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  چكيده
  

 مفهـوم  در و هيخـوا  پاسـخ  تـا  اما است انكار غيرقابل موضوعي نوين، عمومي مديريت در گويي پاسخ اهميت :مقدمه
 حاصـل  شـفافيت  نتيجـه  در و نيامـده  وجـود  بـه  گـويي  پاسـخ  باشـد،  نداشـته  وجـود  فرد در هيخوا پاسخ تأجر تر دقيق
 رجحـان  بررسي پژوهش اين هدف. دارد ارجحيت گويي پاسخ بر هيخوا پاسخ كه گرفت نتيجه نتوا مي ،لذا .شود نمي
  . است نوين عمومي مديريت در گويي پاسخ بر اجتماعي هيخوا پاسخ

با بيشتر شامل افرادي است كه جامعه آماري پژوهش  .است كاربردي- پيمايشي نوع از مطالعه اين :روش پژوهش
گيري  ابزار اندازه .است اين افراداز  نفر 373 شاملوهش پژو نمونه  اند در ارتباط بوده ي دولتيها و سازمان اراتدا

، در 22نسخه  SPSSافزار  نرم وسيله بهها  دادهبودن  پس از بررسي نرمال ،براي تحليل نتايج است و نامه پژوهش پرسش
  .ه استشد استفادهاي  نمونه تك tفرضيه از آزمون پارامتريك  5قالب 
رجحان  داشتن اعتقادات مذهبي، اعتقادات خرافي و اعتماد به دولت و قانون بركه  داد نشانپژوهش  نتايج :ها يافته
 هي اجتماعيخوا پاسخرجحان  ق برح احقاقباوري و تالش براي داما خو ثر بودهمؤ گويي پاسخ برخواهي اجتماعي  پاسخ

 گويي، پاسخ بر اجتماعي خواهي پاسخ نشان داد كه در رجحان ي پژوهشها يافتهچنين،  هم .اثرگذار نيست گويي پاسخ بر
متوسط  حق در حد احقاقاعتقادات مذهبي و امر به معروف و نهي از منكر، اعتقادات خرافي و اعتماد به دولت و قانون در 

  .تأثير دارداز ميانگين تر  كمحق  احقاقهاي  حق و آشنايي با روش و اعتماد به نفس، تالش براي احقاقتأثير داشته 
اعتقادات مذهبي، خودباوري، اعتماد به دولت و تـالش بـراي احقـاق حـق      مانندمواردي  بايددر جامعه  :گيري نتيجه

زيـرا ايـن مهـم اثـر      شـود هي همـوار  خـوا  پاسـخ ريزي براي كاهش سطح اعتقادات خرافي مسـير   تقويت شده و با برنامه
 .داشت گويي و شفافيت مالي خواهد پاسختوجهي بر  قابل

  

 .مديريت عمومي نوين ،، حسابداري دولتيگويي پاسخهي، خوا پاسخ: هاي كليدي واژه
                                                            

  .تهران تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه حسابداري دانشيار 1.
 .شيراز حافظ غيرانتفاعي عالي آموزش سسهمؤ حسابداري ارشد كارشناسي دانشجوي. 2
  .زاهدشهر اسالمي واحد آزاد دانشگاه حسابداري گروه علمي هيئت عضو .3
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  مهمقد
  

ن ريشه آن را توا مينيست و  واژه جديديي گوي پاسخ
 كند مي بيان لويسدر اين ارتباط،  .در مذهب يافت

 انجام كه اعمالي به نسبت نداوخد مقابل در انسان كه
 دارد »حسابدهي« يا »يگوي پاسخ مسئوليت« است داده

 يا يگوي پاسخ مسئوليت واژه شناسي، زبان نظر از .)1(
 واژه از مشتق و بوده اخالقي مفهوم يك حسابدهي

 معني به لغوي نظر از نيز تكليف واژه. است »تكليف«
 »تعهد« با مترادف كه است افراد سنگين مسئوليت

 اين مفهوم در تحوالت مديريتي و صنعتي ).2( است
 دهه از. گرفته استهاي گذشته رنگ و بويي تازه  دهه

 آن دنبال به و يافته توسعه كشورهاي ميالدي، 1980
 هاي ولتح و تغيير اقدام بهتوسعه  حال در كشورهاي
اين  .اند دهكر خود عمومي بخش در اي گسترده
عنوان  با جديدي الگوي شدن مطرح سايه در تحوالت

 هاي نظامزير كليه و شدآغاز  »ننوي عمومي مديريت«
 مالي و سياسي اداري، هاي حوزه شامل عمومي بخش

 شدهانجام  تحوالت سطح ،البته. داد قرار ثيرتأ را تحت
 حركتي آهنگ و و ضعف شدت از كشورها بين در

 اين اصلي زيربناي .است بوده برخوردار متفاوتي
 كارهاي مورد و ساز و ها رويه به تحوالت، اعتقاد

 درها  آن از استفاده و تجاري بخش در استفاده
 صرفه مفاهيم به توجه نيز و عمومي بخش مديريت
 ).3( است عمليات در اثربخشي و كارايي اقتصادي،

 هدف با ها نگرش تغيير دنبال به چارچوب فكري اين
 بخش دربخش تجاري  سنتي رويكردهاي از استفاده
 چارچوب اين اصلي عناصربنابراين، . است عمومي

 هارائ مديريت فرآيند در تمركززدايي شامل فكري
 از استفاده افزايش، )اختيار تفويض( عمومي خدمات

 در رقابت بازار، سازوكارهاي بر مبتني رويكردهاي
 عملكردي نتايج بر كيدتأ افزايش و خدمات هارائ

 عنوان به( مشتريان هاي خواسته و ها خروجي
چنين،  هم .)4( است )عمومي خدمات كنندگان استفاده
 مشاركت جلب مديريت، نوين رويكرد مهم ويژگي
 آنان دست به كارها سپردن و امور انجام در مردم
 در كه است مناسب جوامعي براي رويكرد اين. است
 اهميت از ها سازمان مشتريان و رجوع ارباب نظر آن

 مدنظر انسان ارزش و كرامت است، برخوردار بااليي
 رضايت و جامعه نيازهاي به بودن گو پاسخ و است

بنايراين،  .)5( ستا ها سازمان اصلي هدف افراد جامعه
هاي نوين  شيوهو ظهور كشور تغيير الگوي اداره با 
له همچون مديريت نوين، مسأ داري ومتحك

 ،در واقع. است اهميت بيشتري پيدا كردهي گوي پاسخ
گرايي، دولت و  الگوي جديد مديريت طبق

تري  ي جديها آزمونهاي عمومي در معرض  سازمان
   ).6(ي و پرسش مسئوليت قرار دارند گوي پاسخاز 

مسئوليت معتقد است در تحليل مفهوم  استوارت
گويي، بايد به اين نكته توجه كرد كه دو عنصر  پاسخ
خواهي در ارتباط  دهي از طريق گزارش و پاسخ پاسخ

گويي در برگيرنده  بوده و مفهوم كامل مسئوليت پاسخ
ارائه گزارش و قضاوت در مورد آن است و بين 

خواهي رابطه علت و معلولي برقرار  گويي و پاسخ پاسخ
در برنامه چارچوب  .تي. دبليو. وا مؤسسه ).7(است 

و كار شكايت و پاسخ  گويي وجود ساز جهاني پاسخ
داند كه بر  گو مي را يكي از معيارهاي رفتار پاسخ
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توانند هرگونه نارضايتي را به  اساس آن شهروندان مي
مسئوالن منتقل كرده تا آنان نسبت به اصالح اين 

 از گويي پاسخ چنين، ميزان هم). 8(موارد اقدام كنند 
. است بوده خواهي پاسخ براي فشار تأثير تحت ديرباز

 اي	حرفه مجامع و مطبوعات، مجلس، ملت اندازه هر
 ارائه در نيز دولت، باشند خواهان را بهتري دهي پاسخ

 سازي	شفاف نتيجه در و اطالعات تر مطلوب
  .)9(بود  خواهد كوشاتر هايش فعاليت

خواهي،  پاسخ نبودبا توجه به اين كه در صورت 
خواهي از لحاظ  شود و پاسخ گويي پديدار نمي پاسخ

بوده و زمينه آن را گويي  علت و معلولي الزمه پاسخ
 ارجحيت گويي پاسخ خواهي بر پاسخ كند فراهم مي

رجحان  اثر هدف اين پژوهش بررسي از اين رو،. دارد
گويي در مديريت عمومي نوين  خواهي بر پاسخ پاسخ
  .است

  
  مباني نظري

  يگوي پاسخ اهميت
نظران اعتقاد دارند كه مفهوم  صاحب برخي
ي مفهومي طاليي است كه كسي با گوي پاسخمسئوليت 

و اسناد سياسي آن مخالفتي ندارد و به وفور در گفتمان 
از شفافيت و  دليل انتقال تصويري امروزي، به

