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The rule of law is one of the topics that has attracted the most attention of politicians 
and other thinkers in the fields of management and politics. The purpose of this study 
is to analyze and explain the implementation of the rule of law in gaining public trust 
and social participation with a game theory approach )Case study: Ministry of Ener-
gy). For this purpose, the Delphi technique was first used in a semi-structured inter-
view with 15 academic experts and organizational managers. As a result, through the 
analysis of the content of the interviews, 5 new components in the field of rule of law 
have been identified, such as observance of administrative jurisdiction, legitimacy for 
administrative decision, observance of administrative formalities, legal causes of ad-
ministrative decision and administrative decision compliance with law. New compo-
nents and factors were also identified for public trust and social participation; then, a 
questionnaire containing the mentioned components was distributed among 384 peo-
ple, including all managers, employees and subscribers of the West Mazandaran Pow-
er Distribution Company, which is one of the affiliated organizations of the Ministry 
of Energy. It should be noted that the validity and reliability of the present study have 
been proven through confirmatory factor analysis, Cronbach’s alpha and composite 
reliability using PLS software. Finally, using the game theory approach, the function 
of player utility )Ministry of Energy and Customers) was programmed in MATLAB 
space and then by calculating the mixed equilibrium, it was shown that the rule of law 
can increase public trust and social participation in Western Mazandaran Electricity 
Distribution Company to improve. The results can help public sector policymakers, 
especially the Ministry of Energy, establish the rule of law to increase public trust and 
social participation and improve the legitimacy of the administrative system.

Keywords: rule of law, public trust, social participation, Delphi technique, game the-
ory approach.
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چکیده

حاکمیت قانون یکی از مباحثی است که بیشترین توجه سیاستمداران و دیگر اندیشمندان 
در زمینه های مدیریت و سیاست را به خود جلب کرده است. هدف تحقیق حاضر تحلیل و 
تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی با رهیافت 
نظریه بازی ها )مطالعه موردی: وزارت نیرو( می باشد. بدین منظور ابتدا از تکنیک دلفی در 
یک مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمانی استفاده شده 
است؛ درنتیجه از طریق تحلیل محتوای مصاحبه ها 5 مؤلفه جدید در حوزه حاکمیت قانون 
از قبیل رعایت صالحیت اداری، مشروعیت جهت تصمیم اداری، رعایت تشریفات اداری، 
وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری و همسو بودن تصمیم اداری با قانون شناسایی شده 
است. همچنین برای اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی مؤلفه ها و عوامل جدیدی شناسایی 
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شد؛ سپس پرسشنامه ای حاوی مؤلفه های مذکور بین 384 نفر شامل کلیه مدیران، کارکنان و 
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران که یکی از سازمان های تابعه وزارت 
نیرو می باشد، توزیع شد. الزم به ذکر است که روایی و پایایی تحقیق حاضر از طریق تحلیل 
عاملی تأییدی، آلفای کرونباخ و پایایی مرکب با استفاده از نرم افزار PLS اثبات شده است. 
درنهایت با استفاده از رهیافت نظریه بازی ها، تابع مطلوبیت بازیکنان )وزارت نیرو و مشتریان( 
در فضای MATLAB برنامه نویسی شد و سپس با محاسبه تعادل نش آمیخته1 )مرکب(، نشان 
داده شد که حاکمیت قانون می تواند اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را در شرکت توزیع 
برق غرب مازندران بهبود دهد. نتایج به دست آمده می تواند به سیاستگزاران بخش عمومی 
به ویژه وزارت نیرو در برقراری اصل حاکمیت قانون کمک نماید تا اعتماد عمومی و مشارکت 

اجتماعی افزایش یافته و مشروعیت نظام اداری بهبود یابد.

کليدواژه ها: حاکمیت قانون، اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، تکنیک دلفی، رهیافت 
نظریه بازی ها.



ی 17(، بهار 1401
ل )پیاپ

ل پنجم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
ی( جامعه شناس

ی ـ پژوهش
ی )مقاله علم

فصلنامه علم

82

مقدمه

اجرای اصل حاکمیت قانون در دستگاه ها و سازمان های اداری یکی از اصول اساسی 
است که در اداره امور عمومی پذیرفته شده است. به موجب این اصل تمام قوا و فعالیت های 
دولت، اعم از قانون گذاری، قضایی، اجرایی واداری زیر نظارت قانون قرار داده شده است 
و افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضایی صالحیت دار از تخلف و تجاوز این دستگاه 
جلوگیری کنند )گورا و دویلد2020،2: 7(. بدون شک استقرار و ارتقای حاکمیت قانون از 
دیدگاه بین المللی از اهمیت شگرفی برخوردار است. در همین راستا دولت های عضو مجمع 
عمومی ملل متحد در سند نهایی اجالس سران 2004 نیاز به تبعیت جهانی و اجرای حاکمیت 
قانون در سطوح ملی و بین المللی را شناسایی کرده و تعهد خود به نظم بین المللی مبتنی بر 
حاکمیت قانون و حقوق بین الملل را که برای همزیستی و همکاری میان دولت ها اساسی 
است تأیید کردند )اوسلند و پیتر،2:2021 205(. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 
1992 موضوع حاکمیت قانون را در دستور کار خود قرارداد و از سال 2006 حداقل سه 
قطعنامه در خصوص این موضوع به تصویب رساند. شورای امنیت نیز در قطعنامه های شماره 
1325، 1612، 1674 و 1820 خود بر اهمیت حاکمیت قانون، به ویژه در زمان مخاصمات 
مسلحانه، صحه گذارده است. سرانجام کمیسیون حقوق بین الملل تعهد احترام به حاکمیت 
بین المللی قانون را در ماده )14( اعالمیه راجع به حقوق و تکالیف دولت ها مورد تأیید قرارداد 
و اعالم داشت هر دولتی تکلیف دارد روابط خود با دولت های دیگر را مطابق قوانین بین الملل 
انجام دهد و این اصل را در نظر بگیرد که حاکمیت هر دولت تابع قوانین بین الملل است 

)حاجی زاده و همکاران، 1390: 182(.

حاکمیت قانون در هر نظام فکری، مبانی و احکام خاصی دارد و در چارچوب اندیشه های 
مقام معظم رهبری، هم به عنوان یکی از مهم ترین فقها و علمای دینی و هم به عنوان ولی امر 
و امام امت، بنیان های معینی را به خود اختصاص داده است. اسالم گرایی، عدالت محوری، 
صیانت از نظام جمهوری اسالمی، رعایت قانون اساسی و... از مبانی خدشه ناپذیر نظام فکری 
ایشان در باب حاکمیت قانون می باشد. بررسی مفهوم حاکمیت قانون در کالم مقام معظم 
رهبری به وضوح بیانگر این امر است که صدر مطالبات رهبری از دستگاه ها و مسئوالن، عمل 
به قانون می باشد و در تشریح بیانات خود در میان اقشار مختلف مسئوالن، بیش از هر شخص 
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دیگری در این کشور دغدغه تحقق هر چه بیشتر مؤلفه های شکلی و ماهوی حاکمیت قانون 
رادارند )اسدی و همکاران، 1392: 15(. همچنین سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و شوراهای عالی اداری بر اصول حاکمیت 
قانون تأکید فراوان دارند )اصالنی و کاظمینی، 1390: 252(. در سیره سیاسی پیامبر اعظم 
نیز همانـا تأکیـد فراوان بر حاکمیت قانون و ضابطه محوری به چشم می خورد. هیچ یک از 
تصمیمات حکـومتی آن رسول اعظم خداوند، بر پایه روابط خارج از قانون اتّخاذ نشده است. 
شاید یکـی از زیبـاترین مظـاهر قانون مداری حاکمیـت آن حـضرت، بیانیـه و پیمان نامه ای 
باشد که از سوی ایشان در ابتدای تـشکیل حکومـت اسـالمی در شـهر مدینه، به منزله قانون 
اساسی دولت شهر اسالمی منتشر گشت. پیامبر اکـرم )ص( در ایـن بیانیه محکـم، تکلیـف 
شیوه همزیـستی مهاجران با انصار و نیز مسلمانان با یهودیان در شهر مدینه را مشخص 
می کند. در این پیمان نامه، آنچه الزمه سامان بخشیدن به دولتی که عهده دار اداره سرزمینی با 
ساکنانی از قومیت های مختلف، عالیق گوناگون و ادیان متفاوت است، در نظـر گرفته شده 
است و به مثابه قانونی است که حقوق اساسی اقشار جامعـه را در بردارد و نبـوغ فکری رهبر 
عالی قدر اسالم در تشکیل امت واحـد و تنظـیم امـور مردمـی مختلـف العقیده را به اثبات 
می رساند. این پیمان نامه به همراه سایر موارد، به روشنی اثبـاتگر سیره قانون گرای رسول اهلل 
است که طبعاً در تمامی احکام حکومت اسالمی تا انتهای زمان جلوه گر خواهد بود )مفتح، 

