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 چکیده

بدون اعتماد عمومی . ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است روابط انسانی و زمینههای مهم  اعتماد یکی از جنبه
سهاز موفییهت    اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعهه و زمینهه  . شود افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می

. شهود  نهی  کهاهش هزینهه انجهار کهار مهی      اعتماد منجر به بروز رفتارهای مشارکتی و کاهش تعارض و همچ. ها است دولت
اگر اعتماد شهروندان از بی  برود، . ها بستگی دارد ها در جامعه به میزان اعتماد مردر به ای  سازمان کارکرد اثربخش سازمان

همچنی  بها افهوا اعتمهاد عمهومی،     . شوند های بیشتری مواجه می کارکنان بخش دولتی در انجار دادن وظایفشان با دشواری
کهاهش اعتمهاد شههروندان بهه دولهت و       .گذاری کاهش خواهد یافت مشی شارکت عمور مردر در فرایندهای سیاسی خطم

فظ و حچگونگی  ،های فراروی مدیریت دولتی تری  چالش یکی از اساسی. های جهان امروز است نهادهای دولتی از بحران
اعتمهاد   مهوثر بهر   ای عوامه  زمینهه  حاضر با ههد  شناسهایی   تحییق  .های دولتی است ارتیاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان

: عهواملی نییهر  دهد کهه   نتایج ای  تحییق نشان می. تحلیلی انجار شده است -های دولتی با روش توصیفی عمومی به سازمان
ار اگهر چهه در اختیه    ،هها، صهنعتی شهدن، جهرر و جنایهات و مهدیریت دولتهی نهوی          اعتماد به دولت، اوضاع اقتصاد، رسهانه 

 .دهند های دولتی را شک  می های دولتی نیستند، اما بستر اعتماد عمومی به سازمان سازمان
 اعتماد به دولت، اقتصاد، رسانه، جرر و جنایت، صنعتی شدناعتماد عمومی، : های کلیدی واژه
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 مقدمه
اعتمهاد مبهاد ت را در   . جامعهه اسهت  سهاز مشهارکت و همکهاری میهان اعضهای       های مهم روابط انسانی و زمینه اعتماد یکی از جنبه

در فضای مبتنی بهر اعتمهاد ابزارههایی ماننهد زور و اجبهار بهرای       . بخشد های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرعت می زمینه

یهدا  ها و اعتیاد به درستکاری افزایش پ دهند و در عوض قصد افراد برای بازپرداخت تضمی  دادوستدها کارایی خود را از دست می
ای پررونهق از   دههد و شهبکه   هها افهزایش مهی    بخشد، تمای  افراد را به تعام  و همکاری با گروه اعتماد کار بازار را رونق می. کند می

اعتمههاد یکهی از اهههدا  مهمهی اسههت کهه نخبگههان و    . کنهد  ههای داوللبانههه در ابعهاد مختلههف زنهدگی اجتمههاعی ایجهاد مههی     تجمه  
همچنی  اعتماد یک عام  حیاتی و ضهروری بهرای   (. 252: 1331منوریان و همکاران،)ه آن هستند کنندگان درصدد دستیابی ب اداره

بینهی آینهده    اعتماد باعث افزایش نیم، ثبات و قابلیهت پهیش  (. 33:2313فرد و همکاران،  دانایی)های فردی و سازمانی است  موفییت

هها در جامعهه بهه     عمومی مهم است، زیرا کارکرد اثهربخش سهازمان   به گفته فوکویاما اعتماد(. 112، 1331شفریتز و راس ،)شود  می
انهد اعتمهاد نهوعی     نیهران مهدعی   برخی از صهاح  (. 211:2331تروا و همکاران، )ها بستگی دارد  میزان اعتماد مردر به ای  سازمان

گهر کهه    ای است تسههی   ه پدیدهکند و به مثاب های اجتماعی ایجاد و حفظ می سازوکار انسجار دهنده است که وحدت را در سیستم
اعتماد عام  بسیار مهمی در کارایی و اثربخشی ههر گهروه اجتمهاعی اسهت و همچنهی  در      . شود ها می وری بیشتر سازمان باعث بهره

آید  شمار می همکاری و تعارض، ارضاء نیازها، مشارکت، ارتبالات، استرس و تحلی  رفتگی و قراردادهای اجتماعی عاملی مهم به 
ههای بیشهتری    وقتی اعتماد شهروندان از بی  برود، کارکنان بخش دولتی در انجار دادن وظایفشان با دشهواری (. 4: 1332فرد، دانایی)