 كشورهاي در ).10(د شو مي اعتمادبخشي از آن استفاده
 عنوان به مردم ساالر، مردم سياسي نظام داراي

 شوراهاي دولت، مجلس، براي دهندگان اختياراتي يأر
 افراد. كنند مي فراهم منتخبان ساير و ها يشهردار شهر،

به  شده واگذار هاي مسئوليت قبال در بايد نيز منتخب
 نظام قلب ،يگوي پاسخ ،بنابراين. باشند گو پاسخآنان 

به عبارت  ).11( است ساالري مردم بر مبتني و پارلماني
 ضروري جزء دولتي مقامات يگوي پاسخديگر، 
 جوهره ،آن بدون و است دموكراتيك حكومت

در  يگوي پاسخ. بخشيد تحقق توان نمي را دموكراسي
 اي مهم در مسئله عمومي، خدمات عملكرد بهبودمورد 

در له اين مسأ و )12( است توسعه حال در كشورهاي
 مطرح هاي مختلف دولت ها و بخش تمامي نهاد

ها  در جوامعي مانند ايران كه دولتبنابراين،  .دشو مي
شوند و قدرت،  بر اساس رأي مستقيم مردم انتخاب مي
گويي عمومي  ناشي از اراده مردم است، مسئوليت پاسخ

در اين قبيل . اي برخوردار است دولت از جايگاه ويژه
دولت به عنوان وظيفه قانوني جوامع دانستن آنچه كه 

دهد، از حقوق طبيعي شهروندان محسوب  انجام مي
شود و دولت مكلف است حقايق را به صورت علني  مي

  ).13(و از طريق مقتضي به اطالع شهروندان برساند 
در نتايج حاصل از اجراي مديريت عمومي  دقتبا 
كنندگان از اطالعات در  نقش برجسته استفاده ،نوين
 به عنوانصورتي كه مردم در . مشخص استآن 

داران اصلي در  صاحبان اصلي قدرت و سرمايه
مند به اطالع يافتن  عالقهها  آن ،شوندكشورها قلمداد 
هاي خود يا منافع و منابع ملي هستند  از وضعيت سرمايه

ي دولت در قبال گوي پاسخكه براي تحقق آن نقش 
مواردي كه براي از  .دشو مي مردم مطرحهي خوا پاسخ

ند مهم باشد اطالع از وضعيت توا ميكنندگان  استفاده
 ارزيابي و ايفاء مهم ابزار از يكي .هايشان است سرمايه

 مالي گزارشگري و حسابداري گويي، پاسخ مسئوليت
 وضعيت به مربوط اطالعات ارائه طريق از كه است
 عملكرد نتايج از را شهروندان مالي، عملكرد ومالي 
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  ).14(كند  مي مطلع ها دولت
 حسابداري المللي بين استانداردهاي تدوين تهيأ 
 بايد مالي هاي	صورت كه است معتقد عمومي بخش

 را نقد وجوه 	جريان و مالي عملكرد مالي، وضعيت
 اجراي كه است اين بر فرض. كند ارائه منصفانه طور	به

 در عمومي، بخش حسابداري المللي	بين استانداردهاي
 ارائه به منجر اضافي، افشاي با همراه نياز صورت
 ،موارد در بيشتر وشود  مي منصفانه مالي هاي	صورت
 بخش حسابداري المللي	بين استانداردهاي رعايت
 خواهد شد منصفانه ارائه به منجر اجرا، قابل عمومي

 تدوين درآمريكا،  نظير كشورها برخي در). 15(
 بر بداري دولتيحساهيأت استانداردهاي  هاي بيانيه
 مسئوليت و دهش تمركز يگوي پاسخ مسئوليت مفهوم
 معرفي دولتي مالي گزارشگري اساس يگوي پاسخ

 در را اصلي نقش مالي گزارشگري زيرا .است دهش
 عموم قبال در دولت مالي  مسئوليت ارزيابي و ءايفا

  ). 16( كند مي بازي مردم
 مسئوليت مفهوم حاضر حال در ايران نيز در

 و حسابدارياستانداردهاي  نظري مباني در گويي پاسخ
را به  مناسبي جايگاه عمومي مالي بخش گزارشگري

 مالي اطالعات زيرا وجود. است داده اختصاص خود
 و گويي پاسخ اساسي ركن، مقايسه قابل و شفاف
 ملزومات از و آگاهانه اقتصادي هاي گيري تصميم

 چنين تهيه). 17( است اقتصادي توسعه بديل بي
 بر اطالعات اين است كه پذيرامكان زماني اطالعاتي
 قضاوت، سليقه اگر، يعني. باشد استوار معتبري ضوابط
، باشد اطالعات تهيه محور، فردي و تمايالت شخصي
گويي پاسخ و گيريتصميم براي اطالعاتي چنين

 استانداردهاي همان ضوابط اين؛ نيست ثمربخش
   ).18( است حسابداري
سبك ارتباطي  به عنوانشناسي  در روانخواهي  پاسخ
ثير عوامل دروني و بيروني كه تحت تأشود  معرفي مي

 مجموعه از عبارت است ارتباطي شيوه و سبك .است
 موقعيت يك در شخصي كه متقابل رفتارهاي از اي ويژه

 و مجموعه ارتباطي سبك هربنابراين، . است خاص
 مربوط يكديگر به كه ارتباطي رفتارهاي از اي طبقه
 ارتباطي سبك يك چنين هم و دگير مي بر در را هستند
 با مشابه هاي موقعيت در شخص يك وسيله به خاص
 ،واقعدر  .دگير مي قرار استفاده مورد ثابت روند يك

 مركزي هسته و كانون و قلب و مهم بسيار ارتباطات
 وظايفش انجام براي سازمان در فرد يك هاي فعاليت
 از اي مجموعه به ارتباطي شيوه و سبك ،در نتيجه. است

 افراد ارتباطي، فرآيند در كه شود مربوط مي رفتارهايي
 كه ارتباطي خاص سبك يك .دهند مي نشان خود از

 دو دهد مي قرار استفاده مورد موقعيتي هر در فرد يك
  :)19( دارد خود درون در رازير  عامل دسته

شكل گرفته در  تارتباطابه كه  رونييب عوامل .1
 بر و شود مربوط مي سازماني خاص هاي موقعيت
   و داشت، دخواه يا ويژه اثر ارتباطي سبك

 سرشت و خوي طبيعت، به اشاره كه دروني عوامل .2
 يعني( ارتباطات فرآيند در افراد خود شخصي
  . ددار) كنند مي برقرار ارتباط كه كساني

  
  زيور جرأت
 بايد كس هر حق مناسب ارتباطي سبك يك در
 در كه حق  احقاق در مهم شاخص. شود حفظ
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ورزي  جرأت د،شو مي مشخص ارتباطي هاي سبك
 است رفتاري ويژگي يك، زيور جرأت .)20(است 

 از دفاع منظور به مثبت اجتماعي رفتار ،آن نشانه كه
و داشتن  )21( است هدف به رسيدن خود يا حق

به هدف ضروري براي دفاع از حق و رسيدن جرأت 
 خودكارآمدي راه در است مهارتي ورزي جرأت .است

 نفس تعز و نفس به اعتماد كه افراد در خودكنترلي و
 هاي مهارت جزء مهارت اين. كند مي تقويت را ها آن

 با بخش رضايت ارتباط روش بهترين و خشم با مقابله
 نيازمند ارتباطي هاي مهارت ساير مانند و است ديگران
 ،البته .است پذيري انعطاف و مذاكره تدبير، دانش،

ز ور جرأتافراد  است كه الزمتوجه به اين نكته نيز 
آنان منفعل . براي خود و ديگران احترام قائل هستند

ها و نيازهاي ديگران  نيستند و ضمن اين كه به خواسته
ها  آن دهند ديگران از گذارند، اجازه نمي احترام مي

شيوه قاهرانه با آنان ارتباط برقرار  بهاستفاده كنند و  سوء
پرخاشگري  بازي ور جرأت ،چنين هم .)20( كنند

معني دفاع از حقوق  پرخاشگر بودن به. تفاوت دارد
 كند مياي خصمانه است كه فرد سعي  شيوه خود به

شدن،  هاي خود را از طريق غالب نيازها و خواسته
توهين و تحقير ديگران برآورده كند كه در اين ميان 

 تي قائل نيستبراي حقوق و خواسته ديگران اهمي
و ناتواني در بيان  با ديگرانضعف در روابط  .)22(

فرد مقابل از  شود مياحساسات مثبت و منفي باعث 
هاي فرد اطالعي نداشته باشد و  احساسات و خواسته

  ).23( حصول آن انجام دهدنتواند اقدامي در جهت 
رفتار  نشان ندادن بر يداليل نتوا ميزير را  موارد

  :افراد دانست در مندانه تجرأ

كه ديگران او را  علت اين كند ميفرد فكر  .الف
انجام ها  آن كه براياست  كارهايي دوست دارند

