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  چكيده
كنـد  ها را در تـامين اهـداف يـاري مـي    هايي كه سازمانهاي نوين باشند. يكي از ابزارها براي بقا به دنبال ابزاركند كه سازماندنياي متغير امروز ايجاب مي

مزيت رقابتي پايـدار و پـيش نيـاز عملكـرد مـوثر      ش موثري در بهبود و توسعه امور سازمان ها در دستيابي به قشفافيت سازماني ن شفافيت سازماني است.
در چارچوب رويكرد كيفي و با اسـتفاده از  ابتدا . پژوهش حاضر بودهاي دولتي اين پژوهش به دنبال ارائه الگوي شفافيت سازماني در سازمان  سازمان دارد.

 كارشناسـان كنندگان بالقوه اعضاي هيئت علمـي دانشـگاه و   اركتصورت گرفته است. مش ) 2001آترايد و استرلينگ ( روش تحليل مضمون و شبكه مضامين

هـايي  مصـاحبه نظر، برفي بر مبناي اشباعگيري هدفمند و گلولهبا استفاده از شيوه نمونهمتخصصان اداري و دانشگاهي نفر از  8با در اين پژوهش  .باشندمي
 ابـزار  از اسـتفاده  بـا  مـدل  پيمايشي توصـيفي، روش  از استفاده با كيفي بخش از شده استخراج مدل ارزيابي براي نيز تحقيق كمي بخش در صورت پذيرفت.

 محـدود  دليل به بخش، اين درهاي دولتي در شهر اراك مي باشند. جامعه آماري مديران سازمانگرفت.  قرار ارزيابي مورد ليكرت طيف بر مبتني پرسشنامه

-سـازمان مضـمون   11مضـمون فراگيـر،    2قالب  الگوي شفافيت سازماني در قرار گرفت. سرشماري مورد جامعه كل گيري،نمونه به نياز عدم و جامعه بودن

نتايج به دست در مرحله ارزيابي مدل، مضامين فراگير شفافيت سازماني شامل دو مضمون سازماني و محيطي است.  ارائه گرديد.مضمون پايه  52دهنده و 
دار پايين تـر  با سطح معني t) باالتر است و آزمون 3گانه از حد وسط ميانگين جامعه (كه ميانگين شاخص هاي پنج شان داداي نتك نمونه tآمده از آزمون 

، سادگي و سهولت، صحت، قابليت كـاربردي  از جامعيتها نشان داد كه الگوي شفافيت سازماني ). بنابراين يافتهp.value=  0001/0معنادار است ( 05/0از 
هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت شفافيت سازماني از طريق عوامل سـاختاري، فرهنگـي، رفتـاري،    با توجه به يافته ي الزم برخوردار است.بودن و از نوآور

 هاي سازمان در بعد سازماني و عوامل قانوني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تكنولوزيكي در بعد محيطي برقرار و تحقـق داهداف سازماني و راهبر
  خواهد يافت.

  مضمونفساد اداري، تحليل  سازماني،شفافيت : هاي اصليهواژ 
  

  مقدمه - 1

كه  رود يها به شمار مسازمان تيريمهم مد مياز مفاه يسازمان تيشفاف
در يك فضاي باز سازماني و همكاري سالم و صادقانه مورد نياز هر 

گيرد تا موارد مورد نياز نفعي است كه با يك سازمان در تعامل قرار ميذي
طور شفاف از سازمان دريابد. شفافيت از لحاظ لغوي، به معناي  خود را به

ه در آن منظور فهميدن آنچ امكان نگاه كردن به درون يك چيز به
ها بر قابليت دسترسي به گذرد، است. مفهوم اصلي شفافيت در سازمانمي

 ت،ياز موارد مهم شفاف يكهمانطور كه بيان شد ياطالعات داللت دارد. 
تواند مردم را همواره از مسائل و  يبه اطالعات است كه م يامكان دسترس

-نظارت شيامر سبب افزا ني. اديگذار بر سرنوشت خود آگاه نما ريامور تاث

 نيشده و بد يكارگزاران بخش دولت يها ميبر رفتارها و تصم يممرد يها

از  ن،يمسئول يشود و اعمال قانون يصورت فرصت ارتكاب فساد محدود م
به طور مطلوب انجام خواهد شد. با وجود آنكه در كشور  زين يفيلحاظ ك

