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بررسی رابطه بین پاسخگویی و مشارکت عمومی در بین مراجعه کنندگان سازمان 

ثبت احوال

سمینه رضاییان1 

1. کارشناس ثبت احوال، شعبه بهارستان

       چکیده

پاسخگویی یک سازمان  باعث افزایش مشارکت عمومي شهروندان 
مي شود. در این صورت تحقیق حاضر با هدف شناسایي تأثیر پاسخ 
گویي عمومي بر مشارکت در اداره ثبت احوال استان تهرن  انجام 
شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشي- همبستگي است 
. پرسشنامه های پاسخگویی عمومی و مشارکت عمومی منوریان 
کنندگان  مراجع  تحقیق  این  آماری  جامعه   .)1388( همکاران  و 
به اداره ثبت احوال در استان تهران است که با استفاده از فرمول 
کوکران تعداد نمونه آماری 384 نفر تعیین گردیده و با روش نمونه 
گیری تصادفی پرسشنامه های پژوهش بین اعضای نمونه آماری 
توزیع گردیده است.  با توجه به غیر نرمال بودن توزیع داده ها، 
از نرم افزار اسمارت PLS 3 برای بررسی ارتباط بین پاسخگویی 
و مشارکت عمومی استفاده شده است که  نتایج بدست امده از 
ضریب استاندارد نشان دهنده وجود ارتباط مثبت و مستقیم بین 

ابعاد پاسخگویی و مشارکت عمومی است..

واژگان کلیدی: پاسخگویی، مشارکت، مشارکت عمومی، 

ثبت احوال  

         مقدمه

سازمان ثبت احوال کشور، به عنوان یکي از سازمان هاي بزرگ 
ساخت  زیر  در  احوال  ثبت  نقش  است،  خدمات  دهنده  ارائه 
های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مهم است. همچنین 
امنیتی،  سیاسی،  امور  کلیه  در  دولت  توانمند  بازوی  احوال  ثبت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. وظیفه سازمان ثبت احوال 
بر شهروندان و دولتمردان به وضوح مشخص است. دولتمردان 
در تالش هستند تا با جذب مشارکت عمومی مردم، فرایند خدمت 

رسانی به شهروندان را از طریق بهبود فعالیت های اداره ثبت احوال 
بهبود بخشند. سازمان ثبت احوال، نهادی کارآمد و ابزاری برای 
دولت شناخته می شود که پاسداری از هویت مردم را برعهده دارد، 
این مرکز به عنوان متولی ثبت کننده وقایع چهارگانه زندگی افراد 
می کوشد در مسیر مکانیزاسیون فرآیندهای خدمات هویتی و ایجاد 
تسهیالت الزم برای جامعه گام بردارد.از طرفی عوامل متعددی در 
مشارکت عمومی شهروندان در اداره ثبت احوال اثر گذار است که 
پاسخگویی عمومی یکی از این عوامل است.  پاسخگویی2  یکی 
از چالشهایی است که دولتها با آن مواجه هستند. امروزه دولتهـا 
بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر 
دموکراسی،  الزمه  و  است  پاسخگو  سیستم  یک  نیازمند  دولتی 
داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، 
به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر 

آن ها پاسخگو باشند.
رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می 
دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام 
انجام  وظایف  این  که  دهند  می  اجازه  شهروندان  و  دهند  می 
شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو 

باشد. )هیوز 3، 1392( .
با  ومقابله  قدرت  بر  ونظارت  کنترل  ابزارهای  از  پاسخگویی 
نظامها،فرآیندها  همه  در  این  بنابر  است.  قدرت  از  استفاده  سوء 
بینی  پیش  دولت  اجرایی  شاخه  اعمال  برای  وسازوکارهایی 
وفساد  ومستبد  نباشند،یکسویه  پاسخگو  دولتها  است.اگر  شده 
مشارکت  دیگر  طرفی  از  )دنهارت،1388(  شد.  خواهند  انگیز 
وسهم گیری فعال و تأثیر گذار مردم درعرصه های مختلف اقدامی 
حیاتی، سازنده و مبارک است.اقدامی است که هر جامعه ای که 
وثمرات  شیرین  طعم  باشد  داشته  را  آن  به  یابی  دست  توفیق 

ارزشمند آن راچشیده است.

