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  چکیده

 در. یک ملت است ثروت ناپذیر از مجموعهسرمایه اجتماعی است که رکنی جدایییکی از عناصر مهم  اعتماد
هدف این مقاله بررسی رابطه اعتماد عمومی با مشارکت شهروندان . ضروري است اعتماد وجود مشارکت امر

در  تر گسترده يها حوزهبا فراتر رفتن میزان اعتماد از محدوده خانواده و نظام خویشاوندي به . است
مشارکت نیز در بازتولید و ارتقاي اعتماد  میزان، ري و ملیشه، فرامحلی در قلمروهاي روستایی هاي یاسمق

در  ثبات، وفاي به عهد، شناسیوظیفه، حسن نیت، وفاداري، یافته در قالب گسترش صداقت توسعهاجتماعی 
اخالقی در  يها التزامبه تعبیري با تقویت اجتماع اخالقی و تعهد عملی به . اندیشه و عمل مؤثر خواهد بود

فرایند اعتماد اجتماعی در سطوح اعتماد افراد نسبت ، نهادها و نیز بین نهادي ین فرد وب، فردي نایمح سطو
 نهادهااجتماعی و مأمورانی که متولی و عامل در این  ينهادهابه یکدیگر و نیز اعتماد اجتماعی نسبت به 

 مچنینه مشارکت. ماعی خواهد بودساز تعاون و مشارکت اجتت الزم را کسب خواهد کرد و زمینهقو، هستند
 را ارتقاء اعتماد عمومی و اجتماعی سرمایه و سازد یم ترثمربخش را مردان دولت و میان شهروندان تعامل

 را آنها و دهد یمافزایش  را دولتی کارگزاران پاسخگوئی عمومی امور اداره در شهروندان دخالت. دهد یم
 با نیز دولت پذیرش و گر مشروعیتدی سوي از. سازد یم تر حساس و پاسخگوتر مردم به انتظارات نسبت

 آن به ابعاد شمردن بر و اعتماد از تعاریفی ارائه با، مقاله این در. شود یم تثبیت و تحکیم مردم مشارکت
 دیگر متغیرهاي بر اعتماد تأثیرگذاري گونگیهمچنین چ. دشو یم جامعه پرداختهو  زندگی در اعتماد اهمیت

 . شده است تحلیل مشارکت شهروندان بر آن تأثیر چگونگی و اعتماد و تکامل شده بیان
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 مقدمه

 حال هاي لحظه تمامی و دهد می قرار خود تأثیر تحت را و جامعه زندگی ابعاد تمام کیفیت اعتماد
 کند می تغییر دستخوش کاري واردم هم و شخصی مسائل در هم نتیجه و مسیر نظر از را آینده و
 . )21: 1389، رآ. ام استفان(

تعهد ، اعتماد باعث تقسیم اطالعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد از اطالعات سازمانی
مبادالت ، رضایت مدیریت، رضایت شغلی، رفتار شهروندي سازمانی، تعهد به انجام تصمیم، سازمانی

به طور وسیعی تأیید شده است که اعتماد به . سازمان خواهد شد عضو و توجه به ماندن در _رهبر 
به وسیله هموار کردن روابط ، کند میعنوان یک عامل تسهیل کننده در تعامالت اقتصادي عمل 

بی جیلسما و ( تعامالت که با کنترل در ارتباط هستند هاي هزینهبین عامالن اعتماد و کاهش 
  . )565: 2003، 1کوپمن

سیاسی و ، فرهنگی هاي نظامخرده نظام اجتماع در ارتباط با سایر خرده  اي هجامعدر هر 
منبع و قلمرو روابط و تعامالت اجتماعی توأم با احساسات و عواطفی است که  ترین اصلیاقتصادي 

انسجام و ، همبستگی، مولد تعهدات متقابل براي وصل کردن کنش گران به همدیگر و ایجاد اعتماد
مدیریتی از  هاي حوزهاعتماد در بسیاري از  . )197 :بی تا، عبداللهی و موسوي( اشدب میمحیط گرم 

و رهبري  )8 و 2: 1384، توره( رفتار شهروندي سازمانی، )85، 1382، کاتر( جمله تحول سازمانی
  . نقشی کلیدي و اساسی را بر عهده دارد) 702: 2002، 2واشینگتون( خدمتگزار

 کند میاشاره ، ایجاد شده است ها سازمانردادهاي روانی که بین افراد و به قرا مدیریتاعتماد در 
و  کنند میاست که کارکنان درباره انتظارات سازمانی دریافت  هایی پیاممبتنی بر  ها پیمانکه این 

، 3گباداموسی و ندابا( باشد مینیز مبتنی بر انتظارات اعمال مطلوب مدیریت از طرف کارکنان 
اعتماد یک رخداد درونی است و مستقیماً قابل مشاهده نیست ولی یکی از  اگر چه. )2007

وجود رفتارهاي مبتنی بر اعتماد در . باشد میعوامل مرکزي براي توسعه ارتباطات فردي  ترین مهم
 تا عدم اطمینان کاهش یافته و رضایت مندي را افزایش دهد کند میکمک ، ارتباطات میان افراد

                                                                                                                             
1  - Bijilsma & Koopman 
2  - Washington 
3  - Gbadamosi & Ndaba 
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کالن اجتماعی انگیزشی در افراد  هاي ویژگیمعتقد است که ) 1998( پورتز. )2006، 1بامبی نو(
 عدم وجود سرمایه اجتماعی بنابراین ؛شود میکه عامل مشارکت و توسعه جامعه  کند میایجاد 

. شود میاجتماعی  هاي فعالیتدر افراد سبب عدم مشارکت آنها در ) عتماد و شبکه پیوندهاا(
در جامعه کنونی نیز پیشرفت و ترقی زمانی میسر خواهد بود که در  .)77 و 72 :بی تا، موسوي(

در واقع اعتماد باعث تداوم کنش اقتصادي و . اعتماد متقابل برقرار باشد، تعامالت اجتماعی افراد
 گیرد نمیو بدون آن هیچ کنش متقابل مطمئنی صورت  شود میاجتماعی و فرهنگی ، سیاسی