حوزه  نيو مقررات ا نيكم پرداخته شده است و قوان تيما به موضوع شفاف
مورد غفلت واقع  انيمجر ياز سو زين زانيم نيدارد، اما هم ييهايكاست

 برقراري براي گرفته صورت اقدامات و مصوب قوانين . ]8[شده است
 و رتبه آن، گواه و نبوده بخش نتيجه چندان تاكنون شفافيت سازماني

 به است؛ اخير ساليان طي فساد ادراك شاخص در ايران نامطلوب جايگاه
 كشور، 180 بين شاخص اين در ايران جايگاه 2019 سال كه اي گونه
 در شده ادراك فساد زياد ميزان از كه است بوده 26 آن امتياز و 146
پژوهش حاضر به دنبال طراحي از اين رو،  ].1[ كند مي حكايت ايران

  است.1الگوي شفافيت سازماني
Nassermirsepassi@yahoo.com*  
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 وخصوصاً ملي هاينظرسنجي و هاي تحقيقاتآمار و اطالعات و نتايج يافته

 آن از حاكي بانك جهاني و المللبين شفافيت سازمان از جمله الملليبين

داشتن  به رغم اسالمي كشورهاي از بسياري همانند ايران كشور كه است
 و رتبه از فساد يزمينه در اخالقي و ارزشي اسالمي، تعاليم و هاآموزه
 انجام ضرورت نشان دهنده امر اين ]17[برخوردار نيست مناسبي جايگاه

 شكاف كاهش فساد و با مبارزه براي كالن هايگذاريسياست و اقدامات

سال  در فساد از عاري جامعه است. تبيين مطلوب وضع و موجود وضع بين
 قوانين از برخي و چشم انداز سند مقامات، ترينعالي تأكيد مورد هاي اخير

با توجه به نقش كليدي شفافيت در مقابله بوده است.  كشورمان مصوبات و
هاي صورت گرفته در زمينه شفافيت سازماني به با فساد اداري، پژوهش

بعد سازماني و محيطي  در راهاي شفافيت سازماني ندرت ابعاد و مولفه
و اغلب آنها در سازمان هاي صنعتي و  مورد مطالعه و بررسي قرار دادند

حول محور بازار، اقتصاد و تجارت و اساسا با تمركز بر ابعاد شفافيت مالي 
  الگوي آن است تا به ارائه بر حاضر پژوهش لذا .بوده است

براي برقراي  را هاييراهكار طريق اين به و شفافيت سازماني بپردازد
 در موجود دانش به و داده ارائه شفافيت سازماني در مقابله با فساد اداري

 دانش به افزودن با اي مطالعه چنين انجام است بيافزايد. طبيعي زمينه اين

 را مفيدي هاي رهيافت تواند مي مورد نظر متغيرهاي ي زمينه در موجود

 در نوع ايمطالعه چنين كه دهد قرار نمونه مورد مطالعه مديران اختيار در

  .باشد مي سابقه كم و جديد خود

  ادبيات و پيشينه نظري پژوهش - 2

  شفافيت سازماني2-1
 خود به را بسياري توجه انديشمندان امروزه كه است موضوعاتي از شفافيت

 (transparentem)التين  واژه از برگرفته شفافيت است. واژه كرده جلب
شفافيت از لحاظ لغوي، به معناي امكان نگاه كردن به درون  باشد. مي

 اعتقاد بهگذرد، است. منظور فهميدن آنچه در آن مي يك چيز به
 داللت اطالعات به دسترسي قابليت بر شفافيت مفهوم نارين، و ليندستد
 به بتوانند آن برون و درون افراد كه است شفاف سازماني سازمان دارد. يك

 سازمان، آن و فرايندهاي اقدامات دربارة نظراتشان به دادن شكل منظور

از  سازماني شفافيت اصلي آورند. ايدة دست به را مورد نيازشان اطالعات
 براي اصيل دست در ابزارهاي از يكي و گرفته نشأت وكيل - اصيل نظري

  . ]22[است وكيل كنترل
شناسد.  مي باز را شفافيت نوع سه خود، شناسي ) درگونه1999بالكين ( 
 كه باشد داشته وجود است ممكن شفافيت نوع ها سهسازمان در وي نظر از

. 3پاسخگويي شفافيت و 2مشاركتي شفافيت ،1اطالعاتي شفافيت :از عبارتند
 بدنبال. هستند متفاوت يكديگر با شده ياد انواع از كدام هر وي عقيده به