2. ACCOUNTABILITY
3. Heuez 
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1. Arlow
2. Actor
3. Forum
4. Bovens 

است. مناسب  پاسخگویی  سیستم  یک  داشتن  دموکراسی  الزمه 
شوند  می  ایجاد  مردم  وبرای  مردم  وسیله  به  دولتی  سازمانهای 
.فقدان  باشند.)هیوز،1392(  پاسخگو  آن ها  برابر  در  بایست  ومی 
دموکراسی  اعتمادی  بی  ودر  اعتمادی  بی  موجب  پاسخگویی 

وشهروندی مفهومی نخواهد داشت.
دستیابی به نظام پاسخگویی مناسب بدلیل مفهوم پیچیده آن، از 
اهداف کلی اکثر اصالحات سازماني  است تا جاییکه هر صاحب 
های  جنبه  خود،  معلومات  و  تجربه  برداشت،  فراخور  به  نظری 
مشخص از آن را موردتجزیه و تحلیل قرار می دهد . پاسخگویی 
نیروی پیش برنده ای است که بر بازیگران کلیدی فشار وارد می 
کنند.  دفاع  ازآن  و  باشند  مسئول  خود،  عملکرد  قبال  در  تا  آورد 
امروزه مفهوم پاسخگویی اجتماعی سازمان، مردم پسند شده و به 
گفته مورفی صحیح تر و مثبت تر از مسئولیت پذیري اجتماعی می 
باشد و آن شرکتهایی که نگران نقششان در اجتماع اند برحسب 
می  انجام  را  مناسبی  اجتماعی  پاسخگویی  خود،  هاي  مسئولیت 

دهند)ارلو1 ،1982(.
از دیگر پیامدهاي مهم پاسخ گویي عمومي مي توان به مشارکت 
عمومي اشاره کرد.زماني که مردم دولت را نسبت به خود پاسخگو 
نبینند، تمایل مشارکت براي امور جامعه در آنان کاهش پیدا مي کند، 
حتي به نوعي مي توان گفت که پاسخ گویي عمومي با اثرگذاري 
بر اعتماد عمومي نیز مي تواند بر سطح مشارکت عمومي اثرگذار 
همیشه  شهروندان  اعتماد  جلب  و  تضمین  اساس  این  بر  باشد. 
چالش مهمي براي مدیران دولتي است. زیرا کاهش بي اعتمادي 
مي تواند به نوبه خود منجر به کاهش مشارکت شهروندان شود. با 
وجود این مي توان انتظار داشت که پاسخ گویي عمومي از طریق 
مشارکت عمومي بر میزان اعتماد عمومي اثرگذار باشد، یعني حالتي 
که ضعف در پاسخ گویي عمومي باعث کاهش مشارکت عمومي 
شود. در پژوهش حاضر تالش بر آن است که مشخص شود چه 
نوع ارتباط بین پاسخگویی عمومی و مشارکت عمومی شهروندان 

در ادارات ثبت احوال شهرستان تهران وجود دارد؟

        مفهوم پاسخگویی و انواع آن

یک  و  آفرین2  نقش  یک  بین  رابطه  از  است  عبارت  پاسخگویی 
مجمع3 که در آن نقش آفرین ملزم به توضیح و توجیه رفتار خود 
مطرح  را  هایی  پرسش  است  ممکن  پاسخگویی  مجمع  است. 
ساخته و در مسند قضاوت بنشیند، و نقش آفرین ممکن است با 
پیامدهایی مواجه شود )باونز4 ، 2007(.  باونز در مدل خود بر اساس 
مولفه های مختلف به بیان انواع مختلف پاسخگویی پرداخته و بر 

نقش  کسانی(،  چه  مقابل  در  پاسخگویی   ( مجمع  ماهیت  اساس 
آفرین )پاسخ خواهی ازچه کسانی(، فعالیت )ماهیت و نوع فعالیت( 
را  پاسخگویی  انواع  پاسخگویی(،  به  فرد  اجبار  تکلیف)میزان  و 

مطرح کرده است.
چشم  وجود  مشکل  مجمع،  ماهیت  اساس  بر  پاسخگویی  انواع   -

های متعدد : سیاسی، قانونی، اداری، اجتماعی و حرفه ای
وجود  مشکل  آفرین،  نقش  ماهیت  اساس  بر  پاسخگویی  انواع   -

دست های متعدد: شرکتی، عمومی، جمعی و فردی 
- انواع پاسخگویی بر اساس  ماهیت فعالیت : مالی و رویه ای و 

تولیدی 
- انواع پاسخگویی بر اساس ماهیت تکلیف: پاسخگویی عمومی، 

قطری و افقی 
  نشانه ها ونتایج مثبت پاسخگویی

1. اطمینان از عملکرد درست ومطابق با برنامه 
2. تصحیح اشتباهات

3. تعیین ضعفها برای جلوگیری از تکرار آن ها 
4. تاثیر گذاشتن در رفتارها 

5. کاربرد موثر منابع فیزیکی،مالی ونیروی انسانی وبه دست آوردن 
بیشترین کارایی

6. حفظ روحیه کارگزاران با علم به اینکه دیگران از زحمات آن ها 
مطلعند وبه آنان ارج می نهند

