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 ستخراج الگویی جامع براي ارزیابی عملکردا

  با روش فراترکیب ویی دولتگپاسخ 

  سیدمحمدحسین هاشمیان 
  دانشگاه باقرالعلوم دانشیار مدیریت راهبردي 

  1محمدحسین رحمتی
  پردیس فارابی دانشگاه تهران دولتیتادیار مدیریت اس

  زادهعلی حمیدي
  دانشگاه تهران پردیس فارابی استادیار مدیریت دولتی

  پرستو مرادي
  دانشگاه تهران پردیس فارابی دانشجوي دکتري مدیریت دولتی

  )29/10/98تاریخ پذیرش:  - 8/3/98(تاریخ دریافت: 
  چکیده

شهروندي، انتظار از دولتزایش آگاهیبا تبلور دوره خردورزي و اف شده هاي عمومی  ستخوش تحوالت زیادي  ها نیز د
اند، که از جمله هاي مختلفی را پیشنهاد کردهاست. در این راستا، دانشمندان براي اصالح نظام اداري و کارآمد ساختن آن روش

ــالیان ا ــت. اگرچه در س ــخگویی کارآمد اس ها و ابعاد خیر نظریات مختلفی در رابطه با مدلآن، طراحی و اجراي یک نظام پاس
سخگویی دولت ست، اما در این پژوهشمختلف پا شده ا سخها ارائه  گویی دولت پرداخته ها از یک جنبه خاص به ارائه مدل پا

ته، ها و ابعاد مختلف پاسخگویی در تحقیقات گذششده است. بنابراین در این پژوهش تالش شده است با بررسی عمیق مدل
اکتشـــافی و با -اي توصـــیفیبرمبناي مطالعهو ها مبتنی بر روش فراترکیب الگویی براي بررســـی عملکرد پاســـخگویی دولت

ــعه ــود-ايرویکردي توس ــنجش اعتبار محتوایی جامعه آماري پژوهش  .کاربردي ارائه ش ــامل مدلبراي س و  مدیران دولتی، ش
ــدر کشــور می یعلوم اداري و مدیریت دولتفعال در حوزه  خبرگان . نمونه آماري به روش هدفمند قضــاوتی با رویکرد دنباش

شده 15برفی به تعداد گلوله شامل مطالعات عمیق کتابخانهاند. ابزار گردآوري دادهنفر انتخاب  سشنامه خبرهها  مبنا بوده اي و پر
ها ارائه گردیده اســت که خگویی دولتاي فراترکیب، الگوي بررســی عملکرد پاســمرحلهاســت. در پایان مبتنی بر روش هفت

  شود. ها و ابعاد پاسخگویی میشامل اهداف پاسخگویی، مخاطبان پاسخگویی، مراجع پاسخگویی، ابزار پاسخگویی، مؤلفه

  .پاسخگویی، پاسخگویی دولت، اعتبار محتوایی، روش فراترکیب واژگان کلیدي:

                                                            
 Email: Mhrahmati@ut.ac.ir نویسنده مسئول  - 1
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  مقدمه
  ن در جوامع مختلف، انتظارات آنها از هاي عمومی شهرونداهمزمان با افزایش آگاهی

هاي دولتی نیز دستخوش تحوالت زیادي شده است. در این رابطه، دانشمندان علوم سازمان
اند. از هاي مختلفی را پیشنهاد کردهاداري براي اصالح نظام اداري و کارامد ساختن آن روش

). 1989، 2کارامد است (هابرمنجمله مهمترین این روشها، طراحی و اجراي یک نظام پاسخگویی 
 دارند قدرت که باشد. اگر آنهاییمی دموکراتیک و مدرن اداره هاينشانه از پاسخگویی عمومی

 و نباشند، دموکراسی پاسخگو مردم به خود هايگیريو تصمیم اشتباهات اعمال، با رابطه در
هاي تحقیقاتی هی به پیشینه). نگا2010 ،3ماند (بونزباقی می شعار و حرف حد در ساالريمردم

دهد که در سالیان اخیر پژوهشگران مدیریت ها نشان میانجام شده در رابطه با پاسخگویی دولت
اند به این مقوله وارد شده و هریک با دیدگاهی خاص، الگویی دولتی و علوم اداري تالش نموده

ئه شده صرفاً به ابعاد پاسخگویی هاي اراها ارائه نمایند. در برخی از مدلبراي پاسخگویی دولت
هاي پاسخگویی هاي ارائه شده بر معیارها و شاخصشده است؛ تعدادي از مدل دولت پرداخته

اند. در برخی از دولت تأکید داشته و از معیارهایی چون شفافیت، حاکمیت قانون، و ... یاد کرده
گویی ها بر مخاطبان پاسخاز مدلگویی دولت توجه شده است و  تعدادي ها به اهداف پاسخمدل

اند. برخی نیز به ابزارهاي تأکید داشته و مخاطبان مختلفی را به عنوان مخاطبان پاسخگویی نام برده
اي از ابزارهاي مورد استفاده براي پاسخگویی دولت را اند و مجموعهپاسخگویی توجه نموده

رو که الزمه غیرمسؤولی وجود ندارد و از آناند. در جمهوري اسالمی ایران هیچ مقام تبیین نموده
مردان سایه افکنده است. بنابراین ضروري مسؤولیت، پاسخگویی است، این امر بر تمامی دولت

گویی دولت وجود داشته باشد تا بر مبناي آن بتوان است که مدلی براي ارزیابی عملکرد پاسخ
نمود. با این حال برابر با آنچه در باال اشاره ها در ادوار مختلف را بررسی گویی دولتمیزان پاسخ

دهد که در مجموع گویی دولت نشان میهاي ارائه شده در رابطه با پاسخگردید، نگاهی به مدل
رو در اند. از اینورود نموده هاي موجود هریک از جنبه خاصی به مقوله پاسخگویی دولتمدل

با رویکرد مدیریتی در پی آن است که با  راستاي پوشش خأل تحقیقاتی موجود، این پژوهش
ها و ابعاد مختلف پاسخگویی در تحقیقات گذشته، الگویی براي بررسی بررسی عمیق مدل

ها مبتنی بر روش فراترکیب ارائه نماید. بنابراین پژوهش با این سوال عملکرد پاسخگویی دولت
گویی دولت چیست؟ و جوانب خگردد که الگوي جامع براي ارزیابی عملکرد پاساصلی آغاز می

  گویی کدامند؟ بر این اساس اهداف این پژوهش عبارتند از:این پاسخ

                                                            
2 - Haberman  
3 - Bovens  
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 گویی دولت.استخراج الگویی جامع براي ارزیابی عملکرد پاسخ -1
 گویی دولت.هاي ارزیابی عملکرد پاسختبیین ابعاد و مولفه -2
 ت.گویی دولهاي ارزیابی عملکرد پاسختبیین سایر جنبه -3