  . )268 - 267 :1384، عباس زاده(
 

  مروري بر مبانی نظري
  مفهوم اعتماد

اعتماد  :گوید میدر این ارتباط  2کرامر. کند میمفهوم اعتماد اولین بار در بدو تولد انسان بروز 
خصلت انسان است زیرا در ابتداي تولد از نظر فیزیکی نابالغ هستیم و تا حد زیادي وابسته به 

به طور ذاتی درصدد برقراري روابط ، به خاطر این نیاز آییم میوقتی به دنیا . مراقبت کنندگان خود
میالدي با رویکرد  1950سال  رمطالعات اولیه اعتماد در اواخ. )80: 1388، کرامر( اجتماعی هستیم

و مسابقه تسلیحاتی پرهزینه که نتیجه این  3مربوط به دوران جنگ سرد هاي کشمکشحل 
  .)339: 1998، 4ويتس چانین و ه( آغاز شده است، بود ها کشمکش

با این ، اند آوردهاهتمام زیادي به عمل ، به رغم آن که دانشمندان علوم اجتماعی براي تعریف اعتماد
به طور کلی . وجود هنوز تعریفی دقیق و مورد قبول همگان از مفهوم اعتماد به عمل نیامده است

نظریاتی قرار دارد که جنبه ، در یک طرف این پیوستار. نظریات اعتماد بر روي یک پیوستار است
و در طرف دیگر آن نظریاتی قرار دارد که بر  دهند میاجتماعی و اخالقی اعتماد را مورد تأکید قرار 

، عابدي جعفري و سرلک( کنند میسازمانی تأکید  هاي محیطابعاد راهبردي و محاسباتی اعتماد در 
1384: 113- 112( .  

                                                                                                                             
1  - Bambino 
2  - Roderick Kramer 

Cold War -3  
Tschannen & Hoy -4 
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، 1اسمیت( قدرت و راستی یک فرد یا یک چیز، توانایی، تگرمی به شخصیاعتماد یعنی تکیه و دل
و  عنصري است که براي ایجاد روابط مداوم، که اعتماد کند میبیان ) 1996( 2میزتال. )521: 2000
اعتماد ، حتی در تعامالت معمولی و روزانه نیز اي مبادلهدر هر نوع . ضروري است ها همکاريحفظ 

، براي ایجاد ارتباط، 4به اعتقاد جانسون. )7: 2008، 3همکارانکارلسین و ( یک عنصر حیاتی است
خود و دیگري را از طرد و دفع  هاي ترسفرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که 

از روابط است  اي جنبهاعتماد . حمایت و تأیید را ارتقاء بخشد، شدن کاهش داده و امید به پذیرش
هر آنچه که افراد انجام دهند و سطح اعتماد را در روابط . باشد میحال تغییر که به طور مداوم در 

هر دو طرف از  هاي کنش، و حفظ اعتماد در روابط دو جانبه در ایجاد، دهد میافزایش یا کاهش 
 . )17 :1380، امیرکافی( اهمیت زیادي برخوردار است

یک انتظار رفتاري است که ، که اعتماد کنند میبیان ) 1971( 6و جنینگ) 1984( 5کانترل، باتلر
قابلیت اعتماد و قابلیت پیش بینی فرد اعتماد کننده به دیگري است تا انتظار او را ، شامل ثبات

ژگی و خصیصه کسب کردنی نیست  یک وی، که اعتماد گویند میبرخی از محققان نیز . برآورده سازد
ا که مرتبط با مرحله شکل گیري و مدیریت دو تعریف از اعتماد ر 7ساکو. بلکه یک انتظار است

یکی اعتماد مبتنی بر قابلیت و دیگري اعتماد مبتنی بر خوش . نماید میمطرح ، باشد میمشارکت 
  . بینی

متمرکز بر توانایی و تخصص است و به معنی انتظار توانمندي تکنیکی در ، اعتماد مبتنی بر قابلیت 
به معنی توانایی شریک در انجام کارها مطابق با قرار داد و این تعریف  ها مشارکتدر . عملکرد است

  . باشد میتوافق 
توافقات توسط شریک  در مقابل اعتماد مبتنی بر خوش بینی به معنی انتظار انجام رفتار مطابق با

درستی و قابل اعتماد بودن ، پذیري مرتبط با موضوعاتی نظیر مسئولیت این نوع اعتماد. باشد می
  . باشد می

                                                                                                                             
Smith -1 
Misztal-2   

3-Karlsen . et al  
Johnson-4 
Butler&Cantrell -5  

Jenning -6 
7 - Sako 
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تعاریف رایج اعتماد - 1جدول   
  تعریف  نویسنده

Cook & Wall (1980)  که یک نفر تمایل دارد تا به سخنان و اعمال دیگري اطمینان  اي اندازهحد و
  داشته باشد

Boon & Holmes  ( دیگري با توجه به اینکه  هاي انگیزهداشتن انتظارات مثبت و مطمئن نسبت به  (1991
  . را در موقعیتی از خطر قرارمی دهدفرد اعتماد کننده خود 

Mc Allister (1995)  طبق نظرات و تصمیمات او  خواهد میحدي که فرد به دیگري اطمینان داشته و
  . عمل نماید

Mayer etal (1995)  داشتن  وتمایل فرد به در معرض آسیب قرار گرفتن نسبت به اعمال شریک دیگر
  . که براي اعتماد کننده مهم باشد کند میانتظار اینکه دیگري به طریقی عمل 

Creed & Miles انتظار خاصی که کسی از اعمال دیگري دارد مبنی بر اینکه اعمال او سودمند بوده  (1996 )
  . او را پاسخ دهد هاي درخواستو 

Lewicki etal (1998)  واقع خطر از اي زمینه درکه  دیگري رفتارمطمئن درباره  وانتظارات مثبت 
  . شود می

Whitener etal ( 1998) عمل خواهد کرد خیرخواهانهانعکاس این باور است که دیگري به طور ، اعتماد .  
Rousseau etal ( 1998)  حالتی روانی که بر اساس آن فرد تمایل دارد تا آسیب پذیري در مقابل دیگري را

  . نمایدرفتار دیگري دارد عمل  زبپذیرد و بر مبناي انتظارات مثبتی که ا
Zand (1972) تنظیم هوشیارانه وابستگی یک فرد به دیگري  

