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بررسی نقش رسانه ها ي جمعی در  ارتقائ سطح پاسخگویی سازمانهاي دولتی 

،**، مهشید حسن پور*دکترمهرداد متانی
)استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر، گروه مدیریت، قائمشهر، ایران (نویسنده مسئول*. 

حد قائم شهردانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی وا**. 

چکیده

ها به هاي سیاسی مردم ساالر، توانایی پاسخگویی آنها در قبال عملکرد خود است. رسانههاي نظامیکی از ویژگی
عنوان یکی از اجزاي قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر افکار عمومی نقش بسیار مهمی در واداشتن حکومت به 

ها بر ارتقاي سطح ور هدف اصلی این پژوهش برررسی تاثیر رسانهپاسخگویی بر عهده دارند. به همین منظ
ارشد دانشگاه هاي دولتی است. جامعه آماري تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر کارشناسیپاسخگویی سازمان

گیري نفر به روش نمونه320شهر بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد آزاد اسالمی واحد قائم
هدفمند انتخاب گردیدند. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردي است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع 

آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است، به منظور روایی ابزار سنجش سواالت پیمایشی است. ابزار جمع
ن مورد تایید صاحب نظران قرار متناسبی براي هر یک از متغیرهاي تحقیق از منابع معتبر استخراج که روائی آ

ها با توجه به نرمال % به دست آمد، و براي آزمون فرضیه89گرفت. و پایایی پرسش نامه با روش آلفاي کرونباخ 
توانند از ها میهاي پژوهش رسانههاي آماري پارامتریک استفاده گردید. و بر اساس یافتهها از روشبودن داده

هاي دولتی در واداشتن سازمانها و نظارت وآگاهی بخشیر عمومی، تجمیع خواستهطریق هدایت و آموزش افکا
اي ها نشان داد چنانچه نظام رسانهبه پاسخگوبودن در قبال عملکرد خود به مردم موثر واقع شوند. همچنین یافته

ري که از این پژوهش توانند به وظائف خود عمل کنند. نتیجه دیگها بهتر میآزاد و مستقل حاکم باشد رسانه
ها، اثربخشی تلویزیون در ملزم نمودن بخش دولتی به پاسخگوئی در قبال حاصل شده این است که از بین رسانه

ها ست. عملکرد خود به مراتب  موثر تر از سایر رسانه

هاي جمعی، سازمانهاي دولتی، مدیریت دولتیپاسخگوئی عمومی، رسانه: واژگان کلیدي
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مقدمه
سخگویی ویژگی یک دولت خوب خواهد بود، دولت پا

خوب به گفته ویلسون، دولتی است که هم قدرت دارد و 
هم پاسخگو است. مادام که قدرت با مسئولیت همراه باشد، 

پاسخگویی در بخش دولتی مبتنی بر . خطري وجود ندارد
این فرض است که تصمیمات کارگزاران و رفتار آنها 

گذارد، بنابراین در جوامع میهمواره تاثیر شدیدي بر
چنین وضعیتی که شهروندان به شدت از رفتار کارگزاران 

توان تصمیمات و رفتار شوند، چگونه میمتاثر می
کارگزاران را براي تامین منافع مردم هدایت کرد و 

هاي اجرایی دولت در اطمینان یافت که سازمانها  و دستگاه
رند. از این رو باید با داراستاي منافع عمومی گام بر می

تقویت پاسخگویی در بخش دولت، تضمین تامین منافع 
اي مردم تسهیل عموم را حداکثر کرد، زیرا در هر جامعه

کننده و هدف توسعه هستند و آنان قدرت، منابع و منافع 
متفاوتی دارند و چنانچه دولت بخواهد، دولتی کارآمد 

ان باشد. پاسخگویی باشد، باید نماینده و پاسخگویی همه آن
شود و دولت را به دولت شفاف سبب شفافیت دولت می

کند. در اندیشه دولت خوب به جهت آنکه تبدیل می
هاي اجتماعی ارتباطات و اطالعات مدیران در آینه شبکه

قرار دارند(ظرف بلورین)، باید به راهبرد دولت شفاف و 
اقت به مدیر صادق روي آورد. با روي آوردن به راهبرد صد

)، مدیران در گذر زمان به این نکته 1997قول دایسون(
فایده خواهند رسید که این راهبرد، نه تنها مخرب و بی

نیست، بلکه خواهد توانست چهره و اعتبار سازمان را نزد 
جامعه و شهروندان بهبود بخشد و بر مشروعیت آن 

). 25: 1382فرد، بیافزاید. (دانایی
شهاي کلیدي مستخدمان پاسخگویی یکی از رو

هاي مردم ساالر است. از منظري خدمات کشوري در نظام
تر، پاسخگویی، بخشی از هویت مردم چه در وسیع

ها و هاي اداري ملی، دادگاههاي عمومی، دستگاهسازمان
هاي خصوصی است. در ها و تیمها، انجمنچه در شرکت

د است نه ها مدیر یک وکیل یا متعههر کدام  از این محیط
). 143-145: 1387پور، یک اصیل(قلی

ابزارهاي مختلفی براي پاسخگو ساختن کارکنان 
بخش عمومی وجود دارد، به کارگیري همزمان ابزارهاي 

مختلف از سوي کشورها، به عنوان مفهوم چند بعدي در 
جهت نیل به نظام پاسخگویی مناسب هم محتمل و هم 

اي از موسسات مانند مطلوب است. در این حالت، مجموعه
ها هاي حسابرسی عمومی و رسانهانجمنهاي محلی، کمیته

تواند به عنوان ابزار، یا به کار گیرنده ابزار مورد استفاده می
قرار گیرند، ولی یک ابزار مشخص الزاماً به معناي به 

). 160: 1379کارگیري موثر آن نیست(ترنر،
رمهاي موثر هاي گروهی یکی از اهمطبوعات و رسانه

هاي مردم به بر پاسخگویی دولت و بیان کننده خواسته
روند، این ابزار اجتماعی در یک نظام مردمی، شمار می

کند و دولت و امکان تبادل افکار و اطالعات را فراهم می
هاي یکدیگر قرار مردم را در جریان مواضع و خواسته

). 298-328،: 1، ج 1374دهد(هاشمی، می
ترین زیر بناهاي یکه امروزه یکی از مهماز آنجائ