 مرور مبانی نظري پژوهش 

پاسخگویی مفهومی پیچیده دارد. هر صاحب نظري به فراخور برداشت و تجربه و تحلیل 
دهد. پاسخگویی، مسئول ساختن افرادي هاي مشخص از آن را مورد تأکید قرار میخود، جنبه

ارهاي ها و معیمشخص است به منظور تضمین انجام وظایف محوله، در زمان معین و طبق روش
تر، پاسخگویی ). در تعریفی کامل1996، 4مورد توافق یا مقرر در قانون (مانرو و موریتسن

حکومت، عبارت است از تضمین پاسخگو بودن مسئولین عمومی در قبال اعمال و تصمیمات 
ها، به منظور تضمین اهداف مورد نظر خود در مقابل سایر نهادهاي حکومتی، مردم و رسانه

). پاسخگویی زمانی 1396ها (غالمی، منفعت عمومی، و بهبود اعمال حکومتحکومت؛ حفظ 
آید که اعمال، تصمیمات و کارکردهاي فرد یا نهاد مورد نظر در معرض نظارت، به وجود می

خواهی دیگري باشد و اطالعات کافی در خصوص این اعمال و تصمیمات راهنمایی و پاسخ
گیرد: اولی پاسخ گفتن اسخگویی دو مرحله مجزا را در بر میفرآهم آمده باشد. بنابراین مفهوم پ

ایده حکومت محدود و پاسخگو، متضمن آن است که شهروندان فرصت و امکان  و دومی جبران.
هاي مناسب در مقابل ها و جبرانانتقاد از مقامات عمومی را داشته باشند و بتوانند از حمایت

طلوب داشته است، برخوردار شوند. همچنین ایده مزبور اشتباهات حکومت که بر آنها تأثیر نام
متضمن آن است که حکومت، مکلف باشد با ارائه توضیح، اعمال و اقدامات خود را توجیه کند، 
به اعتراضات پاسخ دهد و اشتباهات خود را جبران کند. بنابراین پاسخگویی و جبران، در دست 

هاي جبرانی، الزمه پاسخگویی است د انواع نظام). وجو1396روند (غالمی، یکدیگر به پیش می
هاست. ها و برخورداري از حمایتو پاسخگویی نیز عنصر ضروري در بدست آوردن انواع جبران

بنابراین پاسخگویی به معنی: الف) تکلیف به حساب پس دادن، پاسخ دادن به سؤاالت، ارائه 
(پاسخگویی توضیحی)، و ب) قبول هاي اتخاذ شده است توضیح و توجیه اقدامات و سیاست

در تحقیقات  جبرانی). -ها و جبران اشتباهات است (پاسخگویی اصالحیپیامدها، تحمل سرزنش
، 5جدید درباره پاسخگویی، مفهومی تحت عنوان بحران پاسخگویی مطرح شده است (مولگان

دانشگاهی  ) که از طرفی داللت بر تنوع و تعدد مفاهیم عرضه شده در فضاي علمی و2000

                                                            
4 - Munro & Mouritsen 
5 - Mulgan 
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داشته و از طرف دیگر ناظر بر این است که کارگزاران و مقامات دولتی نیز بر وجوه مختلف این 
گیري ). همین امر موجب شکل2006، 6نمایند (داودلاند تأکید میمفهوم که در عمل با آن مواجه

یکرد ). در رو2010دو رویکرد هنجاري و توصیفی نسبت به پاسخگویی گردیده است (بونز، 
اي از استانداردهاي اخالقی است که به منظور ارزیابی هنجاري، پاسخگویی متشکل از مجموعه

رود. در این معنا پاسخگویی هاي مختلف به کار میها در حوزهعملکرد مدیران و کارکنان سازمان
، هایا پاسخگو بودن به عنوان یک فضیلت و برتري و به منزله یک ویژگی مثبت براي سازمان

). در رویکرد 2005؛ دابنیک، 2003، 7شود (کوپلمدیران و کارگزاران دولتی، در نظر گرفته می
شود که براساس توصیفی به جاي تمرکز بر رفتار کارگزاران، بر فرایندها و سازوکارهایی تأکید می

باشد میخواه آن پاسخگو، ملزم و یا متعهد به ارائه توضیح درباره تصمیمات و رفتارش به پاسخ
توان به عنوان یک رابطه اجتماعی دانست، ). از دیدگاه توصیفی، پاسخگویی را می2005(بونز، 

که براساس آن، یک کارگزار جهت تشریح، تبیین و توجیه رفتارش نسبت به دیگران احساس 
هاي مختلفی تعیین شده است. از در تحقیقات گذشته براي پاسخگویی مولفه نماید.تعهد می

- ترین مولفهتوان از مهمترین و جامعهاي ارائه شده توسط اندیشمندان مختلف میع نظریهمجمو
هاي پاسخگویی نام برد که عبارتند از شفافیت، حاکمیت قانون، تکریم شهروندان، عدالت، 

هاي تحقیقاتی انجام شده در عین حال نگاهی به سایر پیشینه.  پذیري و...انتقادپذیري، مسئولیت
گویی را نیز هاي دیگر پاسخدهد که پژوهشگران برخی جنبهگویی دولت نشان میه پاسخدر حوز

) ابزارها و سازوکارهاي سنتی پاسخگویی را بررسی 2000( 8حقاند. در این بین، مطرح نموده
رفتند و هاي غربی به کار میکرده است. وي ابزار پاسخگویی را که به طور سنتی در دموکراسی

شورهاي در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گرفتند به چهار دسته تقسیم کرده بعدها در ک
گذاري و هاي مجلس قانوناست: الف) سازوکارهاي رسمی خارجی، شامل ابزار قانونی (کمیته

هایی که توسط مدیران سیاسی بر هاي مطرح شده در مجلس)، ابزار مدیریتی (کنترلسؤال
هاي اداري و شود)، و فرایندهاي قضایی و یا تقریباً قضایی (دادگاهیهاي دولتی اعمال مسازمان

هاي حکمیت)؛ ب) سازوکارهاي غیررسمی خارجی، شامل پژوهش عمومی توسط مردم، گروه
ها؛ ج) وسایل رسمی هاي عمومی) و رسیدگی دقیق رسانهپرسی (نظرخواهینفوذ، همهذي

اجرایی، سلسله مراتب رسمی و بررسی عملکرد؛  داخلی، شامل قوانین و مقررات رسمی، مقررات
 اي و فشار همکاران.و د) سازوکارهاي غیررسمی داخلی، شامل فرهنگ سازمانی، اخالق حرفه

اند. در این رابطه در عین حال پژوهشگران براي پاسخگویی دولت اهداف متعددي منعکس نموده
                                                            