 ايجاد، منظور به كه داشت اظهار ) چنين2006راولينز ( بالكين، هاييافته

 شفافيت نوع سه هر حضور سازمان، ذينفعان اعتماد افزايش سطح و حفظ

                                                            
1. Informational Transparency  
2. Participatory Transparency 
3. Accountability Transparency  

 معرفي مفهومي را شفافيت وي اساس اين بر و است ضروري هاسازمان در

  :دارد بر در را مهم عنصر سه كه كرد
  باشند. مفيد و ضروري درست، كه اطالعاتي - 
 دارند. نياز آنها به كه اطالعاتي تشخيص در ذينفعان فعاالنه مشاركت - 

 در سازمان هايمشيخط و هافعاليت از حقيقي و صحيح هايگزارش- 

  .]25[به ذينفعان  پاسخگويي جهت
 بر اصلي عامل چهار كه شد متوجه خود، تكميلي مطالعات در راولينز

 ضروري، از: اطالعات عبارتند كه اثرگذار هستند سازماني شفافيت

  و شفافيت). صداقت ضد( ٤كاريپنهان و پاسخگويي مشاركت،
 ذينفعانشان نياز مورد اطالعات بايد شفاف هاي سازمان ضروري: اطالعات

 تصميماتي بتوانند ذينفعان تا دهند قرار آنها اختيار را در )بيروني و دروني(

 بايد شفاف هاي سازمان كه معني است بدان امر نمايند. اين اتخاذ آگاهانه

 به شدن هستند، افشاء قابل قانوني، نظر از كه را سازماني اطالعات تمامي

 اين به توجه است اهميت داراي بين اين در آنچه. برسانند عموم اطالع

 شفافيت معني به زيادي ازاطالعات ميزان افشاء همواره كه است نكته

 به زياد، منجر اطالعات دادن قرار دسترس در اغلب كه نيست. چرا بيشتر

 پي در را ذينفعان كمتر اعتماد و گشته شده افشاء اطالعات كمتر درك

  . داشت خواهد
 كه اطالعاتي نمودن مشخص در كه شود خواسته بايد ذينفعان از مشاركت:

 فقط شفافيت گفت توان نمايند. مي مشاركت با سازمان دارند، نياز آنها به

 فعاالنه مشاركت بلكه اطالعات نيست دادن قرار دسترس در معني به

 دانش، ازملزومات ايجاد نتيجتاً و اطالعات توزيع و كسب جهت در ذينفعان

 . است سازماني شفافيت

است.  پاسخگويي نيازمند شفافيت دانيم مي كه طور همان پاسخگويي:
 تصميمات و هافعاليت قبال در در برابر ذينفعانشان، شفاف هايسازمان

 گفتار، و رفتار برابر پاسخگويي در كه رسدمي نظر هستند. به پاسخگو خود

كنند،  بيشترتفكر خود عملكرد و تصميمات درباره كه داردمي وا را افراد
  . سازند توجيه خوبي به را مذكور موارد بتوانند رود مي انتظار آنها از كه چرا

 افشاء يا و اطالعات از خاصي بخش تسهيم معناي به اختفا: و كاريپنهان

 باشد. اينمي است، نياز آنها به كه هاييزمان  فقط در اطالعات نمودن

 در آن ميزان بودن كه باال است عاملي مذكور عناصر خالف بر فاكتور

 راولينز است. نهايتاً سازمان پايين شفافيت ميزان دهنده نشان سازمان،

 به توان مي هاسازمان در موجود شفافيت گيرياندازه براي كه داشت عنوان

 از كدام هر گيرياندازه براي وي منظور نمود. بدين تكيه اين چهارعنصر

 اين توان مي كه دانست، ضروري را خاص بررسي عناصري مذكور، ابعاد

  كرد: بنديدسته ذيل صورت به را عناصر
 داشتن، صحت بودن، مرتبط از عبارتند بررسي مورد عناصراطالعات:  بعد

   اطالعات بودن تأييد مورد متعبر بودن، بودن، كامل
 ارائه بازخور، دريافت از عبارتند بررسي مورد عناصرمشاركت:  بعد