هااست، ساختار ارتباطی و اطالعاتی در دنیا بر عهده رسانه
هاي فرهنگی، اقتصادي و کاربرد این وسایل در زمینه

سیاسی بیش از پیش شده است. روابط موجود میان دولت 
ملت در هیچ مقطعی از تاریخ به اندازه دوران معاصر –

ترین عوامل توان گفت یکی از مهممینبوده است، چنانکه
در سیاسی شدن جوامع، گسترش وسایل ارتباط جمعی و 

ها در تعامل و هاست. از این منظر کارکرد رسانهرسانه
تقابل با دو حوزه قدرت و عرصه عمومی مورد بررسی قرار 

ها با انعکاس اخبار و گیرد. یعنی از یکسو رسانهمی
اي سازنده عرصه عمومی ارتباط اطالعات در واقع میان اجز

کنند و با افزایش سطح آگاهی عمومی مبادرت برقرار می
نمایند و از سوي دیگر با به مهندسی افکار عمومی می

آوري و انعکاس نظرات، انتقادات و عقاید مردم و جمع
مسئوالن، ارتباط میان حکومت کنندگان(دولت) و حکومت 

). به 1386(صالحی، سازندشوندگان(مردم)را برقرار می
همین منظور هدف اساسی این پژوهش بررسی چگونگی 

ها بر ارتقائ سطح پاسخگوئی سازمانهاي دولتی تاثیر رسانه
ها در سه حوز؛ هدایت است، که در این راستا کارکرد رسانه

ها و نظارت و و آموزش افکار عمومی، تجمیع خواسته
رد بررسی آگاهی بخشی بر عملکرد سازمانهاي دولتی مو

قرار گرفته است. 
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پیشینه تحقیق
هاي دولتی مطالعات با طرح مفهوم پاسخگویی در سازمان

وسیعی در داخل ایران درباره بررسی عوامل موثر بر بهبود 
هاي دولتی انجام شده است،نظام پاسخگویی در سازمان

)، در تحقیقی به بررسی پاسخگویی 1381دانایی فرد (
تی: آیا فناوري اطالعات پاسخگویی را هاي دولدر سازمان

دهد؟ پرداخته است. در این تحقیق ضمن افزایش می
نگاهی اجمالی به مقوله فناوري اطالعات عناصر اصلی در 
اصالح بخش دولتی و چگونگی تاثیر این فناوري بر 
پاسخگویی بررسی و با نگاهی به ایران نتیجه گیري کرد 

خگویی ترکیبی و غیر که تاثیر فناوري اطالعات در پاس
)، در تحقیقی به بررسی 1389خطی است. جلیلی(

هاي نظارتی پرداخته است. پاسخگویی و اثربخشی نظام
)، به تحلیل رابطه پاسخگویی عمومی و 1385قلی پور(

هاي عمومی پرداخته است برون سپاري در سازمان
هاي پژوهشی او نشان داد که پس از پیمان سپاري یافته

سخگویی عمومی بهبود یافته است. رهبري وضعیت پا
ها و )، در تحقیقی نظري به بررسی رسانه1386(

هاي پاسخگویی نهادهاي حکومتی پرداخته است و یافته
ها بعنوان یکی از اجزاي نظري او نشان داد که رسانه

قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر افکار عمومی 
عهده دارند که هاي سیاسی و غیر سیاسی مهمی بر نقش

ها وا داشتن حکومت به پاسخگویی یکی از عمده ترین آن
)، در تحقیقی با عنوان 1390است. واعظی و آزمندیان (

مدل پاسخگویی سه بعدي: نگاهی متفاوت به پاسخگویی 
به بررسی کارکردهاي پاسخگویی در قالب رویکردهاي 
هنجاري و توصیفی پرداخته است که بر اساس آن غالب 

ها و نهادهاي دولتی از کردهاي پاسخگویی براي سازمانکار
جمله نیروي انتظامی که داراي گستره عملکردي وسیع در 

)، در 1387جامعه هستند کاربرد داشت. ابراهیم پور(
تحقیقی به بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوي حکمرانی 

هاي این پایداري در ایران پرداخته است بر اساس یافته
ش دولتی بیشترین دخالت را در امور مختلف تحقیق بخ

هاي رسانه، خصوصی و عمومی در جامعه داشته و بخش
هاي بعدي قرار دارد در این میان رسانه ملی بیشترین رتبه

تعامل را با بخش دولتی و کمترین را در رابطه با بخش 
عمومی دارد. 
) در تحقیقی به بررسی آسیب شناسی 1382باقرزاده (

هاي دولتی پرداخته است. خگویی در سازماننظام پاس
هاي ) در تحقیقی به بررسی نظام1381فقیهی (

پرداخته "دیدگاه تطبیقی"پاسخگویی در بخش دولتی
) در تحقیقی به بررسی حق آگاهی 1382است. جبیبی(

مردم بعنوان یک حق اساسی پرداخته است و محقق در 
را یکی از این تحقیق حق جستجو یا دسترسی به اطالعات 

ضروري ترین عناصر آزادي بیان دانست و از سوي دیگر 
مردم ساالري نیز بدون تضمین حق آگاهی نمیتواند 

) در 1384متضمن آینده ي روشن باشد. رحیمی (
تحقیقی به بررسی پاسخگویی سازمانهاي دولتی با تاکید بر 
توانمندسازي دریافت کنندگان خدمات دولتی و ارائه یک 

سب پرداخته است. که محقق در این تحقیق الگوي منا
هاي گروهی را بعنوان یکی از آموزش و پرورش و رسانه

هاي توانمندسازي شهروندان و تاثیر آن بر کارآمدي راه
هاي دولتی در نظر گرفتنظام پاسخگویی سازمان

هاي )، در تحقیق به بررسی نقش رسانه2002هانگ(
ام پرداخته است. در جمعی در ایجاد جامعه مدنی در ویتن

هاي جمعی و تحقیقی دیگري همین محقق به نقش رسانه
هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی در ایجاد شفافیت و فناوري

هاي اصلی ها به عنوان مولفهپاسخگویی در حکومت
) در 2005حکمرانی خوب پرداخته شده است. وانگ(
هاي محلی و تحقیقی به بررسی میزان شفافیت در حکومت

حرکت آنها به سوي حکومت داري خوب پرداخته است. 
ها و پاسخگویی بررسی ادبیات تحقیق در زمینه رسانه

بیانگر این امر است که تا کنون تحقیق میدانی در خصوص 
هاي دولتی هاي جمعی در پاسخگویی سازماننقش رسانه

صورت نگرفته است. 