7. بدست آوردن امکانات ومنابع با بهترین صرفه های اقتصادی
8. جلوگیری از سوء کاربرد مناب به صورت عمدی یا سهوی

9. ارائه به موقع وصحیح گزارشها در سلسله مراتب اداری
10. ارائه به موقع حقوق ومزایای دولتی

11. افزایش اثربخشی اقدامات
12. کسب رضایت ارباب رجوع هر دستگاه 

13. اجرای صحیح قوانین ومقررات 
14. احقاق حقوق ارباب رجوع  

       نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی

1. اتالف منابع ملی وسازمانی
2. افزایش ناکارامدی اداری و بوروکراسی های زائد

3. بازدهی پایین دارایی ها
تامین  وعدم  دولت  های  ومسئولیت  اختیارات  دامنه  توسعه   .4

مطالبات مردم
5. فقدان ارتباط منطقی وساختاری بین میزان پاسخگویی کارمندان 

دولت ووضعیت استخدامیشان 
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اطالعات  از  مردم  وناآگاهی  کشور  ومقررات  قوانین  پیچیدگی   .6
وگردش کند وناسالم اطالعات 

7. انجام برخی وظایف غیر ذاتی)تولید اتومبیل( 
         انواع نظام پاسخگویی رامکز 1

•   پاسخگویی سازمانی
پاسخگویی  اینجا  می شود.در  گفته  سازمان  درونی  نظارتهای  به 
که مبتنی بر روابط فرادست و فرودست است مدیران بر عملکرد 
کارکنانی که  اغلب اختیار اندکی دارند نظارت می کنند.نظارت های 
از  روشنی  عملکرد،مصادیق  ادواری   بازبینی های  و  مستقیم 
پاسخگویی سازمانی است.همچنین تدوین مقررات، بخشنامه های 
را  کارکنان  اختیارات  که  نظارتی  سازوکارهای  دیگر  و  سازمانی 

محدود می کند در زمره این نوع پاسخگویی قرار می گیرند. 

• پاسخگویی قانونی 
در بر گیرنده نظارتهای بیرونی بر عملکرد است که هدف آن  انطباق 
عملکرد با الزامات قانونی و قوانین اساسی است.اساس پاسخگویی 
قانونی بر روابط اصیل و وکیل نهاده شده است.سئوال این است که 
آیا وکیل انتظارات اصیل را تامین کرده است؟این پاسخگوئی اغلب 
تقنینی،ممیزی های  نظارت های   نظیر  ویژه  رسیدگی های  راه  از 
مالی و برنامه ای و بازرسی های بیرونی برای رسیدگی به شکایات  

استخدامی صورت می گیرد.

• پاسخگوئی حرفه  ای و سیاسی
اولی جنبه  درونی و دومی بیرونی دارد.تفاوت میان پاسخگوئی حرفه ای 
و سیاسی را در منبع تعیین  استاندارد عملکرد می توان یافت.به عبارت 
دیگر باید دید چه کسی استاندارد عملکرد را که مبنای قضاوت برای 
پاسخگویی است تعیین خواهد کرد. در پاسخگوئی حرفه  ای  منبع 
استاندارد عملکرد قضاوت شخصی فرد کارمند است.حال آنکه در 
پاسخگوئی  سیاسی این منبع، دیگرانند و نه خود شخص.)ناکامورا2، 

1990؛ رفیع زاده بقرآباد، منوریان، 1388(.
در نظام های پاسخگوئی حرفه  ای استقالل  افراد برای تصمیم گیری ها 
حفظ می شود و عملکرد آنان با هنجارهای  حرفه ای،اعتقادات و تجارب 
مکتسبه آنان مورد قضاوت قرار می گیرد. در پاسخگویی سیاسی ؛ 
مدیران به خواسته های مقامات سیاسی یعنی منتخبان  مردم،همچنین 

گروه های ذینفع و سایر نهادهای سیاسی جوابگو می شوند.
مالکان  و  صاحبان  نظارت  سیاسی  پاسخگویی  دیگر  عبارتی   به 

اصلی سازمان ها بر عملکرد مدیران  است) کامبل3 ،1993(

        مشارکت عمومی

مشارکت کردن به معنی سهم درچیزی یافتن و از آن سود بردن و 
یا در گروه شرکت جستن و با آن همکاری  داشتن است. به همین 
یا  حالت  معنی  به  مشارکت  بین  شناختی  جامعه  دیدگاه  از  جهت 
وضع ) امرمشارکت کردن( و مشارکت به عنوان عمل و تعهد )عمل 