همچنههی  بهها افههوا اعتمههاد عمههومی، مشههارکت عمههور مههردر در فراینههدهای سیاسههی    (. 21: 1332فههرد،  دانههایی)شههوند  مواجههه مههی
اگر عامه مردر به نهادههای دولتهی و افهراد منتخه  و منصهوت دولتهی       (. 33: 1112،کاوانف)گذاری کاهش خواهد یافت  مشی خط

هایی که مستلزر ایثار و فداکاری است، همکاری نخواهند کرد  های دشوار، خصوصاً تصمیم اعتماد نداشته باشند، در اجرای تصمیم
 (.35 :1332فرد،  دانایی)

وقای  و رخهدادهای مختلهف وضهعیتی را    . های جهان امروز است ز بحرانکاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی ا
های کارگری، موسسات تجاری و کهارگزاران دولتهی بهه شهدت کهاهش       های جمعی، نهاد بوجود آورده است که المینان به رسانه

اگر مردر (. 213-211: ت1333د،فر الوانی و دانایی)یافته است و نوعی سوءظ  در روابط شهروندان با ای  نهادها بوجود آمده است 

دهد  تاریخ نشان می. گذاری نمود پیدا خواهد کرد مشی تفاوتی نسبت به خط اعتماد باشند، بی ها و مدیران دولتی بی نسبت به سازمان
ده است، های حکومتی منجر ش ها و نهادهای دولتی در گذر زمان به برچیدن بسیاری از نیار که عدر اعتماد مردمی نسبت به سازمان

بنابرای  به علت پیوند تنگاتنگ اعتمهاد مردمهی   . های دولتی با مشروعیت نیار سیاسی گره خورده است رو مشروعیت سازمان از ای 
در ایهران  ( مانند همهه جها  )های دولتی های دولتی با توفیق و اثربخشی نیار سیاسی، تیویت اعتماد عمومی به سازمان نسبت به سازمان

اصه  سهور    14و  1و  3و  2لبق بندهای )در نیار جمهوری اسالمی ایران، شهروندان ضروری است، خصوصا که  نیز امری مهم و 
بایهد توجهه   . های نیار در راستای جذت و مشهارکت حهداکثری مهردر اسهت     از جایگاه رفیعی برخوردارند و سیاست( قانون اساسی

ههای سیاسهی، اقتصهادی و     بهه کمرنهگ شهدن حضورشهان در عرصهه     های دولتی، منجر  داشت که عدر اعتماد شهروندان به سازمان
شود کهه پیامهد آن    اعتمادی به نیار سیاسی می های دولتی موج  تسری بی اجتماعی خواهد شد، زیرا عدر رضایت مردر از سازمان

های انجار شده  بر پژوهش ای مطالعه. المللی خواهد بود های ملی و بی  تفاوتی شهروندان نسبت به همراهی نیار سیاسی در صحنه بی

سرآغاز افوا خهدمات دولتهی،    1133ی دهه. دهد در بسیاری از کشورها اعتماد عمومی به بخش عمومی کاهش یافته است نشان می
شههفریتز و )باشههد  وری، کههاهش کیفیههت خههدمات و کههاهش شهههرت خههدمات دولتههی مههی ههها، کههاهش بهههره یعنههی کههاهش بودجههه

شهفریتز و راسه ،   )، میزان اعتماد در روابط از سطح با  بهه سهطح پهایی  نهزوا کهرده اسهت      13تا  33ی  لی دهه(. 242:1331راس ،
در عرصه اقتصادی و به تب  اداره امور دولتی در دنیا رخ داده است، منجر به ادبیهات جدیهد    1133تحو تی که از دهه (. 111:1331

ایران نیز با چند ساا تهخخیر  . گرایی را حاکم نموده است یتسازی و مدیر در عرصه مدیریت دولتی شده و مفاهیمی چون خصوصی
قهانون اساسهی در جههت تحهوا      44ههای کلهی اصه      به همی  منیور سیاسهت . در مسیر ای  تحو ت با رویکردی متفاوت گار نهاد



ای مهالی و نیهاز بهه تغییهر     از آنجا که تحوا اقتصادی مستلزر تغییر است و ای  تغییر در میط  اجهرا بها فشهاره   . اقتصادی ابالغ گردید
الگوهای رفتار مصرفی مردر همراه است و اجرای موفق، مستلزر همکاری، ایثار و فهداکاری مهردر اسهت لهذا سهطح بها ی اعتمهاد        

ههای    تهری  چهالش   توان ادعا نمود یکی از مههم  برای  اساس می .های دولتی و دولت، بیش از پیش ضرورت دارد عمومی به سازمان