پاسـخگویی  :مبانی نظـري و مـدل مفهـومی تحقیـق    
باشد. اگر هاي اداره مدرن و دموکراتیک میاز نشانهعمومی

هایی که قدرت دارند در رابطـه بـا اعمـال، اشـتباهات و     آن
ــريتصــمیم ــند،   گی ــردم پاســخگو نباش ــه م ــود ب ــاي خ ه

ســاالري در حــد حــرف و شــعار بــاقی دموکراســی و مــردم
ماند. بنابراین پاسخگویی عمومی بـه عنـوان یـک نهـاد،     می
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ی در یــک حکومــت دموکراتیــک و مکمــل مــدیریت دولتــ
). 2010باشد( بوونس،ساالر میمردم

: واژه انگلیسی پاسخگویی به ظهور پاسخگویی عمومی
هاي بعد از ها در انگلستان و در سالدوران پیروزي ندرمن

میالدي 1085گردد. در سال میالدي برمی1066سال 
در ویلیام اول، پادشاه انگلستان از همه ما مکان زمین 

سرتاسر قلمرو خود درخواست کرد تا صورت زمین و اموال 
خود را ارائه کنند. بعدها از این مکان خواسته شد تا 
سوگند وفاداري به شاه بخورند، یعنی این سرشماري عالوه 
بر اهداف حسابرسی مالیاتی، اهداف سیاسی را نیز تعقیب 

کرد. از آن هنگام به بعد کم کم نوعی سیستم می
یی به حکومت پادشاهی متمرکز شکل گرفت که پاسخگو

هاي متمرکز در هر شش ماه براي به صورت بازرسی
). از 2005گرفت(دوبنیک،دهی رعایا انجام میحساب پس

ها (آمریکا، اواخر قرن بیستم، دنیاي انگلوساکسون
انگلستان، استرالیا و. . . . ) شاهد یک تحول از دفترداري و 

ی اداره عمومی همراه با حسابداري سنتی به نوع
پاسخگویی وسیع بوده است. این تحول همزمان با معرفی 
مدیریت دولتی نوین در دولت تا چر در انگلستان و نیز 
اصالحات دولتی صورت گرفته در جهت مدیریت گرایی در 

گور در آمریکا بوده است. در هر دو این ال-دولت کلینتون
بخش خصوصی همچون ها و ابزارهاي اصالحات انواع روش

پاسخ گویی وارد بخش عمومی شده است(پولیت، 
). 98ص2005

شناسی : از منظر جامعهپاسخگویی عمومی و ابعاد آن
یک "گونه تعریف کرد: توان پاسخگویی عمومی را اینمی

رابطه اجتماعی که در آن یک بازیگر الزام دارد که اقدامات 
ح دهد و توجیه و عملکرد خود را براي دیگران مهم توضی

). اوکونل عقیده دارد، پاسخگویی 6ص1998روزمک،کند(
عمومی وقتی وجود دارد که خدمات عمومی با کیفیت باال، 
هزینه پایین و روش مناسب ارائه شوند. 

). کوپل نیز پاسخگویی عمومی را 107ص2005(کوپل،
پذیري، متشکل از پنج بعد شفافیت، تعهد، کنترل

). به 86ص2005داند(اوکونل،میمسئولیت و جوابگویی 
رسد پاسخگویی عمومی از مفاهیم کالنی است که نظر می
اي از معانی مثبت را در خود دارد و تعریف دقیق مجموعه

حال به منظور سنجش این متغیر آن مشکل است. با این
ناگزیر از به کارگیري یک تعریف قراردادي و محدود کننده 

وئی عمومی الزام دولت، باشیم. در این تحقیق پاسخ گ
مسوالن حکومت و سازمانهاي دولتی نسبت به توضیح و 
توجیه اقدامات و تصمیمات خود به مردم و نمایندگان آنها 

شود. تعریف می

رمـزك مـدلی   هاي پاسخگویی در بخش دولتـی:  گونه
هـاي  ارائه می دهد کـه براسـاس آن پاسـخگویی بـه گونـه     

ــانونی«، »سیاســی« ــه اي«و » ســازمانی«، »ق ــل » حرف قاب
هاي چهارگانـه پاسـخگویی را   گونه1تفکیک است. جدول 

نشان می دهد

1جدول 

در این شکل پاسخگویی از دو بعد نظارت (درونی و 
بیرونی) و میزان استقالل (کم و زیاد) نشان داده شده 

). 93ص1386است. (فتاحی و واثق، 

به نظارتهاي درونی سازمان گفته می پاسخگویی سازمانی: 
شود. در این نوع پاسخگویی که مبتنی بر روابط فرادست و 
فرودست است، مدیران بر عملکرد کارکنانی که اغلب 
اختیار اندکی دارند، نظارت می کنند. نظارتهاي مستقیم و 

مصادیق روشنی از پاسخگویی بازبینی ادواري عملکرد،
هاي سازمانی است. همچنین تدوین مقررات، بخشنامه

سازمانی و دیگر ساز و کارهاي نظارتی که اختیارات 

نظارت

بیرونیدرونی

میزان استقالل
قانونیسازمانیکم

سیاسیحرفه ايزیاد
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کارکنان را محدود می کند، در زمره این نوع پاسخگویی 
قرار می گیرند. 

در برگیرنده نظارتهاي بیرونی بر پاسخگویی قانونی: 
نطباق عملکرد با الزامات قانونی عملکرد است که هدف آن ا

و قوانین اساسی است. اساس پاسخگویی قانونی بر روابط 
موکل/ وکیل نهاده شده است. سوال این است که آیا وکیل 
انتظارات موکل را تأمین کرده است؟ این پاسخگویی اغلب 
از راه رسیدگیهاي ویژه نظیر نظارتهاي تقنینی، ممیزیهاي 

ازرسیهاي بیرونی صورت می گیرد. مالی و برنامه اي و ب

پاسخگویی حرفه اي جنبه پاسخگویی حرفه اي و سیاسی: 
درونی و پاسخگویی سیاسی جنبه بیرونی دارد. تفاوت 
میان پاسخگویی حرفه اي و سیاسی را در منبع تعیین 
استاندارد عملکرد می توان یافت. به عبارت دیگر، باید دید 

که مبناي قضاوت براي چه کسی استاندارد عملکرد را 
پاسخگویی است، تعیین خواهد کرد. 