اگر مستقل عمل كند ديگران او را  ،بنابراين		.دهد مي
  .دوست نخواهند داشت

گذشتگي،  خود مندانه را با از تأفرد رفتار جر .ب
اعتقاد دارد كه  ،لذا .بيند كاري در تناقض ميايثار و فدا

 انسانديگران سر باز زند، اگر از پذيرش درخواست 
چنين افرادي  .بد و خودخواهي تلقي خواهد شد

راضي و  ها آنبايد هميشه از ديگران كه  معتقدند
هاي خود را  و خوب نيست كه خواسته باشندخوشحال 
اگر  ،هاي ديگران ترجيح دهند؛ بنابراين بر خواسته

كسي چيزي گفت يا كاري كرد كه باعث ناراحتي 
فرد شد، نبايد چيزي بگويد و اگر اين كار ادامه پيدا 

چنين . كرد بهتر است فقط بكوشد از او فاصله بگيرد
تمايلي ه آن دهند كه ب افرادي وقتي كاري را انجام مي

ندارند، احساس بدي درباره خود يافته، از فرد مقابل 
طور ناخواسته و  ميلي خود را به شوند و بي رنجيده مي

كردن، دير  سكوت، اخم( كالمي به شكل غير
شكل سرسري و بدون شدن و انجام كارها به  حاضر

  .)24( دهند نشان مي) ت الزمدق
گري  مطالبهدر  عوامل مؤثرتعيين  براي

هر كردن سطح  مشخصو  اجتماعي) خواهي پاسخ(
خواهي و  چنين ميزان آشنايي افراد با پاسخ و هميك 

جرأت ابراز آن، عوامل اثرگذار از طريق تحليل 
 پژوهشگر اكتشافي تحليل در .اكتشافي شناسايي شد

 و كشف منظور به تجربي يها داده بررسي دنبال به
از . هاست آن بين روابط نيز و ها شاخص شناسايي

مصاحبه  چنين همنظري و  نيبررسي مبابا  ،رو اين
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 و تحليل جامعه مختلف نفر از افراد 20ساختارنيافته با 
استفاده از نظر با و  دست آمدهب اطالعاتمحتواي 

 مؤثر هاي مؤلفه شناسي، استادان حسابداري و روان
تعريف هر مؤلفه و عوامل  ،در ادامه .مشخص شد

 با توجه به اين نتيجه، در .شود تشريح ميثر بر آن مؤ
و از  پژوهش مشابه در اين زمينه وجود نداشتكه 

اين طريق تحليل اكتشافي و كسب نظر متخصصان 
 ارجاع،بدون موارد  ،ها حاصل شده است تعريف
 هاي حاصل از مصاحبه، تحليل اكتشافي، تحليل يافته

ها  آن ن بهتوا مي و محتوا و كسب نظر متخصصان است
 1نمودار شماره در بر اين اساس،  .دكراعتماد 
 بر اجتماعي خواهي پاسخ رجحان بر مؤثر هاي مؤلفه
  .داده شده استنشان  گويي پاسخ

  
 ذهبياعتقادات م
 افزايش افراد موجب دينيمذهبي و  باورهاي

 مفيد و درست اطالعات گسترش و بازارها شفافيت
خواهي  تواند بر پاسخ هاي ديني مي آموزه). 25(شود  مي

زيرا، در صورتي كه اعتقادات دروني . تأثيرگذار باشد
خواهي را ضروري و الزم بداند، براي رسيدن  فرد پاسخ

اين . به اين مقصود تالش مضاعفي خواهد كرد
موضوع در روايات مذهبي نيز مورد تأكيد قرار گرفته 

: فرمايند مي )ص(اسالم  ، پيامبربه عنوان نمونه. است
 شود مي او به كه ظلمي برابر در دفاع خاطر به كس هر«

 كس هر« :فرمودند نيز و) 26( »است شهيد شود كشته
. )27( »است شهيد شود كشته مالش از دفاع خاطر به

براي بررسي اين موضوع، با توجه به موارد محتوايي 
مذهبي در مورد بدست آمده، عوامل اعتقاد به باورهاي 

 منكر از نهي و به معروف امر به ستيزي، اعتقاد ظلم
 و به معروف امر از نداشتن جامعه، هراس اصالح براي
مؤثر بودن  به اعتقادجامعه و  اصالح براي منكر از نهي

  .در اين گروه قرار گرفتتذكر و امر به معروف 
  

  خرافي اعتقادات
 نشده به معني اعتقاد غيرمنطقي و ثابت به خرافه

عبارت تأثير امور ماوراي طبيعت در امور طبيعي و به
  

  
  گويي  خواهي اجتماعي بر پاسخ هاي مؤثر بر رجحان پاسخ مؤلفه: 1نمودار 

  

پاسخ خواهي 
اجتماعي

اعتقادات  
مذهبي

اعتقادات  
خرافي

اعتماد به خودباوري
دولت

تالش براي  
احقاق  حق
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در  ).28( ديگر، هر نوع پندار عجيب براي مردم است
باورهاي خرافي نسبت به  صورتي كه در جامعه،

اهميت هي رواج يابد، خوا پاسخري و گ مطالبه
زيرا اگر  يابد خواهي در جامعه كاهش مي پاسخ

هي را بد و نادرست تلقي خوا پاسخ ،اعتقادات خرافي
به  .پذير نيست راحتي امكان د، اصالح باور افراد بهكن

 دادگاه يا بعضي از افراد مراجعه به دادسرا ،نمونه عنوان
 حق گرفتن براي يا قاضي به مراجعه. دانند مي عيب را

 از يك هر. دادن شهادت براي يا خود از دفاع يا است
 قابل امري بلكه نيست ناپسند تنها نه مورد سه اين

 بايد كسي تنها فرآيند، اين در ،واقع در. است ستايش
در  .)29( است شده مرتكب جرمي كه باشد شرمنده

اين پژوهش براي بررسي اين موضوع عواملي از جمله 
 قانوني، خجالت و اداري مطالبات نكردن تلقي دردسر
 حقوق، هراس نداشتن به رسيدن براي تالش از نكشيدن

  اشتباهدولتي و  مأموران و دولت مقابل در گرفتن قرار از
 دادگاه در حضور قبح مورد در خرافي باورهاي دانستن

  .در اين گروه قرار گرفتانتظامي  اماكن يا
  
  باوريخود

يا خودباوري، همان باور آدمي به  نفس به اعتماد
از هيچ كوششي نحوي كه  به ،هاي خود است توانايي

تا ) 30(فروگذار نكند و از سختي راه نااميد نشود 
صورتي كه فرد  در. بتواند به نتيجه مطلوب دست يابد

گذار بر  اثرداشته و خود را  خودباورهاي  به توانايي
ن به محيط پيراموني خود بداند، براي رسيد

اما در  كند هي و شفافيت بيشتر تالش ميخوا پاسخ
هاي خود را بيهوده تصور كند، در  صورتي كه تالش

براي بررسي . هي تالش نخواهد كردخوا پاسخمسير 
تالش همگاني براي اين موضوع عواملي از جمله 

تك  تك وسيله به گيري حقوق اجتماعي پي
هي، خوا پاسخ و گري ت مطالبهجرأ شهروندان، داشتن

 دانستنثر مؤگري،  مطالبه و هيخوا پاسخ از نترسيدن
 هنگام در خود بر ، تسلطمشكالت حل در تالش
 تالش دانستن مؤثرمتانت و  با برخورد، حقوق تضييع
  .مورد بررسي قرار گرفتمشكالت  حل در فردي
  

  تماد به دولتاع
به دولت حاصل باور افراد به توانمندي آنان  اعتماد

در اثرگذاري بر توسعه سياسي و تصور آنان از مراتب 
فرد  اگر). 31(است  دهي دولت ي و حسابگوي پاسخ

و به حمايت  قانون و مقررات را حامي خود بداند
به و  دولت اعتماد داشته باشدمجموعه قانون و 

هاي خود اطمينان بيشتري  گيري بخش بودن پي نتيجه
داشته باشد، به تالش براي جلوگيري از تضييع حقوق 

براي بررسي اين . كند خود رغبت بيشتري پيدا مي
، اجتماعي برابري و عدالت به اعتقاداز عوامل موضوع 
 تصورنكردن فايده بيو  قانون به حمايت اعتماد

  .استفاده شد قانوني هاي گيري پي
  
  قح  احقاقبراي  تالش

 به عنوانق ح  احقاقفارسي معين  نگهدر فر
صورتي كه  در. )32( شده است بيانحق،  كردن مطالبه
با  و تالش كنندسير رسيدن به حقوق خود در م افراد
 ازق آشنا و ح  احقاقكارها و مسيرهاي قانوني  راه

هي خوا پاسخداشته باشند تحقق  آگاهي خودحقوق 
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وجود همه عوامل  باحتي  ،زيرا. تر خواهد بود راحت
هي، در صورتي خوا پاسخبودن زمينه  فراهمو  ذكرشده

ق را بلد نباشد، اين مهم ح احقاقكه فرد مسير قانوني 
براي سنجش اين موضوع از عواملي . شود نميمحقق 