6 - Dowdle 
7 - Kopell 
8 - Haque 
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سیاسی، راهبردي و مدیریتی (جدول گویی دولت را در سه دسته ) اهداف پاسخ1396پور (قلی
  بندي کرده است.) دسته1

  اسخگویی (محقق ساخته)اهداف پ -1جدول 
  ها در پاسخگویینمونه  محورهاي مورد تاکید  روش مورد استفاده  اهداف

  فرآیند کلی و سیاسی  سیاسی
نمایندگی، مشارکت و پاسخگویی و 

  تامین حقوق شهروندي
ري از دریافت رأي در دور بعد، پیشگی

  شایعات، مبارزه با رقبا و منتقدان

  راهبردي
ترکیبی از فرآیند کلی 

  و محققانه
  عدالت و برابري،

  اجراي قوانین و رعایت انصاف 
  جلب اعتماد مردم، امیدبخشی و 

  جوییتوجه به آینده، مشارکت

  محققانه و علمی  مدیریتی
  اثربخشی، کارآیی و 

  جویی اقتصاديصرفه
  عملکرد سازي، ارائهشفاف

- اند و از شهروندان، رسانهگویی دولت تأکید داشتهها نیز بر مخاطبان پاسختعدادي از پژوهش
؛ میرمحمدي، الوانی و 2015اند (وانگ، ها و فرادستان به عنوان مخاطبان پاسخگویی نام برده

بر گروه  ؛ و ...). آنان براین باورند که هر یک از دولتمردان در پاسخگویی خود1395زینلی، 
باشند نمایند. به طور کلی عواملی که دولتمردان درصدد جلب نظر آنان میخاصی بیشتر تمرکز می

گویی اي از محققان نیز بر مراجع پاسخدهند. در نهایت عدهمخاطبان پاسخگویی را تشکیل می
بر یکی از اند. آنان معتقدند که دولتمردان در پاسخگویی و در گفتمان خود دولت تأکید داشته

؛ و 1396پور، ؛ قلی2017، 9دهند (اسمیت و الریمرمنابع و مراجع تمرکز و به آنها ارجاع می
باشد. در این بخش به اعمال دولتمردان می). مراجع پاسخگویی به نوعی مشروعیت1393الوانی، 

وامل ) و مبتنی بر ع1396پور () و قلی2017پژوهش با اقتباس از پژوهش اسمیت و الریمر (
هاي ذینفع ها و همچنین منابع نفوذ گروهمشیتاثیرگذار در طراحی و مشروعیت بخشی خط

اند. این مراجع عبارتند از: خدا، دین، رهبران، مردم، جامعه مدنی، مراجع پاسخگویی تعیین شده
شناسی بکار رفته براي حل مسأله پژوهش نخبگان و قانون اساسی. در ادامه به تشریح روش

  خته شده است.پردا

  

 

                                                            
9 - Smith & Larimer 
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  شناسی پژوهشروش
را با  هم مرتبط کیفیفراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که نتایج مطالعات مختلف ولی به

عات کیفی سازد. در نتیجه، نمونه مدنظر براي فراترکیب از مطالیکدیگر تلفیق و یکپارچه می
  ). 1398همکاران،  شود (دقتی ومنتخب و براساس ارتباط آنها با پرسش پژوهش تشکیل می

هاي مند براي پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهشفراترکیب با فراهم کردن نگرشی نظام
پردازد و با این روش، دانش و اساسی می هاي جدیدکیفی مختلف به کشف موضوعات و استعاره

رکیب مستلزم آورد. فراتاي را به مسائل به وجود میدهد و دید جامع و گستردهجاري را ارتقاء می
هاي پژوهش کیفی مرتبط را این است که پژوهشگر بازنگري دقیق و عمیقی انجام دهد و یافته

اي ). در این پژوهش از روش هفت مرحله1396ترکیب کند (شهبازي سلطانی و صلواتیان، 
  ، نشان داده شده است. 1) استفاده شده که در شکل 2007( 10فراترکیب سندلوسکی و بارسو

  .گانه پژوهشمراحل هفت -1شکل 
  

  هاي پژوهشگام اول: تنظیم سوال
هاي پژوهش است و نخستین سوال براي شروع نخستین گام در روش فراترکیب، تنظیم سوال

  ، سوال پژوهش به همراه پارامترهاي آن بیان شده است. 2فراترکیب چه چیزي است. در جدول 
  
  

                                                            
10 - Sandelowski & Barroso 
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 هاي پژوهشپرسش - 2جدول 

  پژوهشهاي سوال  پارامتر
  ها چیست؟ گویی دولتجوانب مختلف براي ارزیابی عملکرد پاسخ  11چه چیزي

  جامعه موردمطالعه براي دستیابی به این جوانب چیست؟   12جامعه
  وجو شده است؟ عوامل اثرگذار مربوط به چه دوره زمانی بررسی و جست  13چه وقت
  ست؟ چه روشی براي فراهم کردن مطالعات استفاده شده ا  14چگونه

  گام دوم: بررسی نظامند متون
داده  و چهار پایگاه PARو   Scopus،Emeraldی، رانیا ریداده غ گاهپای سه پژوهش، یندر ا
 اخصش به توجه با خبرگان با ورتبر اساس مشداك و ایران CIVILICA ،Magiran  ،SIDایرانی 

 يرو گردآو ییور شناسابه منظي، تکرارریاغلب غتمامی مطالعات  شپوش لیو به دل دسترسی
ي زمانی مطالعات جستجو شده از زمان ؛ بازهمطالعات مختلف مورد جستجو قرار گرفت

بوده است، که در  2018تا  1950گویی در سال مقوله پاسخ پردازي اندیشمندان در رابطه بانظریه
ا آن بوده بط بگویی و مباحث مرتنامه در حوزه پاسخکتاب و پایان 17مقاله و  52مجموع شامل 

  شود.  ارائه می 3هاي کلیدي جستجو شده در این پژوهش در جدول است. واژه

  هاي کلیدي جستجو شدهواژه -3جدول 
  انگلیسی  فارسی

 پاسخگویی

 پاسخگویی عمومی

  دولت پاسخگویی
 ابزارهاي پاسخگویی

  حکمرانی خوب/پایدار/مطلوب

Accountability  

Public Accountability  

State/Government accountability   
Tools of Accountability 

Good Governance 

  

 

                                                            
11 - What 
12 - Who 
13 - When 
14 - How 
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  گام سوم: جستجو و انتخاب مقاالت مرتبط
در فرایند جستجو پژوهشگر پارامترهاي مختلفی را مانند عنوان، چکیده، واژگان کلیدي، 

را که با سوال و هدف هاي مرتبط را در نظر گرفته و مقاالت و کتبی محتوا و ... و کیفیت پژوهش
، خالصه فرایند جستجو و انتخاب منابع 2اند، حذف کرده است. در شکل پژوهش تناسبی نداشته

  بشکل نمادین ارائه شده است. 