 )Dietz & Hartog , 2006: 559( 

  بندي اعتمادتهدس
   1دسته بندي دیتز و هارتوگ

درجه اعتماد یک فرد به دیگري . کنند میدسته تقسیم  پنج اعتماد را به، )2006( دیتز و هارتوگ
درجه براي اعتماد قائل  پنج، طبق آن در ادبیات مدیریتکه بر  شود میتعریف ، طیف کبر روي ی

  . اند شده
 ارعاب( اعتماد بر اساس اجبار( )Deterrence – based Trust(  

در . از طرف مقابل انتظار خوش نیتی و خوبی داشت توان نمی، )ارعاب( در اعتماد بر اساس اجبار
و در  رود میتنها انتظار تسلیم ، ردگی میاعتمادي که بر اساس دستورات و فشارهاي خارجی شکل 

                                                                                                                             
Dietz & Hartog-1 
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این نوع اعتماد به . این نوع اعتماد وجود مفاهیمی چون ریسک و احتمال در رابطه معنایی ندارد
  . باشد میدر واقع ظهور نوعی عدم اعتماد ، جاي اینکه اعتماد باشد

 اعتماد حسابگرانه Calculus – based Trust)(  

اعتماد تنها به عنوان یک استراتژي که ، که از نام آن پیداست در اعتماد حسابگرانه نیز همانطور
 گردد میمطرح ، شود میتعیین ، فایده –ارزشمندي آن بر اساس تجزیه و تحلیل سختگیرانه هزینه 

که اعتماد بر  1ریشه دلیلی. و در این نوع اعتماد یک نوع شک همیشگی به طرف مقابل وجود دارد
  . ج از فرد اعتماد شونده قرار دارددر خار گیرد میاساس آن شکل 

 اعتماد دانش محور )knowledge – based Trust(  
جاي  ها شکمرزي وجود دارد و آن هنگامی است که ، میان اعتماد حسابگرانه و اعتماد دانش محور

و قابلیت  ها توانایی، ها انگیزهکه بر اساس دانش مطمئن درباره  دهد میخود را به انتظارات مثبتی 
 . عتماد طرف مقابل نبوده باشدا

 راعتماد رابطه محو )Relational – based Trust(  
از اعتماد ممکن است  تري قويدرجه ، زمانی که انتظارات مثبت از طریق تجربه نیز پشتیبانی گردند

اطمینان بیشتري در ، شود میدر این درجه از اعتماد که اعتماد رابطه محور نامیده . توسعه یابد
این . باشد میبیشتر  و ماهیت ذهنی و ماهیت عاطفی این نوع اعتماد شود میدیگر احساس شریک 

به درجه  2بلویس . گیرد میاز مشاهده رفتارهاي خاص شریک دیگر در طول زمان شکل ، نوع اعتماد
 3کرید و میلس. گیرد میاز اعتماد اشاره دارد که از ارزیابی خوش نیتی شریک دیگر نشأت  تري قوي

ناشی  4)شخصی او هاي انگیزهو  ها کیفیتعنی ی( اعتماد شونده هاي ویژگیان دالئلی که از می
، کند میو اعتماد کننده بر اساس آن دالئل اعتماد  5و دالئلی که از فرایند اعتماد ناشی شده شود می

  . شوند میتفاوت قائل 

                                                                                                                             
1 -Source of evidence 

این علت در درون فـرد مقابـل قـرار داشـته      تواند یمبه فرد دیگري اعتماد کند که ، یک فرد بر اساس آن  شود یمعلت و دلیلی است که باعث ، منظور 
مثالً در اعتمـاد  (ه قرار گیرد یا اینکه این علت در خارج از فرد اعتماد شوند. ) یعنی اعتماد به خاطر آشنایی با خود فرد اعتماد شونده شکل گیرد(باشد 

  )1386، چاوشی ) (.  کند یمیک فرد به فرد دیگر اعتماد ،  شود یمحسابگرانه به خاطر مزایایی که در صورت اعتماد کردن حاصل 
2 - Blois  
3 - Creed & Miles 
4- Relationship specific evidence 
5- Process – based Evidence 
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 اعتماد بر اساس هویت مشترك )Identification – based Trust(  
گذاري قوي و اتحاد کامل اهداف طرفین در اعتماد بر اساس هویت مشترك که در آن هر دو اثر

به طور کامل عالیق طرف دیگر را با اعتماد کاملی که به  تواند میطرف هویتشان یکی شده و هریک 
 داند میمعادل اعتماد اجتماعی ، 1این دو نوع آخر را تیلور. یابد میتحقق ، برآورده سازند، هم دارند

   )588: 557، 2006، دیتز و هارتوگ(
  

  2دسته بندي توماس
متقابل و اجتماعی تقسیم ، به سه نوع اعتماد اعتباري توان میاعتماد را ، )1998( به عقیده توماس

   :نمود
 اعتماد اعتباري )Trust Fiduciary(  

ی نسبت به خود که فردي نسبت به دیگري در انجام اقدام شود میاین نوع اعتماد زمانی متجلی 
اصیل قادر به ، پذیرد میوکیل صورت  –در این نوع اعتماد که بر اساس روابط اصیل . کند میاعتماد 

وکیل از قانون آسیب  تخطی ونظارت یا کنترل عملکرد وکیل نیست و بنابراین نسبت به خطاکاري 
. عتماد اصیل نیازي نداردولی وکیل به ا کند میدر این نوع رابطه اصیل به وکیل اعتماد . پذیر است

نقش تعهد اخالقی در حفظ این نوع . باشد مینمونه بارز آن اعتماد به پزشکان و وکالي دادگستري 
  . اعتماد بسیار حیاتی است

 اعتماد متقابل )Mutual Trust(  
 توانند میبه عنوان مثال دانشجو و استاد . گیرد میشکل  3اعتماد متقابل بر مبناي روابط بین فردي

در تقویت اعتماد  تواند مینوعی اعتماد متقابل ایجاد کنند و این اعتماد متقابل دانشجو و استاد 
شناخت نحوه ایجاد ، از آنجا که کارمندان همواره با مدیر در ارتباط هستند. دانشجو مؤثر باشد

  . اعتماد متقابل بین آنها و مدیر از اهمیت زیادي برخوردار است
  اعتماد اجتماعی )Social Trust(  

                                                                                                                             
1-Tyler 

Thomas-2 
 Interpersonal-3 
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به ، دانست که جامعه آن را در طی زمان 1شکلی از سرمایه اجتماعی توان میاعتماد اجتماعی را 
تدریج و از طریق تعامالت افراد به صورت فرد به فرد به دست آورده و آنگاه به نوعی خیر عامه 

