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نسبت شفافیت سیاسی و اعتماد سیاسی
عباسعلی رهبر1

سارا قنبرپور2
چکیده
یکی ازاساااساایترین چالشهای فراروی مدیریت دولتی مقوله چگونگی حفظ و ارتقای
اعتماد سااساساای نساابت به سااازمانهای دولتی و حکومتی اساات شاافافست به عنوان یکی
ازشااا های حکمرانی وب میتواند یکی ازروشهایی باشااد که مسااالو ن حکومتی در
ر سسدن به اعتماد سسا سی باید مورد توجه قرار دهند ولی توجه به ن سبت بسن این دو مقوله
یعنی شفافست سساسی و اعتماد سساسی مورد غفلت مسالو ن قرار گرفته است .نظریه زتومکا
با رویکرد نهادی ود پنج علت ساااا تاری برای تولسد اعتماد و ظهور فرهنگ اعتماد ب سان
کرده اساات که عبارا اساات از:انسااماه هنماری پایداری نظم شاافافست سااساساای انس و
آشاانایی پاساایگویی سااازمانها در قبال مرده سااومسن علت سااا تاری ازنظر زتومکا یعنی
شفافست سسا سی که آنرا عامل و زمسنهای سا تاری برای ایماد اعتماد بسان میکند که در
این مقاله مورد توجه است این مقاله با استفاده از روش توصسفی و تحلسلی و روش فراترکسب
با اسااتفاده ازکتابها و مقا ا و قوانسن و با اسااتفاده از منابع کتابیانهای و تمزیه و تحلسل
آنها در صدد پی بردن به ن سبت شفافست سسا سی و اعتماد سسا سی میبا شد بنابراین سؤال
ا صلی این مقاله عبارا ا ست از:بسن شفافست سسا سی و اعتماد سسا سی چه ن سبتی وجود
دارد؟نتایج حاصاال از پژوهش حاضاار به رابطهی مسااتقسم و تنگاتنگ و متقابل این دو مؤلفه
اشاره دارد که به دلسل عده وجود شفافست درعرصهی سساست و حکمرانی و عده دسترسی
به جریان آزاد اطالعاا از منا صب حکومتی بهسنگی سس ستم حکومت و کارآمدی حاکمست
تضااعسش شااده و در نتسمه تعامل و مشااارکت سااساساای و اعتماد سااساساای مرده نساابت به
حکومتها تنزل مییابد
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واژگان کلیدی :اعتماد سسا سی شفافست سسا سی حکمرانی وب فراترکسب
بهسنگی سسستم کارآمدی مشارکت سساسی
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مقدمه
پس از ج نگ ج هانی دوه کشاااور های غربی در پی ترمسم رابی ها و توسااا عه
کشااورهای آسااسب دیده از جنگ بر آمدند در این زمسنه سااه رهسافت مطر :شااد:
ره سا فت دو لت بزرگ ره سا فت دو لت کو چک الگوی حکمرانی وب برای اع مال
حکمرانی وب نهادهای بسنالمللی شا هایی را مطر :کردند هر اندازه کشوری به
این شااا ها نزدیکتر باشااد توسااعه یافتهتر به حساااب میآید این شااا ها
عبارااند از:پا سخگویی ثباا سسا سی حاکمست قانون م شارکت شفافست کارایی و
اثربیشی اجماع محوری عدالت و انصاف مسالولستپذیری و کنترل فساد از بسن این
شا ها شفافست یک بستر نظارتی است که حس دیده شدن توسط عموه مرده را
به وجود میآورد وقتی این حس به وجود بساید مسالو ن رفتارشان تغسسر میدهند و
کاهش انحرافاا و فساد در عرصهی حکمرانی رخ میدهد پس شفافست سساسی قرار
گرفتن اطالعاا حکومتی و سساسی در ا تسار مرده است که منمر به ایماد اعتماد در
مرده می شود این اعتماد در واقع احساسی است که افراد یک جامعه در مورد رهبران
سساسی ود دارند و کارکرد اثربیش سازمانهای سساسی در جامعه به مسزان اعتماد
مرده به این سااازمانها بسااتگی دارد در واقع اعتماد سااساساای دری عمومی ناظر بر
سساست و ارزیابی مرده از چگونگی انماه وظایش دولت در مقایسه با انتظاراا آنها از
کارآیی دولت ا سااات و دو بعد اعتماد ساااساسااای اعتماد به نهاد دولت و اعتماد به
کارگزاران دولت میباشااد و ادرای شااهروندان از مسزان شاافافست سااازمان و نهادهای
سساسی میتواند موجب تقویت یا تضعسش تصویر ذهنی شهروندان و در نتسمه اعتماد
بس شتر یا کمتر آنها به سازمانهای سسا سی و حکومتی با شد توجه به رابطهی بسن
شفافست سسا سی و اعتماد سسا سی در هر نظاه حکومتی امری مهم و ضروری ا ست
چرا که منمر به همراهی مرده با نظاه سساسی در صحنههای ملی و بسنالمللی واهد
بود در واقع از آنما که مسااالولسن و به طور کلی حاکمست نماینده مرده برای اجرای
احکاه هسااتند شاافافست اطالعاا عمومی برای مرده به عنوان یک حق قانونی تلقی
می شود حکومتها همواره به ارتباط متقابل مرده و حکومت در را ستای ایماد حس
اعتماد تأکسد دا شته و یکی از کانونهای توجه م سالو ن ایماد حس اعتماد سسا سی
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در مرده بوده ا ست که به روشهای میتلش سعی در افزایش آن دا شتهاند بنابراین
هدف اصلی این مقاله کاربردی بوده و در راستای افزایش کار آمدی حکومت میباشد
در مقاله حا ضر با برر سی ن سبت شفافست سسا سی و اعتماد سسا سی در حکومتها به
دنبال آن هستسم که رسسدن به وضعست مطلوب را از طریق رابطه این دو مؤلفه نشان
دهسم بر این اساس دراین مقاله ابتدا چارچوب نظری به طور کامل برر سی می شود و
در قسمت بعد پسشسنه پژوهش بررسی می شود در ادامه شا صه شفافست سساسی و
اعتماد سسا سی و و ضعست این دو مؤلفه برر سی می شود و در نهایت ن سبت بسن این
دو مؤلفه مورد بررسی قرار میگسرد
روش تحقیق
در سااالهای ا سر با رشااد تحقسقاا در حوزههای میتلش علوه و مواجه شاادن
جامعه علمی با انفمار اطالعاا اندیشااامندان در عمل به این نتسمه رساااسدهاند که
اطالع و تساالط بر تمامی ابعاد یک رشااته و بهروز بودن در این زمسنه تا حدود زیادی
امکانپذیر نسساات لذا انماه پژوهش های ترکسبی که عصاااره تحقسقاا انماه شااده در
یک موضااوع ار را به شااسوه نظاه مند و علمی فراروی پژوهشااگران قرار میدهد به
طور روزافزون گسترش یافته است یکی از روشهایی که به منظور بررسی و ترکسب و
آ سسب شنا سی تحقسقاا گذ شته در چند سال گذ شته معرفی شده ا ست فرامطالعه
اساات فرامطالعه یک تمزیه و تحلسل عمسق از کارهای تحقسقاتی انماه شااده در یک
حوزه ار ا ست فرامطالعه به دو بیش فراترکسب و فراتحلسل تق سسم می شود در
سالهای گذشته بسشتر از فراتحلسل ناه برده شده است که نوعی فرامطالعه کمی است
و بر روی نتایج تحقسقاا گذ شته انماه میگردد این فرامطالعه اگر به صورا کسفی و
بر روی مفاهسم مورد اساااتفاده در مطالعاا گذشاااته انماه گسرد به ناه فراسااانتز یا
فراترکسب شنا ته می شود استفاده از روش فراترکسب مشابه فراتحلسل برای یکپارچه
سااازی چندین مطالعه به منظور ایماد یافتههای جامع و تفسااسری اسااتفاده میشااود
(p311–318؛ )Zimmer , 2006در این مقاله با روش فراترکسب تالش کردهایم
مطالعاا تحقسقاا و آمارهای موجود دربارهی شفافست سسا سی و اعتماد سسا سی را
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در حکومتها جمع آوری کرده و با بررساای وضااعست این دو معقوله به نساابت مسان
آنها پی ببریم تحقسقاا پسشسن معمو وضعست شفافست سساسی و اعتماد سساسی را
به صورا جداگانه بررسی کردهاند که در این مقاله با جمعآوری این مطالب با استفاده
از روش فراترکسب درصدد پی بردن به نسبت مسان شفافست سساسی و اعتماد سساسی
هستسم بر این اساس روش فراترکسب روشی است که در سال  1988توسط نوبلست و
هاره ارائه شده ا ست این روش هفت مرحله دارد ( )1988,hare Noblitما نسز در
این تحقسق طبق این هفت مرحله پسش رفتهایم برای روشاان شاادن این روش به بسان