مشارکت( تمیزقائل شد.
مشارکت در معنای دوم از تعلق به گروهی خاص داشتن و سهم در 
هستی آن خبر می دهد و معنای شرکت فعاالنه در گروه  را می رساند 

و به فعالیت های اجتماعی انجام شده نظر دارد) آلن بیرو، 1367(.
بر اساس تحقیقات آماری میان میزان مشارکت شهروندان در مسائل 
رابطه  است  معروف  بخشی»  به«اثر  آنچه  میزان  و  ساز  سرنوشت 
وجود وجود دارد، یعنی حس اثر بخشی مشارکت شهروندان و اینکه 
می توان در سیاست ها و خط مشی ها تأثیر گذاشت)راش، 1377(. 
بنا بر این برای جلب اعتماد مردم و فراهم ساختن بسترهای الزم 
برای مشارکت مردم در توسعه فرهنگی،مردم باید در همه مراحل 
فعالیت های فرهنگی،تصمیم سازی،بر نامه ریزی و اجرا،دخالت 
داشته باشند.طلب مشارکت در حین اجرای بر نامه،جذابیت الزم را 
ایجاب نمی کند و اعتماد مردم را بر نمی انگیزد. ) حبیبی ،پوراحمد 

و مشکینی ، 1386(

         پیشینه تحقیق 

خورسندی فرد)1399( پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر مشارکت 
در بودجه، پاسخگوئی و سیستم کنترل داخلی بر شیوه های مدیریت 
مالی در دستگاه های اجرائی استان گیالن انجام دادند .نتایج نشان 
داد که مشارکت در بودجه، استفاده از از منابع مالی و پاسخگویی در 
سطح اطمینان 95درصد بر شیوه های مدیریت مالی تأثیر مثبت و 
معناداری دارند. ولی سیستم کنترل داخلی بر شیوه های مدیریت 

مالی تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرزین پور )1398( این تحقیق نیز در راستای همین هدف به بررسی 
وتحلیل پیامدهای مشارکت شهروندان بر اثربخشی سازمان های 
خدمات شهری پرداخته و سعی نموده است با شناسایی برخی عوامل 
مهم در جامعه مورد نظر، مسئولین شهری را برای تقویت آنها تشویق 
وتحریک نماید .عوامل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از: عملکرد 
شورایاری ها، برگزاری جلسات عمومی و ارتقاء پاسخگویی مدیران 
شهری. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین عملکرد شورایاری ها، 
برگزاری جلسات عمومی ، ارتقاء پاسخگویی و اثربخشی سازمان های 

خدمات شهری ارتباط معنی داری وجود دارد.

1. Ramzek
2.Nakamura 
3. Compbell
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پهلوان )1398( پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین شفافیت 
شهرداری  در  عمومی  اعتماد  با  عمومی  پاسخگویی  و  سازمانی 
که:  داد  نشان  تحقیق  تحلیل  و  تجزیه  نتایج   . داد  انجام  جاجرم 
اطالعات  )مشارکت،  آن  های  مولفه  و  سازمانی  شفافیت  بین   )1
بنیادی، پاسخگویی و پنهان کاری( و اعتماد عمومی در شهرداری 
کاری  پنهان  رابطه  جز  به  که  دارد  وجود  معناداری  رابطه  جاجرم 
صورت  به  روابط  بقیه  باشد  می  معکوس  که  عمومی  اعتماد  و 
مولفه  و  عمومی  پاسخگویی  بین  باشند. 2(  می  مثبت  و  مستقیم 
های آن )کنترل پذیری، شفافیت، تکریم، تعهد( و اعتماد عمومی 

در شهرداری جاجرم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
قیاسی )1396(. پژوهشی تحت عنوانکاربسِت مشارکت عمومی، 
پاسخگویی و شفافّیت نهادهای عمومی در حّق مردم بر دانستن 
مشارکت همگانی،  آن است که  انجام داد و نتایج تحقیق بیانگر 
مطالبه گرایانه و گسترده مردم می تواند منجر به ایجاد فرهنِگ 
را  فراوانی  های  نمونه  که  گردد  عمومی  نهادهای  پاسخگویِی 
پویایی  از  پس  ویژه  به  و  اخیر  سالهای  در  توان  می  دست  این  از 
جامعه مدنی در کشورمان مشاهده نمود. همچنین، آن چنان که 
در این پایان نامه نیز آشکار گردید، شفافّیت نهادهای عمومی، حّق 
دسترسی آزادانه به اطالعات و اسناد دولتی، در معّیت قوانین صریح 