.)170 :1389

باوجود اهمیت و ضرورت حاکمیت قانون که به آن اشاره شد ولی متأسفانه نقض قانون، 
پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. در کشور ما نیز عواملی چون 
عدم وجود احزاب مستقل، عدم استقالل کامل قّوه قضائیه، نفوذ سیاستمداران بر دستگاه های 
نظارتی و بازرسی، فساد سیاست مداران عالی رتبه، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف 
از مجازات و سرانجام عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون، از عوامل 
مانند تشکیالت و  بر آن عواملی  به شمار می روند. عالوه  قانون  سیاسی نقض حاکمیت 
ساختار اداری غیر کارآمد، پیچیدگی قوانین، مقّررت و تعدد بخش نامه ها و دستورالعمل های 
اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته ساالری، وجود تبعیضات در زمینه های استخدام، 
نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی از 
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عوامل اداری نقض حاکمیت قانون می باشند )پارسا نسب و همکاران،1400: 481(. سازمان 
قانون در  اداری و نقض حاکمیت  بین الملل گزارش 2019 خود را درباره فساد  شفافیت 
کشورهای مختلف دنیا منتشر کرد که شاخص ادراک فساد نشان از این دارد که این شاخص 
در ایران وضعیت بدتری نسبت به سال 2018 داشته و با دو پله سقوط در جایگاه 146 
بحران ها،  باوجوداین مشکالت و  لذا  )فرهمند و همکاران،1400: 445(.  است  قرارگرفته 
انجام پژوهش درزمینه حاکمیت قانون در سازمان های دولتی هم از جهت کاربردی و هم از 
دیدگاه دانشگاهی ضرورت دارد؛ چون باعث افزایش مشروعیت نظام سیاسی، رشد سرمایه 
اجتماعی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی می شود که هم در اسناد باالدستی مورد 

تأکید است و هم با توجه به شرایط بخش دولتی نیاز است که ارتقاء یابد.

اگر مأموران دولتی قوانین کشور را رعایت کرده و به اصل حاکمیت قانون احترام بگذارند 
اعتماد عمومی افزایش می یابد. به همین علت موضوع اعتماد عمومی به محور بسیار مهمی در 
ادبیات مدیریت دولتی تبدیل شده است. درواقع افول اعتماد عمومی به نهادها و سازمان های 
سیاسی  نظام های  »ماهیت  در  اساسی  مشکالت  نوعی  وجود  شاخص  کشورها  دولتی 
مردم ساالر« محسوب می شود )بویر و فک2014،4: 60(. بر این اساس، دولت ها می کوشند 
تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی، احتمال مشارکت 
عامه مردم درصحنه های سیاسی و اجتماعی نیز کاهش می یابد. درواقع، اعتماد عمومی میزان 
مشارکت شهروندان را برای کمک به دولت در انجام دادن امور عمومی به ویژه پرداخت 
انواع مالیات ها و عوارض و به طورکلی مشارکت با بخش عمومی تحت تأثیر قرار می دهد 
)تولبرت و مانیل،5 200: 179(. در ایران، برای اولین بار دولت به منظور اهمیت و ضرورت 
نقش مشارکت در باال بردن کارایی و اثربخشی دستگاه های دولتی و افزایش رضایت و توان 
کاری، در جلسه مورخ 1377/5/28 شورای عالی اداری تصویب نمود که نظام پذیرش و 
بررسی پیشنهادها در کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، بانک ها و کلیه دستگاه ها استقرار 
یابد. طی سال های اخیر، به منظور انجام اصالحات اساسی در نظام اداری ایران، قانون مدیریت 
خدمات کشوری تصویب و برنامه های ده گانه تحول در نظام اداری تدوین گردید که بند نهم 
آن به تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خودکنترلی در کارها پرداخته 
و یکی از محورهای این برنامه به موجب ماده 20 قانون عبارت است از: ایجاد سازوکار 
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مناسب برای جلب مشارکت و بهره مندی از فکر و اندیشه و خالقیت در تصمیم گیری ها. 
همچنین بر اساس تصویب نامه مورخ 1392/12/14 شورای عالی اداری تحت عنوان نقشه راه 
اصالح نظام اداری مبتنی بر سیاست های کلی نظام، سیستم پیشنهادها جهت مشارکت به عنوان 

یکی از مدل های پشتیبان بخش فناوری استراتژیک معرفی شد )مرادی، 1398: 181(.

از جهت  هم  دولتی  سازمان های  در  قانون  حاکمیت  درزمینه  پژوهش  انجام  ازاین رو، 
کاربردی و هم از دیدگاه دانشگاهی ضرورت دارد؛ چون باعث افزایش مشروعیت نظام 
سیاسی، رشد سرمایه اجتماعی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی می شود که هم 
در اسناد باالدستی مورد تأکید است و هم با توجه به شرایط بخش دولتی نیاز است که ارتقاء 
یابد. از طرفی با توجه به شکافی که در پژوهش های داخلی و خارجی درزمینه پژوهش 
وجود دارد ضروری است که متغیرهای مختلف حاکمیت قانون، اعتماد عمومی و مشارکت 
اجتماعی شناسایی شوند و بر مبنای آن ها راهکارهای دقیق و بهینه ارائه شود. در این راستا 
در  قانون  مفهوم حاکمیت  گیرند:  قرار  مدنظر  باید  که  از سؤال ها مطرح می شود  تعدادی 
سازمان های دولتی چه ابعادی را در برمی گیرد؟ چه شرایطی باعث می شود که حاکمیت قانون 
در سازمان های دولتی ضرورت داشته باشد؟ چه عواملی بر حاکمیت قانون در سازمان های 
دولتی مؤثر است؟ حاکمیت قانون چه پیامدهایی بر اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی دارد؟ 
و سؤال های دیگری ازاین دست که می تواند در برقراری حاکمیت قانون با محوریت اعتماد 
عمومی و مشارکت اجتماعی مطرح باشد. لذا سؤال های اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا 
می توان چارچوب جدید یا الگوی جامعی از حاکمیت قانون در بخش اداری و اجرایی ارائه 
کرد؟ و آیا می توان بر اساس نظریه بازی ها اصل حاکمیت قانون را در جلب اعتماد عمومی 
و مشارکت اجتماعی تحلیل و تبیین کرد؟ به عبارت دیگر آیا حاکمیت قانون می تواند اعتماد 

عمومی و مشارکت اجتماعی را در شرکت توزیع برق غرب مازندران بهبود دهد؟

مبانی نظری

بر پایه اصل حاکمیت قانون، تمام قوا و امور دولت اعم از قانون گذاری، قضایی، اجرایی 
واداری زیر نظارت قانون قرار داده شده است )پاگالو2021،6: 118(؛ به عبارت دیگر حاکمیت 
قانون به این معناست که قوه مقننه و قانون گذاران ابتدا باید قوانین کشور را ازلحاظ شکلی 
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و ماهوی به درستی و بر پایه آزادی، عدالت، منافع ملی، اخالق و کرامت انسانی وضع کند 
)هارت ول و اوربان2021،7: 112(؛ توجه به کرامت انسانی افراد و صیانت از کرامت آن ها 
ازجمله تفکرات نوینی است که در باب توجه به ارزش های انسان در جامعه و حاکمیت 
قانون مطرح گردیده است )الیاسی، 1396: 117(. سپس قوه مجریه و مأموران اداری این 
قوانین را به درستی رعایت کرده و اجرا کنند و درنهایت قوه قضاییه باید بر حسن اجرای 
امور نظارت کرده تا ضمانت اجرای حاکمیت قانون برقرار شود )رابه و ریس،8 2021: 635(. 
در ادامه ابعاد حاکمیت قانون که از یافته های تحقیق استخراج شده است به صورت نظری 

تشریح می شود.

- رعایت صالحیت اداری:9 صالحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای 
انجام اعمال معینی، به مأمور دولت داده می شود؛ بنابراین مسئوالن دولتی باید تمام صالحیت ها 
و وظایف خود را به درستی انجام داده و در حوزه صالحیت های مسئوالن اداری دیگر وارد 

نشوند )لنا ارت،10 2020: 31(.

- مشروعیت جهت تصمیم اداری11 یا عدم سوءاستفاده از اختیارات:12 جهت تصمیمات 
اداری باید در راستای تأمین منافع عمومی باشد و تخلف از آن در اصطالح »عدم مشروعیت 
جهت تصمیم اداری« نامیده می شود )آگوستینو،13:2020 822(. سوءاستفاده از قدرت آن است 
که مسئولی تصمیماتی بگیرد یا عملیاتی انجام دهد که کاماًل درست و جزء صالحیتش است 
اما از انجام آن، هدفی را دنبال می کند که به کلی باهدف اصلی و اساسی قانون مغایرت دارد 

)مالصالحی، 1396: 42(.

- رعایت تشریفات اداری:14 مأمور دولت مکلف است در انجام وظایف خود تشریفات 
اداری را که به موجب قانون معین و مقرر گردیده است را رعایت کرده و آن ها را به طور کامل 
بجا آورده باشد؛ مانند تشریفات مناقصه، مزایده و تشریفات ثبتی در اداره ثبت مانند انتشار 
آگهی نوبتی و تحدید حدود برای صادر کردن سند مالکیت )نیووال و کوواک،15 2021: 20(.

- وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری16: تصمیمات مقامات اداری قانوناً بر اساس 
دالیل و موجبات قانونی معینی اتخاذ می شود؛ چنانچه ماده یا تبصره ای که مأمور دولت باید 
به عنوان توجیه تصمیمات خود به آن ها استناد کند وجود نداشته باشد و یا وجود داشته باشد 
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ولی تفسیر غلطی از قانون صورت گیرد آن تصمیمات مغایر و مخالف قانون خواهد بود 
)مرکزمالمیری و عطار، 1397: 221(.

- همسو بودن موضوع تصمیم اداری با قانون:17 تصمیم اداری اساساً ازلحاظ موضوع باید 
با قانون )ماده قانونی یا تبصره آن( همسو باشد در غیر این صورت تخلف محسوب می شود 

)رضایی و توحید فام، 1397: 45(.

اعتماد سطحی از اطمینان است که یک فرد در رابطه با شهروندان و حکومت از خود 
بروز می دهد و بر اساس آن رفتاری منصفانه، اخالقی و قابل پیش بینی ارائه می کند )شریفی و 
همکاران،1400: 127(. اعتماد معموالً یک مفهوم دوطرفه تلقی می شود. در این رابطه دوطرفه 
 یک طرف اعتماد شهروندان و طرف دیگر آن حاکمیت قرار می گیرد )هوق و همکاران،18

2012: 612(. در این گونه رابطه، هرگونه عدم صراحت، عدم شفافیت و عدم صداقت در 
طرف حاکمیت و هرگونه اعتراض، نقد، شورش یا تجمع سیاسی نشانه بی اعتمادی تلقی 
می شود )نونکو و همکاران،19 2018: 161(. اعتماد یک اعتقاد و تمایل به عمل بر اساس 
سخنان، اعمال و کردار حکومت است )آل محمد و همکاران، 1398: 62(. اعتماد عمومی 

ابعاد مختلفی دارد که در ادامه تشریح می شود.

- اعتماد عمودی:20 اعتمادی است که در صورت اعتماد به مقامات عالی رتبه دولتی به 
وجود می آید. اعتماد عمودی یعنی اعتقاد به این اصل که مقامات و مسئوالن رده باالی دولتی 
از صالحیت و اختیارات خود برای منافع ملی استفاده می کنند و امور اداری را در حدود قانون 

و با نهایت صداقت، امانت و بی غرضی و حسن نیت انجام می دهند )مور،21  2018: 420(.

- اعتماد نهادی22 یا سازمانی: اعتماد شهروندان به قوانین رسمی و دولتی را اعتماد نهادی 
می گویند. اعتماد نهادی به این معناست که شهروندان باید به قوانین کشور و میزان اهمیت 
و اولویت آن ها در حل مسائل عمومی اعتماد داشته باشند و از همه مهم تر آنکه اعتقاد داشته 
باشند این قوانین ازنظر ماهوی بر مبنای آزادی، عدالت، برابری، منافع ملی و اخالقیات و 

کرامت انسانی استوار است )بشی و کاور، 2020: 340(.

- اعتماد افقی: اعتماد شهروندان به مأموران و کارکنان دولتی را اعتماد افقی می گویند؛ 
به عبارت دیگر اعتماد افقی یعنی اعتقاد به حسن نیت و صداقت و درستکاری بین شهروندان 
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و کارمندان دولت و سازمان های دولتی؛ اعتقاد به اینکه کارکنان دولت و سازمان های تابعه آن 
از روی تعهد، عشق، مهرورزی و تواضع با شهروندان رفتار می کنند و منافع جمعی را به منافع 

شخصی ترجیح می دهند )لوآیکونو،23 2019: 192(.

مشارکت اجتماعی یک درگیری ذهنی و عینی شهروندان نسبت به حکومت درصحنه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است به نحوی که آنان را وادار می کند به منظور دستیابی 
به منافع مشترک یکدیگر را یاری کنند و در مسئولیت آن امر شریک شوند )پوهوریال،24 

2018: 215(. مشارکت اجتماعی دارای ابعاد مختلفی می باشد که در ادامه تشریح می شود.

- مشارکت رسمی25 یا نهادی: مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم شهروندان با نهادهای 
رسمی دولتی را مشارکت رسمی می گویند )میگلبرینگ و وندوال،26 2021: 15(. شرکت در 
همه پرسی، انتخابات، مشارکت با حکومت در رفع مشکالت ناشی از حوادث و بالیای طبیعی 
و غیرطبیعی، طرح پیشنهاد در صندوق پیشنهادات و سامانه های الکترونیکی سازمان های 
دولتی بخشی از انواع مشارکت رسمی مستقیم می باشد؛ مشارکت در قانون گذاری از طریق 
نمایندگان مردم در مجلس ملی، مشارکت در طرح ها و برنامه های راهبردی از طریق نمایندگان 
مردم در شورای شهر و شهرداری ها نمونه ای از مشارکت غیرمستقیم مردم درصحنه های 

سیاسی و اجتماعی می باشد )هنری و همکاران،27 2019: 305(.

- مشارکت غیررسمی28 )داوطلبانه(: مشارکتی است که از طریق همکاری شهروندان با 
خیریه ها و سازمان های مردم نهاد )سمن( درصحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

به وجود می آید )پریستلی و همکاران2016،29: 7(.

- نظریه بازی ها:30 نظریه بازی تالش می کند تا رفتار ریاضی حاکم بر یک وضعیت 
راهبردی )تعارض منافع( را مدل سازی کند. این موقعیت، زمانی به وجود می آید که موفقیت 
و پیروزی یک فرد وابسته به راهبردهایی است که دیگران انتخاب می کنند. هدف نهایی این 

دانش، یافتن راهبرد بهینه برای بازیکنان است )جائو و همکاران،31 201: 242(.

 - تعادل نش32: یک روش محاسباتی است که از طریق آن خروجی نهایی بازی )بهترین 
استراتژی- پروفایل بازی( محاسبه می شود )لی،33 2008: 405(. به زبان ساده می توان گفت 
تعادل نش در یک بازی عبارت است از لیستی از استراتژی بازیکنان که در آن هر استراتژی 
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خالص به یک بازیکن تعلق دارد، بطوریکه هیچ بازیکنی با تغییر استراتژی خالص خود به 
مطلوبیت باالتر نمی تواند دست یابد تا مادامی که سایر بازیکنان همان استراتژی مشخص شده 

در آن لیست را انتخاب کنند )حصاری، 1392: 55(.

 - تعادل نش آمیخته: در دنیای واقعی شرایطی پدید می آید که بازیکنان به جای انتخاب 
یک استراتژی خالص ناچارند که از استراتژی مرکب یا آمیخته استفاده کنند؛ در این شرایط 
ترکیبی از استراتژی ها با احتماالت مختلف برای بازی انتخاب می شود )لیانگ وهم کاران،34 
از استراتژی  لیستی  از  بازی ها عبارت است  این  2019: 60(؛ بدیهی است تعادل نش در 
بازیکنان که در آن هر استراتژی آمیخته به یک بازیکن تعلق دارد، بطوریکه هیچ بازیکنی با 
تغییر استراتژی آمیخته خود به مطلوبیت باالتر نمی تواند دست یابد تا مادامی که سایر بازیکنان 
همان استراتژی مشخص شده در آن ترکیب را انتخاب کنند )حصاری،1392: 56(. در یک 
بازی دوبعدی تعادل نش مرکب یا آمیخته به صورت زیر محاسبه می شود؛ الزم به ذکر است 
که در جدول )S 1 ،)1 و S 2  استراتژی های بازیکن اول و S A و S B و استراتژی های بازیکن دوم 
و Si و S j مطلوبیت بازیکنان در اثر انتخاب هر یک از استراتژی ها می باشد.p: احتمال انتخاب 
 :q ،توسط بازیکن اول S 2 1 : احتمال انتخاب استراتژی-p ،توسط بازیکن اول S 1 استراتژی
احتمال انتخاب استراتژی S A توسط بازیکن دوم و q-1: احتمال انتخاب استراتژی  S B توسط 

بازیکن دوم می باشد.

جدول )1( ماتریس ترجيحات دوبعدی

1( ابتدا تابع مطلوبیت هر بازیکن نوشته می شود: )آزبورن2004،35: 372(

با  نیز  بازیکن رقیب  آمیخته و  استراتژی  با  اول  بازیکن  تابع مطلوبیت Ur هنگامی که 
استراتژی آمیخته بازی می کند به به صورت زیر نوشته می شود:
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تابع مطلوبیت Uc هنگامی که بازیکن اول با استراتژی آمیخته و بازیکن رقیب نیز با 
استراتژی آمیخته بازی می کند به صورت زیر  نوشته می شود:

2( برای تشکیل تابع بهترین جواب36 باید از تابع مطلوبیت Ur و Uc مشتق گرفته و 
آن را مساوی صفر قرار دهیم؛ در ندرنتیجه دل نش به ازای مقادیرمختلف p و q به دست 
می آید. این تعادل نشان می دهد که بازیکن اول به ازای انتخاب استراتژ های آمیخته و با ترکیبی 
ازاحتماالت pو p-1 و بازیکن دوم به ازا تخاب استراتژی های آمیخته و با ترکیبی ازاحتماالت 

q و q-1 به تعادل می رسند و مطلوبیتشان حداکثر می شود. )آزبورن، 2004: 373(

پیشینه پژوهش

درزمینه اجرای حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی تاکنون 
پژوهشی صورت نگرفته است؛ بااین حال در ادامه، تحقیقاتی که درزمینه اصل حاکمیت قانون 
صورت گرفته بررسی می شوند. از سوی دیگر تاکنون رویکرد نظریه بازی ها نیز به تحلیل و 
تبیین متغیرهای تحقیق نپرداخته است؛ لذا در ادامه، تحقیقات مبتنی بر نظریه بازی ها مطالعه 

می شود.