مراحل میپردازیم مرحله اول عنوان تحقسق میباشد عنوان تحقسق «نسبت شفافست
سساسی و اعتماد سساسی در حکومتها میباشد» و با طر :پرسش چه نسبتی مسان
شفافست سسا سی و اعتماد سسا سی وجود دارد؟ در صدد پا سخگویی ه ستسم حسطه
شفافست سساسی و اعتماد سساسی برای تعریش توضسح بسان معسارها و شا صههای
آن راهکارهای افزایش د یل ضعش این شا صهها و بسسار وسسع است ما در این
تحقسق به دنبال ر سسدن به رابطهی این دو شا صه هستسم بنابراین به تدوین سؤال
پژوهش پردا تسم سؤال ا صلی مقاله حا ضر عبارا ا ست از«رابطهی مسان شفافست
سسا سی و اعتماد سسا سی در حکومتها چگونه ا ست؟» مرحله دوه انتیاب مطالعاا
واجد شاارایط برای پاسااخ به سااؤال میباشااد همانطور که گفتسم حوزهی مطالعاا
وساااسعی وجود دارد و ما نسز در تالش هساااتسم همه منابع مقا ا پایان نامه ها و
سایتهای معتبر را ج ست وجو کرده و با مطالعه آنها منابعی که ارتباط م ستقسم با
موضوع دارند و ما را در رسسدن به پاسخ کمک میکنند را در این مقاله به کار ببریم
پس به بررساای جامع ادبساا پژوهش میپردازیم و با شااناسااایی وا گان کلسدی یعنی
شفافست سسا سی اعتماد سسا سی و ضعست شفافست سسا سی در حکومت و ضعست
اعتماد ساااساسااای در حکومت حکمرانی وب کارآمدی و به جسااات و جو در
پایگاه های اطالعاتی معتبر مانند noormags ,sid ,ansaniو و همچنسن منابع
کتابیانهای و نظر سااانمیها و قوانسن موجود در این زمسنه به اطالعاتی دسااات پسدا
کردیم مرحله سوه شنا سایی مفاهسم کلسدی و م ضمون میبا شد با مطالعه منابع
اساااتیراد شاااده و مفاهسم کلسدی که وجود دارد به جزئساا هر یک از مطالعاا
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انتیاب شده تمرکز کردیم و با استفاده از تحلسل مقای سهای بسن مطالعاا به گزینش
بیش های کاربردی مطالعاا در این تحقسق دسااات زدیم پس مرحله ساااوه به کد
گذاری و ارزیابی مطالعاا برای امکان پذیری در نتسمهگسری پردا تسم که از ممموع
اطالعاا مقا ا و یافتههایی که از طریق وا گان کلسدی در ساااایتها و منابع معتبر
کس اب کردیم کداه یک برای پژوهش حاضاار باید حفظ شااود و کداه یک باید حذف
گردد که در واقع نوعی غر بالگری صاااورا گر فت مرح له چ هاره تو جه و بررسااای
مطالعاا با یکدیگر است که تالش کردیم تا با تعسسن ارتباط بسن مطالعاا و استیراد
مفاهسم کلسدی هر یک از مطالعاا و کنار هم گذا شتن آنها مطالبی را ا ستیراد کنسم
که با موضاااوع و ساااؤال پژوهش ما هماهنگ باشاااد پس به بررسااای زمسنه های
پژوهشهای مورد استفاده پردا تسم و زمسنههای هریک را مشی و اقداه به ترکسب
و ویرایش یاف ته ها و تمز یه و تحل سل پردا تسم مرح له پنمم م سان م فاهسم کل سدی
ارتباط برقرار کرده و نوعی مقای سه صورا گسرد مرحله ش شم که از مطالعاا اولسه
یک کل ایماد کردیم از مطالعاا مورد نظر در این زمسنه تعاریش راهکارها عوامل
و ذکر شاااده بود که در مقاله حاضااار و در ادامه به آنها اشااااره واهسم کردو بسان
واهد شد که در را ستای این ا شاراا میتوان ن سبت این دو معقوله را ک شش کرد
مرحلهی هفتم که مرحلهی آ ر میباشااد نتایج تحقسق اساات ودر انتها آنچه که طی
فرآیند تحلسل کسفی به دساات آمده را بدون پسش داوری ارائه کردیم ما در این مقاله
سعی کردیم تماه مراحل را همانگونه که بسان شد طی کنسم تا بتوانسم نتایج تحقسق
را بازگو کنسم مراحل بسان شده در ادامه تحقسق دنبال شده و بسان می شود بنابراین
یافتهها به این شر :میباشد:
چارچوب نظری
برای رسااا سدن به ن تایج این پژوهش به نظر یه ن هادی و رویکرد زتوم کا تأک سد
داریم در نظریه زتومکا به پنج ساااا تاری علت اعتماد برای تولسد و ظهور فره نگ
اعتماد پردا ته شده است اولسن علت سا تاری انسماه هنماری که متضاد آن هرد
و مرد هنماری اسااات هنمارها حساا اجتماعی را آساااانتر منظمتر و پسشبسنی
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پذیرتر میسااازند چون آنها طر:های ثابتی هسااتند که بایدها و نبایدها را در جامعه
مشاای میکنند احساااس امنست و قطعست وجودی شاارایط اعتماد پسشبسنانه را
تقویت میکند عالوه بر آن هنمارهای قابل اجرایی هم وجود دارند که تناساااب و
ارت باط مساااتقسمتری با اعت ماد دار ند که مساااتلزه صااادا قت و فاداری و کنش
متقابل اند دومسن علت ساااا تاری که با اعتماد ارتباط دارد پایداری نظم اجتماعی و
متضاد آن تغسسر بنسادی است اگر شبکه گروهها انممنها و نظاهها نهادها سازمانها
بادواه پایدار و مساااتمر باشاااند میتوانند مرجع محکمی برای زندگی اجتماعی
احساس امنست حمایت و آسایش فراهم کنند سومسن عامل و زمسنه سا تاری اعتماد
مربوط به شاافافست سااازمان اجتماعی و متضاااد آن رازداری و پنهانکاری گسااتردۀ
سازمان است دسترسی به اطالعاا مربوط به عملکرد کارآیی سطو :پسشرفت و نسز
ناکامیها و آ سسب شنا سیهای گروهها انممنها نهادها سازمانها و نظاهها نوعی
احسااااس امنست و پسش بسنی پذیری به وجود میآورد اگر ساااا تار علت وجودی
ا صول فعالست صالحست و نتایج این سازمانها قابل م شاهده با شند آزادانه گزارش
شوند برای نظارا و بازبسنی در د سترس با شند و دری آنها آ سان با شد آنگاه مرده
حاضر واهند بود به گونهای معتمدانه با آنها ارتباط برقرار کنند افزون بر این مرده
دلگره می شوند که توقعاا شان برآورده واهد شد چهارمسن عامل سا تاری انس و
آشاانایی یا متضاااد آن بسگانه بودن محسطی اساات که مرده در آن دساات به کنش
میزنند پنممسن شرط سا تاری مربوط به پاسیگویی سازمان درقبال مرده یا دیگر
نهادها و سازمانهاست که درمقابل این ودسری و مسالولست ناپذیری قرار میگسرد
پاسیگویی نشانهای برای ایماد اعتماد به شمار میآید اگر سازمانی غنی در دسترس
و دارای نهادهایی با کارکرد مناساااب باشاااد که اساااتانداردها را تعسسن کند طر
سااوساسااتفاده کاهش مییابد و نسز تضاامسن و انتظاه رویه افزایش مییابد اگر مرده
زمانی که حقوقشاان توساط ساازمان به رسامست شانا ته نشاده یا تعهداا در برابر
دیگران نا دیده گرفته شااده باشااد در آن صااورا میتوانند در مقاه حل مشااکل به
چنسن نهادهایی متوسل شوند درنتسمه احساس امنست بسشتری واهند کرد (زتومکا
 )223_216 :1384زتومکا صاارفنظر از تشااریح فرهنگ اعتماد و سااا تار مرتبط با
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آن اعتماد را مبتنی بر سه عنصر حسن شهرا کارآمدی و ظواهر نسز میداند حسن
شهرا عبارا ا ست «از ثبت عملکرد کن شگران در دو سطح فردی و نهادی» زتومکا
کارآمدی را اینگونه تعریش میکند« :کارآمدی متوجه کردار واقعی رفتار حال حا ضر
و نتایج به دست آمده فعلی امسن است به عبارا دیگر کارآمدی به عملکرد و وضعست
حال حا ضر فرد و سازمان برمیگردد» من شأ سوه اعتماد از این دیدگاه ظاهر افراد
است داشتن ظاهر مناسب نسز میتواند منبع اعتماد باشد (زتومکا )71 : 1384
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عوامل ساختاری
 1همبستگی هنماری یا متضاد آن آنومی(نا به سامانی)
 2پایداری نظم یا متضاد آن تغسسر بنسادین
 3شفافست سازمان اجتماعی یا رازداری گسترده سازمان
 4انس و آشنایی یا بسگانگی با محسط
 5پاسخگویی به مرده و نهادها و متضاد آن ونسردی و عده مسالولست پذیری