و کارا، به ارتقاء و شکوفایی «حّق بر آگاهی» می انجامد.
و  شفافیت  آیا  عنوان«  تحت  را  پژوهشی   )2018( پرومسکو1 
پاسخگویی عملکرد دولت را بهبود می بخشد ؟ شواهد حاصل از 
شفافیت  که  داد  نشان  نتایج  داد.  انجام  جنوبی»  کره  سئول  شهر 
و پاسخگویی با عملکرد بخش عمومی رابطه مثبت دارد ولی در 
منفی  رابطه  عمومی  خدمات  ارائه  از  شهروندان  رضایت  را  مقابل 

دارد.
عنوان  تحت  پژوهشی  همکاران)2018(  و  ملیکویجزن2  گریم 
«تاثیر پاسخگویی بر اعتماد دولت : یک مطالعه تطبیقی فرا ملی» 
اعتماد  بر  پاسخگویی  اثر  مقایسه  به  تحقیق  این  در  دادند.  انجام 
به  نتایج  است.  شده  پرداخته  جنوبی  کره  و  هلند  دولت های  در 
دست آمده الگو های مشابهی را در هر دو کشور نشان داده است: 
پاسخگویی اثری مالیم و گاهی اوقات منفی در اعتماد به دولت ها 
پررنگ  بسیار  جنوبی  کره  دولت  در  منفی  اثر  این،  وجود  با   . دارد 

تر خود را نشان داده است. وجود تفاوت در بزرگی اثر پاسخگویی 
بیانگر این است که ارزش های فرهنگی هر کشور نقش مهمی را 
در چگونگی درک و قدردانی عموم مردم از پاسخگویی دولت ها 

را ایفا می کند.

        روش شناسي پژوهش

متغیرهای  میان  علي  روابط  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف 
از  تحقیق  پس  است،  عمومي  مشارکت  و   عمومي  پاسخگویي 
توصیفي  اطالعات  گردآوري  نحوه  نظر  از  و  کاربردي  هدف  نظر 
معادالت  مدل  بر  مبتني  مشخص  به طور  و  همبستگي  نوع  از  و 
ساختاري  است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراجع کنندگان 
نمونه  است.  تهران  گانه   22 مناطق  احوال  ثبت  اداره های  به 
سازمان  این  به  کنندگان  مراجع  بین  از  نفرتصادفی   384 آماری 
است.  شده  توزیع  آن ها  بین  پژوهش  پرسشنامه های  و  انتخاب 
و  عمومی  پاسخگویی  پرسشنامه های  از  داده ها  گردآوری  برای 
مشارکت عمومی منوریان و همکاران )1388( استفاده شده است. 
از نرم افزار SPSS24 برای بررسی شاخص های آماری میانگین و 
انحراف معیار و از نرم افزار اسمارت PLS3 جهت بررسی روایی و 
پایایی پرسشنامه های پژوهش، تحلیل عاملی و آزمون فرضیه های 

پژوهش استفاده شده است.

        تعریف نظری 

پاسخگویی : پاسخگویی نیروی پیش برنده است که بر بازیگران 
کلید فشار می آورد تا در برابر ارائه عملکرد خوب و اطمینان از آن 

احساس  مسئولیت نمایند)پاول، 1991؛ هیوز، 1392(.
مشارکت عمومی : کوشش های سازمان یافته برای افزایش کنترل 
بر منابع و نهاد های نظم دهنده در شرایط اجتماعی معین از سوی 
مردم، گروه ها و جنبش هایی که تاکنون از حیطه اعمال چنین 

کنترلی محروم و مستثنا بودند.)غفاری، 1380(

      تعریف عملیاتی 

پاسخگویی : میزان نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه پاسخگویی 
عمومی منوریان و همکاران)1388( کسب می کند. 