  .های دولتی است یریت دولتی، میوله چگونگی حفظ و ارتیاء اعتماد عمومی نسبت به سازمانروی مد فرا

 :مفهوم اعتماد و اعتماد عمومیـ  

الهوانی و  )خیرخهواهی  ( ت      معتبهر بهودن و قابه  قبهوا بهودن      ( الف: باشد مفهور اعتماد دارای دو بخش مجزا می ،به اعتیاد بیگ 
لله  باشهند ایه  حالهت      اگر ای  افراد صرفاً منفعهت . مان را در نیر بگیرند کنیم تا مناف  ما به دیگران اعتماد می .(3 :1335همکاران، 

به زعم مارچ . کند اعتماد مفهومی پیدا نمی ،گیرد؛ لذا اگر لر  مورد اعتماد فیط نف  شخصی خود را ببیند نسبت به آنها شک  نمی
سهازد،   تخطی از ای  انتیارات، اعتماد را مخدوش می. که اعتماد بر نوعی انتیار استوار است و الس ، ایده محوری اعتماد ای  است

کنهد و در نتیجهه    شهود کهه بهدگمانی بهروز مهی      اعتمهادی وقتهی ایجهاد مهی     بی به اعتیاد ذاکر. کند اعتمادی ایجاد نمی اما ضرورتاً بی
 1333فهرد،   الهوانی و دانهایی  )شهود    ً به دیگر مباد ت تعمیم داده میتوجهی به برخی از انتیارت در یک مبادله دو لرفه، احتما بی
تواند بر مبنای اقدار مورد انتیار لر  دیگهر،   توان اعتماد را نوعی انتیار نتایج مثبت دانست که یک لر  می بنابرای  می. (3 :الف

 :رود زیرا تعریف کاملی به شمار می ای  تعریف،. در یک تعام  که مشخصه اصلی آن عدر المینان است، دریافت نماید

 .گیرد در محیطی که عدر المینان وجود دارد، شک  می( الف
 .بیانگر نوعی انتیار است که امکان تخطی از آن وجود دارد( ت
 .خورد میزانی از اعتماد به لور مستییم به میزانی از انتیارت، پیوند می( ج
 .مستلزر دو یا چند لر  است( د

 (3 :1335الوانی و همکاران، . )شود، نه نتایج منفی مطلوت مرتبط میبه نتایج ( ه
شههبازی  )بر همی  اساس، اعتماد عمومی نیز باور مردر نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتیار دارند از دولت ببینند 

عامهه مهردر انتیهار دارنهد میامهات و       آیهد بهدی  معنهی اسهت کهه      وقتی سخ  از اعتماد عمومی به میان می. (51 :1311و همکاران، 
های دولتی با اقدامات خود در تعام  با عامه که در ای  تعام  نوعی عدر المینهان و عهدر شهناخت از نحهوه انجهار       کارکنان سازمان
ر از دریافهت  اعتماد عمومی یعنی انتیار عمهو  ،به عبارت دیگر. های دولتی وجود دارد، به انتیارات آنها پاسخ دهند امور در سازمان

هها و سهطو     لذا اعتماد به عنوان مبنایی بهرای نیهم اجتمهاعی در رشهته    . هایشان از لر  متولیان امور عمومی مثبت پاسخ به خواسته
های سازمان دولتهی در مهدیریت دولتهی اسهت      های دولت و نیریه یلی مختلف راه یافته است و یکی از محورهای اصلی نیریهصتح
 .(1 :الف1333د، فر الوانی و دانایی)

اعتماد . های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه رصد کرد توان آن را در عرصه شناختی داشته و می اعتماد عمومی ماهیتی جامعه

عمومی حاص  باور افراد به توانمندی آنان در اثرگذاری بر فراگرد توسعه سیاسی و تصهور آنهان از مراته  پاسهخگویی و حسهات      
 .(253 :1331منوریان و همکاران، )دهی دولت است  پس

 :ابعاد اعتماد عمومیـ  

 :اند را در سه شک  مورد بحث قرار داده  ، اعتمادیبرخی از محیی

سازد و موج  تیویهت ایه     نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتار و اعماا ما را متخثر می :اعتمادبنیادین(الف

ون، اعتماد بنیهادی   سبه اعتیاد اریک. گذارد جهان قاب  اعتماد هستند و بر استمرار و ثبات آن صحه می گردد که افراد و امور فکر می
سازد که آنتونی گیدنز از آن  اعتماد بنیادی ما را به مفهومی رهنمون می. گیرد شک  می( شیرخوارگی)انسان در مراح  اولیه زندگی