  .نتیجه جستجو و انتخاب مقاالت -2شکل 

  گام چهارم: استخراج اطالعات از مقاالت
تخب و نهایی شده را به منظور در سراسر روش فراترکیب پژوهشگر به طور پیوسته منابع من

کند؛ هاي مجزایی که در دل محتواي این مطالعات است، بررسی و مرور میدستیابی به یافته
هاي بنابراین در این مرحله، محتواي منابع به طور دقیقی بررسی شده و کدهایی که ارتباط با واژه

  گرفته است.  ها شکلکلیدي داشتند انتخاب، و براساس آنها مفاهیم و مقوله

  کیفی يهایافته تلفیق و تحلیلو  تجزیهگام پنجم: 
شناسی باشد. این روشها میهدف روش فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدید از یافته

هاي هاي موجود دانش و ظهور مدلسازي مفاهیم و الگوها، نتایج در پاالیش حالتجهت شفاف
). در طول تجزیه و تحلیل 15،2006(فینف گِلدکانت هاي پذیرفته شده استعملیاتی و نظریه

کند که در میان مطالعات موجود در روش فراترکیب پایدار هایی را جستجو میها و یا تمموضوع
نامند. بدین صورت می "بررسی موضوعی") این مورد را 2007اند. سندلوسکی و باروسو (بوده

                                                            
15 - Finfgeld‐Connett 
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گیرد، و سپس با در نظر گرفتن ه کد در نظر میکه پژوهشگر ابتدا براي تمام عوامل استخراج شد
کند. به این ترتیب پژوهشگر بندي میمفهوم هر یک از این کدها، آنها را در یک مفهوم مشابه دسته

بندي مشابه کند و طبقهبندي ایجاد میدهد و یک طبقهها یا موضوعاتی (مفاهیم) را شکل میتم
ها اساس و کند. تمآن را به بهترین نحو توصیف می دهد کهو مربوطه را در موضوعی قرار می

در  دهند.هاي کاري ارائه میها و یا فرضیهها، تئورياي را براي ایجاد توضیحات و مدلپایه
هاي استخراج شده از مطالعات نظري، یک کد در نظر پژوهش حاضر، ابتدا براي تمام شاخص

ر یک از کدها، آنها در یک مفهوم مشابه گرفته شده است، سپس با در نظر گرفتن مفهوم ه
اند. نتایج این گام به هاي) پژوهش شکل داده شدهاند. به این ترتیب مفاهیم (تمبندي شدهدسته

  ) نشان داده شده است.5) و (4شکل مختصر در جدول (

  گویی دولت حاصل از کدگذاري مفاهیم در روش فراترکیبابعاد پاسخ بندي تممقوله -4جدول 
 جنبه 

  گوییپاسخ
  شاخص  منابع  مؤلفه  منابع  ابعاد  منابع

ابعاد 
  پاسخگویی

 -2000رامزك، 
 -2003کوپل، 

 -2003مولگان، 
بونز،  -2004فیشر، 

اوکنل،  -2010
دابنیک،  -2005
اسمیت و  -2005

  -2006همکاران، 
  -2007رابنستین، 

 -2009فلیپ، 
واعظی و آزمندیان 

تانی و م -1390
 -1393پور، حسن
  1396می، غال

پاسخگویی 
  توضیحی

سانکین و 
آدرنو، 

1997 – 
جاللی و 

اژئر، 
1395-  

غالمی، 
1396-  

پاسخگویی 
  هنجاري

رابرتسون و 
  -1999آکار، 

ون، چانگ
دابنیک،  -2001

بونز،  -2005
بونز،  -2005

شیلمانز و 
-2008هارت، 
 -2010بونز، 

واعظی و 
آزمندیان، 

1390-  

رفتار مسئوالنه 
  و پاسخگو

  توضیح دادن
ترویج 

هنجارهاي 
  ايرویه

شرکت 
داوطلبانه در 

گفتگوي 
  اجتماعی

پاسخگویی 
  توصیفی

 -1997اوربچ، 
 -2003مولگان، 
  -2005بونز، 
 -2010بونز، 

واعظی و 
آزمندیان، 

1390-  

ایجاد سازوکار 
  پرسشگري

امکان 
افشاسازي 
  اطالعات

آزادي بیان و 
  تمطبوعا
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پاسخگویی 
-اصالحی
  جبرانی

سانکین و 
آدرنو، 

1997 - 
جاللی و 

اژئر، 
1395-  

غالمی، 
1396-  

پاسخگویی 
  نظري

جنکینز و گوئتز، 
دنهارت،  -2010
صبحی  -1380

و همکاران، 
1396-  

بپذیرد باید 
اقداماتی براي 
جبران انجام 

  دهد

  پاسخگویی
  عملی

جنکینز و گوئتز، 
دنهارت،  -2010
ی صبح -1380

و همکاران، 
1396- 

اشتباهات وارد 
شده را جبران 

  کند

  گویی دولت حاصل از کدگذاري مفاهیم در روش فراترکیبهاي پاسخبندي سایر جنبهمقوله -5جدول 
  شاخص  منابع  گوییجنبه پاسخ

معیارهاي 
  پاسخگویی

واعظی و  -1384نژاد، تیموري -1396غالمی ، -1393خسرویار، 
  -1396امیان، گر -1390آزمندیان، 

  شفافیت
  مبارزه با فساد
  حاکمیت قانون

  تکریم شهروندان
  عدالت

  پذیري)پذیري (انتقادکنترل
  پذیريمسئولیت

  نظارت و ارزشیابی

اهداف 
  پاسخگویی

دنهارت،  -2002دابنیک،  -2000رامزك،  -2000آکویین و هینتمن، 
بونز، شیلمانز و  -2007 رابنستین، -2007هاج و کوژیل،  -2007

علیخانی،  -2009میجر و شیلمانز،  -2009هارلو،  -2008هارت ، 
  1396غالمی،  -1396پور، قلی -1384

  مدیریتی

  راهبردي

  سیاسی

مخاطبان 
  پاسخگویی

 -2001شوارتز،  -2000هیرست،  -2000متکالف،  -2000رامزك، 
دنهارت،  -2007ن، رابنستی -2007بونز،  -2004اردوگان و دیگران، 

میلر و همکاران،  -2007هاج و کوژیل،  -2007دابنیک،  -2007
پور و تقی -2015وانگ،  -2012شائول و همکاران،  -2008