دفاع از  براياداري  مراتبسلسله آشنايي با از جمله 
 اداري، صرف حقوق و قانون به حقوق خود، آشنايي

 رفته، تالش دست از حقوق آوردن دستب براي وقت
 آشناييرفته،  دست از حقوق به رسيدن براي پشتكار و
اداري و  و اجتماعي قانوني، و شهروندي حقوق با

 قوقح  احقاق براي تالش و هيخوا پاسخ روحيه داشتن
 .شد استفاده

  
  يشينه پژوهشپ

هي خوا پاسخطور مستقيم در رابطه با سنجش  به
اهميت است اما در زمينه  انجام نشده يمستقل پژوهش
هاي  مرتبط با آن پژوهش متغيرهايي و گوي پاسخ

ذكر است كه در ادامه به  متعددي انجام شده
  .شود پرداخته ميها  آن برخي ازاي از نتايج  خالصه

با عنوان نقش حسابداري و ي در پژوهش
و ارزيابي مسئوليت  ءگزارشگري دولتي در ايفا

هان، نقش خوا پاسخان و گوي پاسخي از منظر گوي پاسخ
ابزاري  به عنوانحسابداري و گزارشگري مالي دولتي 

سو و ارزيابي  يكي از گوي پاسخايفاي مسئوليت  براي
اين مسئوليت از سوي ديگر، از ديدگاه دو طرف 

ان و گوي پاسخي يعني گوي پاسخذينفع در فرايند 
 مزبورپژوهش نتايج . بررسي شده است انهخوا پاسخ

هان هر دو در خوا پاسخان و گوي پاسخكه  نشان داد
مورد نقش با اهميت نظام حسابداري و گزارشگري 

ي مورد توافق عمومي اصلهاي  مالي واجد ويژگي
ء و اصلي در جهت ايفا يك ابزار به عنوانمتخصصان 

نظر داشته و تفاوت  ي اتفاقگوي پاسخ ارزيابي مسئوليت
داري بين ديدگاه آنان در اين خصوص وجود امعن

 اعتقاد داشتند كههان خوا پاسخ ،افزون براين. ندارد
نظام حسابداري و گزارشگري مالي مورد عمل دولت 

هاي  با نظام حسابداري مورد انتظار از قابليتدر مقايسه 
ي برخوردار گوي پاسخالزم براي ارزيابي مسئوليت 

به ارزيابي چنين، پژوهش ديگري  هم .)33(يست ن
ي نظام گوي پاسخهاي مسئوليت  ظرفيت و قابليت

دولت جمهوري ي مالي حسابداري و گزارشگر
 كه نظام نتايج آن نشان دادو  پرداخت اسالمي ايران
 جمهوري دولت مالي گزارشگري و حسابداري

هاي الزم براي اداي مسئوليت  از قابليت ايران اسالمي
هاي كنترل بودجه مصوب،  ي در زمينهگوي پاسخ

هاي ساالنه،  انعكاس درآمد و هزينهشناسايي و 
 غيرجاريهاي  اي و بدهي هاي سرمايه انعكاس دارايي

عمومي و انعكاس وضعيت و نتايج عمليات مالي در 
  .)34( ستيبرخوردار ن هاي مالي جامع ساالنه گزارش

عمومي بر ي گوي پاسخثير به بررسي تأ پژوهشگراني
تعهد، شامل عد چهار ب از منظراعتماد شهروندان 

از عمومي  پذيري و اعتماد تكريم، شفافيت و كنترل
رستكاري و خطرپذيري عد اطمينان، دسه ب منظر

ثير مستقيم و مثبت نتايج حاكي از تأ. پرداختند
بود ي عمومي بر اعتماد عمومي شهروندان گوي پاسخ

)35(.  
 بر فرهنگ اسالمي هاي ارزش در پژوهشي تأثير

 و سطح مالي شفافيت گزارشگري بر هافستد ابعاد پايه
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حسابداران در گويي، با نظرسنجي از  مسئوليت پاسخ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 عدب چهار كه بررسي و مشاهده شد استان كرمانشاه
 و فردگرايي، مردگرايي، قدرت فاصله فرهنگي

 جنبه دو با معناداري مثبت و رابطه اطمينان اجتناب از
 هاي ارزش ،چنين هم. دارد گويي پاسخ شفافيت و
شفافيت و  بر حسابداران اجتماعي و فردي فرهنگي،

  .)36(است  ثرگويي مؤ پاسخ
 و حسابرسي كميته تشكيل تأثير به بررسيي پژوهش
 هاي شهرداري در داخلي حسابرسي واحد استقرار
 مسئوليت ارزيابي و ءايفا سطح ارتقايبر  شهرها كالن
 .نهادهاي مزبور پرداخت عملياتي و مالي يگوي پاسخ
 كميته تشكيلكه  نشان دادمزبور  پژوهش نتايج

 در داخلي حسابرسي واحد استقرار و حسابرسي
 ءايفا سطح ارتقاي موجب شهرها كالن هاي شهرداري

 اين در عملياتي و مالي يگوي پاسخ مسئوليت ارزيابي و
نتايج پژوهش ديگري نشان داد  .)16( دشو مي نهادها
 و پزشكي علوم هاي دانشگاه مديران نظر كه از
 تعهدي حسابداري اجراي درماني، بهداشتي خدمات
 ،در نتيجه .دارد معناداري و مثبت تأثير گويي بر پاسخ
 سطح افزايش باعث تعهدي حسابداري اجراي
با پژوهشي  چنين، نتايج هم .)37(شود  گويي مي پاسخ
، بهداشت وزارت مالي نوين نظام تأثير ارزيابي عنوان
 و ماليگويي  پاسخ بر پزشكي آموزش و درمان

 كشور غرب منطقه پزشكي علوم يها دانشگاه عملياتي
 مبناي دهندگان تغيير كه از ديدگاه پاسخ نشان داد
 نقدي از علوم پزشكي هاي دانشگاه در حسابداري

 گويي پاسخ ءارتقا بر زيادي تأثير تعهدي به شده تعديل

  .)38(است  داشته عملياتي و مالي
 و شوراها كه داد در آمريكا نشاني پژوهش نتايج
 نظارت و بررسي براي كافي تخصص ارشد، مقامات

كنترل  هاي ضعف توانند نمي و ندارند را بودجه بر
 و آكسلي شناسايي - هاي ساربينز كميته مانندرا  داخلي
 حلي راه قيود حسابرسي برخي از استفاده. كنند برطرف
 كه است گويي پاسخ و نظارت بهبود براي مناسب

 نظارت، بهبود براي مؤثر به روشي راها  آن توان مي
بار  كه اي به گونه برد بكار شفافيت و گويي پاسخ
نشود  تحميل مالياتي مؤديان به زيادي اضافي مالياتي

نبود توازن بين آزادي عمل  يكي از پژوهشگران .)39(
عنوان مشكل اعتماد گويي مسئوالن را به و پاسخ

  ).40(است عمومي نسبت به حكومت اداري بر شمرده 
گويي  پژوهشي با هدف بررسي پاسخ نتايج

شرايط اقتصادي انگليس،  با توجه بهمسئوالن نيوكاسل 
نشان با استفاده از مطالعات ميداني و مصاحبه با افراد 

هاي  ريزي كه در اين زمينه كاهش بودجه و برنامه داد
چنين، نتايج  هم). 41(ثيرگذار است دولت مركزي تأ

بررسي انتظارهاي بيشتر براي با هدف پژوهشي 
به  هاي مدني كه آموزش نشان دادگويي مالي  پاسخ
براي  دولت آنان از انتظارات باالبردن باعث افراد
  .)42( شود مي گويي پاسخ
  
  هاي پژوهش  فرضيه
هاي اشاره شده در مباني نظري در  مؤلفهبه  توجهبا 

ي در گوي پاسخهي اجتماعي بر خوا پاسخمورد رجحان 
  :تدوين شدهاي زير  فرضيه مديريت عمومي نوين

هي اجتماعي خوا پاسخدر رجحان  اعتقادات مذهبي .1
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  .است مؤثر ي در مديريت عمومي نوينگوي پاسخبر 
هي اجتماعي خوا پاسخدر رجحان  اعتقادات خرافي .2

  .ستا مؤثر ي در مديريت عمومي نوينگوي پاسخبر 
هي اجتماعي بر خوا پاسخدر رجحان  خودباوري .3

  .است ي در مديريت عمومي نوين مؤثرگوي پاسخ
هي اجتماعي بر خوا پاسخدر رجحان  اعتماد به دولت .4

 .است مؤثر ي در مديريت عمومي نوينگوي پاسخ
در رجحان  قح  احقاقآشنايي افراد به روند  .5

ي در مديريت گوي پاسخهي اجتماعي بر خوا پاسخ
  .است مؤثرعمومي نوين 

  
  پژوهش روش

  
 حيث ازو  كاربردي هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 روش. است پيمايشي- توصيفي ها داده گردآوري
 در. است اي كتابخانه پژوهش هاي داده گردآوري