در پاسخگویی حرفه اي منبع استاندارد عملکرد، 
قضاوت شخصی فرد کارمند است. حال آنکه در پاسخگویی 
سیاسی این منبع، دیگرانند و نه خود شخص. در نظامهاي 

ها پاسخگویی حرفه اي استقالل افراد براي تصمیم گیري
می شود و عملکرد آنان با هنجارهاي کم و بیش حفظ 

حرفه اي، اعتقادات و تجارب آنان مورد قضاوت قرار می 
). در پاسخگویی سیاسی 57ص1381گیرد. (فقیهی،

هاي مقامات سیاسی یعنی منتخبان مدیران به خواسته
مردم، همچنین گروههاي ذي نفع و سایر نهادهاي سیاسی 

گویی سیاسی، جوابگو می شوند. به عبارتی دیگر پاسخ
نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمانها برعملکرد مدیران 
است. در هر یک از انواع چهارگانه پاسخگویی، ارزشها و 
انتظارات رفتاري ویژه اي مورد تأکید است. (فتاحی و 

)93،ص. 1386واثق،
گـویی را بـه   ) پاسـخ 1987نظران(مارشال، . یکی از صاحب

ویی قـانونی و پاسـخگویی   پاسخگویی دموکراتیک، پاسـخگ 
بندي کرده است. مالی طبقه

) پاسـخگویی  1991صاحب نظر دیگري (الوئـن و روز،  
ــه  ــالی، پاســخگویی حرف ــه پاســخگویی م ــان را ب اي کارکن

سازمانهاي دولتی، پاسخگویی قانونی و پاسخگویی عمـومی  
بندي کرده است.  طبقه

پاسخگویی عمـومی کـه در برابـر شـهروندان خـارج از      
گیرد، براي مثال وزیر یا نماینده مجلس مان صورت میساز

ممکن است در برابـر عامـه مـردم در خصـوص فعالیتهـاي      
فسادآور درون وزارت یا حیطه کاري خـود پاسـخگو باشـد.    

هاي زیر است. این پاسخگویی ترکیبی از پاسخگویی

شـود  الف. پاسـخگویی غـایی سیاسـی: چراکـه فـرض مـی      
ایی خـود را از شـهروندان   نهادهاي عمـومی مشـروعیت غـ   

کنند.  کسب می

ب. پاسخگویی در برابر ارباب رجوع: زیرا شهروندان به طور 
ــازمان   ــدمات س ــده خ ــت کنن ــی دریاف ــاي بخــش طبیع ه

اند.  عمومی

در این تحقیق پاسخگویی عمومی الزام دولـت و مسـئوالن   
هاي دولتی نسبت بـه توضـیح و توجیـه    حکومت و سازمان

هـا  خـود بـه مـردم و نماینـدگان آن    اقدامات و تصـمیمات 
شود.  تعریف می

هـر دولتـی نیازمنـد یـک     : پاسخگویی در بخـش دولتـی  
سیستم پاسخگویی است، تا به طریقی عمل کند که مـورد  
تائید جامعه باشد. پاسخگویی مبناي هـر جامعـه اي اسـت    
که ادعا می کند که دموکراتیـک اسـت. شـاید بتـوان ایـن      

ــا شــدت ب  ــرعکس ب ــه را ب ــۀ  جمل ــرد. الزم ــان ک یشــتر بی
دموکراسی داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسـب اسـت.   
سازمانهاي دولتی، به وسیله مردم و براي مردم ایجـاد مـی   
شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. رابطه بـین  
شهروندان و دولت را می توان به رابطه بین موکـل/ وکیـل   

موافقت کـرده انـد   در حقیقت، شهروندانتشبیه کرد، زیرا 
که دیگري اداره جامعه را به نام آنها بر عهـده بگیـرد، ولـی    
باید اطمینان حاصل کنند که عالئق آنها مورد توجـه قـرار   
گرفته است. پاسخگویی در بخش دولتی با آنچه در  ًبخـش  
خصوصی وجود دارد، کامال متفاوت است اغلـب عقیـده بـر    

ا بخش خصوصی آن است که مؤسسات دولتی در مقایسه ب
نه مسئول هستند و نه پاسخگو و ایـن خـود دلیلـی بـراي     
کاهش اندازه و نفـوذ آنهاسـت. بنـابراین مـی تـوان گفـت،       
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واگذار کردن تأمین کـاال و خـدمات بـه بخـش خصوصـی،      
ــذیرش   ــه خــدمت و کــارایی از طریــق پ باعــث بهبــود ارائ

هــاي پاســخگویی متــداول در بخــش خصوصــی مکانیســم
) 1380ودانایی فرد،شود. (الوانی می

با مطالعه حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران و 
وضع موجود پاسخگویی در نظام سیاسی و اداري ایران، 

هاي موثر بر پاسخگویی دولت را توان برخی از شیوهمی
هاي گروهی، احزاب و تشکلهاي شامل مطبوعات و رسانه

سیاسی و صنفی، اجتماعات و راهپیماییها و شوراهاي 
). 228-229ص 1372سالمی برشمرد(هاشمی، ا

ها ي جمعی رسانهها و پاسخگوئی نظام سیاسی: رسانه
در کنــار احــزاب سیاســی و گروههــاي ذینفــع، از اجــزاي  

رونـد و نقـش   تشکیل دهنده جامعه مـدنی بـه شـمار مـی    
واسطه و میانجی را میان افکـار عمـومی و نظـام سیاسـی،     

ــ   ــر تش ــه و دیگ ــواي ســه گان کیالت سیاســی، مرکــب از ق
کننـد. نقـش چنـین    اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایفا می

هایی بسته به نوع نظام سیاسـی و میـزان اسـتقالل    واسطه
جامعه مدنی متفاوت است، اما در مجموع همگی آنهـا، بـه   