  اطالعات به دستيابي در و سهولت به جزء جزء و تفصيلي اطالعات

                                                            
4. Secrecy 
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 پوشش ميزان از است عبارت بررسي مورد عنصرپاسخگويي:  بعد

 مسائل و ها جنبه تمام شده، افشاء آيا اطالعات(شده  تسهيم اطالعات

  .)گيرد؟ مي بر در را سازماني
 تالش ميزان از عبارتند بررسي مورد عناصركاري: پنهان و اختفا بعد

سازمان.  در صداقت ميزان و اطالعات نگاه داشتن مخفي براي سازمان
   فراهم ذينفعان براي را امكان اين آنها، بندي جمع و فوق موارد تحليل

 را نظرشان مورد سازمان شفافيت اثربخش، اي شيوه بتوانند به تا سازدمي

   .]٢۵[ نمايند مشخص
  پيشينه تجربي پژوهش 2-2

) در پژوهشي با 1397ديهيم پور، ميانداري، نجاري و عابدي جعفري (
  در بنياد داده رويكرد با سازماني شفافيت افزايش مدل عنوان طراحي

 و محوري باز، كدگذاري فرايند طي ها طريق مصاحبه دولتي از هايسازمان
سازمان در سازماني شفافيت حوزه در بنياد داده نظريه به ايجاد انتخابي،

  شامل اين پژوهش در شده طراحي پرداخت. مدل وآموزشي دولتي هاي
 و ايواسطه اي،زمينه علي، شرايط راهبردها، و موانع مؤثر، هايومؤلفه ابعاد

 نشان را راهبردها و پيامدها كه پديده محوري، است دهنده عناصرتشكيل

) در 1397فر (راد و رضايي. عالوه بر اين، صحرايي، بابكي]3[دهدمي 
را  سازماني شفافيت بر بازدارنده عامل11 و موثر عامل 23 پژوهش خود

دسته تقسيم شدند: عوامل  چهار به خبرگان توسط كه دادند نشان
. علوي، ]5[سازماني، عوامل مديريتي، عوامل فردي و عوامل فراسازماني

  دادند ) در پژوهش خود نشان1397بيگي (خاني و نجففقيهي، موسي
 زماني بازه در را فساد بوروكراسي، كيفيت بهبود و برقراري دموكراسي

و  نفتي درآمدهاي كاهش دولت، اندازه ولي كاهش داده، كاهش مطالعه
  بر مدت، اين طي در توسعه انساني، افزايش و قانون حاكميت افزايش
يزدي و نيازآذري كاشف، تقوايي .]6[است نبوده مؤثر اداري فساد كاهش

) در پژوهش خود نشان دادند كه شفافيت سازماني داراي چهار 1397(
بعد مديريتي، مالي، ساختاري و فناورانه است و ميان شفافيت سازماني و 

. ]7[دار وجود داردتوانمندسازي مديران و ابعاد آنها رابطه مثبت معني
) در پژوهش خود نشان دادند استفاده از 1397رهنورد و مومن كاشاني (

العات و برقراي هاي اجتماعي مي تواند در دسترسي به اطظرفيت شبكه
 ) در پژوهش خود نشان1395همچنين جعفري ( ].4شفافيت موثر باشد[

 دارد، دولت معناداري تأثير اداري سالمت بر الكترونيك كه دولت داد

 بر سازماني معناداري دارد، شفافيت تأثير سازماني شفافيت بر الكترونيك

 سازماني شفافيت واسطه اي نقش و دارد معناداري تأثير اداري سالمت

-مي مورد تأييد سازماني سالمت و الكترونيك دولت رابطه اجراي ميان

  .]2[باشد
 و صداقت كه ) در پژوهش خود معتقدند2019( 1همكاراناسالم و 

 مديريت ضروري هايشرط پيش از دولتي مقامات و كاركنان شايستگي

 عوامل مؤثرترين از آنها اخالق و شخصيت و اتكاست قابل و دولتي كارآمد

همچنين معتقدند  .شود مي محسوب هاسازمان اداري سالمت ميزان در
 كيفيت بر شدت به بوروكرات ها خدمت جبران و ترفيع جذب، نحوه

                                                            
1. Islam and et al  

) در 2018( 2هلند، كروس، پرونچر و سلتزر .]18[است مؤثر آنها عملكرد
پژوهش گزارش كردند كه شفافيت سازماني با پيامدهاي مثبتي چون 

  . ]16[اعتماد، پيشرفت، اعتبار و پاسخگويي معتبر همراه است
هاي اجراي سياستنشان دادند  پژوهش ) در2017( 3ديمنت و توساتو