المینهانی اسهت کهه اغله  موجهودات انسهانی از        ،شهناختی  منیور از امنیت هسهتی کند و  تحت عنوان امنیت هستی شناختی یاد می
چه مهم است پاسخگویی به سوا تی از ایه    آن .های اجتماعی و مادی الرا  خود دارند ی و استمرار هویت خود و محیطگپیوست

ر؟ بنابرای  به اعتیهاد گیهدنز منشهاء امنیهت در     ز بودروآیا واقعاً م  وجود دارر؟ آیا م  امروز همان کسی هستم که دی: باشد قبی  می

ها، در تجربیات دوران کودکی نهفته است و عام  اصلی آن برای اکثریهت افهراد و در تمهامی جوامه  مهادر       افراد بالغ در همه زمان
 .(14 :1333امیر کافی، )باشد  می

ای  . دهد چهره خود را نشان می به وابط چهرهاعتماد بی  شخصی شک  دیگری از اعتماد است که در ر:اعتمادبینشخصی(ب

اعتمهاد  . شهود  سازد و با کاست  از حالت دفاعی، بسیاری از تعامالت موثر را موج  مهی  موان  ارتبالی را مرتف  می ،شک  از اعتماد
رگر، معلهم و  ای از تعامالت میان دوستان، همکاران و همچنهی  اعتمهاد میهان ر هیس و کارمنهد، سرپرسهت و کها        بی  شخصی حوزه

کننهده و   در ای  نوع اعتماد حداق  دو نفر حضور دارنهد؛ اعتمهاد  . گیرد می بر را در. ..، فروشنده و مشتری، پزشک و بیمار ودشاگر
هها را بهه دو دسهته کلهی      تهوان آن  های متفاوتی از خود نشان دهد که می تواند واکنش در ای  رابطه اعتماد شونده می. اعتماد شونده

های مثبت بیشتر از  کند که احتماا انجار واکنش بنابرای  هنگامی فرد اعتماد می. های مثبت های منفی و واکنش واکنش: ودتیسیم نم
دهد که در ایجاد اعتماد بهی  شخصهی، روابهط اجتمهاعی نیهش       در واق  در ای  عم  اعتماد کننده نشان می. های منفی باشد واکنش

. شهود  یابد و تیویت می کند، توسعه می اد بی  شخصی در روابط و تعامالت اجتماعی معنا پیدا میدر واق  اعتم. نماید اساسی ایفا می
شود و تولید و بازتولید احساسات مثبت نیز در روابط  احساسات مثبت ایجاد میگران،  به لور کلی در روابط و مباد ت میان کنش

گران در کنهار یکهدیگر احسهاس     در چنی  شرایطی کنش. کند ایجاد می( روابط قوی عالفی)همبستگی اجتماعی گران،  میان کنش
گهران در چنهی  شهرایطی تنهها بهه فکهر منهاف          کهنش . درک همبستگی و امنیت، تعهد بیشتر به رابطه را در پهی دارد . کنند امنیت می

موجه  تیویهت امنیهت، تعههد و      ای  احساس دگرخهواهی خهود  . دهند خودشان نیستند بلکه رفاه سایری  را نیز مورد توجه قرار می
و همچنهی  میهزان و   ( ابهزاری یها اظههاری بهودن    )پس کیفیت و نوع رابطه اجتماعی . شود می...( عزت، احترار و)میبولیت اجتماعی 

شود در ایجاد و تیویت اعتماد بی  شخصهی تهاثیر بهه سهزایی      گستره روابط اجتماعی که از آن تحت عنوان سرمایه اجتماعی یاد می

 .(21-33 :1313خانباشی، ) دارد

توان داشت  حس  ظ  نسبت به افراد جامعه، جدای از تعلق آنان به  یم یافته را میماعتماد عار یا تع:یمیافتهماعتمادعامیاتع(ج

 :تعریف فوق بیانگر چند نکته اساسی است. ای تعریف نمود های قومی و قبیله گروه
 . شود سازند محدود نمی چهره برقرار می به ی که با هم تعام  دارند و روابط چهرهاعتماد تعمیم یافته فیط به افراد( 1
 . گیرد توانند تعام  داشته باشند دربر می ای از کسانی را که با ما تعام  دارند یا بالیوه می اعتماد تعمیم یافته حوزه( 2
 . یابد رمی نوردد و در سطح ملی گسترش مییم یافته مرزهای خانوادگی، همسایگی، قومی و محلی را دماعتماد تع( 3
به ای  . شود های مدرن یا دولت ه ملت مطر  می گیری دولت ای نسبتاً جدید است که همراه با شک  اعتماد تعمیم یافته پدیده( 4