عوامل محسطی
عوامل فردی و زمسنه ای
 1وضعست ظاهری
 2شهرا
 3عملکرد
 4پاسخ گویی
 5محاسباا عقالیی
 6انگسزه

قابلست اعتماد یا
بی اعتمادی

 1موقعست مکانی
 2قواعد فرهنگی
 3اعتمادبه نقشهای
اجتماعی
 4قرارداد قانونی
 5تعلق به عضویت در
گروههای ار
 6دسترسی به منابع
تضمسن کننده
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پیشینهی پژوهش
م وضوع شفافست سساسی و اعتماد سساسی با رویکردهای گوناگون در پژوهشهای
میتلش مورد بررساای قرار گرفته اساات در یک تقسااسمبندی میتوان بسان کرد که
پس شسنه پژوهش در عر صه شفافست به دو بیش نظری (آکادمسک) و عملساتی تق سسم
میشاااود در بیش نظری پژوهش هایی با رویکردهای میتلش حقوقی ساااساسااای
اقت صادی مدیریتی ح سابداری مالی و به بحث شفافست پردا تهاند یکی از منابع
مهم پژوه شی که در حوزه شفافست انماه شده ا ست کتاب " شفافست و پا سخگویی"
ا ست این کتاب به برر سی جایگاه و اهمست شفافست در پارلمان میپردازد این کتاب
با همکاری پارلمان اندونزی و بیش برنامه و تو سعه سازمان ملل تألسش شده ا ست
نساز به ا تسار قرار دادن اطالعاا عمومی به مرده گزارش فعالستهای پارلمان و نقش
آ انس عالی ارزیابی اندونزی در گ سترش شفافست در پارلمان اندونزی اهمست قانون
د ستر سی آزاد به اطالعاا عمومی اهمست شفافست و پا سخگویی پارلمان به عموه
دسترسی به اسناد مالی نمایندگان و گزارش عملکرد آنان و راه حلهایی برای رسسدن
به یک پارلمان شاافاف و پاسااخگو ارائه شااده اساات در این کتاب راههای رسااسدن به
شفافست بسان شده و به نسبت شفافست و اعتماد سساسی نپردا ته و بسشتر در جهت
برر سی ن سبت شفافست و پا سخ گویی میبا شد پژوهش دیگر در این زمسنه با عنوان"
بررسی نقش شفافست در تحقق حکمرانی مطلوب توسط یزدانی زنور در سال "1388
صااورا گرفته اساات که نقش شاافافست در ذیل حکم رانی مطلوب به عنوان بسااتری
م ساعد برای بر ورداری از حقوق ب شر و مکانس سمهای ایماد و تداوه شفافست برر سی
شده است در این پژوهش به نقش اعتماد سساسی اشاره نشده است در پژوهش دیگر
که توسااط صاافسری و نصااسری در سااال 1389صااورا گرفته اساات "شاافافست را از
مهمترین عناصاار نسل به حکمرانی وب" به شاامار میآورند و همچنسن پژوهشااگران
بسان میکنند که از نقشهای مهم شفافست کمک به ارتقای پاسخ گویی است در این
پژوهش به تف صسل جزئساا نحوه تأثسر شفافست در برقراری حکمرانی مطلوب و نقش
آن در ارتقای حقوق بشر بحث شده است در این پژوهش بحث اعتماد سساسی مطر:
نشده است و بسشتر شفافست را در راستای مؤلفهی حکمرانی وب بررسی کرده است
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"کارکردهای پسشااگسرانه شاافافست در سااساساات جنایی" که پژوهش دیگر در زمسنه
شفافست میباشد توسط سارییانی و اکرمی سراب در سال  1392به نقش پسشگسرانه
شااافافست در ساااا تار اداری و بسن کارگزاران حکومت میپردازد وی در مقاله بسان
میکند که شااافافست فرآیندها در امور دولتی و عملکرد ممریان سااابب میگردد که
ارتکاب ف ساد و سوسا ستفاده از موقعست کاهش پسدا کند و از سوی شبهه و شایعاتی
که زمسنه کژروی شااهروندان را فراهم سااازد جلوگسری میکند در این پژوهش تالش
شااده اساات با بررساای مسااتنداا دینی و مبانی نقش شاافافست در کاهش فساااد و
بزهکاری قضایی مشی شود این پژوهش به رابطهی شفافست و کنترل فساد اشاره
دارد و نقش اعتماد را بررساای نکرده اساات پژوهش دیگر با عنوان "اثر شاافافست بر
کنشهای اقتصادی" توسط حصارزاده در سال  1391بسان میدارد که شفافست یکی
از ویژگیهای ا صلی و بارز سسا ست گذاریهای پولی شده ا ست در این پژوهش از
منظری اقتصادی و از منظر سساست گذاری مالی و پولی بحث شفافست را در حوزهی
شاارکتهای مالی و همچنسن بازار ساارمایه بررساای میکند در این تحقسق شاافافست
رویکرد اقت صادی دارد و از جنبه سسا سی برر سی ن شده و به بحث اعتماد سسا سی نسز
اشاااره نشااده اساات در زمسنه اعتماد سااساساای پژوهشاای با عنوان "اعتماد عمومی تا
اعتماد سسا سی" که در سال  1389تو سط زاهدی انماه شده ا ست نتسمه حاکی از
این بود که نحوه عملکرد و مسزان ج لب اعتماد مرده به وساااس لهی بوروکراسااای ها
میتواند معسار یا مالکی برای ارزشگذاری و تعسسن اعتماد ساااساسااای باشاااد در این
پژوهش به طور صاااریح به روش جلب اعتماد مرده به بوروکراسااای ها که میتواند
شفافست با شد یا سر ا شاره ن شده ا ست در پژوهش دیگر که تو سط طالبی در سال
 1387صورا گرفته متغسر وابسته اعتماد سساسی است مسانگسن کلی اعتماد سساسی
در مسان پاسخ گویان  37درصد است و مسانگسن هریک از ابعاد سساسی به ترتسب برای
نظاه ساااساسااای 45/3اعتماد به کنشاااگران ساااساسااای 31/2و اعتماد به نهادهای
سساسی34/6درصد است همچنسن نتایج نشان میدهد که بسن اعتماد سساسی و دین