و بروكراسي و ديگر نظارتي مؤثر، قوانين مناسب، شفافيت سياسي 
كالرك،  .]15[اقدامات مؤثر ضد فساد مي تواند به كاهش فساد كمك كند

در پژوهش خود نشان دادند عناصر اصلي  )2015( 4آدرون و پندلتون
 و صحيح روز، به كامل، اطالعات به عبارتند از: دسترسي شفافيت سازماني

باهر و  .]13[نتايج به دسترسي و گيريتصميم در افراد عمومي مشاركت
 را دولت قانونمندي و ) در پژوهش خود قانونگذاري2012نسيتروسي (

 .]10[كردند مطرح اداري فساد در كاهش كننده تعيين و مهم عاملي
) در پژوهش خود نشان دادند 2010( 5همچنين برتوت، جاگر و گريمز

هاي اجتماعي مي توسعه دولت الكترونيك و استفاده از ظرفيت شبكه
توانند در برقراري شفافيت سازماني و مبارزه با فساد نقش مهمي را ايفا 

) در پژهش خود 2009( 6. پاثك، نز، رحمان، اسميت و آگرول]11[كنند
تواند شفافيت بيشتري را با هدف كاهش دولت الكترونيكي مينشان دادند 

) نيز در پژوهش خود 2008( 7و ساندن بالمگرن .]23[فساد ايجاد كند
نشان دادند آكاهي از قوانين و مقررات و حقوق شهروندي نقس بسزايي 

) در پژوهش خود نشان 2008( 8. كوهلمن]12[در برقراي شفافيت دارد
داد كه سظح سواد و تحصيالت و حقوق و دستمزد كاركنان در كاهش 

در پژوهش  )2008همچنين راولينز ( .]20[فساد اداري تاثيرگذار است
 كه اثرگذار هستند سازماني شفافيت بر اصلي عامل خود نشان داد چهار

 ضد(كاري پنهان و پاسخگويي مشاركت، ضروري، از: اطالعات عبارتند

) در پژوهشي تحت 2006. ليندستد و نارين ( ]25[و شفافيت) صداقت
  عنوان شفافيت عليه فساد نشان دادند كه آزادي بيان، مطبوعات و 

. ]22[ها در برقراي شفافيت و مقابله با فساد مهم و تاثيرگذارندرسانه
هاي اخالقي و ايجاد اعتماد در ) نشان داد ترويج ارزش2005آرمسترانگ (

. ]9[سازمان در برقراري شفافيت و سالمت سازماني تاثير بسزايي دارند
) در پژوهش خود نشان داد تناسب بين اختيار و 2004پوالناي (

ليت، امنيت شغلي و عدالت در استخدام مي تواند به ارتقاء سالمت مسئو
) در 1999( 9هانسون و عالوه بر اين كريگر .]24[اداري كمك كند

هاي اخالقي در سالمت سازماني هش خود نشان دادند كه ترويج ارزشپژو
) در پژوهش خود 1997( 10استپن هارست و النگست. ]19[موثر است

نشان دادند كه نظام سالمت ملي شامل هشت ركن اصلي است. آنها 
معتقدند است اگر اين اركان را مردم پايش كنند و دچار ضعف نشوند 
نظام سالمت ملي شكل خواهد گرفت. اين اركان شامل: اراده سياسي، 

ئيه، اصالحات اداري، نهادهاي نظارتي، مجلس، آگاهي عمومي، قوه قضا
                                                            
2. Holland, Krause, Provencher and Seltzer  
3. Dimant and Tosato  
4. Clark, Ardron and Pendleton 
5. Bertot, Jaeger and Grimes  
6. Pathak, Naz, Rahman, Smith, and Agarwal  
7. Blomgren and Sunden  
8. Kuhlmann  
9. Kriger and Hanson  
10. Stapenhurst and Langseth 
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ها و بخش خصوصي است. همچنين آنها معتقدند اركان نظام رسانه
هايي هستند كه ايجاد توسعه پايدار، حاكميت سالمت ملي همانند ستون

  ]. 26[قانون و كيفيت زندگي به آنها بستگي دارد 
ها به شفافيت سازماني با بررسي ادبيات مي توان دريافت اكثر پژوهش

سازماني داشته اند و عوامل محيطي را مورد بررسي اغلب نگاهي درون 
قرار نداده اند كه به دليل شكاف تحقيقاتي موجود در پژوهش حاضر بدان 