 ساخته موردپژوهشگر نامه پرسش پژوهش اين
مورد پرسش هاي  لفهمؤه است و گرفت قرار استفاده
 مختلف نظران صاحب و استادان كسب نظربا  در آن

 نامه پرسشدر  كه است گفتني. تعيين شده است
و  يا گزينه نجپ از طيف ليكرت استفاده مورد
» كم خيلي«، »گاهي«، »زياد«، »زياد خيلي« هاي گزينه

 23 شامل نامه پرسش ،چنين هم. شد استفاده »اصالً«و 
در بررسي رجحان  مؤثرهاي  لفهكه مؤ دبو سؤال
در مديريت ي گوي پاسخاجتماعي بر  هيخوا پاسخ

 نامه پرسشدر  .دادقرار  پرسشرا مورد  عمومي نوين
 از يك هر تصوركردن از افراد خواسته شد با

 به عنوان نمونه،(اجتماعي  رويداد يك در ها حالت

 پاسخ اه سؤال به) يا سازمان اداره يك در برخورد
 روايي .درك بهتري از موضوع داشته باشندتا  دهند

 نظران مختلف استادان و صاحب وسيله به نامه پرسش
 روش از نيز نامه پرسش پايايي آزمون براي .شد تأييد
براي اين منظور پيش از . استفاده شد كرونباخ آلفاي

 نامه پرسش سي،رنامه در جامعه مورد بر توزيع پرسش
و پايايي  توزيع شد )نفري 25(كوچك  يگروه بين
باالي  پايايي دهنده كه نشان مدآدست ب 78/0 نآ

   .است نامه پرسش
 

 آماري جامعه و نمونه
با بيشتر افرادي كه  تعداد از رسمي آمار كه آنجا از

 دسترس در ارتباط دارند ي دولتيها و سازمان داراتا
 با. شد فرض نامشخص آماري جامعه تعداد، نيست
 نمونه حجم ،)43( 2و  1 هاي شماره هاي رابطه به توجه
 گرفتن نظر در با. آمد بدست نفر 170 حدود
 وجودها  آن برگشت امكان كه هايي نامه پرسش

 نامه پرسش 400 تعداد ،افزايش دقت نداشت و براي
 توزيع »در دسترس«شيوه  به آماري جامعه اعضاي بين
 روش در. شد آوري	جمع نامه پرسش 312 تعداد و

 مبناي بر نمونه اعضاي تعداد، دسترس در گيرينمونه
 با نيز مجازي شيوه در. شوندمي انتخاب نسبي دسترسي
ارسال نگار گوگل و  در محيط فرم اه سؤالطراحي 
هاي تهيه شده از بانك  رايانامهبه آدرس  نامه پرسش
 هايي كه در فضاي مجازي در دسترس است، رايانامه
 و شد كشور ارسال در اقصي نقاطبه افراد  نامه پرسش

در كه  شد پاسخ دريافت 61 تعداد از اين طريق نيز
 آوري جمع قابل استفاده نامه پرسش 373 تعداد مجموع
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  .شد
 )1(رابطه 

0.667               

                           	)2(رابطه 
	

/ ∗ . 	∗ .

.
170   

  :كه در آن
  .انحراف معيار: 

max :طيف ليكرت مقدار ترين بزرگ. 
min :طيف ليكرت مقدار ترين كوچك. 

 .عدد ثابت: 6
:Zα/2  96/1عدد ثابت برابر با.  

 .دقت برآورد:  
  

  ها يافته
  

در جدول  ها آزمودنيشناختي اطالعات جمعيت
طور كه اطالعات  همان .شده است ارائه 1شماره 

از نفر  201 دهد مندرج در جدول مزبور نشان مي
 به اين معنا كه. هستند زننفر  172 ومرد  ها آزمودني

 زنانرا  آنان %1/46و مردان دهندگان را  پاسخ  9/53%
، %7/58 چنين، بيشتر آنان، يعني هم. دهند يل ميتشك

. اند داراي تحصيالت كارداني و كارشناسي بوده
سال با انحراف  82/34نيز دهندگان  ميانگين سن پاسخ

  .بوده است 24/10 معيار
هاي آمار توصيفي  توصيف نمونه از شاخص براي

معيار و براي آزمون  ميانگين و انحراف  مانند فراواني،
ي آماري استنباطي ها آزموناي پژوهش از ه سؤال

و  ها دادهمنظور با توجه به نوع  براي اين. استفاده شد
 SPSS افزار نرماستفاده از ها، با  مقياس سنجش آن

با استفاده  ها دادهبودن  بررسي نرمال به ،ابتدا ،22نسخه 
پرداخته شد و اسميرنوف - كلموگوروف از آزمون

ها، از آزمون  بودن آن سپس با توجه به نرمال
تحليل استنباطي  براي اي نمونه تك  tپارامتريك

در  ها دادهبودن  نتايج آزمون نرمال. استفاده شد ها داده
  .شده استارائه  2جدول شماره 

دهد سطح  نشان مي 2شماره  جدول كه گونه	همان
 05/0 از باالتر بدست آمده براي همه متغيرها معناداري

 از توان كليه متغيرها نرمال است و مي بنابراين،. است
با توجه به اين كه . كرد استفاده پارامتريك هاي آزمون
اي طراحي شد، براي  گزينه ها در طيف ليكرت پنج سؤال

 ).37(شد  نظر گرفتهدر  3محاسبه ميانگين مفهومي عدد 
را  شده مطرحهاي  توان فرضيه از نظر آماري زماني مي

ها  پذيرفت كه نمره موافقتي كه اعضاء به اين سؤال
اند، بيشتر از مقدار ميانگين طيف ارزشي مورد  داده

 هاي پژوهش نتايج بررسي فرضيه. باشد) 3عدد (بررسي 
  .ارائه شده است 3در جدول شماره 

  
  دهندگان شناختي پاسخ اطالعات جمعيت: 1جدول 

 جنسيت  تعداد  درصد  تحصيالت تعداد  درصد  سن  تعداد
  مرد  201  9/53  تر ديپلم و كم  93  9/24%  35-25  192
 زن  172  1/46  كارداني و كارشناسي  219  7/58%  45-36  143
  ارشد و باالتر كارشناسي  61  %4/16  و باالتر 46  38

            ميانگين سن  82/34
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  فرضيه اول
 3شماره  جدولنتايج مندرج در  كه گونه	همان
سطح  اعتقادات مذهبي مؤلفه دردهد  نشان مي

 دهنده و نشان است% 5از تر  كم آمدهبدست  داري امعن
هي خوا پاسخبر  مؤلفهبودن اين  تأثيرگذار كه آن است

 مقدار به توجه باچنين،  هم. ن رد كردتوا ميرا ن
كه  بيان كرد توان مي )52/3(شده  محاسبه ميانگين
از نظر  هيخوا پاسخبر  مذهبيثير اعتقادات ميزان تأ
در جدول شماره . باالتر از متوسط است دهندگان پاسخ

دهنده اعتقادات  هاي تشكيل شاخص نتايج بررسي 4
  .شده است ارائه مذهبي

 4شماره  در جدول مندرجنتايج  كه گونه	همان
 در مذهبي باورهاي به اعتقاد شاخصدر دهد  نشان مي

ستيزي، با توجه به اين كه سطح معناداري  ظلم مورد
 توان تأثير اين عامل را نمي تر است، كم 05/0از  001/0

 نيز )61/3(با توجه به ميانگين كسب شده . رد كرد
دهندگان اعتقاد به  از نظر پاسخن بيان داشت كه توا مي

 و اثروجود دارد ستيزي  ظلم باورهاي مذهبي در مورد
هي در سطح باالتر از خوا پاسخرجحان اين شاخص بر 
  .متوسط قرار دارد

 منكر از نهي و معروف به امر به اعتقاد شاخصدر 
ازتر  كم و 009/0جامعه، سطح معناداري  اصالح براي

  

 

  نتايج آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش :2جدول 
اعتقادات 
 مذهبي

اعتقادات 
اعتماد  خودباوري  خرافي

 به دولت
تالش براي 

 ها يافته حق  احقاق

  ميانگين  596/2  4313/3  9/2  0303/3 5202/3
 انحراف استاندارد   50904/0 96306/0  38492/0  31285/1 6047/0
  اسميرنوف -كلموگوروف  217/1  983/0  513/1  716/0 832/0
 سطح معناداري  385/0  146/0  411/0  129/0 098/0

  

پژوهشي   ها فرضيه از آزمونهاي حاصل  يافته :3جدول   
آزمون فرضيه نتيجه  فرضيه مؤلفه آماره t ميانگين انحراف معيار سطح معناداري 

014/0 پذيرش  58971/0  5202/3  463/8  اول اعتقادات مذهبي 
001/0 پذيرش  91113/0  0303/3  134/2  دوم اعتقادات خرافي 
345/0 رد  75446/0  9/2  )371/3(  سوم خودباوري 