داری رابطه مثبتی وجود دارد و نظریه رد نهادی بس شتر میتواند اعتماد سسا سی را
تو ضسح دهد این پژوهش توجه غالب ود را بر رابطه اعتماد سسا سی و دین داری در
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ایران گذاشته تا اعتماد سساسی و شفافست در تحقسق دیگری با عنوان"اعتماد سساسی
در پنج کشااور پسشاارفته" عواملی مانند اعتماد به سااسسااتم سااساساای اعتماد به
بروندادهای سسستم اعتماد به دروندادهای سسستم بررسی شده است نتایج حاکی از
آن بود که بس شتر افراد تح صسل کرده ن سبت به سس ستم سسا سی نگاه چندان مثبتی
ندارند و اعتماد سسا سی در مسان ک شورهای میتلش متفاوا ا ست در این پژوهش به
نقش شفافست در کاهش اعتماد سسا سی توجه ن شده و بس شتر شا صهی اعتماد در
مسان تح صسلکردگان مالی بوده ا ست تحقسق دیگری با عنوان"من شأ اعتماد سسا سی
چسسااات؟" عواملی نظسر فرهنگ جامعه پذیری افراد ارزیابی عملکرد دولت ساااطح
تحصسالا و اندازه شهر در آن بررسی شده است نتایج این طور بسان گردید که عوامل
میتلفی همچون عوامل فرهنگی ساااا تار اجتماعی مسزان جامعه پذیری و عملکرد
سااساساای از مقولههای اصاالی در موضااوع اعتماد هسااتند در این پژوهش به نقش
شفافست سساسی در راستای ارتقای اعتماد سساسی توجه نشده است
شفافیت سیاسی
شفافست مفهوه وسسعی است که در بیشهای میتلفی اعمال میگردد شفافست
سااازمانی شاافافست مالی و حسااابداری شاافافست اقداماا و مسااالولستهای دولت
شفافست ا سنادی حق د ستر سی به ا سناد و اطالعاا دولتی پ شتوانه نظری عمسقی
دارد عالوه بر اینکه یکی از حقوق بنسادین بشاری اسات به طوریکه تحقق کامل حق
د ستر سی به اطالعاا بدون وجود شفافست بی معنا ست و برای د ستسابی به این حق
گریزی جز شفافست در یههای میتلش سازمانی وجود ندارد به عبارا دیگر یکی
از جلوههای مهم اصل شفافست دستر سی به اسناد و اطالعاا دولتی ا ست شفافست
در مقابل پنهان و پنهانکاری به کار میرود به عبارا سااااده تر هر چسزی که از دید
عموه پنهان نباشاااد معنای شااافافست را میرسااااند (چمبر ) 23: 2005ساااازمان
بسنالمللی شفافست در تعریش شفافست چنسن میگوید :شفافست ا صلی ا ست که افراد
بتوانند از تصااامسماا اداری معامالا تماری و امور سریهای که زندگی آنها را تحت
تأثسر قرار میدهد نه فقط از اصااال موضاااوع تعداد موضاااوع ها و از شاااسوه های
تصااامسمگسری آنها مطلع گردند؛ بلکه وظسفه و تکلسش مساااتیدمان دولتی و مدیران
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دولتی این اسااات که رفتار آنان قابل ر،یت قابل پسشااابسنی و قابل دری باشاااد
(کریستوفر  )233 :2006شفافست مورد نظر ما در این پژوهش عبارا است از:باز بودن
نحوه کار دا لی ساااازمان دولتی و تصااامسماا آنها برای اشااایار ثالث واه این
ا شیار در آن سازمان باشند و واه نباشند (پاسکوو و وایلنسو  ) 7: 2007شفافست
سااساساای به معنای باز بودن حکومت و دولت اساات زیرا بسشااتر حکومتها ترجسح
میدهند که امورشان را در فا بگذارنند حتی دولتهای دموکراتسک ترجسح میدهند
که بسشاااتر اقداماا ود را دور از چشااام جامعه انماه دهند و برای این کار ود
(پنهانکاری) همواره د یل و توجسهاتی دارند بسشاااتر دولت ها به جای آنکه ود را
ا مان تدار و نگ هداری کن نده اطال عاا بدان ند ود را ما لک اطال عاا رسااامی فر
میکنند ( ) ARTICLE ، 1999: 19-4باز بودن حکومت بدین معنی اسااات
که صاحب من صبان و دولتمردان تمامی ت صمسماا و اقداماا ود را به اطالع مرده
رسااانسده و در مرحلهی قبل از آن نسز بحثها و مذاکراا ود را به صااورا علنی و به
دور از ا تفا و پنهانکاری پسگسرند و همچنسن به بسان مبانی و د یل تصمسماا متیذه
ود بپردازند پس تماه ت صمسماتی که تو سط نهادها و مؤ س سههای عمومی و دولتی
گرفته میشااود منطبق بر قوانسن و مقرراا صااورا گرفته و تمامی اسااناد اطالعاا
مربوط به راحتی دردسااترس شااهروندان قرارگسرد؛ واه آنهایی که از این اقداماا و
تصااامسماا مقاماا و نهادهای دولتی متأثر میشاااوند و واه آنهایی که به عنوان
شاهروند در جامعه مدنی متأثر از این تصامسماا نسساتند پس میتوان به این نتسمه
رسسد که شفافست ود هدف نسست بلکه ابزار و وسسلهای است برای تحقق حکمرانی
وب که از این طریق مدیریت دولتی را پاسیگو نگهداشته و با نشر اطالعاا و عسنی
نمودن اقداماا باعث کاهش فسااااد در نظاه دماا عمومی میگردد(ناعمه 1390
 )11:در علم سساست شفافست به معناى این است که با اطالعاتی که دولت در ا تسار
شهروندان قرار میدهد به آنها امکان مىدهد تا از آنچه دولتها انماه مى دهند آگاه
شاااوند (یزدانى  )30 :1384هدف از شااافافست اجازه دادن به شاااهروندان بازار و
گروهها براى پاساایگو نگه داشااتن در قبال سااساسااتها و عملکردها اساات بنابراین
شفافست را مىتوان به منزله اطالعاتی دان ست که تو سط نهادها منت شر مى شوند و

