباطی پویاست ،مدلی پویا نیز ارائه گردیده است.بنابراین ،سیاستمداران و کارگزاران حکومتی نباید به انتخاب یک روش به منظور بهبود وضعیت اعتماد عمومی اکتفا
کنند.
 افزایش همزمان متغیرهای شفافیت و پاسخگویی عمومی ،بعنوان سناریوی جذاب این پژوهش شناسایی شده استزیرا اعتماد عمومی و رضایتمندی را تا  %40افزایش میدهد .بنابراین پیشنهاد میگردد برای ارتقا و تقویت اعتماد
عمومی به دستگاههای دولتی خدمات عمومی به صورت شفاف ارائه شده و دولت در قابل آنها به مردم پاسخگو باشد.
 ایجاد محیط مشترک و یکسان بودن شرایط به عنوان سناریوی جذاب انتخاب شده است زیرا این سناریو اعتمادعمومی را به میزان 30درصد و رضایتمندی را به اندازه 20درصد افزایش میدهد .کامالً روشن است که مردم از
بیعدالتی رنج برده و خواهان ایجاد شرایط و محیط یکسان برای همه هستند.
 کاهش البی گری در ارائه خدمات عمومی به دلیل اینکه عالوه بر افزایش اعتماد عمومی به میزان 15درصد ورضایتمندی ارباب رجوع را نیز  %15افزایش میدهد به عنوان سناریو مطلوب انتخاب شده است .بنابراین پیشنهاد
میگردد مبارزه با البیگری و حذف گروههای البی از تاثیرگذاری در تصمیمات دولت میتواند از لحاظ روانی تاثیر
خیلی زیادی بر ارتقای اعتماد مردم به سازمانهای دولتی باشد.
 دولت الکترونیک به منزلﺔ یکتی از الگوهتای نوین اداره با افزایش مشارکت شهروندان از طریق فناوری اینترنت،میتواند هم به تحکیم رابطﺔ دولت و شهروندان و همچنین تحکیم نظام پاسخگویی کمک کند(هومبرگ-90 :2008 ،
 .) 88بنابراین ارائه خدمات عمومی الکترونیکی با تاکید بر چند خدمت اصلی دولتی مانند ارائه خدمات عمومی
الکترونیکی تامین اجتماعی و حمل و نقل پیشنهاد میگردد.
 برای افزایش همزمان اعتماد عمومی و سطح رضایتمندی ارباب رجوع ،افزایش همزمان متغیرهای شفافیت وپاسخگویی عمومی پیشنهاد میگردد.
 برای کارآمدی بیشتر خدمات عمومی در راستای ارتقای اعتماد عمومی ،ارائه خدمات عومی رایگان ،منصفانه و برابر،همراه با در نظر گرفتن نوع ارباب رجوع و تکریم و احترام به شان و منزلت آنها پیشنهاد میگردد.
 همانطور که در سناریونویسی مشخص گردد علی رغم اینکه نظریه کاهش بوروکراسی و دیوانساالری در دستگاههایدولتی در تحقیقات زیادی به اثبات رسیده است ولی در این تحقیق سناریو کاهش بوروکراسی از نظام دولتی(سناریو
شماره  )4به عنوان سناریو ضعیف مورد ارزیابی قرار گرفت و این سناریو بر اکثر متغیرهای مدل مانند رضایتمندی و

اعتماد عمومی تاثیر چندانی نداشت .به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میگردد علت این موضوع را مورد تحقیق و بررسی
قرار دهند.
 یکی از متغیرهای تاثیرگذار در رابطه بین مردم و اعتماد عمومی به دولت ،افزایش درک عامه مردم از ماموریتها،فعالیتها و امور دستگاههای دولتی است .باید برای مردم تشریح شود که دولت و سازمانهای دولتی چه کارهایی را
انجام میدهد و چگونه این کارها را انجام میدهند و چگونه انجام این امور بر زندگی آنها تاثیر میگذارد .به محققین
آتی پیشنهاد می گردد نحوه تغییر سوءبرداشتها را نسبت به دولت و افزایش مشارکت همگان را در فرایند سیاسی مورد
بررسی و پژوهش قرار دهند.
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Abstract:
Siavash rashidi1& Nasrin jazani 2&mohammad mobini3
The purpose of this study is to design an optimal model of public trust in Iranian government
organizations with emphasis on the type of organization and the type of client. The purpose of
exploratory research is the type of basic research and field research method. Data collection tools were
questionnaires and interviews using snowball sampling method with the participation of 9 experts. First,
the theory of public trust is used using the Delphi method, and then the obtained theory is tested with
the system dynamics approach. After identifying the key variables of public trust and the causal and
mathematical relationships between these variables, this system was simulated in Wensim software and
eight different scenarios of increasing public trust were examined. Findings showed that public services
(free, quality, equal, transparent and responsive) affect public trust by affecting the level of citizen
satisfaction, and the type of organization and type of client impact rate They moderate satisfaction with
public trust. With the simultaneous increase of transparency in the provision of public services and
government accountability over the past eight years, as well as the creation of a common environment
and equal conditions, these are two attractive scenarios for promoting public trust and public satisfaction.
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