تضمین های  کارآمدی  در  »تأملی  عنوان  با  تحقیقی  در   )1396( مسعودی  و  واعظی 
حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان« به بررسی ابزارهای نظارتی در دو کشور 
انگلستان و ایران پرداخته اند. این مقاله نتیجه می گیرد در کشور ما نیز، مقنن باید در جهت 
انگلستان گام  دادگاه عالی  به مانند  اداری  تقویت و توسعه صالحیت های دیوان عدالت 
قانون گرایی: تحلیل  انتظار  با عنوان »در  بردارد. موسوی زاده مرکیه )1396( درتحقیقی 
ایران« هدف این مقاله آن است که ضمن تبیین ماهیت  متنی نظریه حاکمیت قانون در 
میان رشته ای قانون گرایی، با توجه به فرضیه خود )نبودن زمینه فرهنگی قانون گرایی در 
ایران( به بررسی پیمایشی بپردازد. بر این اساس این مقاله نتیجه می گیرد که جامعه ما فاقد 
استعداد فرهنگی مناسب برای طلوع و تداوم پدیده قانون گرایی است. بهروزی و همکاران 
)1398( در تحقیقی با عنوان »بررسی رابطه شاخص های کیفیت و حاکمیت قانون و کنترل 
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فساد بر شاخص رفاه لگاتوم« به بررسی تأثیر شاخص های کیفیت و حاکمیت قانون بر 
می پردازند.    2017 تا   2007 سال های  طی  منتخب  کشورهای  در  لگاتوم  رفاه  شاخص 
این مقاله نتیجه می گیرد که بین شاخص های کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون 
و همکاران  مقدم  علی  پور  دارد  معنی دار وجود  و  مثبت  رابطه  لگاتوم  رفاه  با شاخص 
)1399( در تحقیقی با عنوان »بررسی تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه، حاکمیت قانون 
زمانی 96- اطالعات دوره  از  ایران«،  در  نرخ رشد بخش کشاورزی  بر  و خشک سالی 
شاخص  سناریوی  داد  نشان  نتایج  کرده اند.  استفاده  بیزین،  علی  شبکه  روش  و   1381
حاکمیت قانون بهترین عملکرد را در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی نشان داده 
آسیای  در  عدالت  اصالحات  »ارتقاء  عنوان  با  مقاله ای  در   )2016( آکسیونووا37  است. 
میانه: طرح حاکمیت قانون اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از استراتژی جامع دموکراتیک 
سازی؟« به بررسی ارتقاء حاکمیت قانون اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی پس از شوروی 
می پردازد؛ این مطالعه توانایی بسیار محدود اتحادیه اروپا برای ایجاد اصالحات واقعی 
را نشان می دهد. دالیل اصلی آن فقدان اهرم فشار در منطقه، منابع مالی محدود و اتکا به 
رویکرد مالکیت مشترک در چارچوب دولت های استبدادی است. وکوویچ38 )2018( در 
مقاله ای با عنوان »تالش برای پاسخگویی دولت و حاکمیت قانون: استراتژی های متناقض 
قانون، پاسخگویی  به موضوع حاکمیت  دولت و جامعه مدنی در کامبوج و صربستان« 
اجتماعی و جامعه مدنی در صربستان و کامبوج می پردازد. نتایج نشان می دهد در هر دو 
کشور، دولت ها جامعه مدنی را به چالش کشیدند و گفتمان ها و راهبردهای پاسخگویی 
سیاسی و حاکمیت قانون را نادیده گرفتند. سواستیک39 )2020( در تحقیقی به بررسی 
پرداخته  افغانستان«  پرونده  در  مجازات:  از  مصونیت  و  بشر  حقوق  قانون،  »حاکمیت 
است؛ این مقاله به دنبال تبیین رابطه پیچیده حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشوری 
به آن نیست. اصول اسالمی و  یا مایل  قانون نیست  پیشبرد حاکمیت  به  قادر  است که 
سنت های حقوقی افغانستان، روابط پیچیده بین حاکمیت قانون، حقوق بشر و معافیت از 
مجازات توسط دولت افغانستان برای جنگ ساالران و سایر متهمان جنایات جنگی، مانع 
از پیشرفت حاکمیت قانون و حقوق بشر می شود و بر مسیر اصالحات در حوزه حقوق 
بشر و حاکمیت قانون در افغانستان تأثیر منفی می گذارد. هارت ول و اوربان40)2020( در 
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تحقیقی با عنوان »سوزاندن دولت قانونی: نهادهای حقوقی و حمایت از حاکمیت قانون«، 
این مقاله از ایده نهادهای »خود تقویت کننده« استفاده می کند تا نشان دهد اگر نهادهای 
قضایی، خود تقویت کننده نباشند، چگونه نهادهای سیاسی ممکن است حاکمیت قانون 
را از مسیر خارج کنند. آن ها نتیجه می گیرند که نهادهای حقوقی می توانند از حاکمیت 
قانون محافظت کنند اما تنها درصورتی که استقالل قضایی را حفظ کرده و مانع دخالت 

سیاسی حکومت شوند.

 حصاری )1392( در تحقیقی به بررسی »نقش مدیران در اصالح کارکنان بی تفاوت 
سازمان با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها« پرداخته است. در این مقاله مدلی از نظریه 
بازی ها در ارتباط با مدیریت رفتار کارکنان که در شرایط بی تفاوتی سازمانی قرار دارند 
موردبررسی قرارگرفته است. در این مدل، استراتژی های مدیر و کارکنان بی تفاوت، تابع 
هدف هر بازیکن و درنهایت استراتژی بهینه مدیر نسبت به استراتژی های طرفین بازی و 
پارامترهای مدل، به دست آورده شده است. رضوی نژاد )1394( در تحقیقی به بررسی 
سؤال  است؛  پرداخته  بازی ها«  نظریه  اساس  بر  آمریکا  و  ایران  بین  هسته ای  »دیپلماسی 
پژوهش به این صورت مطرح گردید که چالش هسته ای در روابط میان ایران و امریکا با 
استفاده از نظریه بازی ها چگونه قابل حل است. در این مقاله ابتدا درخت بازی تنش هسته ای 
میان ایران و آمریکا ترسیم شد و استراتژی های پیش روی هر یک از آن ها مورد تحلیل 
قرار گرفت و در ادامه برای حل بازی و پیدا کردن جواب از روش برآیند برگشت به عقب 
استفاده شد که نتیجه آن تعادل نش بازی بود؛ بدین صورت که غنی سازی از جانب ایران 
تعلیق شود و تضمین امنیتی و لغو تحریم ها از جانب آمریکا داده شود. برادران )1398( در 
تحقیقی به بررسی »انتخاب راهبرد بهینه بازاریابی در شرایط رقابتی با توسعه مدل تئوری 
بازی ها« می پردازد؛ توسعه ابزار ریاضی مناسب برای انتخاب راهبرد بهینه بازاریابی با توجه 
به راهبردهای انتخابی رقیب، هدف اصلی این مقاله است. نتایج این تحقیق نشان می دهد 
اگر هریک از دو برند معروف نوشابه های گازدار، یکی از راهبردهای قیمت و ترویج را 
برای راهبرد بازاریابی خود انتخاب کنند، بیشترین سهم بازار را خواهند داشت. سلیمیان 
صالح و الماسی فرد )1399( تحقیقی با عنوان »جست وجوی زمینه های اقتصادی صلح 
با استفاده از نظریه بازی ها« انجام داده است؛ مقاله حاضر کوشیده است با بهره گیری از 
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»نظریه بازی ها« پاسخی متفاوت به این مهم ارائه دهد که چگونه همکاری اقتصادی در قالب 
سرمایه گذاری بین الملل می تواند ضمن حداکثر سازی منفعت سرمایه گذاران مانع بروز جنگ 
و توسعه صلح نیز شود. نتایج تحقیق به زبان منطق )ریاضی( اثر همکاری های اقتصادی بر 
توسعه صلح را تصدیق می کند، جایی که از طریق توسعه سرمایه گذاری بین الملل، دولت ها 
به صلح و از طرفی دیگر سرمایه گذاران به بهترین پیامد دست می یابند. لیانگ و همکاران 
با عنوان »رویکرد تئوری بازی برای مذاکره مجدد پروژه های مشارکت  )2019( مقاله ای 
عمومی و خصوصی41 در صنعت محیط زیست و حاکمیت شهری چین« انجام داده اند؛ در 
این مقاله مدل بازی چانه زنی دونفره و مدل بازی ائتالفی چندنفره هر دو برای مدل سازی 
فرآیندهای مذاکره مجدد، پیشنهادشده اند و سپس راه حل ها و پیامدهای تعادلی استخراج 
بهبود  و  تحلیل  برای  بازی  »نظریه  عنوان  با  تحقیقی   )2020( کومرال  و  کالینز  می شوند. 
مدیریت زیست محیطی در صنعت معدن« انجام داده اند؛ هدف این تحقیق آن است که با یک 
رویکرد چند معیار، پنج بازی را برای بررسی نظریه بازی برای صنعت معدن توسعه دهد. 
این مقاله بحثی در مورد چالش های ترکیب چند معیار و همچنین مسائل کلی با مدل سازی 
مشکالت مدیریت محیطی با نظریه بازی برای صنعت معدن ارائه داده است. مروزوف، مزن 
سوا و پروسکورین42 )2020( تحقیقی با عنوان »کاربرد نظریه بازی برای تصمیم گیری در 
مورد توسعه محصوالت فناوری اطالعات« انجام داده اند. در این مقاله نتایج تحقیقات مرتبط 
با مشکالت توسعه پروژه های راه اندازی در صنعت فناوری اطالعات ارائه شده است برای 
مدل سازی و آزمایش مدل های ارائه شده، الگوریتم ابتکاری با تابع بهینه سازی ارائه شده است. 
برای انجام آموزش زنجیره ای، از قابلیت پایتون با پردازش مجموعه داده های فعالیت کاربران 
استفاده می شود. تجزیه وتحلیل انجام شد و نتایجی در مورد اثربخشی رویکرد پیشنهادی به 