 // 60فصلنامه علوه بری پایسز 1399شماره 35

ارزیابى این نهادها را آ سانتر و رو شنتر مى سازند ( ضمسری و ن صسری حامد )1389
شفافست یک اصطال :سساسی است که شکل حقوقی نسز به ود گرفته است ( برگ
 )2000شااا فاف ست از یه های میتلفی تشاااک سل شاااده و در زمس نه های میتلش
پسچسدگیهای اصاای پسدا میکند باید بسان کرد که بصااسرا دانش و دسااترساای
عمومی به اطالعاا موجود در سازمانهای عمومی مهمترین عناصر مشیصه شفافست
ه ستند (تومی  )1996یک نظاه اداری و قانونگذاری شفاف نظامی ا ست که امکان
بصااسرا را برای شااهروندان ود فراهم آورد که این امر از طریق دساترساای مرده به
اطالعاا موجود در مؤسااساااا عمومی مسساار میشااود (برگ  )2000پاساایگویی و
شااافافست پایههای زه ا جرای نظارا مرده ساااا رانه هساااتند که بیش دولتی
صاااوصااای و جامعه مدنی را به تمرکز بر نتایج پسگسری اهداف روشااان توساااعه
راهبردهای مؤثر نظارا بر عملکرد و گزارش آن وادار میکنند شااافافست شاااامل
تسهسل دستسابی شهروندان به اطالعاا و دری سازوکارهای تصمسمگسری توسط آنان
است شفافست بیش دولتی با استفاده از استانداردهای واضح و دستسابی به اطالعاا
شروع می شود ( سازمان ملل متحد  )2002آرم سترانگ شفافست را در د ستسابی
بدون مانع شااهروندان به اطالعاا معتبر و مؤثق و به هنگاه از تصاامسماا و عملکرد
بیش دولتی در نظر میگسرد (آرمسااترانگ  )2005طبق تعریش سااازمان شاافافست
بسنالملل:شااافافست عبارا اسااات از آشاااکار بودن مبنای تصااامسماا حکومتی و
سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرا و درآمد که به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد
برای اساااتقرار دولتی کارا و ایماد جامعهای پایدار به کار میرود بر این اسااااس در
مقالهی حاضر این تعاریش از شفافست سساسی مورد توجه است
مبانی شفافیت سیاسی
چند ضرورا مهم توسعه شفافست سساسی که میتوان به آن تأکسد کرد:
 1دموکرا سی و حکمرانی وب :مهمترین و عقالنیترین دلسل برای شفافست آن ا ست
که م شارکت فعال شهروندان را در امور سسا سی و اجتماعی تقویت میکند شفافست
یکی از شروط ا سا سی برای جهتگسری اراده ا شیار ا ست که این اراده برای ایماد
جامعه مرده سااا ر نقش حساتی دارد این مبنای شاافافست بر نظریههای دموکراساای
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م شورتی تکسه دارد که معتقدند شفافست باید شامل طسش و سسعی از ساز و کارهایی
باشد که مشارکت شهروندان در سساستگذاریها از طریق دسترسی مؤثر به روندها و
برآیندهای سسا ستگذاری و اظهار نظر در آنها را ممکن می سازد (ورهوئون : 2000
 )5شفافست به عنوان یکی از عنا صر حکمرانی وب از آن رو اهمست دارد که جلب
عمومی به نظاه حاکم بدون وجود آن امکان پذیر نسسااات در واقع وجود
اعتماد 61
شفافست شرط زه برای ک سب اعتماد عمومی ن سبت به د ستگاه حاکم و شسوه اداره
کشااور اساات در همسن ارتباط کمسسااسون حقوق بشاار سااازمان ملل متحد طی
قطعنامه ای ا سا سی حکمرانی وب را شفافست م سالولست پا سیگویی م شارکت
حاکمست قانون و انعطاف پذیری میداند (زارعی  ) 162: 1383بنابراین شفافست به
عنوان یکی از عناصر اساسی حکمرانی وب حضور مرده را در توسعه و اجرای نظم
عمومی تشااویق میکند برای اینکه مرده فعالتر در حکمرانی و اداره کشااور شاارکت
کنند باید به اطالعاا با کسفست بهتر و کمست بسشتر دسترسی پسدا کنند که این امر
با تو سل به ابزار شفافست ا سنادی مس سر می شود در حقسقت شفافست فعالستهای
دو لت یک وضاااع ست ین فک از حکمرانی وب و مشاااار کت ف عال شاااهرو ندان
اساات بنابراین شاافافست به عنوان یک ابزار قصااد دارد روابط مسان مقاماا عمومی و
عامه را توساااعه دهد تا مسان اطالعاا ایماد شاااده توساااط دولت و آنچه در ا تسار
شهروندان است توازنی قوی برقرار نماید تا این امر زمسنهای برای تحقق دموکراسی و
مشارکت مرده در اداره امور کشور باشد زیرا اطالعاا یکی از حساتیترین مسائل برای
بقای دموکرا سی ا ست اگر مرده از آنچه در جامعه در حال وقوع ا ست اطالع ندا شته
باشند و اقداماا حاکمان از دیدهها پنهان باشد مرده قادر به ایفای نقشی معنادار در
امور اجتماعی نیواهند بود ( ) ARTICLE , 1999 :19در همسن ارتباط حضاارا
علی (ع) در نامه ود به مالک اشااتر چنسن میفرمایند " :پنهان بودنت از شااهروندان
طو نی نگردد چرا که پنهان بودن زمامداران از شهروندان شا های از کم اطالعی و
تنگ ویی اساات و پنهان شاادن شااهروندان زمامداران را از دانسااتن آنچه از آنان
پوشسده است باز میدارد پس کار بزرگ نزد آنان رد به شمار آید و کار رد بزرگ
نماید؛ زیبا زشت شود و زشت زیبا شود"(محمدی ری شهری )473 :1379
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 2پس شگسری و مبارزه با ف ساد :دومسن ضرورا شفافست سسا سی جلوگسری از ف ساد
اداری ا ست ف ساد اداری را میتوان به سوس ا ستفاده از موقعست عمومی برای نسل به
نفع شیصی تعریش کرد مصادیق بارز فساد عبارتند از :سوس استفاده از موقعست اداری
یا نقض مقرراا برای کسب منافع شیصی ود یا افراد دیگر ویشاوند گماری رشا
و ارتشاس پولشویی ت صاحب داراییهای نامعلوه ت صاحب و کنترل دارایی به و سسلهی
ویشاوندان پنهان سازی اموال نامشروع تشویق و تحریک فرد دیگر برای انماه این
اعمال و رید رأی (انصاری )38: 1387دسترسی به اطالعاا موجود در مؤسسههای
عمومی در قالب شفافست عالوه بر فراهم نمودن امکان نظارا مرده بر عملکرد مدیران
دولتی و عمومی ابزار مهمی برای مبارزه با فسااااد اداری و حتی یک عامل بازدارنده
برای توسعه فساد است؛ زیرا به عنوان مثال وقتی مسزان بودجه کشور نحوه تیصس
آن به دسااتگاههای دولتی و چگونگی مصاارف آن و قراردادهایی که این دسااتگاهها با
اشیار میتلش و به مناسبتهای میتلش منعقد میکنند شفاف و در دسترس عموه
باشاااد بساااساری از زمسنه های فسااااد اداری و مالی از بسن میرود به اعتقاد بر ی
صاحبنظران " شفافست و آزادی اطالعاا ا صلیترین روش برای جلوگسری از ف ساد
کشش فساد و حمایت از تمامست حکومت است" (فرانلک  )2001همچنسن شفافست
زایسده عناصری چون سساستهای دسترسی به اطالعاا و فعالستهای رسانهای سالم
و مستقل و آزاد است رسانههای آزاد در پرتو شفافست نه فقط برای افشای فساد و
پا سیگو کردن مقاماا عمومی و آموزش عموه و القای تدریمی انتظار سالمت اداری
عالوه بر این که ابزار قدرتمندی هسااتند؛ بلکه عامل بازدارندگی فساااد نسز محسااوب
می شوند (ناعمه  )18 :1390بنابراین سنتیترین علت نساز به شفافست جلوگسری از
بروز ف ساد اداری و مبارزه با آن ا ست تا جایی که مرکز پژوهشهای مملس در اظهار
نظر کارشااناسااانه درباره یحه آزادی اطالعاا مهمترین هدف آن را مبارزه با فساااد
اداری قلمداد کرده اساات در این گزارش چنسن آمده اساات« :مهمترین هدف قانون
آزادی اطالعاا مبارزه با فساد ریشهدار و مصسبت بار اداری در کشور از طریق شفاف