036/0 پذيرش  54603/1  4313/3  746/1  چهارم اعتماد به دولت 
171/0 رد  30415/0  596/2  )838/6( حق  تالش براي احقاق   پنجم 

  
اعتقادات مذهبيدهنده  هاي تشكيل هاي حاصل از شاخص يافته: 4جدول   

سطح  نتيجه آزمون 
 معناداري

آماره 
t 

انحراف 
تعداد  ميانگين معيار

 مؤلفه مشاهده

001/0 پذيرش  943/2  91447/0  6162/3 ستيزي باورهاي مذهبي در مورد ظلماعتقاد به  373   

009/0 پذيرش  518/3  75314/1  7061/3 جامعه اصالح براي منكر از نهي و معروف به امر به اعتقاد 373   

03/0 پذيرش  967/2  31458/1  333/3 جامعه اصالح براي منكر از نهي و معروف به امر از نداشتن هراس 373   

001/0 پذيرش  541/5  70212/1  5253/3 مؤثر بودن تذكر و امر به معروف و نهي از منكر به اعتقاد 373   
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ن توا ميننيز را  مؤلفهبودن اين مؤثر در نتيجه ،است% 5
نيز  )706/3(شده  كسب ميانگينبا توجه به  .رد كرد

اعتقاد  دهندگان از نظر پاسخكه  گرفت يجهنتن توا مي
ثير اين و تأ وجود داردمعروف و نهي از منكر  به امر به

باالتر از در سطح  هيخوا پاسخرجحان شاخص بر 
  .قرار داردمتوسط 
 نهي و معروف به امر از نداشتن هراس شاخصدر 

كه سطح  با توجه به اين ،جامعه اصالح براي منكر از
بودن  تأثيرگذار ،استتر  كم 05/0از  03/0 يمعنادار

 ميانگين ،چنين هم .كردن رد توا ميرا ن اين عامل
متوسط نشان باالتر از را  شاخصاين سطح  )33/3(

رجحان اثر اين شاخص بر  در نتيجهدهد،  مي
  .قرار داردباالتر از متوسط  در سطح هيخوا پاسخ

 به امر و تذكر بودنمؤثر به اعتقاددر شاخص 
 )001/0( معنادارينيز سطح  منكر از نهي و معروف

ثير اين موضوع بر تأ در نتيجه ،است %5از تر  كم
با توجه به  ،چنين هم. ن رد كردتوا ميرا نهي خوا پاسخ

از نظر  ن بيان داشت كهتوا مي) 52/3( ميانگين
 به امر و تذكر بودن مؤثر به اعتقاد دهندگان پاسخ

وجود  در جامعه مورد بررسيمنكر  از نهي و معروف
هي باالتر خوا پاسخرجحان اثر اين شاخص بر  و دارد

  .استاز متوسط 

  
  دوم فرضيه

نشان  3شماره  جدولنتايج مندرج در  كه گونه	همان
 داري اسطح معن ،اعتقادات خرافي مؤلفه دردهد  مي

 تأثيرگذاربنابراين، . است تر كوچك %5 از آمده بدست
. دن رد كرتوا ميرا نهي خوا پاسخموضوع بر بودن اين 

 )03/3( مؤلفهشده براي اين  ميانگين محاسبه ،چنين هم
اعتقادات  دهندگان از نظر پاسخ كه دارد مي بيان نيز

براي  ودارد  وجودجامعه مورد بررسي در خرافي 
كاهش سطح اعتقادات خرافي در جامعه و در نتيجه 

 .شودريزي الزم انجام  برنامه بايد هيخوا پاسخافزايش 
هاي  نتايج بررسي شاخص 5در جدول شماره 

   .دهنده اعتقادات خرافي ارائه شده است تشكيل
 5شماره  جدولنتايج مندرج در  كه گونه	همان
 مطالبات نكردن تلقي شاخص دردسر دردهد  نشان مي
كه سطح معناداري از  با توجه به اين ،قانوني و اداري

را هي خوا پاسخثير اين موضوع بر تأ ،استتر  كم 05/0
نيز  )31/3(با توجه به ميانگين . ن رد كردتوا مين

مطالبات خود را  دهندگان پاسخ ن بيان داشت كهتوا مي
رجحان اثر اين شاخص بر و كنند  سر تلقي نميدرد
  .هي در سطح باالتر از متوسط قرار داردخوا پاسخ

 رسيدن براي تالش از نكشيدن خجالت شاخصدر 
 05/0كه سطح معناداري از  با توجه به اين ،حقوق به

. رد شدهي خوا پاسخثير اين موضوع بر تأ ،بيشتر است
ن توا مينيز ) 78/2(آمده  بدستبا توجه به ميانگين 

كه در نمونه مورد بررسي، خجالت نكشيدن  بيان كرد
تر از ميانگين  پايين از تالش براي رسيدن به حقوق

معنا كه اثر اين شاخص بر به اين طيف ليكرت است، 
تر از متوسط قرار  سطح پايين در خواهي پاسخرجحان 

  .دارد و بايد در جامعه تقويت شود
 مقابل در گرفتن قرار از نداشتن شاخص هراس در
كه سطح  با توجه به اين ،دولتي مأموران و دولت
 ثير اينتأ ،استتر  كم 05/0از  002/0 يمعنادار

توجهبا . ن رد كردتوا ميرا نهي خوا پاسخموضوع بر 
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ن بيان داشت توا مينيز  )73/3( آمده بدست يانگينمبه 
 نسبت به ميانگين دهندگانپاسخدر  كه سطح اين متغير

اثر اين شاخص بر  در نتيجه، بيشتر است طيف ليكرت
  .دشو مي يباالتر از متوسط ارزياب هيخوا پاسخرجحان 
 مورد در خرافي باورهاي دانستن  اشتباه شاخصدر 

با توجه به اين  ،انتظامي نيروي يا دادگاه در حضور قبح
ثير اين تأ ،است %5از تر  كم معناداريسطح كه 

 يانگينم .ن رد كردتوا ميرا نهي خوا پاسخموضوع بر 
كه سطح اين  دهد نشان مينيز ) 03/3(آمده بدست 

دهندگان نسبت به ميانگين طيف ليكرت  متغير در پاسخ
رجحان اثر اين شاخص بر  در نتيجهبيشتر است، 

 .دشو مي هي، باالتر از متوسط ارزيابيخوا پاسخ
انتظامي را  نيروي يا دادگاه در حضورافراد  ،بنابراين
رجحان بر  اثر اين متغير وح تصور نكرده يامري قب
  .داردقرار باالتر از متوسط  در سطح هيخوا پاسخ
  

  فرضيه سوم
 3شماره  جدولنتايج مندرج در  كه گونه	همان
 داري اسطح معن، خودباوري مؤلفهدر دهد  نشان مي
بودن  مؤثر بنابراين،. تر است بزرگ %5از  آمده بدست

رد شده و با توجه به مقدار هي خوا پاسخبر اين متغير 
 متغيراين  سطح ن بيان كرد كهتوا مي )9/2(ميانگين 

 هيخوا پاسخبر  و اثر آناز متوسط و غيرمطلوب تر  كم
در  اين موضوع بنابراين، .است از متوسطتر  كم نيز

براي شناخت عواملي كه در  .تقويت شود بايد جامعه
ارتباط با خودباوري در جامعه مورد بررسي نيازمند 

چنين براي بررسي بيشتر موضوع به  تقويت است و هم
پرداخته خودباوري  دهنده تشكيل هاي شاخص آزمون

   .شده است ارائه 6در جدول شماره شده كه نتايج آن 
نشان  6شماره  نتايج مندرج در جدول كه گونه	همان

 گيري پي براي همگاني تالش شاخصدر دهد  مي
شهروندان، با توجه به اين  همهوسيله  به اجتماعي حقوق

اثرگذاري  است، %5تر از  كم 001/0كه سطح معناداري 
 )09/3(ميانگين  به با توجه شود و اين مؤلفه رد نمي

رجحان توان بيان كرد كه تأثير اين شاخص بر  مي
  .خواهي، در سطح باالتر از متوسط قرار دارد پاسخ

 و گري مطالبه تأجر داشتن شاخصدر 
در است،  05/0از تر  كم هي سطح معناداريخوا پاسخ
 به توجه با و شود نميرد  مؤلفهاثرگذاري اين  نتيجه

 رجحاناثر اين شاخص بر ) 06/3(ميانگين 
  .متوسط قرار داردباالتر از هي، در سطح خوا پاسخ

 و هيخوا پاسخ از نترسيدن شاخصدر 
 094/0 يكه سطح معنادار با توجه به اين ،گري مطالبه