این سرمایه ظرف  از آنجا که. گیرد میکه مبناي اعتماد سایر افراد جامعه قرار  شود میتبدیل 
اعتماد اجتماعی بر . رود نمیمتعارف از بین  هاي سرمایهبر خالف ، مدیدي شکل گرفته هاي مدت

مدنی و هنجارهاي روابط متقابل ناشی ، موجود در امور اجتماعی هاي شبکهاز ، خالف اعتماد فردي
  . )17 -16 :1383، حسنی( شود می

  
  مفهوم مشارکت

و مورد ر د. باشد یم منظوري خاص تجمع برايو به معناي درگیري  لغوي از حیث 2واژه مشارکت
، درگیري را آنجوهره اصلی  توان یممجموع ر ولی د فراوانی شده است يها بحثآن  یاصطالحمعناي 

تعریف شده است در دو بعد  واژه که به شرکت کردن در چیزياین . دانست ثیرپذیريأتو فعالیت 
که سیاست گذاري نامیده ، هاي سیاسی و جهت بخشیدن  یمش طخو  ها  هدفارشادي و طراحی 

به ، که متضمن امر و نهی است و دو رکن فرمانبر و فرمانبردار در آن وجود دارد، شود و نیز اداري می
  . )87: 1375، موسوي( رود کار می

روندهاي کنترل خود را بر ، بهره وران فرایندي است که از طریق آن مشارکت«از نظر بانک جهانی 
کمیسیون اسکفینگتون . »کنند یمبا هم تقسیم ، است توسعه و تصمیمات و منابع که مرتبط با برنامه

در سهیم شدن مردم ، مشارکت به نظر ما«: کند یمچنین تعریف  را مشارکت شهرونداندر بریتانیا 
 که است دهدفمن کنشی مشارکت همچنیننیز ) 1374( بویل. »پیشنهادها است و ها یاستس ینتدو

 پیش تعریف از و معین اهداف به نیل جهت در او اجتماعی محیط و کنشگر بین تعاملی در فرایند

 پاسخگویی جهت مردم توان و درك افزایش«معنی  به اش گسترده مفهوم در. کند می پیدا نمود، شده

 . »است محلی ابتکارات تشویق معناي به نیز و توسعه هاي طرح به

                                                                                                                             
 Social Trust-1  

2- Participation 
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، یکپارچه، عمومی، اجتماعی فرایندي مشارکت«: گوید می مشارکت تعریف در )1986( 1گائوتري
 همه در نقش به ایفاي مردم همه کشاندن آن هدف که است چندفرهنگی و چندبعدي، چندگانه

  . »است توسعه مراحل
 در یک جمعی تالش معناي به مردمی شارکتم«: گویدمی مشارکت تعریف در) 1993( 2رحمان

، نتیجه در. خود هستند اهداف به دستیابی صدد در منابع ائتالف با اعضا که است سازمانی چارچوب
 نظارت و تأمل، اندیشه به واسطه کنندگان مشارکت از هریک که است فعال فرایند یک مشارکت

  . »شوند می ترغیب مشارکتی عمل و اقدام به، فعال
 

  مشارکتیالگوهاي 
  اسکات دیوید سون مشارکتی الگوي

. بحث مشارکت شهروندي طراحی کرد مشارکت خود را براي ي گردونه، )1998( 3یوید سوناسکات د
ارائه ، ترجیحی براي هر یک قائل شود سطوح مختلفی از مشارکت را بدون این که، این گردونه

هر . گیرد میمستمر بین دولت و شهروندان صورت  تصمیم گیري در تعاملی، در این مدل. کند می
خاصی قائل نیست و  تأخرتقدم و ، کند میبراي مشارکت بیان  سون براي سطوحی کهچند که دیوید 

اما به هر حال سطوح ، کند میگردونه به جاي نردبان استفاده  ي استعاره اساساً به همین دلیل از
  : براي مشارکت در نظر دارد که عبارتند از اي چهارگانه

  اطالع رسانی. 1
   مشاوره. 2
  مشارکت. 3
  مند سازيتوان. 4
  
  
 
  

                                                                                                                             
1 - Gaotri 
2 - Rahman 
3 -Scott Davidson 
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  )1998( مشارکتی اسکات دیوید سون الگو -1شکل  
  

  اثرات مشورتی
  

  مشارکت
  مشارکت  

  تصمیم گیري

  مشاوره حقیقی
  مشاوره
  مراقب مشتري  

  مشورت محدود

  کنترل محدود
  توانمندسازي

  کنترل وابسته  

  کنترل و واگذار

  ارتباط کمی
  اطالع رسانی

  
  اطالعات محدود

 عات با کیفیتاطال
  

  
  OECDمشارکت فعال الگوي

ایجاد شده  2001در سال  OECD چهارچوب کاري مشارکت فعال توسط خدمات مدیریت عمومی
فعال  يها مشارکتو  ها مشاوره، کنند و آگاهی می کار شهروند - گروهی روي تقویت روابط دولت. بود

  . کندن میدولت و شهروند تبیی ینبرا برحسب طبیعت و راستاي رابطه 
ي ارتباطی یکطرفه است که در آن دولت اطالعات را براي استفاده ي رابطهیک : اطالعات عمومی

 اداري هاي یآگه، دسترسی به سوابق عمومی :براي مثال. دهدو انتقال می کند یمشهروندان تولید 

دولت . کنند یمم که در آن شهروندان بازخوردي را براي دولت فراه یک رابطه دو طرفه است: تمشور
. کند یمو فرآیندها را مدیریت  کند یمسواالت را مطرح ، کند یم یینتبمطالبی را براي آگاه عمومی 
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جمع  :براي مثال . اند شدهدعوت  یشنهاداتشانپدر حالی که شهروندان براي شرکت دادن نظرات و 
 آوري نظرات عموم

تعیین ر فعاالنه درگیر د شهروندانکه در آن . ستشراکت با دولت ا ي یهپایک رابطه بر : مشارکت فعال
ر براي شهروندان د کند یمبرابر را اعالم  يها دستورالعمل. گذاري هستندت فرآیند و محتوي سیاس