پور، قلی -1395میرمحمدي، الوانی و زینلی،  -1388صفایی، 
  1396غالمی،  -1396

  فرادستان

  شهروندان

  هارسانه

  ابزار پاسخگویی
الند و  -2007هاج و کوژیل،  -2007بنستین، را -2000حق، 

 -1384رحیمی،  -2010برتوت و همکاران،  -2009همکاران، 

  قانونی نهادهاي و مجلس
  ملی رسانه

  مطبوعات
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متانی و  -1393الوانی،  -1388پور و صفایی، تقی -1384رهبري، 
  -1397فرد، پور و فراهانیباوفا، مهربان -1393پور، حسن

 ري اطالعات وفناو

  مجازي هايشبکه 
  موقعیتی  هايسخنرانی

مراجع 
  پاسخگویی

 -1970سمیت، ا -1966الداوسکی، و -1961اتزیونی، 

  -1997شنایدر و اینگرام، ا -1985وتانز، ل -1979والتر،  

 -1999کینز و اسمیت، ساباتیه، جن -1999ساباتیه و جنکینز، 
  -2017سمیت و الریمر، ا -2007اینگرام، اشنایدر و دلئون،  

  -1396 پور،قلی -1393الوانی، 

  خدا
  دین
  مردم

  جامعه مدنی
  نخبگان

  قانون اساسی
  رهبران و منابع قدرت

 گام ششم: کنترل کیفیت کدهاي استخراجی

گیرد. ها و کدهاي استخراجی از مراحل قبل مورد ارزیابی قرار میدر این گام کیفیت مقوله
شده است.  این راستا به ارزیابی پایایی کدهاي استخراجی با روش ضریب کاپا کوهن پرداختهدر 

جی مبتنی بر مبنا، به ارزیابی اعتبار محتوایی کدهاي استخراهمچنین ضمن تنظیم پرسشنامه خبره
  پرداخته شده است. )CVRشاخص نسبت روایی محتوایی (

  ارزیابی پایایی کدهاي استخراجی  - 
 تا گرفته استقرار خبرگان از یکی اختیار در نتایج ، پایاییارزیابی جهت ژوهش در این پ

معرف ) 6. جدول (گیردقرار بررسی  مورد، پایایی کدهاي استخراجی 16شاخص کاپاوسیله به
 توجهبا. است متون از یکی خصوصدر نگارنده و خبرگان از یکی کدینگ میانتوافقی جدول 

 پذیرش مورد)، پایایی کدهاي استخراجی 756/0( کاپاضریب مقدار و) 000/0( معناداري عدد به
 17پایایی درونی ارزیابی مالك عنوان تحت کاپا ضریب ازالزم به یادآوري است که  .گیردمی قرار
 ضریب این باشد، باالتر 0,6 از ضریباین چنانچه باورند اینبر پژوهشگران .شودمی یاد نیز

وجود رابطه کدگذاري گویاي  0,5 معناداري کمتر از همچنین ضریب .ستدارا را مقدار خوبی
 .  شده است بررسیدو سند  میان

 
 
  

                                                            
16 - Kappa 
17 - Interior Reliability 
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 هاحاسبه ضریب کاپا براي کدگذاري مقولهم -6جدول 

   برآورد ضریب کاپا  

 سطح معناداري bTآماره آزمون  انحراف استاندارد مقدار  

  000/0 978/4 134/0 756/0 کاپا  ضریب توافق
    15  تعداد

  
  ارزیابی اعتبار محتوایی الگوي مفهومی پژوهش - 

هاي الگوي ارزیابی عملکرد مبنا در رابطه با جنبهدر این پژوهش ضمن تنظیم پرسشنامه خبره
مبتنی بر شاخص نسبت روایی گویی دولت، به ارزیابی اعتبار محتوایی کدهاي استخراجی پاسخ

) طراحی شده است. 1991این شاخص توسط الوشه ( پرداخته شده است. )CVR( 18محتوایی
جهت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان متخصص در زمینه محتواي آزمون مورد نظر 

محتواي ها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به شود و با توضیح اهداف آزمون براي آناستفاده می
شود تا هریک از سؤاالت را بر اساس طیف سه بخشی ها خواسته میها، از آنسؤاالت به آن

» شاخص مناسب نیست«و » شاخص نسبتًا مناسب است«، »شاخص مناسب است«لیکرت 
  شود:بندي کنند. سپس بر اساس فرمون زیر، نسبت روایی محتوایی محاسبه میطبقه

  
 CVRاند، حداقل مقدار ؤاالت را مورد ارزیابی قرار دادهبراساس تعداد متخصصینی که س

ها محاسبه شده براي آن CVR، بایستی باشد. سؤاالتی که مقدار 7قابل قبول بر اساس جدول 
کننده سؤال باشد، بایستی از آزمون کمتر از میزان مورد نظر با توجه به تعداد متخصصین ارزیابی

 ، روایی محتوایی قابل قبولی ندارند.CVRاساس شاخص  کنار گذاشته شوند به علت اینکه بر
 
  

                                                            
18 - Content Validity Ratio 
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  گذارقابل قبول بر اساس تعداد متخصصین نمره CVRحداقل مقدار  - 7جدول 

مقدار   تعداد متخصصین
CVR 

مقدار   تعداد متخصصین
CVR 

مقدار   تعداد متخصصین
CVR 

5  99/0  11  59/0  25  37/0  
6  99/0  12  56/0  30  33/0  
7  99/0  13  54/0  35  31/0  
8  75/0  14  51/0  40  29/0  
9  78/0  15  49/0      
10  62/0  20  42/0      

اند در نتیجه نفر بوده 15در این پژوهش از آنجاکه تعداد خبرگان ارزیاب سواالت پژوهش 
باشد. بنابراین می 49/0گذار عدد قابل قبول بر اساس تعداد متخصصین نمره CVRحداقل مقدار 

محاسبه  49/0شده براي هریک از سواالت پرسشنامه کمتر از عدد  محاسبه  CVR  اگر میزان
گردد در نتیجه بایستی آن کد از سواالت آزمون حذف گردیده و در ادامه فرآیند آزمون بکار 

دهد که شاخص گرفته نشود. در این راستا نتایج آزمون شاخص نسبت روایی محتوایی نشان می
CVR بوده است. بنابراین  54/0مبنا باالي اي پرسشنامه خبرههمحاسبه شده براي هریک از گویه

اعتبار محتوایی تمامی کدهاي استخراجی از روش فراترکیب مورد تائید قرار گرفته و در مدل 
  اند.نهایی پژوهش لحاظ شده

 ها (طراحی مدل مفهومی)گام هفتم: ارائه یافته

، ارائه 3مدل مفهومی در شکل در این مرحله نتایج حاصل از روش فراترکیب در قالب یک 
گردیده است. بطورکلی مدل ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت که در این پژوهش ارائه شده 