دست آمد.

روش شناسی

کمی  و  کیفی  روش های  از  ترکیبی  و  آمیخته  رویکرد  با  تحقیق  یک  پژوهش  این 
می باشد:

 الف- مرحله کيفی: جهت استخراج مؤلفه های مربوط به حاکمیت قانون، اعتماد عمومی و 
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مشارکت اجتماعی با استفاده از تکنیک دلفی، فرمی توسط پژوهشگر طراحی می شود و پس از 
مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصان، مؤلفه های مذکور به دست می آید که در ادامه روند آن 

تشریح می شود:

 گام اول- مرور ادبيات و استخراج معيارهای اوليه: با توجه به اینکه هدف تحقیق کیفی، جنبه 
اکتشافی داشته و چیزی فراتر از توصیف ساده داده ها مدنظر می باشد؛ لذا با استفاده از مدل مفهومی و 
ادبیات نظری پژوهش، در چارچوب این پرسش که الگوی جامع تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون 

در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی چیست؟ معیارهای موردنیاز استخراج می شود.

 گام دوم- دسته بندی مؤلفه های استخراجی و تهيه فرم اوليه مصاحبه: ابتدا با خبرگان مذاکره 
و آن ها را در جریان موضوع قرار داده و نظر آن ها را نسبت به تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون در 
جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی مورد کنکاش قرار داده و معیارهای جدیدی استخراج شد. 
پس از تحلیل مذاکره، برای دستیابی به هدف پژوهش، شاخص ها از نگاه خبرگان استخراج و نسبت 
به دسته بندی معیارهای استخراجی و مقایسه با یافته های حاصل از ادبیات نظری و تجربی پژوهش 
اقدام شد؛ درنتیجه معیارهای مشترک حذف و درنهایت معیارهای باقی مانده در دسته های موضوعی 

قرار گرفت و فرم اولیه مصاحبه به دست آمد.

گام سوم- تجزیه وتحليل داده ها و تهيه فرم نهایی مصاحبه: در این بخش پس از تهیه فرم اولیه 
به منظور یافتن میزان موافقت متخصصان با هر سؤال، ابتدا از ساده ترین روش یعنی حاصل جمع 
نمرات و میانگین آن ها استفاده شده و پس ازآن، یک بار دیگر داده ها از طریق تکنیک آنتروپی شانون34 
مورد تحلیل قرار می گیرد. تکنیک آنتروپی شانون، یکی از روش های تصمیم گیری چند 
معیاره برای محاسبه وزن معیارها می باشد. ایده اصلی این روش آن است که هر چه پراکندگی در 
مقادیر یک شاخص بیشتر باشد آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است )دانایی فرد و دیگران، 
1397: 215(. درنهایت با توجه به نتایج حاصله، فرم نهایی برای انجام مصاحبه عمیق در دو قسمت 
طراحی و آماده می شود که قسمت اول فرم مصاحبه شامل سؤال های عوامل فردی )جنسیت، سن، 

شغل، تحصیالت و سابقه کاری( و قسمت دوم فرم مصاحبه را سؤال های مصاحبه شکل می دهد.

گام چهارم- انجام مصاحبه عميق: در این مرحله از خبرگان دانشگاهی و مدیران و متخصصان 
سازمانی مصاحبه عمیق صورت گرفت به طوری که مالک مصاحبه رسیدن به اشباع نظری بوده است؛ 
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در این تحقیق در مصاحبه سیزدهم کدهای باز جدیدی استخراج نشد و محققان برای اطمینان بیشتر 
مصاحبه های 14 و 15 را انجام دادند که با توجه به کدهای تکراری، نشان از اشباع نظری در انجام 
مصاحبه بود. بر این اساس 5 مؤلفه جدید در حوزه حاکمیت قانون از قبیل رعایت صالحیت اداری، 
مشروعیت جهت تصمیم اداری، رعایت تشریفات اداری، وجود علل و موجبات قانونی تصمیم 
اداری و همسو بودن تصمیم اداری با قانون و درمجموع 43 گویه جدید شناسایی شد. همچنین برای 
اعتماد عمومی 3 مؤلفه اعتماد عمودی، اعتماد افقی و اعتماد نهادی و درمجموع 45 گویه جدید و 
برای مشارکت اجتماعی 2 مؤلفه مشارکت رسمی و مشارکت غیررسمی و درمجموع 52 گویه جدید 

شناسایی شد.

ب- مرحله کمی: پس از مصاحبه عمیق و تحصیل اطالعات مکفی در بخش کیفی، داده های 
موردنیاز گردآوری شد تا در مرحله کمی برای تهیه پرسشنامه محقق ساخته مورداستفاده قرار گیرد. 
لذا این مقاله در بخش کمی بر اساس طرح تحقیق از نوع پیمایشی و بر اساس هدف از نوع کاربردی 
است. جامعه آماری از کلیه مدیران، کارکنان و مشترکین شرکت توزیع نیروی برق غرب استان 
مازندران که یکی از سازمان های تابعه وزارت نیرو انتخاب شدند؛ به طوری که حجم جامعه آماری 
موردنظر برابر 605034 نفر می باشد. برای نمونه گیری در مرحله کمی از روش جدول تصادفی 
مختلف  طبقه های  میان  نمونه  حجم  تقسیم  برای  بدین صورت که  بهره گیری شد؛  طبقه بندی شده 
جامعه، با توجه به حجم هر طبقه از تکنیک نمونه گیری منطبق )تکنیک متناسب با حجم( استفاده 
شد و برای انتخاب افراد نمونه در هر طبقه به صورت تصادفی ساده اقدام گردید. درنتیجه با استفاده 
از فرمول کوکران برای جامعه محدود، تعداد 384 نفر برآورد گردید. در این تحقیق ابزار جمع آوری 
اطالعات پرسشنامه می باشد که با مقیاس 5 گانه لیکرت و به صورت حضوری انجام شده است. الزم 
به ذکر است که روایی مرحله کمی از طریق تحلیل عاملی تأییدی اثبات شده است و برای محاسبه 
پایایی از روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. از طرفی 
در بخش بهینه سازی ریاضی با استفاده از رهیافت نظریه بازی ها، مدل بازی که به فرم بازی های ایستا 
)نرمال استراتژیک( با اطالعات کامل می باشد، در نرم افزار MATLAB برنامه نویسی شده و تعادل 
نش آمیخته44 محاسبه می شود تا خروجی یا نتیجه بازی45 به دست آید؛ درنتیجه با استفاده از خروجی 
بازی می توان اصل حاکمیت قانون را در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی در شرکت توزیع 
نیروی برق غرب مازندران تحلیل و تبیین کرد؛ به عبارت دیگر می توان سؤال اصلی پژوهش »آیا 
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شرکت توزیع برق غرب مازندران با برقراری »حاکمیت قانون« می تواند »اعتماد عمومی و مشارکت 
اجتماعی« را بهبود دهد؟« را آزمون کرد.

شکل )1( توزیع فراوانی گروه نمونه

در تحقیق حاضر، فرم بازی به صورت بازی های ایستا )نرمال استراتژیک( با اطالعات 
کامل و به شکل محدود می باشد؛ همچنین این بازی جزء بازی های غیرهمکارانه و غیررقابتی 

)برد – برد( و غیر چانه زنی می باشد.