هـاي جامعـه و واداشـتن    ها در تـامین خواسـته  ویژه رسانه
اي نـه حکومت به پاسخگویی نقش اصلی برعهده دارد به گو

توانـد بـه راحتـی از    که در صورت فقدان آنها حکومت مـی 
تامین تقاضاهاي جامعه و گروهها خودادري کند و یا مـردم  

هایشان دست به رفتارهاي خشن بزننـد.  براي بیان خواسته
هــا بعنــوان عضــوي از جامعــه مــدنی و در هرحــال رســانه

اي میــان افکــار عمــومی و حکومــت، از ســویی بــه واســطه
پردازند و آنها را نسبت بـه  افکار و عقاید جامعه میساختن 

کنند و از سویی دیگـر بـه طـور    عملکرد حکومت بسیج می
مستقیم با بیان و تجمیـع تقاضـاهاي جامعـه و گروههـاي     
مختلف ونظارت بر عملکـرد حاکمـان نسـبت بـه بـرآورده      
سازي انتظـارات و عـدم کجـروي نهادهـاي رسـمی اقـدام       

ــی ــري،  مـ ــد. (رهبـ ــول  )86: 1384نماینـ ــد السـ هارولـ
اي دربـاره  شناس آمریکایی کـه تحقیقـات گسـترده   جامعه

تبلیغات جنگ جهانی اول انجـام داده بـود و بـا توجـه بـه      
اهمیت پیدا کردن رادیو و نیاز آن به شناساییی مخاطبـان  

در آمریکـا انجـام   40و 30ي تحقیقات خاصـی را در دهـه  
عنوان سـاخت و  اي تحتدر مقاله1948داد، وي در سال 

ها را کارکرد ارتباطات در جامعه سه نقش عمده براي رسانه
مشخص و تعریف کرد.  

نظارت بر محیط (نقش خبري): نظارت بـر محـیط و   .1
هاي جامعه و لزوم ضرورت هماهنگی افراد با دگرگونی

کند. بـراي آنکـه انسـان    انتشار در جامعه را توجیه می
ه دهـد و در صـحنه   بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامـ 

ــد و فعالیتهــاي اجتمــاعی راه مناســب ــر گزین ــر را ب ت
مسئولیتهاي خود را با آگاهی کامـل بـه عهـده گیـرد.     
باید همیشه در جریان حوادث و اتفاقاتی که هر لحظه 

دهنـد  در محیط اطراف و در دنیاي بزرگ او روي مـی 
قرار داشته باشد.  

د (نقـش  هاي اجتماعی افراایجاد و توسعه همبستگی.2
راهنمایی): ضرورت تکمیل اخبـار و تجزیـه و تحلیـل    
وتفسیر خبر به طور کلی راهنماي افکار عمومی مطرح 

شود، در این مـورد همـه تفسـیرها از زمینـه کلـی      می
سیاستهاي خبري جدا نیستند. 

نقش رهبري کننده وسـایل ارتبـاطی و تـاثیر آنهـا در     
می، اکنون بر هیچ کس پوشـیده  بیداري و ارشاد افکار عمو

شود.  نیست و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می

انتقال میراث فرهنگی(نقش آموزشی): در این نقـش،  .3
معیارهاي خاصی بـراي انتقـال بـه جوامـع دیگـر هـم       

یابند، وسایل ارتباط جمعـی، عقایـد مربـوط    انتقال می
بـه  به دموکراسی، آزادي فردي، حقوق بشر و غیـره را 

عنوان بهترین معیارهاي نظام حـاکم در غـرب پابرجـا    
کنند.  دارند و در دنیا ترویج مینگه می

توان در مجموع با استفاده از مبانی نظري پژوهش می
مدل مفهومی تحقیق را به صورت زیر نشان داد: 
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سوال اصلی
تواننـد در ارتقـاي سـطح پاسـخگوئی    ها چگونـه مـی  رسانه

سازمانهاي دولتی موثر واقع شوند. ؟

هاي پژوهش: فرضیه

هامی تواننـد از طریـق هـدایت و آمـوزش افکـار      رسانه-1
عمومی درارتقاي سطح پاسخگویی سازمانهاي دولتی مـوثر  

واقع شوند. 

هاي عمومی توانند از طریق تجمیع خواستهها میرسانه-2
وثر واقـع  درارتقاي سطح پاسخگویی سـازمانهاي دولتـی مـ   

شوند.  

توانند ازجنبه نظـارت و آگـاهی بخشـی در    ها میرسانه-3
ارتقاي سطح پاسخگویی سازمانهاي دولتی موثر واقع شوند. 

هاي آزاد و مستقل تاثیر بیشتري در ارتقائ وجود رسانه-4
سطح پاسخگوئی سازمانهاي دولتی دارند.  

هـا در ارتقـائ   واع رسانهمیزان  تاثیرگذاري هر یک از ان-5
سطح پاسخگوئی سازمانهاي دولتی متفاوت است. 

شناسی تحقیقروش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نـوع کـاربردي اسـت و بـر     
حسب ماهیـت و روش توصـیفی از نـوع پیمایشـی اسـت.      
جامعه آماري تحقیق شامل کلیه دانشـجویان پسـر مقطـع    

شهر که در د قائمکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واح
یکی از سازمانهاي دولتی استان مازنـدران مسـولیت دارنـد     

نفر بوده که از این تعـداد بـا اسـتفاده از    1492که به تعداد
جدول تعیین حجم نمونـه کرجسـی و مورگـان بـا انـدکی      

پاسخ، غیـر  هاي بیافزایش براي جبران برخی از پرسشنامه
نفـر بـا روش   345داد قابل استفاده و برگردانده نشده به تع

گیـري غیرتصـادفی هدفمنـد انتخـاب گردیدنـد کـه       نمونه
پرسشنامه مورد بررسـی قـرار گرفـت.    320درنهایت تعداد 