گویی، ابزار گویی، اهداف پاسخهاي پاسخگویی دولت، مؤلفهاست از شش جنبه کلی؛ ابعاد پاسخ
  گویی تشکیل یافته است. گویی و مخاطبان پاسخگویی، مراجع پاسخپاسخ
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  .مدل مفهومی پژوهش -3شکل 

  گیريبحث و نتیجه
است.  پاسخگویی مسئله ،حاضر عصر در دولتی مدیریت مهم بسیار عناصر از یکی تردیدبی
 مفاهیم و شده پرداخته مختلفی زوایاي و جهات از موضوع این به که است شده باعث امر همین

 جامع پاسخگویی نظام یک ایجاد ،است اهمیت حائز بسیار که نچهآ اما .شود ارائه آن از متنوعى
مورد بررسی قرار گیرد و از  پاسخگویی تمامی جوانب و ابعاد آن اساس بر که است متوازن و

درصدد طراحی مدلی به منظور در نظر  این پژوهشاساس  این بر .جانبه جلوگیري شودنگاه یک
رآمده است تا بتوان به کمک آن عملکرد هر یک از گرفتن کلیه جوانب و ابعاد پاسخگویی ب

ها در حوزه پاسخگویی را مورد ارزیابی قرار داد. در این پژوهش رویکرد مدیریتی استفاده دولت
ها و نظریات مطرح شده در حوزه مدیریت مرتبط با پاسخگویی مورد بررسی قرار شده و تئوري

هاي ارائه شده در رابطه با پاسخگویی تی و مدلهاي تحقیقابطورکلی بررسی پیشینه اند.گرفته

پاسخگویی

پاسخگویی 
توضیحی

ی 
گوی

سخ
پا

حی
صال

ا
-

انی
جبر

رفتار 
مسئوالنه 

و 
پاسخگو توضیح 

دادن

ترویج 
هنجارهاي 

رویه اي
شرکت 

داوطلبانه در 
گفتگوي 
اجتماعی

ایجاد ساز و 
کار 

پرسشگري

امکان 
افشاسازي 
اطالعات

آزادي بیان و 
مطبوعات

بپذیرد باید 
اقداماتی را 
براي جبران 
انجام دهد

اشتباهات 
وارد شده 
را جبران 

کند

: مولفه هاي پاسخگویی
عدالت  -شفافیت                   -
تکریم شهروندان  -مبارزه با فساد            -
مسئولیت پذیري  -حاکمیت قانون           -
)کنترل پذیري(نظارت و ارزشیابی   -انتقادپذیري              -

: ابزار پاسخگویی
مجلس و نهادهاي قانونی  -
رسانه ملی  -
مطبوعات  -
فناوري اطالعات  -
سخنرانی هاي موقعیتی و   -

مناسبتی

: اهداف پاسخگویی
مدیریتی  -
راهبردي  -
سیاسی  -

: مخاطبان پاسخگویی
فرادستان  -
شهروندان  -
رسانه ها  -

: مراجع پاسخگویی
خدا  -
دین  -
مردم   -
جامعه مدنی  -
نخبگان  -
قانون اساسی  -
رهبران و منابع قدرت  -

رویکرد مدیریتی
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دهد که در سالیان اخیر پژوهشگران مدیریت دولتی و علوم اداري تالش ها نشان میدولت
اند به این مقوله وارد شده و هریک با دیدگاهی خاص، معیارها و ابعادي را براي پاسخگویی نموده
دهد که در هریک هاي موجود نشان میبه پژوهشها ارائه نمایند. با این حال نگاهی دقیق دولت

گویی دولت توجه شده است و در از مطالعات انجام شده تنها به یک یا دو جنبه از جوانب پاسخ
گویی دولت ارائه شده است. به منظور کمتر پژوهشی الگویی جامع براي ارزیابی عملکرد پاسخ

ها و جوانب با بررسی عمیق مدلپوشش خأل تحقیقاتی موجود، در این پژوهش تالش شد 
مختلف پاسخگویی دولت که در تحقیقات گذشته ارائه شده بود، الگویی براي ارزیابی عملکرد 
پاسخگویی دولت مبتنی بر روش فراترکیب استخراج گردد. در نهایت با اجراي روش 

یی دولت )، مدل ارزیابی عملکرد پاسخگو2007سانلوسکی و باروسو (اي فراترکیب مرحلههفت
گویی، هاي پاسخگویی دولت، مؤلفه) ارائه شد که از شش جنبه کلی؛ ابعاد پاسخ3در شکل (

گویی تشکیل یافته گویی و مخاطبان پاسخگویی، مراجع پاسخگویی، ابزار پاسخاهداف پاسخ
در  هاي مدل یادشده با ابعاد ارائه شده از سوي دیگر پژوهشگران، کهدر مقایسه بین مقولهاست. 

هاي ذکر شده توان گفت، هر یک از مدلادبیات موضوع و پیشینه پژوهش حاضر آمده است، می
ها و مفاهیم ارائه شده در پژوهش اند. مقولهاز زوایاي مختلف پاسخگویی را بررسی و کاوش کرده

منسجم  هاي پیشین تشابه داشته، ولی از این نظر، که به ارائه مدلها با مدلحاضر در برخی زمینه
هاي متعدد به آن تاکید و کاربردي پرداخته است و مفاهیم داراي فراوانی بیشتر که در پژوهش

هاي انجام شده متفاوت است. ابعاد پاسخگویی شده است مد نظر قرار داده است، با پژوهش
توان شود؛ زمانی میجبرانی می-مربوط به دو بعد پاسخگویی توضیحی و پاسخگویی اصالحی

پاسخگویی کامل سخن گفت که پاسخگویی در هر دو بعد وجود داشته باشد. نتایج این  از یک
) منطبق است. 1395تحقیق در شناسایی ابعاد پاسخگویی با نتایج تحقیق جاللی و اژئر (

جنبه) و پاسخگویی  3جنبه) و توصیفی ( 4پاسخگویی توضیحی دو جنبه پاسخگویی هنجاري (
. دهدمیجنبه) را مد نظر قرار  1جنبه) و نظري ( 1خگویی عملی (جبرانی دو جنبه پاس-اصالحی

بایست براي دولتمردان مشخص باشد و هر جبرانی می-جایگاه پاسخگویی توضیحی و اصالحی
یک را در زمان و مکان خود بکار گیرند. به عنوان مثال زمانی مردم خواهان برکناري مقامی 

اي به شنیدن نقض کرده است، در این زمان دیگر عالقههستند که آشکارا یک قاعده اجتماعی را 
توان اینگونه نتیجه گرفت اطالعات بیشتر وجود ندارد. در واقع آنها به دنبال مجازات هستند. می

که زمانی که شاهد یک نقض آشکار و روشن قواعد اجتماعی هستیم دیگر اطالعات بیشتر یا 
رسد. اما در مواردي که نقض قاعده یا تخلف نظر می فایده بهتوجیه و توضیح مقامات کامًال بی