تشهکی    هها شههروندی اسهت کهه جوامه  پیچیهده و مهدرن امهروزی را         ترتی  اعتماد تعمیم یافته  زمه همکاری و مشارکت میلیون
 .(13: 1333امیرکافی، )دهند  می

 : ای مرتبط با آن عوامل زمینهو های دولتی  به سازمان اعتماد عمومی ـ  

، پاسخگویی عمهومی  :دسته اوا عواملی نییر. توان به دو دسته تیسیم نمود های دولتی را می عوام  موثر بر اعتماد عمومی به سازمان
تصهویر ذهنهی   کهه   عهدالت  و رعایهت اخالقیهات   ،شهفافیت  ،سهالمت اداری  ،کیفیت خدمات ،امکان مشارکت عمور در تصمیمات

ای هسهتند   دسته دور عوام  زمینهه . های دولتی هستند و مستییم در اختیار سازمان دنده از یک سازمان دولتی را شک  می شهروندان
 :شود تری  ای  عوام  اشاره می ذی  به برخی از مهمدر . دهند که اعتماد عمومی به  سازمان دولتی را تحت الشعاع خود قرار می



 اعتماد به دولت  ( الف

شود، یعنی چون مردر به دولت اعتماد ندارند،  های دولتی می اعتمادی به سازمان اعتمادی نسبت به دولت منجر به بی گاهی اوقات بی
نگهرش   ،شهروندان به دولت بهه عنهوان یهک کلیهت     دریافت که( 1114)گودس  . های خدمات عمومی نیز اعتماد ندارند به سازمان
گیری کردنهد کهه نهوعی مهرض بهدبینی خها  نسهبت بهه دولهت و           بر اساس تحییق خود نتیجه( 1111)نیوت  ونوریس. منفی دارند
نهه بهه علهت     .سهازد  نگهر مهی   ههای دولتهی منفهی    اعتمادی، مردر را نسبت به سازمان بنابرای  فرهنگ پدیده بی. ها وجود دارد سیاست

اعتمهادی شههروندان بهه     گیری کرد کهه بهی   توان نتیجه پس می ،اند ها دولتی که، ای  سازمان ها، بلکه به علت ای  عملکرد ای  سازمان
مردر به دولت اعتماد ندارند چهون نیهار خهدمات عمهومی     : اوا .دولت با اعتماد به نیار خدمات عمومی به دو صورت ارتباط دارد

لذا با فرض رضایت شهروندان  ،جامعه است اعتمادی در اعتمادی به دولت ناشی از وجود فرهنگ بی بی: دور .اردعملکرد خوبی ند
 1332دانهایی فهرد،   )کنهد   های دولتهی را تعهدی  مهی    اعتمادی به دولت، اعتماد عمومی نسبت به سازمان از نیار خدمات عمومی، بی

:22-25). 

 اقتصاد  (ب

کنند که نیار اقتصادی در حالت کلی از وضعیت مساعدی  های دولتی اعتماد می دهای حکومتی و سازمانشهروندان تا زمانی به نها

ها و نحهوه عملکهرد دولهت مهرتبط      مردر خواسته یا ناخواسته شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد ملی را با میزان قابلیت. برخوردار باشد
 ،شهود  ای برقهرار مهی   زمینه مؤثر دانست اما در ذه  مردر عمهدتاً چنهی  رابطهه   توان صرفاً یک عام  را در ای   اگرچه نمی. سازند می
 .رود لور لبیعی مجموعه دولت یکی از عوام  بسیار مهم مؤثر بر وضعیت کلی اقتصاد کشور به شمار می که به چرا

در . منفهی یها معکهوس دارد    لیستاک و ویبرگ عییده دارند که سطح المینان به دولت با میزان بیکاری در اروپای غربی رابطهه 

ههای در حهاا توسهعه و در میهان آن دسهته از       کهه دسهت کهم در دموکراسهی     گهر آن اسهت   نتایج بدست آمده بیهان  ،تحییق دیگری
کهاتربرگ و مورنهو   . کنند، سطو  اعتمهاد بها تر اسهت    دهندگانی که اوضاع اقتصادی جامعه یا خودشان را خوت ارزیابی می پاسخ

تر دریافتند که میزان رضایت مهالی افهراد بهه لهور مثبهت و تها حهد         های نوظهور و قدیمی یسه تحلیلی دموکراسینیز در میا( 2335)
بینی کننده قوی بهرای عنصهر اعتمهاد     تواند یک پیش باید توجه داشت که اگرچه اقتصاد می. رابطه داردها  زیادی با سطح اعتماد آن