سازی امور دولتی ا ست که در صورا اجرای ناصحسح قانون ممکن ا ست به گسترش
بسشتر و عمسق تر فساد اداری منمر شود»
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 3معقولست در ت صمسمگسری عمومی  :سومسن توجسه یا ضرورا شفافست که بس شتر
رویکردی معرفت شناسانه دارد معقولست در فرآیند تصمسمگسری عمومی است تمایل
به ارتقای معقولست کارشااناساای و کارآیی در فرآیند تصاامسمگسری عمومی از نتایج
شفافست است علنی بودن و به ویژه پاسیگویی در برابر انتقاداا شرکتکنندگان در
بحث را تشااویق میکند تا در باورها و اسااتد لهای ود و بسان دقسق موضااع ود و
دفاع از آن بسشااتر دقت کنند در حقسقت اجبار به بحث در مال عاه معمو از آن در
برابر ا ستد لهای نامنتظره میالش در نظر گرفتن دیدگاههای میالش آ شکار کردن
مراحل استد لی که فرد به کار گرفته و اظهار صریح اصولی را که فرد به آنها متوسل
میشااود ضااروری میسااازد (چمبرز )3:افزایش عقالنست ابعاد مشااورتی و کارآمدی
فرآیندهای تصمسم سازی و در نتسمه اعتماد عمومی به حکومت در گرو شفاف سازی
حکومت اساات زیرا حاکمان پاساایگو یعنی حاکمانی که میتوان از آنها واساات تا
فعالستهای ود را به مرده توضسح دهند بسشتر میتوانند به تصمسماا بهتر و منطقی
تر آن هم با روشهای مؤثرتر نایل شوند (ورهوئون )2: 2000
دالیل مقاومت بر شفافیت سیاسی
در بسساری از قوانسن و متون حقوقی بر استقرار شفافست تأکسد شده است با این حال
در مقاه عمل مشاااهده میشااود که دولتها و مقاماا عمومی به اشااکال میتلش در
برابر این نوع شااا فاف ست م قاو مت میکن ند که نتس مه آن ظهور انواع میتلفی از
شااافافستهای غسر اساااتاندارد میگردد عمده علل مقاومت دولتها را در چند مورد
میتوان برر سی کرد نی ست :ماهست رفتاری در ماندگاری فرهنگ پنهان کاری ا ست
پنهان کاری عملی اساات که در طی آن یک پساه به گونهای پنهان میشااود که وجود
آن احساااس نمیشااود (دنسنگ )376: 1383پنهان کاری یک نساابت تارییی برای
کارگزاران دولتی ا ست ک سانی که دارای قدرا ه ستند تمایل به پنهان کاری دارند
زیرا در رقابت و جنگ قدرا کسااانی موفقترند که از اطالعاا بسشااتری بر وردارند
بنابراین در این نوع رفتار دولتها به ناه امنست و پا سداری از ا ستقالل ک شور به کاه
حفظ قدرا و موقعست ود اطالعاا را تا جایی که ممکن اساات از دسااترس عموه
دور نگه میدارند علت دوه سااا تاری اساات فرهنگ دیوان سااا ری سااازمانها با
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ماهست ساالسااله مراتبی و ضااد ریسااک نهادهای دولتی برای حفاظت از منابعشااان و
اجتناب از اقرار به اشاااتباهاا و پاسااایگویی به نهادهای ناظر و مرده و از بسن رفتن
اعت ماد عمومی و ج لب اف کار عمومی و همچنسن برای حفظ ساااود تفضاااسلی بر
ساااازمان های دیگر باعث میشاااود تا دولت ها در مقابل شااافافست مقاومت کنند
(راسااکوویر و وایلنسو  )7: 2007به عنوان مثال بسااساری از سااازمانهای دولتی برای
عده پاسیگویی به نهادهای ناظر یا حفظ منابع ود اطا عاا مالی و حسابرسی ود
را دور از دسااترس عموه قرار میدهند یا حتی برای فرار از مالساا اطالعاا ناکافی و
غسرواقعی به اداره مالساا ار سال میکنند سومسن دلسل کامال سسا سی ا ست شرایط
امن ست ج هانی پس از واق عه یازده ساااپ تامبر  2001نه تن ها م قاو مت در برابر حق
دسترسی به اطالعاا را افزایش داده بلکه باعث کثرا توافقاا بسنالمللی گردیده که
احتمال محدودیت دسترسی به اطالعاا را قوا مسبیشد
اعتماد سیاسی
مرده برای رفع نسازهای ود به صور برای تأمسن امنست و آسایش و مشارکت
در امور جامعه نساز به ارتباط با حاکمست دارند این نساز با پسشاارفتهتر شاادن جوامع و
افزایش تقسسم کار و گسترش نظاههای دموکراسی روز به روز بسشتر میشود به نحوی
که امروزه جدایی کامل از نظاه سااساساای غسر ممکن اساات از طرفی دولتها نسز به
ارتباط با مرده نساز دارند بسشاااتر دولتهای امروزی منتیب مرده هساااتند و دواه و
بقای آنها وابسااته به حمایت و واساات مرده اساات که این امر بدون وجود اعتماد
امکان پذیر نس ست( شایگان  )179 _153 :1387در مقابل اعتماد عمومی ن سبت به
دولت برای مدیران کارکنان کارگزاران هر نظاه سسا سی اهمست دارد؛ زیرا پ شتسبانی
از تدوین و اجرای ط مشااای های عمومی و همسنطور همراهی و همکاری اثربیش
شاااهروندان نقش محوری ایفا میکند (زاهدی و انباشااای )73_96 :1390اعتماد
سساسی شهروندان به نیبگان حاکم و سساستها و ط مشیهای آنها از سرمایههای
مهم اجتماعی برای نظاههای دموکراتسک به شمار میرود که اکثر سسا ستمداران در
پی افزایش کمی و کسفی آن برای حل معضالا دا لی و بسنالمللی ود با هزینههای
اندی هسااتند (هرسااسج  )239_264 :1383افزایش اعتماد سااساساای موجب تعامل
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بسشتر و بهتر بسن مرده و دولت و مشارکت سسا سی مرده می شود و در عو کاهش
آن موجب عده حمایت و پشااتسبانی مرده از مسااالو ن عده رعایت قوانسن و مقرراا
(مگر به اجبار) عده حمایت از برنامههای دولت کاهش مشااارکت سااساساای فرار از
پردا ت مالساا سرایت بی اعتمادی به نهادها و سازمانهای دولتی و در موارد حاد
موجب بحران مشااروعست میشااود به همسن دلسل اعتماد سااساساای همسشااه یکی از
کانون های تو جه مساااالو ن بوده و به روش های میتلش ساااعی در افزایش آن
داشتهاند(شایگان  )153_179 :1387اعتماد یک سا تار چند بعدی دارد که شامل
اعتماد بسن فردی بسن دو نفر گروهی سااازمانی بسن سااازمانی اعتماد سااساساای
اجتماعی اعتماد به همکار در محل کار اعتماد بسن ارشد و زیردست در محل کار و
اساات (زاهدی و همکاران )75 :1390اعتماد عمومی باور مرده نساابت به رفتارها و
اقداماا ا صی ا ست که انتظار دارند از دولت ببسنند ( شهبازی و همکاران : 1391
)56به عبارا دیگر اعتماد ساااساسااای یعنی انتظار عموه از دریافت مثبت پاساااخ به
وا ستههای شان از طرف متولسان امور عمومی و سسا سی لذا اعتماد به عنوان مبنایی
برای نظم اجتماعی در رشااتهها و سااطو :تحلسلی میتلش راه یافته اساات و یکی از
محورهای اصلی نظریههای دولت و نظریههای سازمان دولتی در مدیریت دولتی است
(الوانی و دانایی فرد )9 :1380وقتی اعتماد شاااهروندان از بسن برود کارکنان بیش
دولتی در انماه دادن وظایش شان با دشواریهای بسشتری مواجه میشوند(دانایی فرد
 )76 :1387همچنسن با افول عمومی مشااارکت مرده در فرآیندهای سااساساای ط
مشااایگذاری کاهش مییابد(کارانش )30 :1997اگر عامه مرده به نهادهای دولتی و
افراد منتیب و من صوب دولتی اعتماد ندا شته با شند در اجرای ت صمسمهای د شوار
میصااوصااا تصاامسمهایی که مسااتلزه ایثار و فداکاری اساات همکاری نیواهند کرد
(دانایی فرد )85: 1387
شکل شماره ( _)2شا ها و متغسرهای اندازه گسری اعتماد سساسی از نظر
دانشمندان
نظریه پرداز