ابزار سنجش در ایـن پـژوهش پرسشـنامه محقـق سـاخته      

اینترنت

رادیو 

مطبوعات

تلویزیون

رسانه ها 

استقالل رسانه ها  

نوع رسانه

هدایت و آموزش
افکار عمومی  

تجمیع خواسته ها 

آگاهی بخشی و 
نظارتی 

ارتقاي نظام 
پاسخگویی

فهومی تحقیق. مدل م2جدول 
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است، به منظور روایی ابزار سنجش سواالت متناسبی براي 
کـه  هر یک از متغیرهاي تحقیق از منابع معتبـر اسـتخراج   

روائی آن مـورد تاییـد صـاحب نظـران و متخصصـان قـرار       
% به 89گرفت. و پایایی پرسش نامه با روش آلفاي کرونباخ 

دست آمد کـه نشـان دهنـده ضـریب بـاالي پایـایی ابـزار        
هــاي باشــد، بــراي مشــخص کــردن  ویژگــیســنجش مــی

شناختی نظیر سن، تجربه، سمت سـازمانی و نـوع   جمعیت
ــا   ــتغال ب ــل اش ــازمان مح ــوال در   س ــرح س ــتفاده از ط اس

پرسشنامه اقدام شد و از طرفی براي سنجش متغیر اصـلی  
ها بر مورد بررسی تحقیق یعنی چگونگی تاثیرگذاري رسانه

هاي دولتی ابتدا ابعاد اصلی ارتقاء سطح پاسخگویی سازمان
ها را بر اساس مطالعات نظري مشخص کـرده  کارکرد رسانه
فهومی هر یک از این ابعـاد را  هایی که فضاي مو آنگاه گویه
اي دهند شناسایی و با کمک طیف پـنج گزینـه  تشکیل می

لیکرت از کامال موافقم با امتیاز پـنج تـا کـامال مخـالفم بـا      
هـا بـر ارتقـاء    گیري تاثیر کارکرد رسانهامتیاز یک به اندازه

سطح پاسخگویی پرداخته شد.  

هاي تحقیقیافته

هاي توصیفیالف. یافته

هاي بدست آمده از آمار توصیفی از مجموع اساس دادهبر
نفر بین 154نفر نمونه آماري در نظر گرفته شده 320
سال 16نفر  10سال و 11-15نفر بین 156، سال10-5

و باالتر سابقه کاردر یکی از سازمانهاي دولتی دارند، 
نفر بین 125همچنین بر حسب سن از کل جمعیت نمونه 

نفر بین 59سال، 31-40نفر بین 105سال،30-23
سال و باالتر  سن دارند. و به 51نفر 31سال، 50-41

173نفر در مقام رئیس سازمان، 94لحاظ سمت سازمانی 
نفر بعنوان کارشناس 10نفر مدیر قسمت و 43نفر معاون، 

مسئولیت دارند. 

شناختی پاسخگویان). اطالعات جمعیت3جدول شماره(

جمعیتویژگیهاي 
هافراوانی پاسخشناختی

تجربه کاري
154سال10-5

15-11156
10و باالتر16

سن

125سال30-23
40-31105
50-4159
31به باال51

سمت سازمانی

94رئیس سازمان
173معاون

43مدیر قسمت
10کارشناس

هاي استنباطیب. یافته
ت آمده براي آزمون نظر به مقادیر آماره به دس

) از آنجایی 4اسمیرنف (طبق جدول شماره -کولموگروف
هاي مربوط به هر که مقدار سطح معنی داري براي داده

. /. است، لذا با سطح اطمینان 5یک از متغیرها بیشتر از 
ها درصد فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع داده95

ها، بودن دادهگردد. بنابراین با توجه به نرمالتایید می
هاي پارامتریک از هاي تحقیق از آزمونجهت آزمون فرضیه

جمله آزمون تی استیودنت استفاده شده است. 

: آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهاي تحقیق4جدول 

-آماره کولموگروفمتغیرها
sigاسمیرنف

نتیجه 
آزمون

نظارت و آگاهی 
نرمال 665/0769/0بخشی

است.
وآموزش هدایت

نرمال 737/0651/0افکار عمومی
است.

ها تجمیع خواسته
نرمال 427/0993/0عمومی

است.
هاي رسانه

نرمال 620/0837/0مستقل
است.
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توانند از طریق هدایت و آموزش ها می: رسانهفرضیه اول
افکار عمومی درارتقاي سطح پاسخگویی سازمانهاي دولتی 

موثر واقع شوند. 
H 0 : µ1 = µ2
H1: µ1 ≠ µ2

-T. نتایج آزمون 5جدول Test کارکرد هدایت و آموزش افکار
عمومی رسانه

دهـد  )نشان می5هاي جدول شماره( ه یافتهطوري کهمان
) 3) و میـانگین نظـري(  12/4بین میـانگین بدسـت آمـده(   

معنـادار  tگردد، که این تفاوت را آزمون تفاوت مشاهده می
از 84/25بدست آمـده برابـر بـا    tنشان داده است. چراکه 

α%= 05در سـطح  319بحرانـی بـا درجـه آزادي    tمقدار 
باشدو از سـوي دیگـر سـطح معنـی    بزرگتر می64/1یعنی 

=sigداري بدست آمده(  0. 05. 0) از سطح آلفـاي  000
درصـد اطمینـان رد   95کوچکتر است لذا فـرض صـفر بـا    

تـوان چنـین   شود پس با عنایت بـه نتـایج مـذکور مـی    می
تواننـد از طریـق هـدایت و    هـا مـی  نتیجه گرفت که رسـانه 

انهاي دولتـی  آموزش افکار عمومی در پاسخگو نمودن سازم
موثر واقع شوند. 