از آن به صورت آشکار صورت نگرفته است مردم نیازمند اطالعات و از طرفی شنیدن توجیهات 
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و توضیحات هستند تا تصمیم بگیرند چه اقدام جبرانی مناسبی وجود دارد. عدم تقارن بین دو 
. موثرترین روش در پاسخگویی که تاثیر شوداعتمادي مردم میجنبه پاسخگویی منجر به بی

زیادي در اعتمادآفرینی دارد، این است که کارگزاران حکومت و زمامدارن در مقام عمل پاسخگو 
ترین مردم در باشند، نه صرفاً با لفظ و گفتار و ادعا و نوشته. امام باقر (ع) فرمودند: پرافسوس

لی خودش خالف آن عمل کند(فیض روز قیامت کسی است که عمل عدالتی را وصف کند و
فرمایند: اي مردم! به خدا سوگند من شما را به ). همچنین حضرت علی (ع) می1416کاشانی، 

ام و از معصیتی شما را باز کنم مگر اینکه پیش از آن خود بدان عمل کردههیچ طاعتی وادار نمی
هاي شناسایی مولفه ).175ه البالغه، خطبام (نهجدارم جز اینکه قبل از آن ترکش کردهنمی

ها ها در هر یک از مولفهجنبه) در این پژوهش، ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت 8پاسخگویی (
هاي نماید؛ بدین صورت که، رویکرد هر دولت در برخورد با هر یک از مولفهرا تسهیل می

این تحقیق با هاي پاسخگویی شناسایی شده در توان مشخص نمود. مولفهپاسخگویی را می
) منطبق بوده و در این دو تحقیق نیز به بررسی 1397) و تحقیق نوري (1396تحقیق گرامیان (

ها اشاره شده است. اهداف پاسخگویی ها با توجه به این مولفهعملکرد پاسخگویی دولت
کسان ) ی1396پور (گیرد که با نتیجه تحقیق قلیمیهدف را در بر 3شناسایی شده در این تحقیق 

ها در کنند اما هدف دولتها در پاسخگویی خود هدفی را دنبال میاست. هر یک از دولت
پاسخگویی نباید تنها یک جنبه را در برگیرد؛ به عنوان مثال داشتن هدف سیاسی به تنهایی، منجر 

شود؛ در عین حال داشتن صرفاً هدف مدیریتی، قدرت سیاسی به کاهش اعتماد مردم به دولت می
کند سیاستمداران همیشه باید دو ) بیان می1997دهد. همانطور که استون (ولت را کاهش مید

باشد و دومین مشی میگذاري و اجراي خطمشیهدف را پیگیري کنند؛ نخستین هدف خط
باشد. در ها میمشیهدف، حفظ قدرت و افزایش قدرت براي به انجام رساندن اهداف و خط

ها عملکرد متفاوتی نسبت به طب مشخص شدند که هر یک از دولتدسته مخا 3این تحقیق 
ها با توجه به شرایط، زمان و هدف، مخاطبان انتخاب مخاطبان خود در پاسخگویی دارند. دولت

ابزار پاسخگویی در این  6نمایند. نمایند و اقدام به پاسخگویی به آنها میخود را انتخاب می
نمایند. در هر یک ه منظور پاسخگویی از این ابزارها استفاده میتحقیق شناسایی شده که دولتها ب

از تحقیقات گذشته به ابزارهاي مختلفی جهت پاسخگویی اشاره شده است که در این تحقیق 
آوري گردید. مراجع پاسخگویی به نوعی اي از ابزارهاي شناسایی شده، جمعمجموعه

دهند. ولتمردان در پاسخگویی به آنها ارجاع میباشد که دبخش به اعمال دولتمردان میمشروعیت
پور ) و قلی2017مراجع شناسایی شده در این پژوهش با مراجع پژوهش اسمیت و الریمر (

ها و همچنین منابع مشیبخشی خط) که مبتنی بر عوامل تاثیرگذار در طراحی و مشروعیت1396(
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ها و دولتمردان با متوسل شدن به ارزشباشند، منطبق است. برخی از هاي ذینفع، مینفوذ گروه
خواهان خود را متقاعد سازند کنند اشتیاق الزم را در افراد برانگیزانند و پاسخاعتقادات سعی می

نمایند. در نتیجه با و برخی از دولتمردان با متوسل شدن به مقام باالتر عملکرد خود را توجیه می
هاي ها از جنبهه ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولتتوان نسبت ببکارگیري مدل ارائه شده، می

هاي اساسی براي بازاندیشی و دستیابی تواند گاممدل منتج از این پژوهش میمختلف پرداخت. 
به شناخت ذات و جوهره پاسخگویی به عنوان راهنمایی براي حرکت به سوي پاسخگوتر شدن 

- وشر بر حاکم هايبه محدودیت ژوهشپ نای هايمحدودیت رینتاصلی از یکی ها باشد.دولت
فرض بر این  پژوهش نای در ردیگ عبارت دد. بهرگمی و مبتنی بر نظر خبرگان بر کیفی شناسی

شود در تحقیقات توصیه می هاي پاسخگویی است.کننده جنبهبوده که نظرات خبرگان منعکس
دل این پژوهش، به ها با تکیه بر مپس از بررسی عملکرد پاسخگویی هر یک از دولتآتی 

اي رحلهایی براهارائه ها در حوزه پاسخگویی و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد نامناسب دولت
اي و عمیق در ارزیابی عملکرد پاسخگویی تحقیق ریشه 2؛ در نتیجه انجام پرداخت آنها بهبود
ده است، پیشنهاد ها در ایران شها و شناسایی عواملی که منجر به کاهش پاسخگویی دولتدولت

هاي مختلف این مدل و شود در تحقیق دیگري ارتباط بین جنبهگردد. همچنین پیشنهاد میمی
  .ها بر جنبه دیگر مورد بررسی قرار گیردنوع تاثیر هر یک از جنبه

  هاي سیاستیتوصیه
اهمیت پاسخگویی در هر نظامی به حدي است که موجودیت نظام به آن بستگی دارد؛ زیرا 

هاي انقالب اسالمی هر شود. دولتنع از فساد درونی و پوسیدگی و ناکارآمدي حکومت میما
اند، اما عملکرد هیچ یک از آنها منجر به پیشگیري یک به نوعی پاسخگویی را مدنظر قرار داده

از فساد و افزایش کارآمدي نشده و هیچ دولتی عملکرد کامًال مناسبی در پاسخگویی ارائه نداده 
پاسخگو بودن دولت و ها وارد بوده است. و همواره انتقاداتی به پاسخگویی دولتاست 