متغسر
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سسترین

اح ساس مرده ن سبت به سسا ستمداران و ط م شی
آنها

ایستون ثباا
سساسی و

گرایش به سمت ر یم سساسی و سردمداران قدرا در
انحراف از
جامعه

نوریس عدم

شونت
قابلیت اعتماد به
سرویس های

عمومی مانند ملت ک شور قانون
وجوهسسا سی
حمایت از اجتماع
اساسی
حمایت از امور اجرایی ر یم مانند دموکراسی
مغزها
فراراای
حمایت از کنشگران سااساساای و نهادهای سااساس
مانند دولت پارلمان قوه قضاااائسه بوروکراسااای های و
احزاب

انتظامی بریتزر

مسزان اعتماد افراد به سسستم و نظاه سساسی
اعتماد سساسی
مسزان اعتقاد افراد به کارگزاران فعال در نظاه سساسی
به سیاستمداران
مسزان اعتقاد افراد به نهادهای سساسی

گسدنز
شفافیت خط

دی نداری ح کاه و پسو ند قومی آن ها با مرده در جوامع
سنتی
تیص ا مهارا توانایی کارگزاران سااساساای در جوامع
مدرن
استقالل نهاد

مشی گذاری

دولتی

اعتماد عمومی
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کارکردهای اعتماد سیاسی
در صور کارکردهای اعتماد سساسی سین بسسار است که به لحاظ ا تصار به
موارد ذیل ب سنده می شود_:اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط ان سانی و زمسنه ساز
مشارکت و همکاری مسان اعضای جامعه است _در فضای مبتنی بر اعتماد ابزار هایی
چون زور و اجبار برای تضاامسن داد و سااتد ها کارایی ود را از دساات میدهد و در
عو قصد افراد برای باز پردا تها و اعتقاد به دستکاری افزایش مییابد _اعتماد کار
بازار را رونق میبیشاااد ت ما یل افراد را به ت عا مل و هم کاری با گروه ها افزایش
میدهد_اعتماد رضایت را جانشسن اجبار میسازد _اعتماد پسش شرط عمده و کلسدی
برای موجودیت هر جامعه مح سوب می شود و برای حل م سائل اجتماعی ضروری به
نظر میر سد _اعتماد پسش زمسنهای برای م شارکت سسا سی و تالشهای مبتکرانه و
آمادگی برای پذیرش فناوریهای جدید اساات _اعتماد از پایههای اصاالی مشااارکت
اسااات و کاهش آن زمسنه را برای رشاااد انحرافاا و افزایش جرائم و نابه ساااامانی و
بینظمی در جامعه فراهم می سازد (قلی پور و پسران نژاد  _)234_235 :1387سطح
اعتماد تعسسن کننده بسااساری از تفاواها در پسشاارفت اقتصااادی بسن کشااورهاساات
_ اعتماد عمومی مسزان مشاااارکت عامه برای کمک به دولت در انماه امور به ویژه
مالساا و همکاری با بیش عمومی را تحت تأثسر قرار میدهد _اعتماد نقش روابط
غسررسمی را ایفا میکند و منمر به نوعی وابستگی شدید به قوانسن رویههای رسمی
مقرراا و قانونگرایی شااادید میشاااود _اعتماد شاااهروندان به وزارا انه ها و
سازمانهای دماا عمومی تابعه و دیگر نهادهای سسا سی پ شتسبانی شهروندان از
آنها را فراهم کرده و موجب می شود شهروندان تقا ضاهای ود را از آنها به صورا
معقو نه مطر :کن ند (دا نایی فرد  )32 :1382جورد زی مل معت قد اسااات « بدون
اعتماد عمومی افراد نساابت به یکدیگر جامعه تمزیه میشااود بنابراین اعتماد یکی از
مهمترین نسروهای انساااماه جامعه اسااات» (قلی پور و پسران نژاد  )236 :1387به
عقسده توماس هابس «اعتماد زندگی را آساااانتر و امنتر میکند _اعتماد عمومی
همب ستگی مثبتی با اقت صاد سالم دارد _اعتماد بسن دولت و ملت هزینه کنترلهای