حوزه هاي موجود در ده است. از سوي ديگر، اكثر پژوهشپرداخته ش
شناسي، در قالب رويكردهاي كمي انجام شفافيت سازماني به لحاظ روش

هاي كيفي، مشهود است كه پژوهش حاضر اند و جاي خالي پژوهششده
با رويكرد تركيبي (كيفي و كمي)، به سهم افزايي در ادبيات موجود 

ها به خصوص پرداخته است. نوآوري اين پژوهش نسبت به ساير پژهش
) طراحي الگوي شفافيت سازماني 1397پژوهش ديهيم پور و همكاران (

ه اين موارد؛ در پژوهش با روش پژوهشي متفاوت است. بنابراين با توج
  حاضر به دنبال ارائه الگويي دقيق و جامع از شفافيت سازماني هستيم. 

  روش شناسي پژوهش - 3

پژوهش حاضر در چارچوب رويكرد كيفي و روش تحليل مضمون و شبكه 
طح ) در سه س2001( 1استرلينگ - مضامين با استفاده از رويكرد آترايد
دهنده و مضامين پايه صورت گرفته مضامين فراگير، مضامين سازمان

كنندگان بالقوه اعضاي هئيت علمي دانشگاه بودند كه با است. مشاركت
هاي دولتي در ارتباط و داراي سوابق پژوهشي همچون تاليف سازمان

كتاب يا مقاله مرتبط با موضوع شفافيت سازماني و سالمت اداري بودند و 
در سازمان كار سابقه سال 15 حداقل داراي كه خبره كارشناسانهمچنين 

 در و بوده برخوردار باالتر و ارشد كارشناسي تحصيالت از و دولتي هاي

 8. پس از انجام باشندمي وظيفه مشغول انجام مديريتي هاي پست
برفي، پژوهشگران گيري هدفمند و گلولهمصاحبه با استفاده از شيوه نمونه

اند؛ بدين معنا رسيدهبه اين نتيجه رسيدند كه كدها به حد اشباع نظري 
ده جديدي يافت نشد. پيش از انجام ها تكراري شده و داكه پاسخ
ها جهت رعايت مسائل اخالقي در ارتباط با ضبط مصاحبه كسب مصاحبه

  اجازه گرديد و همچنين اين اطمينان داده شد كه اسامي 
شوندگان مطرح نخواهد شد و محرمانه باقي خواهد ماند. به طور بهمصاح

ميانگين انجام هر مصاحبه حدود يك ساعت به طول انجاميد. سواالت 
  مطرح شده در مصاحبه به شرح زير بودند: 

  كه شوند مي موجب مؤثري عوامل چه در بعد سازماني، .1
 يابند؟ شفافيت سازماني ارتقاء

كه شفافيت  شوند مي موجب مؤثري عوامل چه در بعد محيطي، .2
 يابد؟ سازماني ارتقاء

هايي شفافيت سازماني در سازمان هاي دولتي با چه محدوديت .3
 اند؟مواجه

  الگوي شفافيت سازماني چگونه است؟ .4

                                                            
1. Attride-Stirlin   

 توافق روش و بازآزمايي پايايي روش از هامصاحبه پايايي سنجش براي
 سه آزمون، باز پايايي محاسبه براي. است شده استفاده موضوعي درون

 باز پايايي اوليه، كدگذاري از پس هفته دو فاصله با و شد انتخاب مصاحبه
 60 از چون كه آمد دست به درصد 84 شده، انجام هايمصاحبه آزمون
 براي همچنين .شودمي تأييد هامصاحبه پايايي است، بيشتر درصد

 دانشجوي يك از موضوعي، درون توافق روش به مصاحبه پايايي محاسبه
 مصاحبه سه همكار، پژوهشگر عنوان به كه شد درخواست دكتري مقطع

 اين در موضوعي درون توافق روش به هامصاحبه پايايي. كند كدگذاري را
 60 از بيشتر پايايي ميزان اينكه به توجه با و بود درصد 81 با برابر تحقيق
 كرد ادعا توان مي و شود مي تأييد كدگذاري اعتماد قابليت است، درصد

   .]21[ است مطلوب ها مصاحبه تحليل پايايي ميزان كه
 2لينكلن و گوبا معيار چهار از هايافته اعتبارسنجي براي حاضر پژوهش در
 و پذيرياطمينان پذيري،تعميم اعتبارپذيري، شامل ،)1985(