سازمانهاي دولتی در کشور ما اهمیت دو چندانی دارد؛ زیرا که دولت در ایران فربه و پولدار 
. گونه وابستگی به ملت نداردولت بزرگ ایران با فروش نفت ارتزاق میکند و هیچ. داست

وش نفت این امکان را به دولت میدهد تا هر آن گونه که خود صالح مدهاي حاصل از فرآدر
ها جانبه عملکرد دولتنیاز به بررسی همه. در این راستا میداند رفتار کند و پاسخگوي مردم نباشد

ها را در هر یک شود تا بتوان نقاط قوت و ضعف هر یک از دولتدر حوزه پاسخگویی دیده می
توان با تکیه بر مدل این پژوهش به بررسی عملکرد این راستا میاز ابعاد مشخص نمود. در 

 دولتمردانبه هاي تحقیق حاضر، هاي بعد از انقالب پرداخت. با توجه به یافتهپاسخگویی دولت
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نسبت به تصمیمات  ییشفاف و پاسخگوعملکرد شود با بهبود رابطه خود با شهروندان، توصیه می
سطح  که اگر بتوانند ؛زایش سطح اعتماد عمومی شهروندان شوندساز افو اقدامات خود، زمینه

خود احساس مسؤولیت شهروندان نسبت به سرنوشت خود و اعتماد مردم را ارتقا دهند، خود به
این امر . رودجامعه خویش افزایش پیدا کرده و سطوح مشارکت آنها در اداره امور جامعه باال می

گوید دلیل طور که دنهارت میهمان. جامعه مدنی استگامی بزرگ به سوي مردمساالري و 
دانند (بویژه در نمی قو و صادگاعتمادي مردم به دولت این است که دولت را پاسخواقعی بی

 ،دولتپس براي بازگرداندن اعتماد شهروندان به  ؛زمینه موضوعاتی نظیر اخالقیات و درستکاري)
و به نظر رسیدن این است که حقیقتًا و گه براي پاسخو باشند و بهترین راگباید پاسخدولتمردان 

هاي مختلف مدل پاسخگویی تعادل بایست بین جنبه. دولتمردان میو باشندگدر عمل پاسخ
بایست نسبت به سؤاالت و ابهامات نمایندگان منتخب مردم در مسئوالن دولتی میبرقرار سازند. 

ط جمعی و انتقادات و شکایات مردمی حساس هاي ارتبارسانه ، مسائل مطرح درمجلس و شوراها
باید  دولتمرداندر مرحله بعد . موقع این ابهامات را بزدایندویی بهگسعی کنند با پاسخ و بوده

نان حساسیت به خرج دهند آهاي داده شده به نسبت به قول و قرارهاي خود با مردم و وعده
بر مبناي میزان صداقت مسئوالن و  آیندهها را به یاد خواهند داشت و در زیرا مردم این وعده

اي در عمل قابل اجرا نبود یا با مشکل مواجه لذا حتی اگر وعده. کنندها قضاوت میتحقق وعده
ضمنًا رفتار  شد بهتر است صادقانه و بدون توجه یا عذر و بهانه با مردم در میان گذاشته شود.

افزایش اعتماد  مثبتی بر تاثیرموقع ویی بهگوابمحترمانه و مؤدبانه با شهروندان و راهنمایی و ج
نکات  ،هاي دینیارزش وهمچنین با توجه به حاکمیت اصول . خواهد داشتدولت مردم به 

در این زمینه باید از ریاکاري، ظاهرسازي و  رش مردم بسیار مؤثر است وگاخالقی در نحوه ن
ب اعتماد مردم، پاسخگویی از بعد خودنمایی پرهیز شود. الزم است دولتمردان در راستاي جل

جبرانی و به صورت عملی را در دستور کار خود قرار دهند و این اقدام نباید صرفًا  -اصالحی
از جمله استفاده از فناوري -هاي شفافیت جنبه نمایشی داشته باشد بلکه با ایجاد زیرساخت

باید این اعتماد در مردم  -اطالعات، دولت الکترونیک و آزادسازي دسترسی عموم به اطالعات
حاصل گردد که اقدامات صورت گرفته جنبه واقعی و عملی دارد و متخلف مورد بازخواست 

را  دخوو  باشند مطلع خویش دعملکر بر رتنظااز  که تیرصودر ها قرار خواهد گرفت. دولت
. دوب هنداخو خویش دعملکر قبامر ،ببینند عمومی رفکاا سیربرو  نقد ضمعردر  ارههمو

خواهی در افزایش پاسخگویی را نباید نادیده گرفت؛ در این بین نقش همچنین نقش پاسخ
 انبعنوها است. رسانه مهمی نقشها و نهادهاي نظارتی براي واداشتن دولت به پاسخگویی رسانه
 يتقاضاها ساختن آوردهبري ظیفهو کهعمومی و دولت  رفکاا نمیا سطو وا مدنی جامعهاز  يعضو
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دارند نقش و وظایف مختلفی در این زمینه ایفا  هعهد بر نهاآ يپیگیرو  نبیا طریقرا از ه جامع
 سانههارها به پاسخگویی از خود حساسیت نشان دهند. نمایند و باید در قبال واداشتن دولتمی

 به منجر بخشیگاهیو آ رتنظاو  ستههااخو تجمیع ،عمومی رفکاا یتاهد طریقاز  نندامیتو
را  مینهز د،پذیر منجاا ستیربد گرا که ريکا ،شوند دخو دعملکر لقبادر ها دولت یپاسخگوی

و  دممر کترمشاو  حکومت بیشتر يمدرآکا ،یکدیگر به نمسئوالو  جامعه نشدیکدنز ايبر
خواهی از سوي مردم نیز نقش فراهم خواهد آورد. از آنجا که پاسخها يگیرتصمیمدر  هاوهگر

خواهی و ریزي در خصوص افزایش پاسخها دارد، برنامهگویی دولتموثري در افزایش پاسخ
هاي آموزشی و فرهنگی منجر به گري و آشنایی با قوانین و حقوق شهروندي در برنامهمطالبه

اي در ها خواهد شد. پرواضح است که در نظام آموزشی کشور، برنامهافزایش پاسخگویی دولت
خواهی در کودکان وجود ندارد، در نتیجه تدوین اسخخصوص رشد خودباوري و پرورش توان پ

خواهی در کودکان شکلی نهادینه رسد تا پاسخهاي آموزشی در این زمینه الزم به نظر میبرنامه
استفاده ها نباید غافل بود، و نباید اجازه سوءبه خود گیرد. از توجه به مراجع پاسخگویی دولت

ها داده شود، از جمله راهکارهاي بهبود این ویی به دولتاز مراجع مورد قبول مردم، در پاسخگ
امر باالبردن سواد سیاسی مردم و در نهایت کاهش سطح اعتقادات خرافی در سطح جامعه با 
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