با توجه به توضیحات اخیر، مراحل زیر برای تجزیه وتحلیل داده های کمی در تحقیق حاضر 
صورت گرفت:

1- ابتدا بازیکنان مشخص شدند، در تحقیق حاضر بازیکنان از یک سو شرکت توزیع نیروی برق 
غرب مازندران و از سوی دیگر شهروندان )مشترکین شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران( 

می باشند.
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2- سپس استراتژی های هر بازیکن بر اساس تجزیه وتحلیل کیفی که قباًل اشاره شد، به دست 
آمد؛ استراتژی های شرکت توزیع نیروی برق برای برقراری حاکمیت قانون عبارت اند از:S 1: رعایت 
صالحیت اداری، S2: مشروعیت جهت تصمیم اداری، S3: رعایت تشریفات اداری S4: وجود علل 
و موجبات قانونی تصمیم اداری، S5: همسو بودن موضوع تصمیم اداری و استراتژی های شهروندان 
برای برقراری اعتماد عمومی،  عبارت اند از: S A: اعتماد افقی یا بین شخصی S B: اعتماد عمودی یا 
 :S D :اعتماد نهادی و استراتژی شهروندان برای مشارکت اجتماعی عبارت اند از :S C ،تعمیم یافته

مشارکت رسمی، S E: مشارکت غیر رسمی.

3- در این مرحله ماتریس ترجیحات تشکیل می شود؛ ماتریس ترجیحات برای بازی موردنظر 
 ri و rj از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری می شودِ و 

به صورت جدول )2( است؛ مقادیر مطلوبیت46
آن مطلوبیتی است که درازای انتخاب هر استراتژی برای هر بازیکن به دست می آید؛ pi و qj احتمال 

انتخاب هر استراتژی توسط هر بازیکن می باشد.

4- در این مرحله بر اساس ماتریس ترجیحات تابع مطلوبیت بازیکنان نوشته می شود.

با  نیز  بازیکن رقیب  با استراتژی آمیخته و  بازیکن اول  تابع مطلوبیت Ur هنگامی که 
استراتژی آمیخته بازی می کند به صورت زیر نوشته می شود47:
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تابع مطلوبیت Uc هنگامی که بازیکن اول با استراتژی آمیخته و بازیکن رقیب نیز با استراتژی 
آمیخته بازی می کند به صورت زیر نوشته می شود48: 

 

5- در این مرحله باید تابع بهترین جواب49 نوشته شود؛ برای تشکیل تابع بهترین جواب 
باید از تابع مطلوبیت Ur و Uc مشتق گرفته و آن را مساوی صفر قرار دهیم؛ در نتیجه تعادل 
نش به ازای مقادیر مختلف p و q به دست می آید. این تعادل نشان می دهد که بازیکن اول به 
ازای انتخاب استراتژی های آمیخته و با ترکیبی از احتماالت p و بازیکن دوم به ازای انتخاب 
استراتژی های آمیخته و با ترکیبی از احتماالت q به تعادل می رسند و مطلوبیتشان حداکثر می شود.

با توجه به مباحث مذکور سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا رویکرد نظریه بازی ها 
می تواند اجرای حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را تحلیل و تبیین کند؟ 
به عبارت دیگر آیا شرکت توزیع برق غرب مازندران با برقراری »حاکمیت قانون« می تواند »اعتماد 

عمومی و مشارکت اجتماعی« را بهبود دهد؟

شکل )2( مدل نظری تحقيق؛ محقق ساخته
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 ارزیابی روایی و پایایی: برای ارزیابی روایی پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و برای 
محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب با کمک نرم افزار PLS استفاده شد.

الف- ارزيابی روايی

اندازه گیری متغیرهای حاکمیت قانون،  تحلیل عاملی تأییدی و برازش مدل پژوهش: 
اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی

جدول )3( مقدار آماره تی، مقدار ضریب مسير و خطای استاندارد متغيرهای حاکميت قانون،
 اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی

سطح معناداریانحراف استانداردمقدار ضریبآماره تیمتغیرهای حاکمیت قانون

18,8910,7130,0380,0001رعایت تشریفات اداری

6,1200,4350,0710,0001رعایت صالحیت اداری

6,3640,4770,0750,0001مشروعیت جهت تصمیم اداری

19,0850,7080,0370,0001همسو بودن موضوع تصمیم اداری با قانون

12,9470,6550,0510,0001وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری

24,3980,7670,0310,0001اعتماد افقی

11,6440,6520,0560,0001اعتماد عمودی

11,4810,6600,0580,0001اعتماد نهادی

31,1650,8940,0290,0001مشارکت رسمی

5,1980,5640,1080,0001مشارکت غیررسمی

باشد، رابطه نشان داده شده، معنی دار است؛  بیشتر  از مقدار 1/96  آماره تی  اگر مقدار 
مشارکت  و  عمومی  اعتماد  قانون،  حاکمیت  متغیرهای  برای  می شود  دیده  که  همان طور 

اجتماعی این روابط برقرار است.
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ب- ارزيابی پايايی

جدول )4( نتایج دو معيار آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی

ضریب آلفای کرونباخمتغیرها
)Alpha>0.7(

ضریب پایایی ترکیبی
)Cr>0.7(

0,9800,982رعایت تشریفات اداری

0,9750,980رعایت صالحیت اداری

0,9860,988مشروعیت جهت تصمیم اداری

0,9840,986همسو بودن موضوع تصمیم اداری با قانون

0,9850,987وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری

0,9900,990اعتماد افقی

0,9850,987اعتماد عمودی

0,9900,991اعتماد نهادی

0,9870,988مشارکت رسمی

0,9860,987مشارکت غیررسمی

با توجه به اینکه اعداد آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی )سازگاری درونی( همگی در 
بازه مربوطه قرارگرفته اند، می توان مناسب بودن وضعیت پایایی مدل حاکمیت قانون، اعتماد 

عمومی و مشارکت اجتماعی را تأیید کرد.

يافته ها

در این بخش با استفاده از رهیافت نظریه بازی ها و محاسبه تعادل نش آمیخته، سؤال 
اصلی تحقیق آزمون شده و به تبیین اصل حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت 
اجتماعی پرداخته می شود؛ بنابراین ابتدا ماتریس ترجیحات تهیه شده است؛ ماتریس ترجیحات 
برای بازی موردنظر به صورت جدول )5( است؛ مقادیر مطلوبیت50 که در خانه های جدول نشان 
داده شده از طریق توزیع پرسشنامه بین نمونه های تحقیق جمع آوری شده است و آن مطلوبیتی است 
که درازای انتخاب هر استراتژی برای هر بازیکن به دست می آید؛ pi و qi احتمال انتخاب هر 
استراتژی توسط هر بازیکن می باشد. استراتژی های شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران برای 
برقراری حاکمیت قانون عبارت اند از:S1: رعایت صالحیت اداری، S2 : مشروعیت جهت تصمیم 
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اداری، S3: رعایت تشریفات اداری، S4: وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری، S5: همسو بودن 
 :SA :موضوع تصمیم اداری؛  استراتژی های شهروندان برای برقراری اعتماد عمومی عبارت اند از
اعتماد افقی یا بین شخصی، SB: اعتماد عمودی یا تعمیم یافته، SC: اعتماد نهادی و استراتژی شهروندان 

برای مشارکت اجتماعی عبارت اند از: SD: مشارکت رسمی، SE: مشارکت غیر رسمی.

جدول )5( ماتریس ترجيحات حاصل از توزیع پرسشنامه

q 5q 4q 3q 2q 1

SESDSCSBSA

3,53,11,43,23,3S1
P1

1,54,32,44,14,2S2
P2

4,14,34,22,41,3S3
P3

1,43,44,24,12,3S4
P4

4,22,44,12,44,1S5
P5

سؤال اصلی تحقيق: آیا شرکت توزیع برق غرب مازندران با برقراری »حاکميت قانون« 
می تواند »اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی« را بهبود دهد؟

با  نیز  بازیکن رقیب  آمیخته و  استراتژی  با  اول  بازیکن  تابع مطلوبیت Ur هنگامی که 
استراتژی آمیخته بازی می کند به صورتی نوشته می شود51:

با  نیز  با استراتژی آمیخته و بازیکن رقیب  تابع مطلوبیت Uc هنگامی که بازیکن دوم 
استراتژی آمیخته بازی می کند به صورتی نوشته می شود52:
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برای تشکیل تابع بهترین جواب53، باید از تابع مطلوبیت Ur و Uc مشتق گرفته و آن را 
مساوی صفر قرار دهیم؛ بنابراین دو دستگاه   5 معادله و 5 مجهولی به دست می آید که در 
فضای متلب کدنویسی شده و خروجی نهایی آن محاسبه می شود. مراحل مشتق گیری از 
تابع Ur در فرمول های )7( تا )11( و مراحل مشتق گیری از تابع Uc در فرمول های )16( 

نشان داده شده است.