 .(33-32: 1313خانباشی، )می نیز نباید غفلت شود عمومی باشد اما از دیگر عناصر عملکردهای عمو

 ها  رسانه (ج

ها ناصحیح،  شوند، میزانی که گزارش رسانه های متولیان امور عمومی آگاه می ها نسبت به دولت و فعالیت بیشتر مردر از لریق رسانه

. شهوند  ت ناکهافی مطله  مهی   رصهو  ههای دولهت بهه    نسهبت بهه اقهدامات و سسهتی    ر گمراه کننده، ناکام  و یها نامنسهجم اسهت، مهرد    
اند زیرا معتیدند یکی از نهادهای کلیهدی در مهورد شهک      اعتمادی مردر به دولت تخکید کرده ها در بی نیران بر نیش رسانه صاح 

ن ها تصویر خوبی از جها چون رسانه ،ها هستند های دولتی، رسانه شهروندان نسبت به دولت و سازمان یها دهی ارتبالات و برداشت
ههای منفهی، برداشهت     کنند و با تمرکز بر جنبهه  ها نوعی انتیارات غیر واق  بینانه خلق می دهند و دیگر آن که رسانه نمیارا ه واقعی 

آفرینهی   ههای دولتهی بهه علهت نیهش      از ای  رو گاهی اوقات بی اعتمادی نسبت به دولت و سازمان. دهند افراد را تحت تخثیر قرار می
 . (22-23 :1332فرد،  دانایی) های جمعی است رسانه

 شدن  صنعتی (د

به میزان سرمایه اجتماعی، اعتمهاد و    شویم مینیران معتیدند که هر اندازه به مرحله صنعتی و فراصنعتی بیشتر وارد  برخی از صاح 
همبستگی منفی شدید بی  پکستون در تحیییات خود به (. 131: 1331کتابی و همکاران، )هنجارهای غیر رسمی بیشتری نیاز داریم 



 هنجارگسهیختگی اجتمهاعی، از  : از توان بیهان کهرد عبارتنهد    د یلی را که برای ای  همبستگی منفی می. برد شدن و اعتماد پی صنعتی
  .(232 :1332نژاد،  پور و پیران قلی)شود  اعتمادی می بیگانگی، و همچنی  کمبود تعلق اجتماعی که منجر به بی  خود

 نایت جرم و ج (هـ

، عملکهرد دولهت، توانمندسهازی    (بزرگتری  موسسه مطالعات تطبییی آسهیا ) بارومتر آسیا 2331و  2334و  2333بر اساس مطالعات 
. های مرتبط با اعتماد عمومی به دولت در ژاپ  و کره جنوبی هستند شهروندان و رضایت شهروندان با ابراز و تصریح عیاید، ارزش

سیاسی، کیفیهت خهدمات عمهومی، جهرر و جنایهت و       دهد که عملکرد دولت در اقتصاد، کنترا فساد ان میهای ای  مطالعه نش یافته
. (331 :2313کهیم،  )توجه به شهروندان، به میزان قاب  توجهی با اعتماد عمومی گسترده به دولت ژاپ  و کره جنوبی مهرتبط اسهت   

شود و در فضای ناام  اعتماد کاهش  و به تب  آن ابعاد دیگهر   می وقوع جرا م و جنایات در جامعه موج  احساس ناامنی شهروندان
 (.111: 1331کتابی و همکاران، )نیار اجتماعی به مخالره خواهد افتاد

 مدیریت دولتی نوین و اعتماد عمومی (و

خصوصی در بخهش  های مدیریتی بخش  ها و روش گرایی که بر بکارگیری ارزش در جهان امروز، مدیریت دولتی نوی  یا مدیریت
سازی، پیمانکاری، کاهش  دولتی د لت دارد، پارادایم غال  و مد رایج بوده و در اکثر کشورهای جهان، مفاهیمی چون خصوصی

مدیریت دولتی نوی  صرفاً تحت تسهلط   .(53 :1333وارث، )گفتمان غال  در عرصه عمومی است ... گرایی و اندازه دولت، مشتری
رد؛ منجهر بهه تضهعیف    یه گ هایی چون عدالت، نماینهدگی و مشهارکت را نادیهده مهی     جویی بوده و ارزش ههای کارایی و صرف ارزش