پیشنهادهاي سیاستی و گفت و شنودهاي سیاسی هر چند این وظیفه براي ، جلسهر تنظیم دستو
، توافق عمومی يها کنفرانس :براي مثال. شود یمتصمیم مالی یا فرمول سیاستی توسط دولت تبیین 

 . هیات منصفه ي شهروندان

  
 

  )OECD )2001مشارکت فعال الگو -2 لشک
 

  

  

  

  
اطالعات         مشورت        مشارکت فعال

  عمومی
 
 
 

  IAP2الگوي طیف مشارکت عمومی
مشارکتی که براي مشارکت عمومی طراحی شده تا در انتخاب سطح  المللی بیناین طیف توسط انجمن 

که مراحل مشارکت قانونی بوده و به اهداف  دهد میاین طیف نشان . کمک رسانی کند، نقش عمومی دارد
  . گرفته شود بستگی دارد خواهد میچارچوب زمانی منابع و سطوح توجهات در تصمیمی که 
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 )IAP2 )2007الگوي طیف مشارکت عمومی -1نمودار 

  هانمونه  مقول به عمو  هدف مشارکت عمومی  

  آگاهی
براي فراهم کردن عمومی با اطالعات متوازن 

در فهم مشکل  و هدفمند براي کمک به آنها 
  ها ها موقعیت ها یا راه حلجایگزین

  برگه حقایق  میدار یمشما را آگاه نگه 
  ها وب سایت

  ها جشن

  مشاوره

براي به دست آوردن بازخورد عمومی در 
  ها یا تصمیمات تحلیل جایگزین

  

به شما  میدار یمشما را آگاه نگه 
ي شما را ها ینگرانو  میده یمگوش 

و بازخوردي که بر  میکن یمتصدیق 
ورودي عموم بر  ریتأثچگونگی 

  . میکن یمتصمیمات فراهم 

  نظرات عمومی
  هاي متمرکز گروه

  مطالعات

وارد کار 
 شدن

  

براي کار مستقیم با عموم از راه پردازش براي 
ردن از این که توجهات اطمینان حاصل ک
ها دائماَ درك شده و در نظر  عمومی و اشتیاق

  . اند گرفته شده

تا اطمینان  میکن یمبا شما کار 
حاصل شود که اشتیاق و نگرانی 

شمه مستقیماَ منعکس شده و 
ورودي  ریتأثي براي چگونگی بریف

  . عموم بر تصمیمات فراهم کند

  ها کارگاه
  ادغام مشارکتی 

  

  همکاري

ارکت با عموم در هر جنبه تصمیم شامل مش
ها و تشخیص راه حل  توسعه جایگزین

  ترجیحی

مراقب شما هستیم تا از نصایح و 
ي شما براي پاسخ ها يسازفرمول 

نصایح  ها هیتوصاستفاده کنیم و از 
شما در تصمیمات تا حد ممکن 

  . استفاده کنیم

اي  هاي مشاوره کمیته
-در تصمیم توافق

  گیري مشارکتی

  توانمند
  سازي

  داوران شهروندي  . میکن یمتصمیم شما را اجرا   تصمیم گیري آخر در دست عموم
  تصمیم نماینده راي

  
. کنند میکه مراحل مختلف مشارکت عمومی را شناسایی  استاین طیف ضرورتاً یک ماتریس 

  . قوي سازي می باشد، وارد کار شدن، مشاوره، مشارکت در طیف یا ماتریس شامل آگاهی
  مشارکتی هاي تکنیک

دو سویه شامل کسب اطالعات از مردم و در ادامه ارائه  اي رابطهمردمی  هاي مشارکتاز آن جا که 
 گذاري یا قدرت خواهیمتأثیربا سطوح  ها تکنیکدر ابتدا به تطابق . مشکالت به آنها است و ها ایده
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رفتن گ( مشارکت هاي تکنیکو  )مردمرائه اطالعات به ا( اطالع رسانی هاي تکنیکپرداخت و سپس به 
  . )1386، یعیفش( خواهیم پرداخت) اطالعات از مردم

  گذاري یا قدرت تأثیرسطوح  با ها تکنیکتطابق 

. است ها گیريدر تصمیم  شرکت کنندگان و سهم تأثیرگذاريدر میزان  ها تکنیکوجه تمایز این 
و از  ایم شنیدهمردم را  هاي حرفما  "دارند  کارشناسان تاکید. درك این رابطه اهمیت فراوانی دارد

مشکل در  "؟شود نمیبه نظراتشان توجهی  کنند میآنان هنوز فکر  اما چرا، ایم بردهمشارکت انها بهره 
گذار باشند و شنیدن نظرات به تنهایی براي  تأثیردارند بر روي تصمیمات  این است که مردم انتظار

یست و سطوح انتظارات برآورده نخواهد شد؟ نکته این نیست که این امر مهم میسر ن دست یافتن به
 تنکیک ها باید بر روي همه تصمیمات موثر باشد زیرا این امر در بیشتر مواقع به وقوع همه

  . )1386، یعیفش( مشارکت است هاي تکنیکنمودار زیر نشان دهنده سطوح و . پیوندد نمی
 اطالع رسانی هاي تکنیک 

مردم باید از . مناسب باشد ارکتی موثر باید شامل یک برنامه آگاهی عمومیهر برنامه ریزي مش
به همین دلیل نیاز دارند در مورد . یابند آگاهی، موضوعی که قرار است در آن مشارکت داشته باشند

در این جا برخی از . بهتر بتوانند تصمیم گیري نمایند تا. اطالعات کافی داشته باشند ها گزینه
، یعیفش( شود میمعرفی ، به برقراري ارتباط با مردم استفاده شود تواند میکه  هاي نیکتکمهمترین 

1386( .  
 از پیشرفت ها ادارهکه راهی براي نگهداري اطالعات انتخاب شده مقامات  ها دستورالعمل خالصه -1

  . کار است
است  ها نمایشگاهه اندازي را، آگاهی دادن به مردم و وادار نمودن آنها به مشارکت هاي راهیکی از  -2

  . کنند آنها را به خود جلب آراءتا بتوانند نظر عموم و 
فراخوان ساده  و با نویسد میگزارش بلند کاري یک متن خبري است که یک گزارش گر آن را  -3