 از نيز، اعتبارپذيري ارزيابي براي. ]14[ است شده استفاده تأييدپذيري،
 هاييافته و نتايج كه ايگونه به است؛ شده استفاده اعضا بازخور روش

 و هايافته صحت آنها و گرفت قرار كنندگانمشاركت اختيار در پژوهش
 شرح به پژوهشگران پذيري، تعميم ارزيابي براي. كردند تأييد را تفسيرها
 متن از اينمونه و پرداخته هايافته تفسير تا گيرينمونه از پژوهش فرايند

 بتواند خواننده كه نحوي به كردند، ارائه مصاديقي عنوان به را هامصاحبه
 از پذيرياطمينان بررسي براي همچنين. كند ارزيابي را آن پذيريانتقال
 حوزه اساتيد از تن چند نظارت تحت ها داده تحليل و آوريجمع نتايج،

   نتايج، تأييدپذيري ارزيابي براي نهايت در و گرفت انجام مديريت
 به ايشان توسط و شد داده قرار مذكور اساتيد اختيار در پژوهش هاييافته
  .رسيد تأييد

                                                            
2. Guba and Lincoln  
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  كنندگان پژوهشهاي مشاركتويژگي ):1(جدول

  مدرك/رشته تحصيلي  خدمتسابقه سمت سازمان  شوندهمصاحبه
I01 رئيس اداره ارزيابي استان مركزياداره كل آموزش و پرورش

 عملكرد
  دكتري حقوق عمومي  25

I02 كارشناسي ارشد/ حسابداري  18 داديار انتظامي اداره كل امور مالياتي استان مركزي  
I03 ارشد/ مديريت دولتيكارشناسي  30 مدير كل استانداري استان مركزي  
I04 توسعه مديريت ومعاون ريزي استان مركزيسازمان مديريت و برنامه

 سرمايه انساني
  ارشد/ علوم اقتصاديكارشناسي  25

I05  دكتري حقوق عمومي  25 دانشيار دانشگاه پيام نور  
I06 دكتري مديريت دولتي  22 دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي  
I07 دكتري حقوق  24 دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي  
I08 مديريت دولتيدكتري   25 دانشيار دانشگاه پيام نور  

  

  8كدهاي مستخرج از مصاحبه شماره  ):2(جدول 

 شونده هشتمهاي مصاحبهتحليل داده
مضمون
 فراگير

مضمون مضامين پايه دهندهمضمون سازمان
 فراگير

  مضامين پايه  دهندهمضمون سازمان

 
  
  
  
  
  
  
  

  سازماني

  قانون مداري راهبردسازمان
  
  
  
  
  
  
  
  

  محيطي

  تقويت دموكراسي سياسي
  اصالح نظام جبران خدمات كاركنان اقتصادي تناسب اختيار با مسئوليت  ساختاري
  تقويت سازمان هاي مردم نهاد سياسي آموزش ضمن خدمت  رفتاري

  آزادي بيان، رسانه و مطبوعات سياسي دسترسي به اطالعات راهبردسازمان
  كاهش حجم دولت اقتصادي تعهد سازماني  رفتاري

  توسعه دولت الكترونيك تكنولوژيكي نظارت و كنترل سازماني راهبردسازمان
  تقويت احزاب سياسي شايسته ساالري راهبردسازمان
  وجدان كاري فرهنگي عدالت در استخدام راهبردسازمان
  پايبندي به ارزش هاي ديني فرهنگي اهداف سازماني واقع گرا اهداف سازمان
  آگاهي عمومي اجتماعي سنجش پذيري اهداف اهداف سازمان

  كاهش تورم اقتصادي ايجاد اعتماد  رفتاري
  تقويت نظارت همگاني اجتماعي پاسخگويي راهبردسازمان
  استفاده از ظرفيت شبكه هاي اجتماعي تكنولوژيكي مشاركت ذينفعان راهبردسازمان

   رضايت شغلي  رفتاري

   سازمانيزنيسوت راهبردسازمان

   تمركز زدايي راهبردسازمان

 شونده هشتمهاي مصاحبهبرخي نقل قول
 هاي ايجاد فساد را مهيا كند كه سالمت اداري را تهديد مي كند و مسلما شفافيت سازماني نيز مسئوليت بدون اختيار و اختيار بدون مسئوليت مي تواند زمينه

 خواهد شد. منجر به شفافيت سازماني  اختيار با مسئوليتموضوعيتي نخواهد داشت. پس تناسب 

 عاتي نيست به نظرم دسترسي به اطالعات از شروط اوليه ايجاد شفافيت در هر سازمان است. البته اين دسترسي به اطالعات به مفهوم دسترسي به هر اطال
  بلكه منظور اطالعاتي كه انتشار آن لطمه اي به سازمان نزد.