کنهد؛ از   گردد؛ تهدیدی برای دموکراسهی بهوده و کنتهرا دموکراتیهک نهادههای حکهومتی را تضهعیف مهی         پاسخگویی سیاسی می
اعتمهاد عمهومی    شهده و ابری و فسهاد در جامعهه   همچنهی  موجه  افهزایش نهابر     ،دههد  را افهزایش مهی   کاری پنهانشفافیت کاسته و 

 . (13 :1333وارث، )دهد  شهروندان به دولت و اعتماد شهروندان به یکدیگر را کاهش می



 نتیجه گیری 

بهدون اعتمهاد عمهومی افهراد     . ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است های مهم روابط انسانی و زمینه اعتماد یکی از جنبه
. هها اسهت   ساز موفییت دولت اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینه. شود یکدیگر، جامعه تجزیه مینسبت به 

افوا اعتماد به نهادهای دولتهی عهالوه بهر    . ها بستگی دارد ها در جامعه به میزان اعتماد مردر به ای  سازمان کارکرد اثر بخش سازمان
مهواردی کهه نیهاز بهه      خصهو   هبه )هها   مشهی    گذاری، اجرای خط مشی فرایندهای سیاسی خط کاهش مشارکت عمور شهروندان در

کهاهش اعتمهاد شههروندان بهه دولهت و       .را با مشک  مواجه خواههد نمهود   ( پشتیبانی، همراهی و همکاری اثربخش شهروندان دارد
های  ، از چالشهای دولتی عمومی نسبت به سازمان فظ و ارتیاء اعتمادحچگونگی  بوده وهای جهان امروز  نهادهای دولتی از بحران
توان به دو  های دولتی را می دهد که عوام  موثر بر اعتماد عمومی به سازمان نتایج ای  تحییق نشان می. است اساسی مدیریت دولتی

سهالمت   ،دماتکیفیهت خه   ،امکهان مشهارکت عمهور در تصهمیمات    ، پاسخگویی عمومی :دسته اوا عواملی نییر. دسته تیسیم نمود
و مستییم در اختیار  دنده از یک سازمان دولتی را شک  می شهروندانتصویر ذهنی که  عدالت و رعایت اخالقیات ،شفافیت ،اداری
 . دهند ای هستند که اعتماد عمومی به  سازمان دولتی را تحت الشعاع خود قرار می دسته دور عوام  زمینه. های دولتی هستند سازمان

ههای دولتهی    اعتمادی به سهازمان  اعتمادی نسبت به دولت منجر به بی اوقات بی گاهی. عوام ، اعتماد به دولت است یکی از ای 

شههروندان از عملکهرد    : ، ای  نگرش منفی دو دلیه  دارد، اوا شهروندان به دولت به عنوان یک کلیت نگرش منفی دارند ،شود می
بنابرای  دولهت   .جامعه است اعتمادی در اعتمادی به دولت ناشی از وجود فرهنگ بی بی: دور رضایت ندارند،نیار خدمات عمومی 

وقفه و مستمر در جهت افزایش کمی و کیفی خدمات عمومی و جله  رضهایت مهردر،     بایست با تالش بی های دولتی می و سازمان
 . دنی  کنهای دولتی را تعد سازمان  نسبت بهاعتمادی  ضم  رف  دلی  اوا،  تا حدی فرهنگ بی

مهار بیکاری و رکود و تورر و همچنهی   . توان به اوضاع اقتصادی اشاره نمود ای موثر بر اعتماد عمومی می از دیگر عوام  زمینه
ههای   هها در برنامهه   بهبود وضعیت معیشتی مردر، نیش حیاتی در اعتماد عمومی دارد، بهه عبهارتی اعتمهاد عمهومی بهه توفیهق دولهت       

 .است اقتصادی پیوند خورده
هها   های دولتی، رسانه شهروندان نسبت به دولت و سازمان یها دهی ارتبالات و برداشت یکی از نهادهای کلیدی در مورد شک 

کنند  بینانه خلق می ها نوعی انتیارات غیر واق  دهند و دیگر آن که رسانه نمی ارا ه ها تصویر خوبی از جهان واقعی هستند چون رسانه

اعتمهادی نسهبت بهه دولهت و      از ای  رو گهاهی اوقهات بهی   . دهند های منفی، برداشت افراد را تحت تخثیر قرار می جنبهو با تمرکز بر 
با توجه به عناد آشکار نیار سلطه با نیار میدس جمهوری اسهالمی  . های جمعی است آفرینی رسانه های دولتی به علت نیش سازمان