1. Porumbescu
2. Grimmelikhuijsenl
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جدول )1( پرسشنامه پاسخگویی

جدول )2( : پرسشنامه مشارکت عمومی

سوالعامل هاشماره

شهروندان به طور مناسبي از خدمات دولت و سازمان هاي دولتي برخوردار مي شوندتعهد1

دولت و سازمان هاي دولتي در برابر عملکرد خود پاسخگو هستند.تعهد2

دولت و سازمان هاي دولتي در قبال شهروندان خود احساس مسؤولیت مي کنند.تعهد3

به عقیده من دولت و سازمان هاي دولتي نسبت به شهروندان خود وفادارند.تکریم4

شهرونداني که به سازمان هاي دولتي مراجعه مي کنند، از احترام کافي برخوردار مي شوند.تکریم5

دولت و سازمان هاي دولتي وظایف خود را به طور واضح و شفاف انجام مي دهند.شفافیت6

دولت و سازمان هاي دولتي در اطالع رساني به مردم کاماًل واضح و شفاف عمل مي کنند.شفافیت7

به نظر من دولت و سازمان هاي دولتي انتقاد پذیرند.کنترل پذیری8

دولت و سازمان هاي دولتي، انتقادات و پیشنهادات شهروندان را با حساسیت مد نظر قرار مي دهند.کنترل پذیری9

سوالعامل هاشماره

من تمایل دارم آراي خود را درباره بهبود اداره دولت و سازمان هاي دولتي به گوش مسؤوالن برسانم.تمایل به مشارکت1

تمایل به مشارکت2
مردم باید براي بهبود اداره دولت و سازمان هاي دولتي، پیشنهادات و انتقادات خود را به آن ها ارائه 

دهند.

مردم باید نسبت به بهبود اداره جامعه خود، احساس مسؤولیت داشته باشند.تمایل به مشارکت3

مردم باید براي تعیین سرنوشت جامعه خود، با هم بحث و تبادل نظر داشته باشند.تمایل به مشارکت4

من به صورت آگاهانه و داوطلبانه در فعالیت هاي اجتماعي شرکت می کنم.عمل به مشارکت5

من به صورت آگاهانه و داوطلبانه با سازمان هاي خیریه همکاري مي کنم.عمل به مشارکت6

من به صورت آگاهانه و فعال در راهپیمایي ها ) مثل 22بهمن ( شرکت مي کنم.عمل به مشارکت7

من به صورت آگاهانه و داوطلبانه درانتخابات شرکت مي کنم.عمل به مشارکت8

مشارکت عمومی : میزان نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه مشارکت عمومی منوریان و همکاران)1388( کسب می کند.

         تحلیل استنباطی

سن،  متغیرهای  برای  فراوانی  درصد  و  فراوانی    )3( جدول  در 
جنسیت و سطح تحصیالت پاسخ دهندگان ارائه شده است. نمونه 

است  کننده  مشارکت  نفر   384 از  متشکل  پژوهش  این  آماری 
پاسخ  بیشتر  که  باشند  می  آقا  نفر   221 و  خانم  آنها  نفر   163 که 
دهندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است. همچنین بیشتر 

پاسخ دهندگان در بازه سنی بین 20 تا 30 سال می باشند.
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جدول)3( فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی

         تحلیل استنباطی

انحراف  و  میانگین  آماری  شاخص های  یافته های  جدول)4(  در 
معیار، آزمون نرمال و یافته های روایی و پایایی گزارش شده است. 
با توجه به این جدول میانگین ابعاد پاسخگویی عمومی و مشارکت 
عمومی مشارکت کنندگان بیشتر از 3 است. به عبارتی با توجه به 
اینکه پرسشنامه های پژوهش بر اساس طیف پنج سطح لیکرت 
برای  مشارکت کنندگان  پاسخ های  بیشتر  شده اند،  امتیازدهی 
اختصاص  موافقم  کاماًل  و  موافقم  موافقم،  حدودی  تا  طیف های 
یافته است. نتایج آزمون نرمال کلموگروف اسمیرنوف حاکی از آن 

است که توزیع داده متغیرهای پژوهش نا پارامتریک است. برای 
بررسی پایایی پرسشنامه های پژوهش از ضرایب آلفای کرونباخ و 
پایایی ترکیبی بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه مقدار ضریب 
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرها بیشتر از 0/7 
است، بنابراین پایایی پرسشنامه های پژوهش در حد قابل قبول و 
قوی است. میانگین واریانس استخراج شده به منظور بررسی روایی 
پرسشنامه های پژوهش استفاده شده است. با توجه به اینکه مقادیر 
میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی متغیرهای پژوهش 
پرسشنامه های  همگرای  روایی  بنابراین  است،   0/5 از  بیشتر 

پژوهش قابل قبول است.