 و شود رد مي مؤلفهاثرگذاري اين  ،بيشتر است 05/0از 

  اعتقادات خرافيدهنده هاي تشكيلهاي حاصل از شاخصيافته :5جدول 
نتيجه 
 آزمون 

سطح 
داريمعنا  

 t آماره
انحراف 
تعداد  ميانگين معيار

 مؤلفه مشاهده

001/0 پذيرش  432/3  52347/1  313/3 قانوني و اداري مطالبات نكردن تلقي دردسر 373   

185/0 رد  )973/0(  46754/1  7879/2 حقوق به رسيدن براي تالش از نكشيدن خجالت 373   

002/0 پذيرش  435/2  76871/3  7374/3 دولتي مأموران و دولت مقابل در گرفتن قرار از نداشتن هراس 373   

001/0 پذيرش  196/1  4329/2  0303/3 انتظامي نيروي يا دادگاه در حضور قبح مورد در خرافي باورهاي دانستن  اشتباه 373   
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خودباوري دهندههاي تشكيلشاخص از حاصل هاييافته: 6جدول   
نتيجه 
 آزمون

سطح 
انحراف  آماره t معناداري

تعداد  ميانگين معيار
 مؤلفه مشاهده

001/0 پذيرش  474/2  3087/2  098/3 شهروندان همه وسيله به اجتماعي حقوق گيري پي براي همگاني تالش 373   

001/0 پذيرش  184/1  45873/3  0606/3 خواهي پاسخ و گريمطالبه تأجر داشتن 373   

094/0 رد  )151/2(  34982/1  6263/2 گريمطالبه و خواهي پاسخ از نترسيدن 373   

031/0 پذيرش  712/2  43983/2  1919/3 مشكالت حل در مؤثر دانستن تالش 373   

475/0 رد  )831/2(  34761/1  5354/2 متانت با برخورد و حقوق تضييع هنگام در خود بر تسلط 373   

314/0 رد  )403/1(  21385/2  9293/2 مشكالت حل در فردي تالش مؤثر دانستن 373   
  

اثر  ن بيان داشت كهتوا مي )63/2(ميانگين  به توجه با
تر  در سطح پايين هيخوا پاسخرجحان اين شاخص بر 

  .بايد تقويت شود و قرار دارداز متوسط 
 ،مشكالت حل در تالش دانستن مؤثر شاخصدر 

 05/0از  031/0 يكه سطح معنادار با توجه به اين
 و شود نميي اين عامل رد تأثيرگذار ،استتر  كم

اثر دهد كه  نشان مينيز  )19/3( آمده بدست ميانگين
در سطح باالتر از  هيخوا پاسخرجحان اين شاخص بر 

  .قرار داردمتوسط 
 حقوق تضييع هنگام در خود بر تسلط شاخصدر 

ي كه سطح معنادار با توجه به اين ،متانت با برخورد و
 رد شده و مؤلفهي اين تأثيرگذار ،است %5بيشتر از 

اثر اين شاخص بر ) 54/2(با توجه به ميانگين  چنين هم
قرار تر از متوسط  در سطح پايين هيخوا پاسخرجحان 

  .نيازمند تقويت و توجه استدارد كه در جامعه 
 حل در فردي تالش دانستن مؤثر شاخصدر 
از  314/0 يكه سطح معنادار با توجه به اين ،مشكالت

 به اين. دشو مي رد ثير اين عاملتأ ،تر استبيش 05/0
 مؤثرمعنا كه افراد تالش فردي در حل مشكالت را 

بيان  )92/2( اين متغير ميانگين ،چنين هم .دانند نمي
در  هيخوا پاسخرجحان اثر اين شاخص بر دارد كه  مي

و بايد اين موضوع  قرار داردتر از متوسط  سطح پايين

  .در جامعه تقويت شود
  

  چهارم فرضيه
 3شماره  جدولنتايج مندرج در  كه گونه	همان
سطح  ،اعتماد به دولت مؤلفه دردهد  نشان مي

 است كه% 5از تر  كم آمده بدست داري امعن
هي خوا پاسخبر بودن اين عامل  تأثيرگذار دهنده نشان
اثر  دهد كه نشان مي) 43/3( ميانگين ،چنين هم. است

هي در سطح باالتر خوا پاسخاعتماد به دولت و قانون بر 
نتايج  7در جدول شماره  .استمتوسط و مطلوب از 

 دهنده اعتماد به دولت هاي تشكيل شاخص بررسي
   .شده است ارائه

 7شماره  جدولنتايج مندرج در  كه گونه	همان
 برابري و عدالت به اعتقاد شاخصدر دهد  نشان مي

از تر  كم كه سطح معناداري اجتماعي با توجه به اين
و با  شود نميي اين موضوع رد تأثيرگذار است 05/0

ن بيان داشت كه اثر توا مي) 83/3(توجه به ميانگين 
در سطح باالتر از  خواهي پاسخرجحان اين شاخص بر 
  .متوسط قرار دارد

قانون، سطح  حمايت به اعتماد شاخصدر 
ي اين تأثيرگذار نتيجه در، است% 5از تر  كم معناداري

نيز  68/3ميانگين . دتوان رد كر ميرا ن مؤلفه
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رجحان اثر اين شاخص بر  دهنده آن است كه نشان
  .در سطح باالتر از متوسط قرار دارد خواهي پاسخ

 هاي گيري پي نكردن تصور فايده بي شاخصدر 
از  01/0 يكه سطح معنادار با توجه به اين ،قانوني

 شود نميرد  مؤلفهي اين تأثيرگذار ،استتر  كم 05/0
دهنده اثرگذار بودن اين  نيز نشان 11/3و ميانگين 
هي در سطح باالتر از خوا پاسخرجحان شاخص بر 
  .متوسط است

  
  فرضيه پنجم
 3شماره  نتايج مندرج در جدول كه گونه	همان
سطح ، حق  در مؤلفه تالش براي احقاقدهد  نشان مي

است كه % 5تر از  بزرگ آمده بدست داري امعن
خواهي  دهنده اثرگذار نبودن اين مؤلفه بر پاسخ نشان
كه سطح اين متغير دهد  نيز نشان مي 6/2ميانگين . است
به اين معنا كه اثر . تر از متوسط و غيرمطلوب است كم

خواهي در سطح  تالش براي احقاق حق بر پاسخ
غيرمطلوب قرار دارد و اين مورد بايد در جامعه تقويت 

براي شناخت عواملي كه در ارتباط با مؤلفه . شود
حق در جامعه مورد بررسي نيازمند   تالش براي احقاق

چنين براي بررسي بيشتر موضوع به  است و همتقويت 
اين مؤلفه پرداخته  دهنده تشكيل هاي آزمون شاخص

    .ارائه شده است 8شده كه نتايج آن در جدول شماره 
 8شماره  جدولنتايج مندرج در  كه گونه	همان
 مراتب  سلسله با آشنايي اخصش دردهد  نشان مي

كه  با توجه به اين ،خود حقوق از دفاع براي اداري
 ،استتر  كم 05/0از  001/0 يسطح معنادار

با توجه  چنين، هم. شود نميي اين عامل رد تأثيرگذار
رجحان اثرگذاري اين شاخص بر ) 82/3(به ميانگين 

  .هي در سطح باالتر از متوسط قرار داردخوا پاسخ
 اداري، سطح حقوق و قانون با در شاخص آشنايي

 در نتيجه ست،تر ا بزرگ %5 از آمده بدست داري معنا
 )43/2(ميانگين . شود تأثيرگذار بودن اين متغير رد مي

 آگاهيدهد كه در جامعه مورد بررسي  نيز نشان مي
است و پايين ق ح احقاقهاي قانوني  افراد درباره روش

هي در سطحخوا پاسخرجحان اثر اين شاخص بر 

  
  حق  تالش براي احقاق دهندههاي تشكيلاز شاخص حاصل هاييافته :8جدول 

نتيجه 
داريسطح معنا آزمون   t انحراف  آماره

تعداد  ميانگين معيار
 مؤلفه مشاهده

001/0 پذيرش  447/2  40154/2  8182/3 خود حقوق از دفاع براي اداري مراتب  سلسله با آشنايي 373   
083/0 رد  )549/4(  80742/1  4343/2 اداري حقوق و قانون با آشنايي 373   
105/0 رد  )845/2(  11007/1  798/2 رفتهدست از حقوق آوردن بدست براي وقت صرف 373   

001/0 پذيرش  383/1  45723/1  0505/3 رفتهدست از حقوق به رسيدن براي پشتكار و تالش 373   
061/0 رد  )185/5(  53186/1  5354/2 اداري و اجتماعي قانوني، و شهروندي حقوق با آشنايي 373   
408/0 رد  )641/2(  01593/2  2222/2 حقوق  احقاق براي تالش و خواهي پاسخ روحيه داشتن 373   

 

اعتماد به دولت و قانون دهنده تشكيل هاي شاخص از حاصل هاييافته: 7جدول   
نتيجه 
 آزمون 