طه با هد  جدایی انداخت  بی  مردر و نیار، نسبت به ایجاد بدبینی و ارا ه تصویر منفهی  های خارجی وابسته به نیار سل ایران، رسانه
های داخلی در ای  برهه حساس بایهد دقهت نماینهد کهه در ایفهای       رسانه. اند از ارکان تا عملکرد نیار، از هیچ کوششی دریغ ننموده

نمهایی و   ، از سهیاه (ههای دولتهی   ی بهر دولهت و سهازمان   رسهانی درسهت و فهراهم نمهودن زمینهه نیهارت عمهوم        الهالع ) رسالت خود 
 . آوردها نیز بپردازند های انتیادی سازنده، به معرفی خدمات و دست نمایی مسا   و مشکالت پرهیز نموده و در کنار تحلی  بزرگ

 بهی  صهنعتی شهدن و اعتمهاد     دههد  نشهان مهی  تحیییهات   .ای موثر بر اعتماد عمهومی اسهت   صنعتی شدن نیز یکی از عوام  زمینه
گسیختگی اجتماعی، از خود بیگهانگی، و همچنهی  کمبهود تعلهق      هنجارتوان در  وجود دارد و عل  آن را می همبستگی منفی شدید

هها بحهران هویهت را در پهی خواههد       ای  آسی . ، که همگی تبعات حرکت از جامعه سنتی به صنعتی هستند جستجو نموداجتماعی
های اسالمی ایرانهی راه حه  ایه  مسهئله اسهت،       های تولید و خدمات با تاکید بر ارزش نیامات اداری در بخش بومی سازی. داشت

 .گردد بدی  منیور ضرورت تحوا در علور انسانی بیش از پیش آشکار می
  احسهاس نهاامنی   وقوع جرا م و جنایات در جامعهه موجه  .  احساس ناامنی ناشی از وقوع جرا م و جنایات بر اعتماد  تاثیر دارد

ها انتیار ایجاد امنیت از لریق پیشهگیری   شهروندان از دولت. یابد شود و در فضای ناام  اعتماد شهروندان کاهش می شهروندان می

های دولتی را در پیشگیری و میابله بها جهرا م و جنایهات موفهق      اگر شهروندان دولت و سازمان. و برخورد قال  با مجرمی  را دارند



بنابرای  برای ارتیها اعتمهاد عمهومی، بازدارنهدگی از     . های دولتی کاهش خواهد یافت نکنند، اعتماد آنها به دولت و سازمان ارزیابی
 .  لریق تدابیر پیشگیرانه و همچنی  قالعیت و جدیت و سرعت در برخورد با مجرمی  و جنایت کاران، جنبه حیاتی دارد

مدیریت دولتی نوی  کهه بهر   امروزه . توان به مدیریت دولتی نوی  اشاره نمود عمومی میای موثر بر اعتماد  از دیگر عوام  زمینه

های مدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی د لت دارد، پارادایم غال  و مد رایج بهوده و در اکثهر    ها و روش بکارگیری ارزش
گفتمهان غاله  در عرصهه    ... گرایهی و  تریسازی، پیمانکاری، کاهش اندازه دولهت، مشه   کشورهای جهان، مفاهیمی چون خصوصی

، مشهارکت  نمایندگی وو  هایی چون عدالت ارزش بر را جویی کارایی و صرفه نییر ییها ارزشمدیریت دولتی نوی  . عمومی است
 ،دههد  کهاری را افهزایش مهی    کند؛ از شفافیت کاسته و پنهان نهادهای حکومتی را تضعیف می و پاسخگویی سیاسیارجحیت داده و 

شود؛ اعتماد عمومی شهروندان به دولت و اعتمهاد شههروندان بهه یکهدیگر را      همچنی  موج  افزایش نابرابری و فساد در جامعه می
هها را   دهد ولی در میاب  موجبات تضعیف حکومهت  ها را کاهش می های دولت مدیریت دولتی نوی   اگرچه هزینه. دهد کاهش می

ههای کلهی    در راسهتای اجهرای سیاسهت   . نماید یت شرکتی به جای حاکمیت دولتی را مهیا میفراهم نموده و زمینه جایگزینی حاکم
قانون اساسی، باید دقت شود که توازن بی  سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، حفظ شهود و از غلبهه بخهش خصوصهی      44اص  

 . پرهیز شود

یابد که پیامد آن مشارکت حهداکثری   ای دولتی ارتیا میه ای یاد شده، اعتماد عمومی به سازمان با مدیریت صحیح عوام  زمینه
باشد که منجر به دستیابی به اهدا  با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و در نهایت، پیشهرفت کشهور    ها می شهروندان و حمایت از برنامه

 .خواهد شد
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