  . متفاوت است
  کنفرانس خبري -4
  بولتن خبري -5
 . باشد میجامعه و تبادل اطالعات  هاي هدیدگادستیابی به  هاي راهروزنامه یکی از  هاي ضمیمه - 6
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  . )1386، یعیفش( تبلیغات یک راه مطمئن براي آگاه ساختن یا ارائه اطالعات به همگان است -7
  

 مشارکت هاي تکنیک

کارهایی است که شهروندان بتوانند  گام بعدي فراهم نمودن عرصه یا ساز و، بعد از آگاه نمودن همه
  . زیر در دسترس است هاي تکنیکاین زمینه  در. خود را اظهار کنند تفکرات یا عالیق، احساسات

 بنابراین، شوند میآگاهتر  ها بحثاعضاي آن از  مشاور این است که هاي گروهامتیاز اصلی . 1
  . است از مردم عادي تر آگاهانهپیشنهادهایشان 

براي مطلع ساختن و درگیر  تبدیل به یک ابزار مفید اي فزایندهبه طور  اي رایانهتابلوهاي اعالنات . 2
  . اند شدهساخت همگان 

بحث و گفتگوي کوچکی هستند که بوسیله تبلیغات گسترش پیدا  هاي گروه، متمرکز هاي گروه. 3
 . اند کرده

 براي ان تبلیغ شده است و تماس اي گستردهیک شماره تلفن است که به طور ، خط مستقیم. 5

 . کند میآنها را بدهد راهنمایی  هاي پرسشجواب  تواند میمستقیماً به شخصی که گیرندگان را 
بیشتري نسبت به  مردم غالباً در مصاحبه رو در رو و یا بحث و گفت و گوي فردي اطالعات. 6

 . دهد میجلسات عمومی ارائه 
به طور گسترده یکی از مواردي است که . . .  وجلسات شهري ، استماع عمومی، گردهمایی شهري. 7

، دوستانه هاي گپ، شامل استماع عمومی(. گیرد میاستفاده قرار  مشارکت مورد هاي تکنیکدر 
 ). . .  و ها کارگاه

 الزمه استفاده از همه پرسی مشارکت، همه پرسی یک معیار براي حمایت از یک تصمیم است. 8

 . مردم است
روشی کم خرج براي  سال اخیر به عنوان تلفیقی در چند هاي سنجیسنجی به ویژه نظر  نظر. 9

  . )1386، یعیفش( گردد مییک جامعه تلقی  هاي دیدگاهمشخص شدن 
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  پژوهشپیشینه 
و احادیث  ها سفارش، ها خطبه، ها نامهدر زمینه موضوع اعتماد  البالغه نهجدر منابع اسالمی از جمله 

، نامه مالک اشتر معروف است دکه به عه 53ه ه شماردر نام) ع( به ویژه امام علی. فراوانی وجود دارد
  . کنند مینکات فراوانی را در این ارتباط بیان 

 عمومی مشارکت فرایند بر مؤثر عامل ترین اصلی را خودباوري و اعتماد، )ره( خمینی امام
 جهت چندانی مجال مردم اخیر سده دو سیاسی تاریخ در که حقیقت این به وقوف با او. دانست می

 فرهنگی و عقیدتی، سیاسی بازدارنده موانع و اند نداشته امور گرفتن عهده به و کارها در تدخال
 اعتماد سطح جا هر که داشت باور دیگر سوي از. است انداخته می تعویق به را مشارکت همواره

 هاي آسیب و بیشتر جامعه مختلف هاي صحنه در مردم همیاري و مشارکت، باشد باال اجتماعی
 از تنها نه، روانی و روحی نظر از مطلوب وضعیت به توده اعتالي صورت در و است کمتر اجتماعی
 کشاکش در بلکه، کنند می احساس صحنه در مسئوالنه را خود و آیند می بیرون ذهنی اغتشاش

به این ) 2002( 1کولتر. دهند می نشان خود از اي متعهدانه گیري موضع دولت و مدنی جامعه
هدایت  3و کاهش عدم اطمینان 2به سمت افزایش همکاري، سطح باالي اعتمادنتیجه رسید که 

  . )394: 2006، 4جیل و همکاران( شود می
از طریق ایجاد  رسمی هاي کنترلتا  کند میکه اعتماد کمک  کنند میبیان ، )1998( 5داس و تنگ

  . )19: 2002، 6چات یوروید و گایر( مناسب براي یکپارچگی اعضاي گروه کاهش یابد هاي فرصت
رابطه خطی و معنی داري میان رفاه اقتصادي و اجتماعی و  )1386( و همکاران ربانی پژوهشدر 

یافت شد و نتیجه غالب این شد که مسئولین شهر اگر بتوانند اعتماد مردم  مشارکت پذیري شهروندان
صورت احساس تعلق آنان از این طریق به رضایتمندي اجتماعی آنها بیفزایند در این  را جلب کنند و

  . شد منطقه مسکونی افزایش یافته و باعث مشارکت پذیري باالتر آنها خواهد به

                                                                                                                             
Coulter- 1  
cooperation-2 
uncertainty-3  
Gill . et al -4  
Das&Teng - 5 
Chaturvedi & Gaur -6 
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که فرصت طلبی کم و سطح اعتماد باال موفقیت  دهد مینشان  1جاپ و اندرسوننتایج تحقیق 
یر و کاز. و اگر فرصت طلبی افزایش یابد تأثیر اعتماد کمتر خواهد شد دهد میمشارکت را افزایش 

  . باشد میکمتر موفق  هاي مشارکتباالتر از  تر موفق هاي مشارکتکه سطح اعتماد در  اند دریافته 2شاو
  

 مطالعات در زمینه عملکرد مشارکت راهبردي هاي یافتهمرور تحقیقات مهمترین  - 5جدول 

  یافته ها  محققان
Sakar & Cavusgil 
(2001) 

دل اطالعات دو تبا، اعتماد دو طرفه، عملیاتیتطابق ، تطابق فرهنگی، مکمل بودن منابع
  . وجانبه بر روي عملکرد مشارکت اثر دارنددطرفه و تعهد 

  
Chen & Chi cui 
(2003) 

تحلیل ، ارتباطات، وابستگی شرکا به هم، تعهد، مدیریتی هاي روشو  ها نگرشهمسویی 
نافع مالی یا و م )منابعی و مدیریتی هاي قابلیت، ها استراتژيمکمل بودن ( شرکا

  . تکنولوژیکی شرکا روابطی مثبت با عملکرد مشارکت دارند
Zaheer , Mc Evily 
& Perrone (1998) 

 . اعتماد بین سازمانی رابطه مثبت با عملکرد مشارکت دارد

  
Mohr & Spekman 
(1994) 

عملکرد  هاي کنندهاعتماد و کیفیت ارتباطات به عنوان پیش بینی ، تعهد، هماهنگی
  . ارکت هستندمش
  

Inkpen & Currall 
(1997) 

  . اعتماد رابطه مثبت با عملکرد مشارکت دارد
  

Fryxell, Dooley & 
Vryza (2002) 

   دهد میعملکرد مشارکت را بهبود ، اعتماد و کنترل گروهی
  

Daz (1996) شرایط اولیه بر یادگیري اثرگذار است و یادگیري نیز بر عملکرد مشارکت .  
  