ـ توانند از طریق تجمیع خواستهها می: رسانهفرضیه دوم
هاي عمومی درارتقاي سطح پاسخگویی سازمانهاي دولتی 

موثر واقع شوند. 
H0 :µ1 = µ2

H1: µ1 ≠ µ2

-T. نتایج آزمون 6جدول  Test کارکرد رسانه در تجمیع
هاي عمومیخواسته

متغیر

تعداد نمونه
میانگین 

بدست
آمده

س
میانگین مقیا

انحراف معیار

مقدار
t

درجه آزادي

α

p-
value

هدایت 
وآموزش 

افکارعمومی
32012/434165/084/2531905%000/0

متغیر

تعداد نمونه

میانگین 
بدست

آمده
میانگین 
س

مقیا
انحراف معیار

مقدار
t

آمدهبدست 
درجه آزادي

α

p-
value

تجمیع 
خواسته

ها

31005/437893/028/1730905%000/0
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دهـد  ) نشان مـی 6هاي جدول شماره(طوري که دادهنهما
بــین میــانگین بدســت آمــده و میــانگین مقیــاس تفــاوت  

معنادار نشـان داده  tگردد، این تفاوت را آزمونمشاهده می
بحران tاز مقدار 28/17بدست آمده برابر با tاست. چراکه 

بزرگتر 64/1یعنی α%= 05در سطح 319با درجه آزادي 
داري بدسـت آمـده(   از سوي دیگـر سـطح معنـی   باشد. می

sig= 0. کـوچکتر اسـت لـذا    05. 0) از سطح آلفاي 000
درصد اطمینان رد می شود پس با عنایت 95فرض صفر با 

هـا  توان چنین نتیجه گرفت کـه رسـانه  به نتایج مذکور می
هاي مـردم در پاسـخگو   توانند از طریق تجمیع خواستهمی

موثر واقع شوند.  نمودن سازمانهاي دولتی 

توانند ازجنبه نظارتی و آگاهی ها میرسانهفرضیه سوم: 
بخشی در ارتقاي سطح پاسخگویی سازمانهاي دولتی موثر 

واقع شوند. 

H0 :µ1 = µ2

H1: µ1 ≠ µ2

-T. نتایج آزمون 7جدول  Test کارکرد نظارتی و آگاهی
بخشی رسانه

متغیر

تعداد نمونه
میانگین 

بدست
آم

ده
س

میانگین مقیا

انحراف معیار

مقدار
t

درجه آزادي

α

p-
value

نظارتی و 
آگاهی بخشی

32
0

24/
437441/

0
44/
2

31
9

05
%

015/
0

دهـد  ) نشان می7هاي  جدول شماره(طوري که یافتههمان
) 3) بـا میـانگین نظـري(   24/4بین میانگین بدست آمـده ( 

معنـادار  tزمون گردد، که این تفاوت را آتفاوت مشاهده می
از 44/2بدسـت آمـده برابـر بـا     tنشان داده است. چراکـه  

α% = 05در سـطح  309بحرانی بـا درجـه آزادي   tمقدار 
ــی  ــی 64/1یعن ــر م ــطح   بزرگت ــر س ــوي دیگ ــد. از س باش

=sigداري بدست آمده( معنی 0. . 0) از سطح آلفاي 000
درصد اطمینـان رد  95کوچکتر است لذا فرض صفر با 05

تـوان چنـین   شود پس با عنایت به نتـایج مـذکور مـی   می 
تواننـد از طریـق نظـارت بـر     ها مـی نتیجه گرفت که رسانه

سازمانهاي دولتی و در اختیار گذاشتن خبـر بـه مـردم در    
پاسخگو نمودن سازمانهاي دولتی موثر واقع شوند.  

هاي آزاد و مستقل تاثیر وجود رسانهفرضیه چهارم: 
طح پاسخگوئی سازمانهاي دولتی بیشتري در ارتقائ س

دارند. 

H 0 : µ1 = µ2

H1: µ1 ≠ µ2

-T. نتایج آزمون 8جدول Testهاي آزاد ومستقلکارکرد رسانه

دهـد،  ) نشـان مـی  8هاي جدول شماره(طوري که یافتههمان
کـه از میـانگین   64/4میانگین محاسبه شده برابـر اسـت بـا    

معنـادار  tکه این تفاوت را آزمون باشد،)، بیشتر می3نظري(
از مقـدار  29/3بدست آمده برابر با tنشان داده است. چراکه 

t ــا درجــه آزادي یعنــی α% = 05در ســطح 309بحرانــی ب
داري بدست باشد. از سوي دیگر سطح معنیبزرگتر می64/1

=sigآمده(  0. کـوچکتر اسـت   05. 0) از سطح آلفاي 000
رصد اطمینـان رد مـی شـود پـس بـا      د95لذا فرض صفر با 

توان چنین نتیجه گرفت که وجود عنایت به نتایج مذکور می
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متغیر

تعداد نمونه
میانگین 

بدست
آمده
میانگین 
س

مقیا

انحراف معیار

م
قدار

t

درجه آزادي

α

p-
value

استقالل رسانه

32064/439225/029/331905%001/0

تواننـد تـاثیر بسـیار بـاالیی در     هاي آزاد و مستقل مـی رسانه
پاسخگو نمودن سازمانهاي دولتی داشته باشد. 

ها میزان  تاثیرگذاري هر یک از انواع رسانهفرضیه پنجم: 
سازمانهاي دولتی متفاوت در ارتقائ سطح پاسخگوئی 

است. 

:

:

H R R
H R R

=

¹
٠ ١ ۴

١ ١ ۴

بندي نوع رسانه و پاسخگوئی. رتبه9جدول 

هارتبههامیانگین پاسخنوع رسانهمتغیر اصلی

نوع رسانه

77/41تلویزیون
21/42مطبوعات

17/33رادیو

10/34اینترنت

) نشـان  9هـاي  جـدول شـماره (   طـوري کـه یافتـه   همان
ها به لحـاظ واداشـتن سـازمانها بـه     دهدبین انواع رسانهمی

پاسخگوئی تفاوت وجود داشـته و ترتیـب ایـن اهمیـت بـر      
حسب میانگبنهاي بدست آمده شامل تلویزیون، مطبوعات، 

رادیو و اینترنت می باشد

بحث و نتیجه گیري
هاي سیاسی مردم ساالر توانایی هاي نظامیکی از ویژگی

یی آنها در قبال عملکرد خود است. البته در این پاسخگو
خصوص نمی توان انتظار داشت که حکومتی خود به 
تنهایی پاسخگوي عمل خود باشد، بلکه چنین فرایندي از 

توان به سازوکارهاي اساسی برخوردار است که از آن می
ها بعنوان یکی عنوان نهادهاي جامعه مدنی یاد کرد. رسانه

ند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر افکار عمومی از اجزاي قدرتم
هاي مهمی بر عهده دارد که یکی از عمده ترین آنها نقش

وا داشتن حکومت به پاسخگویی است. 