 // 68فصلنامه علوه بری پایسز 1399شماره 35

اضافی را پایسن میآورد و عالوه بر مزایای اجتماعی منافع اقتصادی نسز به دنبال دارد
(قلی پور و پسران نژاد )239 :1387
اعتماد سیاسی و عوامل مرتبط با آن
بی شااک عوامل متعددی را میتوان در ارتباط با اعتماد عمومی لسساات نمود لذا
سعی بر این است بر ی از عوامل را به طور اجمالی معرفی کنسم:
_1پا سخ گویی و اعتماد سسا سی:از پسامدهای پا سخگویی عمومی میتواند اعتماد
عمومی شهروندان به دولت و سازمانهای دولتی با شد ( شهبازی و همکاران :1391
)54در واقع پاسخگویی چون پلی عمل میکند که شکاف بسن شهروندان و نمایندگان
و نسز شاااکاف بسن اداره کننده و اداره شاااونده را از بسن میبرد و منمر به افزایش
مشااروعست و اعتماد سااساساای میشااود (منوریان و همکاران  )256 :1389دنهارا
مدعی ا ست که افول در پا سخ گویی به بی اعتمادی منمر می شود بروز رفتار منفعت
طلبانه از سااوی مدیران و کارکنان دولت اعتماد عمومی را میدوش میسااازد پس
برای این که مدیران و کارگزاران دولت ن شان دهند که به منفعت عامه پایبند ه ستند
باید پاسخگویی را سرلوحه کار ویش قرار دهند (زاهدی و همکاران )80 :1390
_2م شارکت عمومی و اعتماد سسا سی:م شارکت عمومی را میتوان «مسزان آگاهی
و تمایل مرده برای د الت و اثرگذاری بر ط م شیهای عمومی اداره امور عمومی و
تعسسن سرنو شت ود و ک شور ود به صورا جمعی» تعریش کرد باید توجه دا شت
که اعتماد سااساساای و مشااارکت عمومی میتواند رابطهی دو طرفه با یکدیگر داشااته
باشااان د به این معنا که افزایش اعتماد عمومی منمر به افزایش مشاااارکت عمومی
میشود (منوریان و همکاران )261 :1389
_3عملکرد دولتها و اعتماد سساسی:ارائه دماا عمومی بیشی از عملکرد دولت
است و عامل مهمی است که باعث شکلگسری اعتماد شهروندان به دولت می شود به
گفته ساااسمز( )2002ادبساا موجود در اعتماد عمومی نسااابت به دولت بسانگر نوعی
رابطه یک به یک بسن دماا عمومی و سطو :اعتماد به دولت ا ست هرچه عملکرد
دولتها در ارائه دماا عمومی به مرده بهتر باشاااد مرده اعتماد بسشاااتری به آنها
واهند داشت اما با توجه به همه عوامل دیگر مؤثر بر اعتماد به دولت تأثسراا مثبت
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در ارائه دماا ن سبت به دیگر عوامل بس شتر ا ست (دانایی فرد  )67 :1382بنابراین
میتوان نتسمه گرفت که عملکرد بهتر دماا عمومی سااابب افزایش رضاااایتمندی
شااهروندان از دماا عمومی میشااود و در نتسمه به اعتماد بسشااتر آنها به دماا
عمومی و دولت میانمامد (دانایی فرد )88 :1387
_4فساااد و اعتماد سااساساای:تحقسقاا میتلش فساااد را به عنوان یک بالی حتمی
برای ک شورها بسان کرده و پژوه شگران وجود ف ساد در دولتها را امری اجتناب ناپذیر
میدانند به ویژه درباره توزیع منابع اقت صادی پدیده ف ساد پسامدهای منفی ب سساری
برای اقتصااد و ساساسات در پی واهد داشات ( انباشای )82_85 :1390از جمله
پسامدهای فساد میتوان به کاهش اثر بیشی و مشروعست دولتها و همچنسن تضعسش
اعتقاد مرده به توانایی و اداره سساسی برای جلوگسری از زیاده طلبیها و نسز قطع امسد
مرده به آینده بهتر اشاااره نمود (عباس زادگان )22 :1389بنابراین کاهش فساااد با
حفظ و گسترش اعتماد در ارتباط مستقسم است در هر صورا انتظار میرود که یک
رابطه منفی قوی بسن اعتماد سسا سی و ف ساد برقرار با شد یعنی هرچه مسزان ادرای
عمومی از فساااد موجود پایسنتر باشااد مسزان اعتماد سااساساای به دولت با تر اساات
( انباشی )86 :1390
 _5شفافست و اعتماد سسا سی :شفافست به عنوان یکی از عنا صر حکمرانی وب از
آن رو اهمست دارد که جلب اعتماد سسا سی و عمومی به نظاه حاکم بدون وجود آن
امکان پذیر نسساات در واقع وجود شاافافست شاارط زه برای کسااب اعتماد عمومی
نسبت به دستگاه حاکم و شسوه اداره کشور است شفافست روابط مسان مقاماا عمومی
و عامه را تو سعه میدهد تا مسان اطالعاا ایماد شده تو سط دولت و آنچه در ا تسار
شهروندان ا ست توازنی برقرار نماید اگر مرده از آنچه در جامعه در حال وقوع ا ست
اطالع نداشااته باشااند و اقداماا حاکمان از دیدهها پنهان باشااد مرده قادر به ایفای
نقش مع نادار در امور اجت ماعی نیواه ند بود (ز ند یه و سااااا رساااروری :1392
)22گریملیوحساان و مسمر در تحقسقی به این نتسمه رسااسدند که شاافافست منمر به
سطو :با تری از اعتماد ادرای شده واهد شد همچنسن برا ساس نتایج این تحقسق
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سوابق و تمارب قبلی و ا ستعداد عمومی برای اعتماد میتواند در ارتباط بسن شفافست
دولت و اعتماد به آن تأثسرگذار باشد (گریملیوحسن و مسمر )137 :2014
_6اقداماا غسرا القی و اعتماد ساااساسااای:در موقعستهایی قدرتی که مرده در
ا تسار مقاماا منتیب ویش قرار دادهاند مورد سااوس اسااتفاده قرار میگسرد منابع
دولتی گاهی برای تأمسن منافع شااایصااای مقاماا به کار میرود تصااامسمهای غسر
ا القی و گاهی اوقاا غسر قانونی مقاماا دولتی را میتوان ساااوس اساااتفاده از اعتماد
عمومی تلقی کرد (مسچل )63 :1379
_7عدالت و اعتماد سااساساای:تحقسقاا رابطهی مثبتی بسن عدالت ادرای شااده و
اعتماد مرده را نشان دادهاند قلی پور و پسران نژاد در بیشی از تحقسق ود به بررسی
تأثسر ابعاد عدالت ادرای شده بر اعتماد عمومی پردا تهاند و نشان دادند که رفتارهای
عاد نه اعتماد عمومی را تضمسن مسکند (قلی پور و پسران نژاد )249 :1387
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نتیجه گیری
شفافست یکی از شا های حکمرانی وب بستری برای نظارا مرده بر عملکرد
مسالو ن میباشد که منمر به کاهش انحرافاا و فساد از سوی مسالو ن واهد شد
حکومتها اگر از نظر شاافافست سااساساای با توجه به قانون دسااترساای آزاد مرده به
اطالعاا که در این زمسنه مصااوب شااده در وضااعست مطلوبی قرار نگرفته باشااند و
همان طور که گفته شد بر ا ساس گزارش سازمان شفافست در رتبه و شا صی پائسن
قرار گرفته باشند این نشان دهنده سطح پایسن شفافست در کشورها میباشد از طرف
دیگر اعتماد سسا سی اح سا سی ا ست که مرده ن سبت به م سالو ن ود و رهبران
سسا سی دارند و هرچه این حس اعتماد به سازمانهای حکومتی و سسا سی بس شتر
باشاااد کارکرد ساااازمانهای حکومتی بهتر واهد بود و مرده بسشاااتر با حکومت و
رهبران تعامل و مشارکت دارند پایسن بودن سطح اعتماد سساسی مرده به حکومتها
یعنی شفافست سساسی و اعتماد سساسی
مورد توجه است با توجه به این دو شا
میبا شد که کمتر تو سط
مقالهی حا ضر در صدد پی بردن به رابطهی این دو شا
پژوه شگران و صاحب نظران و همچنسن م سالو ن مورد توجه قرار گرفته ا ست طبق
پژوهش حا ضر و م ستنداا پایسن بودن در صد هر دو شا صهی شفافست سسا سی و
اعتماد سساسی در حکومتها رابطه متقابل این دو شا صه را نشان میدهد بنابراین
اگر مسزان شفافست سساسی در کشوری وضعست مطلوبی ندارد و به همان مسزان اعتماد
سسا سی هم تنزل مییابد حال با توجه به این چنسن شرایطی یعنی کاهش شفافست
سساسی و اعتماد سساسی نبود شفافست در عرصه حکومت و حکمرانی عده دسترسی
به اطالعاا آزاد توسط مرده پنهان کاری مسالو ن و عده وجود قانون و نظارا قوی
برای اجرای شفافست را نتسمهی کاهش اعتماد عمومی و سسا سی مرده به نظاههای
حاکم می توان دانسااات که کاهش مشاااارکت و تعامل و کارآمدی را به همراه دارد
شفافست روابط مسان مقاماا عمومی و عامه را تو سعه میدهد تا مسان اطالعاا ایماد
شده تو سط دولت و آنچه در ا تسار شهروندان ا ست توازنی برقرار نماید اگر مرده از
آنچه در جامعه در حال وقوع ا ست اطالع ندا شته با شند مرده به ایفای نقش مؤثر و
کارآمد ود و نسز مشاااارکت با حکومت دسااات نیواهد زد و به همسن ترتسب اعتماد
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سسا سی و عمومی آنها ن سبت به سسا ست و جامعه کاهش واهد یافت پس با این
وجود میتوان به این نتسمه ر سسد که ن سبت این دو شا صه م ستقسم و متقابل و
تنگاتنگ اساات که نبود شاافافست سااساساای و سااطح پایسن آن منمر به ناکارآمدی و
نابهسنگی سسستم حکومتی می شود و تعامل و همکاری و اعتماد مرده در حال کاهش
است ارائه راهکار برای حل این معضل و تقویت شا صهی شفافست که در راستای آن
اعتماد سساسی نسز رونق یابد میتواند مساللهی دیگری باشد که باید بررسی شود
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