درصد فراوانیفراوانیگروه

جنسیت
% 16342زن

% 22158مرد

سطح تحصیالت

% 11530فوق دیپلم و پایین تر

% 23762کارشناسی

% 3208کارشناسی ارشد

سن

% 8723کمتر از 20 سال

% 13635بین 20 تا 30 سال

% 12031بین 30 تا 40 سال

% 4111بین 40 تا 50 سال
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جدول )4( یافته های شاخص های آماری، آزمون نرمال و یافته های روایی و پایایی

جدول )5(. تحلیل بارهای عاملی سؤاالت

متغیر
روایی و پایاییآزمون نرمالشاخص های آماری

پایایی ترکیبیآلفای کرونباخ.KSSigانحراف معیارمیانگین
میانگین واریانس 

استخراج شده

3/46370/769370/2030/0010/9280/9540/875تعهد

3/47940/778910/1740/0010/8960/9510/906تکریم

3/40990/769670/1770/0010/8830/9450/895شفافیت

3/48150/778290/1630/0010/9030/9540/911کنترل

3/41650/781610/1990/0010/9450/9600/858تمایل به مشارکت

3/42580/778300/2060/0010/9490/9630/867عمل به مشارکت

3/42110/769900/2460/001مشارکت عمومی

سؤاالت  برای  عاملی  بارهای  تحلیل  یافته های   )5( جدول  در 
عاملی  بارهای  اینکه  به  توجه  با  است.  گرفته  صورت  پژوهش 

تمامی سؤاالت بیشتر از 0/7 است، بنابراین هیچ کدام از سؤاالت 
متغیرهای پژوهش از مدل مفهومی حذف نمی شوند.
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پژوهش  متغیرهای  برای  ها  داده  توزیع  که  این  به  توجه  با 
ناپارامتریک است، از نرم افزار اسمارت PLS 3 که حساسیتی به داده 
های غیر نرمال ندارد، برای تحلیل بارهای عاملی، پایایی و روایی و 
ضریب معناداری و ضریب استاندارد، استفاده شده است. در شکل 1 

خروجی مدل مفهومی پژوهش در حالت ضریب استاندارد و ضریب 
معناداری با نرم افزار اسمارت PLS 3 ارائه شده است. بر اساس این 
مدل، ارتباط بین ابعاد پاسخگویی عمومی )تعهد، تکریم، شفافیت و 

کنترل پذیری( با مشارکت عمومی بررسی شده است. 

بر  تعهد  بعد  مسیر  در  همبستگی  ضریب   1 شکل  به  توجه  با 
عمومی  مشارکت  بر  تکریم  مسیر  در   ،0/263 عمومی  مشارکت 
0/195، در مسیر شفافیت بر مشارکت عمومی 0/197 و در مسیر 
کنترل پذیری بر مشارکت عمومی 0/169 است. به عبارتی رابطه 
مثبت و مستقیمی بین ابعاد پاسخگویی عمومی با مشارکت عمومی 
وجود  تهران  در  احوال  ثبت  اداره های  به  کنندگان  مراجع  بین  در 
دارد. همچنین یافته های ضریب معناداری حاکی از آن است که 
در مسیر تعهد بر مشارکت عمومی )t = 5/066 ،p = 0/001(، در 
در   ،)t  =  4/744  ،p = 0/001( عمومی  مشارکت  بر  تکریم  مسیر 
مسیر شفافیت بر مشارکت عمومی )t = 5/224 ،p = 0/001( و در 
 )t = 4/268 ،p = 0/001( مسیر کنترل پذیری بر مشارکت عمومی
است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 0/95 و 
سطح خطای 0/05 ارتباط معناداری بین ابعاد پاسخگویی عمومی 
با مشارکت عمومی در بین پاسخ دهندگان در اداره های ثبت احوال 
تهران وجود دارد. همچنین شدت ارتباط بین بعد تعهد و مشارکت 

عمومی بیشتر از ابعاد تکریم، شفافیت و کنترل پذیری است.

         بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط علي میان متغیرهای پاسخ 
گویي عمومي و مشارکت در بین مراجع کنندگان به اداره های ثبت 
احوال تهران است. نتایج به دست آمده از تحلیل ضریب استاندارد 