)108 :1386، ی و دیگرانمنطق(   

  
  
  

                                                                                                                             
Jap & Anderson -1  

2- Kauser & Shaw 
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  مدل مفهومی پژوهش
معادل  را آنو  اند دادهاعتماد بین شخصی را از دیدگاه دیگري مورد توجه قرار ، 1سیلویا و برانک، لیو

جوامع مختلف در این زمینه با هم  هاي فرهنگو معتقدند که  گیرند میدر نظر  2ایمان به مردم
  . )15-11 :1380، امیرکافی( تفاوت دارند

  
  دل حلزونی اعتماد م

ارائه کرده و سه جزء کلیدي براي آن مشخص ، 1997در سال ، 3زندمدلی است که ، این مدل
  . نفوذ و کنترل، اطالعات :سازد می

نفوذ ، روحیه را بسته به اینکه چگونه رهبران اطالعات را آشکار سازند، که اعتماد کند میمؤلف بیان 
این مدل سه فاز . آورد میباال برده و یا پایین ، ل را تفویض و اجرا نماینددوسویه را بکار برند و کنتر
  . سازد میبرجسته ، افتد میرا که اعتماد در آنها اتفاق 

 
  
 
  

 راست که رهبر قابلیت اعتماد دیگران را ارزیابی کرده و یا د هایی موقعیتبراي ، بارورسازي باورها
افرادي که ، در طی این فاز. کوتاه است –فاز برخورد چرخه، فاز دوم. کند میجهت ارزیابی آن تالش 

و بر اساس آن تشخیص اطالعاتی که براي آنها فراهم هست را ارزیابی کرده ، درگیر تعامل هستند
همچنین افراد سطوح نفوذ و کنترل که . که آیا افراد درگیر مورد اعتماد هستند یا نه دهند می

این چرخه کوتاه تکرار . نمایند میرا نیز مشاهده  رود میتوسط افراد دیگر در خالل تعامل به کار 
که آن در فاز سوم اتفاق  ندرس میگشته و سطوح اعتماد هموار و یکسان شده و یا به نقطه تعادل 

مؤلف در مورد . متوسط یا پایین باشد، بسته به تعامل افراد ممکن است باال، سطح اعتماد. افتد می
هرچند که این مدل به طور ، زند نمیحرفی ، شوند میایجاد  اي توسعهاینکه چگونه این فازهاي 

                                                                                                                             
 Liou , Sylvia , Brunk-1  

Faith in people -2 
Zand -3 

 Predisposing Bliefs -4  
Equilibrium -5 

  .4تشامل مهیا ساختن زمینه براي باورهاس، فاز اول
  .باشد کوتاه می –ترکیب بازخوردهاي چرخه ، فاز دوم
  .نماید را مشخص می 5تعادل، فاز سوم
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تعامالت روتین مدیران اجرایی  تجربی توسط مدیران اجرایی تجاري آزمایش شد و معلوم گشت که
  . گیرند میرچوب این فازها قرار و کارمندان در چا

  
  نقش اعتماد در مشارکت

در حقیقت جوهر ، مشارکت عبارت است از میزان دخالت اعضاي نظام در فرآیند تصمیم گیري
ه شناسی از دیدگاه جامع. منافع مشترك گروه در جامعه و منافع مشترك فرد در گروه است، مشارکت

اجتماعی است  يها تیفعالمشارکت به معناي احساس تعلق به گروه و شرکت فعاالنه و داوطلبانه در 
اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و نقطه ، اقتصادي، زندگی اعم از سیاسی يها نهیزمو مشارکت در همه 

 . فوق ارادي و داوطلبانه بودن آن است يها عرصهعطف در مفهوم مشارکت در همه 

داوطلبانـه   هـاي  فعالیـت فـراد در  شخصیتی کـه موجـب پیوسـتن و مشـارکت ا     هاي ویژگیبرخی از 
  :شوند عبارت اند از می

همه روان . داشتن انگیزه است، باشد میمشارکت افراد  زساترین عواملی که زمینهیکی از مهم
و در جهت  دکن میشناسان معتقدند که انگیزش عاملی است درونی که رفتار شخص را تحریک 

 هاي انگیزهمعتقد است جایی که ) 1985( فردمن. کند میو آن را هماهنگ  دهد میمعینی سوق 
ملک ( کنند میفاقد کارایی هم به طور مؤثري مشارکت را تضمین  هاي روشقوي وجود دارند حتی 
  .)40 -43 :1379، محمدي و حسینی نیا

انکار کرد که مشارکت در  توان نمین نکته را ای، با هر نگرشی که مشارکت را مد نظر قرار دهیم
 جهان پذیرشی عام یافته است کشورهاي ترعمل چنان کامیاب بوده که به طور گسترده در بیش 

غفاري ( در واقع مشارکت به عنوان ابزاري براي خود شکوفایی است. )4 :1382، رهنورد و رادمنش(
  .)5 :1380، و ازکیا

 رفاقت و اعتماد به نفس اجتماعی ،  جامعه پذیري، گرایی  برون -

 . تصور مثبت از خود و اعتماد به نفس، رضایت خوشبختی، تعدیل روانی، بقاي هویت  -

 . رهبري و مدعی بودن، استقالل فردي، سلطه جویی ، تسلط -

 )عدم تقدیرگرایی و بی قدرتی( صالحیت و پشتکار، سودمندي ، انگیزه پیشرفت -

 . خویشتن و نوع دوستی، براي تغییر روحیه آمادگی وسازگاري  ،انعطاف پذیري  -
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  مشارکت عامل خودشکوفایی - 3شکل 
  