معادالت )7( تا )11( در یک دستگاه 5 معادله و 5 مجهولی و معادالت )12( تا )16( در 
یک دستگاه 5 معادله و 5 مجهولی دیگر حل می شود؛ خروجی نهایی دو دستگاه 5 معادله و 

5 مجهولی در جدول زیر آمده است:

جدول 6- خروجی نرم افزار متلب برای آزمون سؤال یازدهم
urp5p4p3p2p1

2/86942778/02222/01111/00370/03519/0

ucq5q4q3q2q1

2/91312115/02308/00962/02885/01731/0
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بر اساس خروجی باال می توان استدالل کرد که شرکت توزیع برق غرب مازندران با 
برقراری »حاکمیت قانون« می تواند »اعتماد عمومی- مشارکت اجتماعی« را بهبود دهد؛ در 
این حالت گفته می شود که استراتژی مرکب »حاکمیت قانون« و استراتژی مرکب »اعتماد 
عمومی- مشارکت اجتماعی« تعادل نش دارند؛ این تعادل بیان می کند وقتی شرکت توزیع 
برق غرب مازندران استراتژی حاکمیت قانون را بازی می کند، مشتریان هم به طور هم زمان 
استراتژی های اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را بازی می کنند؛ به عبارت دیگر وقتی 
شرکت توزیع برق غرب مازندران حاکمیت قانون را به طور کامل رعایت می کند، مشتریان با 
احتمال 17 درصد »اعتماد افقی«، با احتمال 28 درصد »اعتماد عمودی«، با احتمال 9 درصد 
»اعتماد نهادی«، با احتمال 23 درصد »مشارکت رسمی« و با احتمال 21 درصد »مشارکت 
غیررسمی« خواهند داشت. از سوی دیگر هنگامی که مشتریان به شرکت توزیع نیروی برق 
اعتماد دارند و با این اداره مشارکت می کنند، شرکت توزیع نیروی برق با احتمال 35 درصد 
»رعایت صالحیت اداری«، با احتمال 3 درصد »مشروعیت جهت تصمیم اداری« و با احتمال 
11 درصد »رعایت تشریفات اداری« و با احتمال 22 درصد »علل و موجبات قانونی تصمیم 
اداری« و با احتمال 27 درصد »همسو بودن موضوع تصمیم اداری با قانون« را رعایت می کند. 
این شرایط »حاکمیت قانون« و »اعتماد عمومی-مشارکت اجتماعی« را به طور هم زمان بهینه و 

حداکثر کرده و بازی را به تعادل می رساند.

نتیجه گیری

این تحقیق یک تحقیق آمیخته و ترکیبی از روش های کیفی و کمی می باشد؛ مرحله 
کیفی به مفهوم پردازی و دسته بندی مؤلفه های حاکمیت قانون پرداخته است به طوری که از 
طریق تحلیل محتوی مصاحبه ها با استفاده از تکنیک دلفی 5 مؤلفه جدید برای حاکمیت 
قانون استخراج شد؛ همچنین برای اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی مؤلفه ها و گویه های 
جدیدی شناسایی شد. از این مؤلفه ها به عنوان استراتژی های بازیکنان در نظریه بازی ها استفاده 
می شود؛ برای حاکمیت قانون 5 مؤلفه جدید شامل »رعایت صالحیت اداری، مشروعیت 
جهت تصمیم اداری، رعایت تشریفات اداری، وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری 
و همسو بودن موضوع تصمیم اداری با قانون« شناسایی شد. مقایسه یافته های پژوهش با 

یافته های سایر پژوهشگران نشان دهنده همسوئی نتایج حاصل می باشد.
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در این بخش می توان به تحقیق آل محمد و همکاران در سال 1398 تحت عنوان »مبانی 
معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران« اشاره کرد به طوری که نتایج به دست آمده 
نشان داد که یکی از مظاهر اصل حاکمیت قانون، »عدم سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های 
باالتر، عدم وجود غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی« است. این نتیجه با نتیجه 
حاصل از دسته بندی اصلی این تحقیق که با توجه به توضیحات فوق »رعایت صالحیت 
اداری« است، همسو می باشد. پاگالو در سال 2021 در تحقیقی با عنوان »در مورد اصل حریم 
خصوصی با طراحی و محدودیت های آن: فناوری، اخالق و حاکمیت قانون« به مواردی 
از حاکمیت قانون اشاره دارد که شامل عدم دخالت مسئوالن اداری در کار مسئوالن اداری 
دیگر، رعایت وظایف و تکالیف اداری، عدم تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی و 
خسارات به اموال دولتی، می باشد و با مؤلفه های رعایت صالحیت اداری، در تحقیق حاضر 

همسویی دارد.

هارت ول و اوربان در سال 2020 در تحقیقی با عنوان »سوزاندن دولت قانونی: نهادهای 
حقوقی و حمایت از حاکمیت قانون« به این نتیجه رسیدند که »عدم تبعیض یا اعمال غرض 
در اجرای قوانین و مقررات و عدم وجود اخاذی و اختالس در روابط بین مسئوالن اداری 
و شهروندان« از الزمه های بسیار مهم حاکمیت قانون می باشند. همچنین رضایی و توحید 
و  الگوی حکمرانی خوب  »نسبت سنجی  عنوان  با  تحقیقی خود  در  در سال 1397  فام 
مردم ساالری دینی )با تأکید بر شاخص های حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی(« به عدم 
اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی در محیط اداری و عدم کارشکنی 
و شایعه پراکنی اشاره داشتند که با مؤلفه مشروعیت جهت تصمیم اداری در تحقیق حاضر 

همسویی دارد.

در تحقیقی دیگر که در سال 1396 توسط الیاسی با عنوان »تجلی حاکمیت الهی در 
اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« و همچنین در سال 2020 توسط آگوستینو، 
با عنوان »حاکمیت قانون و کیفیت نظارتی به عنوان محرک های کارآفرینی« صورت گرفته 
است، مشاهده می شود که نتایج آن ها با پاره ای از مفاهیم استخراجی مصاحبه و مؤلفه »رعایت 

تشریفات اداری« در این تحقیق، هم سو می باشد.

یکی دیگر از مؤلفه های شناسایی شده »وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری« 
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می باشد که زیر دسته های آن، »عدم تأخیر در ابالغ بخشنامه ها و آیین نامه های اداری و عدم 
مالمیری و  نتایج تحقیق مرکز  با  انجام وظایف محول شده« می باشد که  سهل انگاری در 
عطار در سال 1397 تحت عنوان »آسیب شناسی قانون گذاری در ایران از منظر رویه ابتکار 
قانون گذاری« و موسوی زاده مرکیه در سال 1396 تحت عنوان »در انتظار قانون گرایی: تحلیل 

متنِی نظریه حاکمیت قانون در ایران« همسویی دارد.

واعظی و مسعودی در سال 1396 در تحقیق خود با عنوان »تأملی در کارآمدی تضمین های 
حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان« به همسو بودن تصمیم اداری با قانون اشاره 

داشتند که با مؤلفه اصلی، در تحقیق حاضر سازگاری دارد.

تحقیق حاضر ضمن تأیید نتایج سایر تحقیقات مرتبط، دیدگاهی جامع و نظام مند از 
بین مهم ترین پژوهش های پیشین مرتبط، بهروزی و  ارائه داده است؛ در  قانون  حاکمیت 
همکاران )1398( به عوامل »رعایت وظایف و تکالیف اداری« اشاره کردند که در پژوهش 
حاضر این عوامل در گروه »رعایت صالحیت اداری« گنجانده شده است. در پژوهش نوتناگل 
)2020(، »مجازات و برخورد جدی با رشوه و اختالس« موردتوجه بوده است که در پژوهش 
حاضر در گروه »مشروعیت جهت تصمیم اداری« قرارگرفته اند. نتایج پژوهش آکسیونووا 
را  قانون  بر حاکمیت  مؤثر  از عوامل  اربان )2020(، مجموعه ای  و  )2016( و هارت ول 
شناسایی کردند که این عوامل عمدتاً در گروه »رعایت تشریفات اداری« مدل پژوهش هستند. 
همچنین دو مؤلفه »جلوگیری از اشتباه نظری و اشتباه عملی« در تحقیق شیراوند و همکاران 
)1398(، در گروه »وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری« گنجانده شدند. »تسریع در 
اجرای قوانین و تفسیر درست از قانون« که در مدل پور علی مقدم و همکاران )1399( به 
آن اشاره شد و عواملی که در تحقیق آچاریا )2020( و چن و یانگ )2017( وجود دارند در 
گروه »همسو بودن تصمیم اداری با قانون« قرار گرفت. »رعایت صالحیت اداری و رعایت 
تشریفات اداری« در تحقیق بلر و کاریم )2019( به عوامل و مؤلفه هایی اشاره دارند که در 
مؤلفه های اصلی مدل قرار می گیرند، درحالی که در پژوهش حاضر عالوه بر عوامل مطرح شده 
در سایر پژوهش ها، ابعاد حاکمیت قانون به طور کامل ارائه و الگویی جامع و مبتنی بر شرایط 
خاص سازمان های دولتی به ویژه شرکت توزیع برق غرب مازندران ارائه شده است. الزم به 
ذکر است که مقاله حاضر بر اساس یک چارچوب جدید بیان می کند که حاکمیت قانون 
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وقتی می تواند اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را در شرکت توزیع برق غرب مازندران 
بهبود دهد که مدیران و کارمندان اداره مذکور صالحیت های اداری خود را رعایت کرده و 
در تصمیمات اداری خود غرض ورزی و جهت گیری نداشته باشند؛ همچنین باید تشریفات 
اداری را به طور کامل رعایت کرده وتصمیات اداری را به درستی به قوانین و آیین نامه های 
اداری استناد کنند. به طوری که بر اساس سؤال اصلی پژوهش که بیان می دارد »آیا می توان 
چارچوب جدید یا الگوی جامعی از حاکمیت قانون در بخش اداری و اجرایی ارائه کرد؟« 
برای مدل پژوهش بر این اساس 5 مؤلفه جدید در حوزه حاکمیت قانون از قبیل رعایت 
صالحیت اداری، مشروعیت جهت تصمیم اداری، رعایت تشریفات اداری، وجود علل و 
موجبات قانونی تصمیم اداری و همسو بودن تصمیم اداری با قانون و درمجموع 43 گویه 

جدید شناسایی شد.