ابعاد  بین  معناداری  و  مثبت  ارتباط  که  است  آن  دهنده  نشان 
پاسخگویی عمومی با مشارکت عمومی وجود دارد. همچنین یافته 
های ضریب معناداری، نشان دهنده وجود ارتباط معنادار بین ابعاد 
تعهد، تکریم، شفافیت و کنترل پذیری با مشارکت عمومی است. 
یافته های این پژوهش با تحقیقات منوریان و همکاران )1388( 
همخوانی دارد. همچنین نتایج به دست آمده با تحقیقات سفیري 
احساس  دیگران)1390(که  و  هاشمیان  و   )1390( صادقي  و 
و  دانشجویان  اجتماعي  مشارکت  گیري  شکل  در  را  قدرتي  بي 
مشارکت شهروندان در امور شهري موثر مي دانند، همخواني دارد.
رابرت دال )1958( در تبیین عوامل موثر بر مشارکت معتقد است 
که فرد زماني تمایل به مشارکت دارد که مطمئن باشد که درگیري 
او در امري حتما به نتیجه خواهد رسید. هر گاه شخصي فکر کند 
که فعالیت و مشارکت او بي اهمیت بوده و نمي تواند منشا تغییراتي 
شود، احتمال وارد شدن او در آن بسیار کم خواهد بود؛ هر چه فرد 
احساس کند مشارکت وي در امري کارایي نخواهد داشت، به همان 
نسبت ممکن است کمتر مشارکت کند)شکوری،1390(. بنابراین 
کارهای  سازو  ایجاد  طریق  از  احوال  ثبت  های  اداره  در  مدیران 
مثبتی همچون بهبود زیر ساخت ها، استقرار نظام های یکپارچه 
نظارتی، شفافیت قوانین و پاسخگویی به شکایات مشتریان می 
را  تهران  احوال  ثبت  های  اداره  در  عمومی  پاسخگویی  توانند 

شکل )1( مدل مفهومی پژوهش در حالت ضریب استاندارد و ضریب معناداری
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افزایش دهند. تعهد باالی کارکنان در پاسخگویی به مشتریان و 
تکریم آنها می تواند به برقراری ارتباط مناسب بین مراجع کنندگان 
و کارکنان شرکت ثبت احوال گردیده و در نتیجه مراجع کنندگان 
خواسته های خود را به شکل مناسبی به کارکنان منتقل می نمایند 
و تمایل بیشتری به مشارکت با سازمان ثبت احوال خواهند داشت.  
بنابراین مدیران اداره ثبت احوال باید تالش کنند تا با تقویت روحیه 
تعهد و تکریم کارکنان و تسهیل روابط بین کارکنان و مراجعان، 
شکل  به  و  کرده  درک  را  کنندگان  مراجع  نیازهای  و  ها  خواسته 

مناسب آنها را پاسخ دهند.  

         پیشنهادات تحقیق

1- تعدد مراجع پاسخ خواه و روشن نبودن حدود وظایف آنها، روند 
باید  پاسخ خواه  دستگاههای  می کند.  مشکل  دچار  را  پاسخگویی 

هماهنگ باشند و در فعالیتهای آنها تداخل در وظایف دیده نشود.
به  رسیدگی  یا  بازرسی  پاسخ خواه،  دستگاههای  قوانیِن  در    -2
عملکرد افراد و ادارات همواره با آمریت همراه نباشد، به طوری که 
مثاًل برای دعوت از مسئوالن برای همکاری در تسهیل و بهبود 
و  باشد  نشده  ذکر  پاداشی  گونه  هیچ   پاسخگویی  امر  انجام  برای 
اساساً پاسخگویی، یکی از معیارهای کارآمدی و نقاط قوت مدیران 

و  پاسخ خواهی  که  زمانی  تا  است  بدیهی  نرود.  شمار  به  ادارات  و 
پاسخگویی به عنوان شیوه ای مؤثر برای کارآمد سازی نظام اداری 

تلقی نشود، راه به جایی نمی برد. 
3- نبود دستگاههای پاسخ خواه محلی و تمرکز امور در مرکز، به 
نوبۀ خود مشکالتی در شکل گیری یک نظام پاسخگویی و پویا 

ایجاد خواهد کرد.
خصوص  به  مدنی  و  مردمی  پاسخ خواهی  به  بی توجهی   -4
و  هستند  مردمی  نظارت  از  جلوه ای  که   ... و  احزاب  مطبوعات، 
برخورد سلیقه ای با آنها در عمل، از دیگر دالیل عدم شکل گیری 

نظام پاسخگویی پویا به شمار می رود. 
و  شهروندان  حقوق  احقاق  با  ارتباط  در  که  سازمانهایی   -5
ارباب رجوع فعالیت دارند، تنها در صورت شکایات افراد رسیدگی 
می کنند و مسئولیت قانونی و تصریح شده ای در قبال شکایاتی که 
در مطبوعات و رسانه ها منعکس می شوند، ندارند و این امر یک 
خأل در امر پاسخگویی به شمار می رود؛ از سوی دیگر، سازمانهای 
مذکور تا زمانی که شکایتی صورت نگرفته باشد، اقدامی نمی کنند 

و در پی کشف و یا پیشگیری از وقوع تخلف نیستند. 
خودکار،  و  مداوم  صورت  به  باید  پویا  پاسخگویی  نظام  یک   -6

اجزای مختلف نظام را به پاسخ خواهی فرا خواند. 
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