بهمین منظور هدف اصلی این پژوهش برررسی تاثیر 
هاي دولتی است. ها بر ارتقا سطح پاسخگویی سازمانرسانه

سه حوزه هدایت و ها درکه در این راستا کارکرد رسانه
ها و نظارت بر آموزش افکار عمومی، تجمیع خواسته

هاي دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد سازمان

هاي بدست آمده از آمار توصیفی از بر اساس داده
نفر 154نفر نمونه آماري در نظر گرفته شده 320مجموع 

16نفر 10سال و 11-15نفر بین 156، سال5-10بین 
سال و باالتر سابقه کاردر یکی از سازمانهاي دولتی دارند، 

نفر بین 125همچنین بر حسب سن از کل جمعیت نمونه 
نفر بین 59سال، 31-40نفر بین 105سال، 30-23
سال و باالتر  سن دارند. و به 51نفر 31سال، 50-41

173نفر در مقام رئیس سازمان، 94لحاظ سمت سازمانی 
نفر بعنوان کارشناس 10نفر مدیر قسمت و 43اون، نفر مع

مسئولیت دارند. 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول  نشان داد که 
ها بعنوان عضوي از جامعه مدنی و واسطه میان افکار رسانه

عمومی و حکومت که وظیفه ي برآورده ساختن تقاضاهاي 
هده ها را از طریق بیان و پیگیري آنها بر عجامعه و گروه

کنند. دارند نقش و وظایف مختلفی در این زمینه ایفا می
که یکی از مهمترین آنها هدایت و کنترل افکار و عقاید 

توانند از طریق تبلیغ و اي که میجامعه است، به گونه
فرایند القا و اقناع افکار جامعه را به سوي هدفی درست و 

منطقی هدایت کند. 

بوط بـه فرضـیه ي دوم   هاي مرتجزیه و تحلیل یافته
هـاي جامعـه و   هـا در تـامین خواسـته   نشان داد که رسـانه 

ها به پاسخگویی نقش اصلی بر عهده دارد، واداشتن سازمان
تواننـد  ها میاي که در صورت فقدان رسانه، سازمانبه گونه

هـا خـودداري   به راحتی از تامین تقاضاهاي جامعه  و گروه
کنند.  

اي مربوط به فرضیه سوم هتجزیه و تحلیل یافته
ها در صورتی که از نشان دهنده آن است که سازمان

نظارت بر عملکرد خویش مطلع باشند و خود را همواره در 
معرض نقد و بررسی افکار عمومی ببینند، مراقب عملکرد 
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خویش خواهند بود، در غیر اینصورت به پنهان کاري روي 
خواهند آورد. 

قیق با نتایج مطالعات هاي این تحمقایسه یافته
) در تحقیقی به 1384پیشین قابل تامل است رحیمی (

هاي دولتی با تاکید بر بررسی پاسخگویی سازمان
توانمندسازي دریافت کنندگان خدمات دولتی و ارائه یک 
الگوي مناسب پرداخته است. که محقق در این تحقیق 

هاي گروهی را بعنوان یکی از آموزش و پرورش و رسانه
هاي توانمندسازي شهروندان و تاثیر آن بر کارآمدي راه

هاي دولتی در نظر گرفت. نظام پاسخگویی سازمان
هاي )، در تحقیق به بررسی نقش رسانه2002هانگ(

جمعی در ایجاد جامعه مدنی در ویتنام پرداخته است. در 
هاي جمعی و تحقیقی دیگري همین محقق به نقش رسانه

العاتی و ارتباطی در ایجاد شفافیت و هاي نوین اطفناوري
هاي اصلی ها به عنوان مولفهپاسخگویی در حکومت

)، در 1381حکمرانی خوب پرداخته شده است دانایی فرد(
هاي دولتی: آیا تحقیقی به بررسی پاسخگویی در سازمان

دهد؟ پرداخته فناوري اطالعات پاسخگویی را افزایش می
اجمالی به مقوله فناوري است. در این تحقیق ضمن نگاهی

اطالعات عناصر اصلی در اصالح بخش دولتی و چگونگی 
تاثیر این فناوري بر پاسخگویی بررسی و با نگاهی به ایران 
نتیجه گیري کرد که تاثیر فناوري اطالعات در پاسخگویی 

)، در تحقیقی 1386ترکیبی و غیر خطی است. رهبري (
نهادهاي حکومتی ها و پاسخگویینظري به بررسی رسانه
ها هاي نظري او نشان داد که رسانهپرداخته است و یافته

بعنوان یکی از اجزاي قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر 
هاي سیاسی و غیر سیاسی مهمی بر افکار عمومی نقش

ها وا داشتن حکومت عهده دارند که یکی از عمده ترین آن
به پاسخگویی است. 

)، رهبـري 1382عات نظري حبیبی(این نتایج با مطال
پژوهشی هاي)و همچنین با یافته1999)، چاد ویک(1384(

) همســو 2005) و وانــگ (2002هانــگ ()،1384رحیمــی(
هست.  

هاي تحقیق حاکی از آن است بخش دیگري از یافته
اي که یکی از که متغیر تعدیل کننده استقالل رسانه

شان داد که هاي مردم ساالر است نپارامترهاي نظام
توانند ها آزاد و مستقل باشندبهتر میچنانچه رسانه

هاي دولتی را ملزم به پاسخگویی در قبال عملکرد سازمان
خود کنند. 

بندي هر یک هر یک از ي رتبهنتایج تحقیق درباره
هاي دولتی به ها در وا داشتن سازمانانواع رسانه

تیب شامل پاسخگویی. بر حسب میانگین بدست آمده به تر
) و 17/3)، رادیو (21/4)، مطبوعات(77/4تلویزیون(
باشد. ) می10/3اینترنت (

ها نشان داد در مجموع نتایج حاصل از آزمون فرضیه
توانند از طریق هدایت افکار عمومی، ها میکه رسانه

ها و نظارت و آگاهی بخشی منجر به تجمیع خواسته
بال عملکرد خود شوند، هاي دولتی در قپاسخگویی سازمان

کاري که اگر بدرستی انجام پذیرد، زمینه را براي نزدیک 
شدن جامعه و مسئوالن به یکدیگر، کارآمدي بیشتر 

ها ها در تصمیم گیريحکومت و مشارکت مردم و گروه
فراهم خواهد آورد. 
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