نهایتاً بر اساس نتایج پژوهش حاضر، حاکمیت قانون در زمان حاضر یکی از اولویت های 
مهم سازمان های دولتی است و شناخت و آگاهی از راهبردهای تحقق آن ضرورت دارد. 
حاکمیت قانون با توجه به دیدگاه پژوهشگران پیشین نمی تواند با نگاه تک بعدی یا عوامل 
محدود تحقق یابد و ضرورت دارد که ضمن ارتقای ابعاد حاکمیت قانون، نظام سیاسی، اداری 
و قضایی کشور بستر الزم برای اجرای اصل حاکمیت قانون را فراهم کنند. با توجه به ماهیت 
پیچیده و چندبعدی حاکمیت قانون، توجه توأمان به مجموعه عوامل شناسایی شده و عدم 
نگاه جزئی نگر ضروری است و در صورت نبود هر یک از عوامل، روند برقراری حاکمیت 
قانون به مشکل برمی خورد. برای مثال اگر تشریفات اداری رعایت شود اما صالحیت های 
اداری رعایت نشود، روند برقراری حاکمیت قانون شکست می خورد؛ بنابراین با توجه به 
اهمیت حاکمیت قانون برای سازمان های دولتی، باید الگوی ارائه شده با تمام اجزای آن با نگاه 

نظام مند مدنظر قرار گیرد.

مرحله کمی تحقیق به دنبال تحلیل و تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون در جلب اعتماد 
عمومی و مشارکت اجتماعی با استفاده از رهیافت نظریه بازی ها می باشد؛ الزم به ذکر است 
که تاکنون تحقیقی با این عنوان انجام نشده و این حاکی از نوآوری و جدید بودن تحقیق 
حاضر است؛ در این راستا سؤال اصلی تحقیق با عنوان »آیا شرکت توزیع برق غرب مازندران 
با برقراری »حاکمیت قانون« می تواند »اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی« را بهبود دهد؟« 



ی...
ماع

جت
ت ا

رک
شا

و م
ی 

وم
عم

د 
ما

اعت
ب 

جل
در 

ن 
انو

ت ق
می

اک
 ح

ل
اص

ی 
جرا

ن ا
بیی

و ت
ل 

حلی
ت

107

مورد آزمون قرار گرفت و یافته ها نشان داد که شرکت توزیع برق غرب مازندران با برقراری 
»حاکمیت قانون« می تواند »اعتماد عمومی- مشارکت اجتماعی« را بهبود دهد.

پیشنهادات

با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای زیر ارائه می شود.

- کارمندان در راستای رعایت صالحیت اداری، از اجرای دستورهای مقام های باالتر 
سرپیچی نکنند، همچنین غیبت غیرموجه نداشته باشند، مسئوالن اداری در کار مسئوالن اداری 
دیگر دخالت نکنند، وظایف و تکالیف اداری را رعایت نکنند تا حاکمیت قانون در اداره کل 
توزیع برق غرب مازندران برقرار شود و باعث جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی 

شهروندان شود.

قوانین و  اجرای  اداری، در  راستای رعایت مشروعیت جهت تصمیم  کارمندان در   -
مقررات تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری وجود نداشته باشد؛ اخاذی و اختالس 
در روابط بین مسئوالن اداری و شهروندان وجود نداشته باشد؛ هرگونه مالی که در عرف 
برق غرب  توزیع  اداره کل  در  قانون  تا حاکمیت  نشود  اخذ  تلقی می شود،  رشوه خواری 

مازندران برقرار شود و باعث جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی شهروندان شود.

- در راستای رعایت تشریفات اداری، مسئوالن اداری در انجام امور ارباب رجوع تأخیر 
نکنند، همچنین شئون شغلی یا تشریفات اداری را رعایت کنند. در خالل ساعات موظف 
اداری، محل خدمت را ترک نکنند. حجاب اسالمی، شئون و شعایر اسالمی را رعایت کنند 
تا حاکمیت قانون در اداره کل توزیع برق غرب مازندران برقرار شود و باعث جلب اعتماد 

عمومی و مشارکت اجتماعی شهروندان شود.

- برای ایجاد موجبات قانونی تصمیم اداری، مسئوالن اداری در اعالن و ابالغ بخشنامه ها و 
آیین نامه های اداری تأخیر نداشته باشند، در انجام وظایف محول شده کم کاری یا سهل انگاری 
امر  تحت  کارمندان  تخلفات  گزارش  دردادن  مدیران  و  رؤسا  سهل انگاری  عدم  نکنند. 
سهل انگاری نکنند. مسئوالن اداری اسرار و اسناد محرمانه اداری را افشا نکنند تا حاکمیت 
قانون در اداره کل توزیع برق غرب مازندران برقرار شود و باعث جلب اعتماد عمومی و 

مشارکت اجتماعی شهروندان شود.
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قوانین و  اداری  قانون، مسئوالن  با  اداری  - در راستای همسو کردن موضوع تصمیم 
مقررات اداری رعایت کنند. تخلف اداری بین روسا و معاونین دیده نشود، گزینش استخدامی 
متقاضیان به طور قانونی انجام شود، ارتقاء شغلی مدیران به طور قانونی باشد، اعطای مزایا و 
پاداش شغلی مدیران به طور قانونی باشد تا حاکمیت قانون در اداره کل توزیع برق غرب 

مازندران برقرار شود و باعث جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی شهروندان شود.

- برای تحقیقات آینده پیشنهاد می شود که »تحلیل و تبیین اجرای حاکمیت قانون شکلی 
و ماهوی در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک«، »تحلیل 
و تبیین ضمانت های اجرای حاکمیت قانون )استقالل قضایی و کنترل قضایی( در جلب 
اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی با استفاده از سیستم های خبره« و »شناسایی عوامل مؤثر 

بر ارتقای حاکمیت قانون از دیدگاه ذی نفعان داخلی و بین المللی« مدنظر قرار بگیرد.

تشکر و قدردانی

در پایان، پژوهشگران از کلیه خبرگان و متخصصان دانشگاهی، مدیران و کارمندان و 
مشترکین شرکت توزیع برق غرب مازندران که در انجام این پژوهش همکاری و مشارکت 

داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

پی نوشت

1. Mixed Nash Equilibrium
2. Gora & de Wilde
3. Osland & Peter
4. Bauer & Fatke
5. Tolbert & Mcneal
6. Pagallo
7. Hartwell & Urban
8. Raube & Reis
9. Observance of administrative competence
10. Lenaerts
11. Legitimacy for administrative decision
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12. Do not abuse authority
13. Agostino
14. Observance of administrative formalities
15. Neuwahl & Kovacs
16. Existence of legal causes and reasons for administrative decision
17. Alignment of the subject of administrative decision with the law
18. Hooghe, et al.
19. Nunkoo et al.
20. Vertical trust
21. Moore
22. Institutional trust
23. Lo. Iacono
24. Pohorila
25. Formal participation
26. Migchelbrink & Van de Walle
27. Henry et al.
28. Informal participation
29. Priestley et al.
30. Game theory
31. Gao et al.
32. Nash Equilibrium
33. Lee
34. Liang et al.
35. Osborne
36. Best Response Function
37. Axyonova
38. vukovic
39. Sevastik
40. Hartwell and Urban
41. Public-Private Partnership )PPP)
42. Morozov, Mezentseva & Proskurin
43. Entropy Shanon
44. Mixed Nash Equilibrium
45. out come
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46. utility

47.  تابع Ur در فرمول )1( برای یک ماتریس 2 بعدی نوشـته شـد؛ اکنون تابع Ur برای یک ماتریس 5 
بعدی نوشته شده است.

48. تابع Uc در فرمول )2( برای یک ماتریس 2 بعدی نوشـته شـد؛ اکنون تابع Uc برای یک ماتریس 5 
بعدی نوشته شده است.

49. Best Response Function
50. utility

51. تابع Ur بر مبنای فرمول )3( نوشته شده است.
52. تابع Uc  بر مبنای فرمول )4( نوشته شده است

53. Best Response Function
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