  
  

تیلور . به اعتماد اشاره نمود توان میعوامل مختلفی در توسعه مشارکت نقش دارند که از آن جمله 
ونه مشارکت اثر اعتماد مهم است زیرا یک تمایل قوي به درك اینکه چگ :گوید میدر این ارتباط 

اعتماد یک عنصر کلیدي است زیرا مشارکت را . ایجاد کنیم وجود دارد جامعهبخش را در درون 
روندهاي جدید در . همیشه حائز اهمیت بوده است جامعهاز آنجایی که مشارکت در  سازد میقادر 

که  شود میکار  اوالً باعث ایجاد تغییرات در ماهیت. حرکت به سمت پیامدها و نتایج است، جامعه
ثانیاً باعث ایجاد تغییرات در . در این زمینه کارساز باشد تواند نمی مشارکتقدیمی  هاي سبک

، 1تیلر( شود داوطلبانه از مشارکت می هاي شکل ربکه تأکید بیشتري  شوند میماهیت مشارکت 
2003( . 

، دوستان، با خانوادهروابط ما ، که اگر به یکدیگر اعتماد داشته باشیم کند میبیان  2اکسک
که اعضاي غیر قابل اعتماد  اي جامعههر . شود میهمکاران و اجتماعات مختلف مؤثرتر ، همسایگان

خشونت و ، جرم، در مورد پیروي از قوانین، زیادي دارد که فاقد تجارب و انتظارات مثبت هستند
  )14 :بی تا، شریفیان ثانی(. کالت اساسی دارداجتماعی مش هاي شاخصسایر 

 

  گیري نتیجهبحث و 
به مشارکت همگانی  مربوط هاي کنش. مردم براي مشارکت متفاوت است هاي انگیزهدالیل و 

که از طریق ابزارهاي  رفتارهایی معقول و هدفمندند و این بدین معناست که قصد مردم اینست
شگرفی بر حوزه  تأثیراجتماعی آن  عواید ناشی از مشارکت و نتایج. مناسب به نتایج خاصی برسند

  . مشارکت دارد

                                                                                                                             
1-Tyler 

Cox-2  

 خودشکوفایی مشارکت
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آگاهی و عالقه مردم و حاکمیت ، عامل در جلب مشارکت اجتماعی وجود انگیزه ترین مهملذا  
مانع مشارکت اجتماعی فرهنگ خود محوري و  ترین بزرگفرهنگ همیاري در جامعه بوده و 

  . )1391، کیهان روزنامه( خودپسندي در جامعه است
تیلور . به اعتماد اشاره نمود توان میمشارکت نقش دارند که از آن جمله عوامل مختلفی در توسعه 

اعتماد مهم است زیرا یک تمایل قوي به درك اینکه چگونه مشارکت اثر  :گوید میدر این ارتباط 
که  شود میاوالً باعث ایجاد تغییرات در ماهیت کار . دایجاد کنیم وجود دار جامعهبخش را در درون 

ثانیاً باعث ایجاد تغییرات در . در این زمینه کارساز باشد تواند نمی مشارکتی قدیم هاي سبک
، تیلر( شود میداوطلبانه از مشارکت  هاي شکلر بکه تأکید بیشتري  شوند میماهیت مشارکت 

2003( . 

   :به نکات چندي اشاره کرد توان میدر باب اهمیت اجتماعی اعتماد 
و موجب ) شود میبخشی از آن مربوط به اقتصاد ( کند میایجاد اول آنکه اعتماد انتظام اجتماعی 

و لذا بر کاهش جرایم و تقویت تعاون و همکاري اجتماعی اثرات  شود میانسجام و تعاون اجتماعی 
  . مثبت دارد

  . کند میاستفاده رایگان از منابع و منافع جمعی را تسهیل ، دوم آنکه
  . سازد میو روابط اجتماعی را روان و بی اشکال  کند یمتعامالت اجتماعی را تنظیم ، سوم آنکه

اگر قرار باشد که در جامعه افراد . اعتماد است، تعامالت اجتماعی 1بر این اساس پس زمینه مسکوت
در آن صورت اعتمادپذیري الزمه زندگی اجتماعی و محقق کردن ، از استقالل برخوردار باشند

زندگی  بدیهیاتی بی اعتماد زندگی کنند و حفظ اولیات و فطرت بشري است زیرا اگر همه در فضای
. خواهد داشت زدیگر غم نان و فرزند آنها را از سیر در ملکوت با، وجهه همت آنها قرار گیرد

  )34- 35 :1384، قاسمی(
جلب مشارکت افراد در ، اجتماعی است يها شبکهمشارکت اجتماعی عامل تقویت همبستگی در 

اجتماعی در بلندمدت موجب تحکیم و تعمیق روابط بین اعضاي  يها يریگو تصمیم  ها تیفعال
کاهش یافته و  يا لهیقبتعصبات قومی و ، سعه صدر خواهد شد، افزایش احساس یگانگی، جامعه
ریشه دار و محلی بسوي عام نگري هدایت خواهد شد و بسیاري از امور که اکنون دولت  يها سنت

                                                                                                                             
Silent Background-1 
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من بعد در قالب ، گردد یمعث دور شدن از وظیفه اصلی خود متصدي انجام آن است و خود با
اجتماعی توسط خود مردم اداره شده و در عمل هم حجم دولت کاهش یافته و موجب  يها تیفعال

امور دین خود را به جامعه ادا و هم افراد از طریق سامان دادن به این  شود یمچابکی دولت 
  . نمایند می

تر است که سازمان را پیش بینی پذیر به کار گرفتن ابزارهایی، ینیاعتماد آفر هاي روشیکی از 
آنچه به منزله یک روش به شبکه . مندي قانونشفافیت و  :نماید و این در گرو دو امر مهم است

  . آن است هاي ساحتنظام مندي در همه ، بخشد میارتباطی شفافیت و قانونمندي 
که  داشت توجه باید باشند اعتماد از آکنده جو یک ایجاد دنبال به جوامع که شود می توصیه پس

 شود می ناشی اعتماد از که مزایایی و پدیدهاي پویاست بلکه، نیست ساده فرایند یک اعتماد ایجاد

  . کند می تر ارزش را با آن
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