سطح 
 معناداري

 آماره
 t  

انحراف 
تعداد  ميانگين معيار

 مؤلفه مشاهده
003/0 پذيرش  396/4  87614/1  828/3 اجتماعي برابري و عدالت به اعتقاد 373   
001/0 پذيرش  843/2  5479/1  676/3 قانون حمايت به اعتماد 373   
01/0 پذيرش  149/1  2108/1  111/3 قانوني هايگيري پي نكردن تصور فايده يب 373   
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كه اين موضوع نياز  شود  ميارزيابي تر از متوسط  پايين
  .به توجه و تقويت بيشتري دارد

 آوردن بدست براي وقت صرف شاخصدر 
كه سطح  با توجه به اين ،رفته دست از حقوق
اثرگذاري  ،ر استت بزرگ 05/0از  105/0 يمعنادار

دهد  نشان مينيز  )8/2(شده و ميانگين  اين عامل رد
اثر  و اين موضوع نياز به تقويت داشتهدر جامعه  كه

تر  در سطح پايين هيخوا پاسخرجحان اين شاخص بر 
  .قرار دارداز متوسط 

 حقوق به رسيدن براي پشتكار و تالش شاخصدر 
 %5از  يكه سطح معنادار با توجه به اين ،رفته دست از
ن رد توا ميرا ن شاخصاثرگذاري اين  ،استتر  كم
ن بيان كرد توا مينيز  )05/3(ميانگين با توجه به . كرد
اثر اين شاخص  ودر جامعه ق ح احقاقتالش براي كه 
قرار متوسط باالتر از در سطح  هيخوا پاسخرجحان بر 

  .دارد
 قانوني، و شهروندي حقوق با آشنايي شاخصدر 
 يكه سطح معنادار با توجه به اين اداري و اجتماعي

ي اين عامل تأثيرگذار است تر گربز 05/0از  061/0
ن توا مينيز ) 53/2(ميانگين  با توجه به. دشو مي رد

و قانوني،  آشنايي به حقوق شهرونديميزان  گفت كه
پايين  ق در شهروندانح  احقاق براي اجتماعي و اداري

رجحان اثر اين شاخص بر  و و بايد تقويت شود است
  .تر از متوسط قرار دارد پاييندر سطح  هيخوا پاسخ

 تالش و هيخوا پاسخ روحيه داشتن شاخصدر 
 يكه سطح معنادار با توجه به اين ،قوقح  احقاق براي
ي اين عامل تأثيرگذار ،است تر بزرگ 05/0از  408/0
در  دهد كه نيز نشان مي) 22/2(ميانگين . دشو مي رد

هي در خوا پاسخداشتن روحيه  ،ورد بررسينمونه م
رجحان اثر اين شاخص بر  و است پايينشهروندان 

كه  قرار داردتر از متوسط  در سطح پايين هيخوا پاسخ
  .اين موضوع نيز بايد تقويت شود

  
   گيري نتيجه

  
از سوي مردم تقاضا براي  اي هدر صورتي كه در جامع

هي وجود داشته خوا پاسخ ي و به تعبير ديگرگوي پاسخ
نوعي  مردان كه به اين موضوع از سوي دولت ،باشد

، مورد توجه هستند) مردم(نمايندگان صاحبان قدرت 
ي شده گوي پاسخوجود آمدن  موجب به گرفته و قرار
. دشو شفافيت مالي از آن حاصل ميدر نتيجه و 

 بر اي و قابل مشاهده مستقيم گسترده آثار شفافيت مالي
. خواهد گذاشتهاي مالي و حسابداري جامعه  حوزه

با  هي اجتماعي وخوا پاسخ بسياربا توجه به اهميت 
 آندر  مؤثرمورد آزمون قرار دادن هر يك از عوامل 

در اين  بيان كرد كهن توا مي ،حاضر پژوهشدر 
، اعتقادات خرافي داشتن اعتقادات مذهبيثير تأارتباط 

را هي خوا پاسخدر ق ح  احقاقو اعتماد به دولت در 
تالش و  خودباوريداشتن ثير تأ اما رد كردن توا مين

 نشدهدهندگان تأييد  از نظر پاسخ قح  احقاق براي
در اين زمينه الزم است كه به تقويت  ،لذا .است

اعتقادات مذهبي و اعتماد به دولت پرداخته و موانع 
ق مرتفع شده و ح  احقاقخودباوري و تالش براي 

  .يابدسطح اعتقادات خرافي در جامعه كاهش 
هاي مربوط به هر يك از  شاخصبررسي تفكيكي 

 از جمله هايي شاخصثير كه تأ ها بيانگر اين است مؤلفه
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 ، اعتقادستيزي ظلم مورد در مذهبي باورهاي به اعتقاد
جامعه،  اصالح براي منكر از نهي و معروف به امر به

 براي منكر از نهي و معروف به امر از نداشتن هراس
 به امر و تذكر بودن مؤثر به اعتقاد جامعه، اصالح
 مطالبات نكردن تلقي منكر، دردسر از نهي و معروف
 در گرفتن قرار از نداشتن قانوني، هراس و اداري
 باورهاي دانستن  اشتباهدولتي،  مأموران و دولت مقابل
 نيروي يا دادگاه در حضور قبح مورد در خرافي

 حقوق گيري پي براي همگاني انتظامي، تالش
 تجرأ شهروندان، داشتن همه وسيله به اجتماعي
 حل در تالش دانستن مؤثر هي،خوا پاسخ و گري	مطالبه

 اجتماعي، اعتماد برابري و عدالت به مشكالت، اعتقاد
 هاي	گيري پي نكردن تصور فايده بيقانون،  حمايت به

 از دفاع براي اداري مراتب  سلسله با ، آشناييقانوني
 از حقوق به رسيدن براي پشتكار و خود، تالش حقوق
ها  آن وجود مثبت است وهي خوا پاسخبر  رفته	دست

ارتقاي  ،لذا .شود در جامعه مورد بررسي تأييد مي
هي را خوا پاسخسطح ند افزايش توا ميموارد ذكر شده 

 از مورد بررسيجامعه  افزون براين،. بهبود بخشد
 تالش ازواهمه داشته،  گري	مطالبه و هيخوا پاسخ
 ، برايكشند مي خود خجالت حقوق به رسيدن براي

 حاضر بهخود رفته 	دست از حقوق آوردن بدست
 بر خود حقوق تضييع هنگام درصرف وقت نبوده، 

كنند و  نمي دربا متانت برخوو در نتيجه تسلط نداشته 
اثر  را بي مشكالت حل در فردي تالش چنين هم

آشنايي  و شهروندي اداري حقوق و قانون دانسته و با
ند توا مياين موارد مناسب نبودن سطح  .كافي ندارند

بايد  وهي اجتماعي داشته باشد خوا پاسخثير منفي بر تأ

انجام ريزي الزم  برنامه ،وانعايرادها و ماين براي رفع 
 اين در پژوهشي چنين تاكنون اين كه به نظر .شود
 هاييافته با اين پژوهش هاييافته، نشده انجام زمينه
 اين نهايي نتيجه نيست اما مقايسه قابل مطالعات ساير

 با است گويي اهميت پاسخ بر دال پژوهش كه
. است همسو در اين زمينه شده انجام متعدد مطالعات

كه با توجه بيشتر  دكرگيري  ن نتيجهتوا ميمجموع  در
هي در خوا پاسخي كه موجب افزايش سطح به موارد
مواردي كه  ايراد از تالش براي رفعو د شو مي جامعه

 د،شو هي در جامعه ميخوا پاسخموجب كاهش سطح 
هي را در جامعه به سطح باالتري خوا پاسخ نتوا مي

منجر به  سرانجامافزايش داد كه اين موضوع 
  . دخواهد ششفافيت بيشتر ي و گوي پاسخ

 هر وظيفه شدنمشخص با كه شودمي پيشنهاد
 عوامل از مؤلفه هر به نسبت، حوزه اين در دستگاه
، گويي خواهي اجتماعي بر پاسخبر رجحان پاسخ مؤثر

 صورتبه ذيربط دستگاه به وسيله مستقلي پژوهش
 بيشتر موضوع اين پنهان زواياي تا انجام شود تخصصي
 چنين، هم .تر باشدشده و نتايج كاربردي روشن

 هايي در د كه در آينده با انجام پژوهششو پيشنهاد مي
هاي مختلف مردم و مسئولين، جايگاه، اهميت،  گروه

هي خوا پاسخكارهاي عملي افزايش سطح  موانع و راه
و با شناسايي موانع موجود در  شدهاجتماعي بررسي 

بندي و شناسايي نيازها و  با جمعسرانجام هر گروه، 
كار متناسب با  هاي مورد بررسي، راه نظرهاي گروه

  .كشورمان ارائه شودوضعيت فرهنگي و اجتماعي 
هايي نيز مواجه  اين پژوهش با محدوديت انجام

جديدبودن موضوع پژوهش و بوده است كه 
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 برخي كاري	، محافظهآنافراد با  آشنانبودن
 نامه پرسش هاي سؤال به گويي	پاسخ در دهندگان	پاسخ

از اين  دهندگان و نبود انگيزه كافي در برخي از پاسخ
  .دست عوامل است
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