  در اقتصاد مواجه است ص اينكه جامعه ما با تورم شديدي از داليل اصلي بروز فساد پايين بودن ميزان حقوق كاركنان  دولت است به خصوبه نظرم يكي
 ساز صدمه به سالمت نظام اداري شوند كه قطعا در اين شرايط مخالفت با شفافيت امري طبيعي است.اين عوامل مي توانند زمينه

  گامي جدي در جهت برقراي شفافيت سازماني است. توسعه دولت الكترونيك يعني ايجاد و توسعه پورتال ها، سايت ها، شبكه ها، توسعه دولت الكترونيك
  سامانه هاي مختلف.
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اي صورت گرفت و درخالل آن ها، طي فرآيندي چندمرحلهتحليل داده
 )نمونه(هايي كه از طريق به كارگيري ابزارهاي جمع آوري درجامعه داده

بندي و در نهايت پردازش اند، خالصه، كدبندي، دستهآماري فراهم آمده
ا فراهم هها و برقراري ارتباط بين دادهديد تا زمينه انجام  انواع تحليلگر

اي كده MAXQDAگيري از نرم افزار آماري آيد. در اين بخش با بهره
بندي و توصيف گرديدند و در نهايت الگوي شفافيت بدست آمده طبقه

  سازماني به شكل زير طراحي شد.

 

  الگوي شفافيت سازماني  ):1(شكل 

  
 كيفـي  بخش از شده استخراج مدل ارزيابي براي نيز تحقيق كمي بخش در

 بر مبتني پرسشنامه ابزار از استفاده با مدل پيمايشي توصيفي، از استفاده با

 ارزيابي براي تحقيق بخش كمي گرفت. ابزار قرار ارزيابي مورد ليكرت طيف

سـهولت، صـحت،    و جامعيـت، سـادگي   بعـد  پـنج  در گويه 15 شامل مدل
 روايـي  تـر دقيـق  سنجش باشد. برايمي نوآوري نهايت در بودن و كاربردي

 مـديريت  گـروه  از اسـاتيد  نفـر  چنـد  اختيـار  در پرسشـنامه  ايـن  ابـزار، 

 جامعـه  عضـو  كارشناسـان  و خبرگـان  چنـين  هم و اراك شهر هايدانشگاه

 سـئواالت  بـودن  روشن و شفافيت ميزان از و گرفت قرار كمي آماري بخش

 خـوبي  روايـي  از پرسشنامه شده نظرات ارائه به توجه با كه شد نظرخواهي

 كمي تحقيـق  بخش ابزار پايايي محاسبه براي اين بر است. عالوه برخوردار

 بـين  پرسشـنامه  ايـن  آماري جامعه ميان در پرسشنامه نهايي توزيع از قبل

 بـا  سـپس  و شـد  توزيـع  پـايلوت  عنـوان  بـه  نمونه آماري اعضاي از نفر 30

 ايـن  محاسبه گرديـد. ميـزان   آن كرونباخ آلفاي SPSS نرمافزار از استفاده

   اطمينـان  بـا  كـه  آمـد  دسـت  بـه  809/0 مـذكور  پرسشنامه براي شاخص
قابـل   روايـي  و پايايي از كمي بخش در استفاده مورد ابزار كه گفت توانمي

اي اسـتفاده  تك نمونه tبراي ارزيابي مدل از آزمون  .است برخوردار قبولي
  هـاي دولتـي در شـهر اراك    شده اسـت. جامعـه آمـاري مـديران سـازمان     

هـاي  هـا، شـركت  هـا، بيمـه  ها در شش طبقه بانـك اين سازمانباشند. مي
هـاي نظـارتي و   هـا و مراكـز دولتـي و دسـتگاه    كل، دانشـگاه دولتي، ادارت
 و جامعـه  بـودن  محـدود  دليل به كمي، بخش دربندي شد. قضاوتي دسته

تعـداد    قـرار گرفـت.   سرشـماري  مـورد  جامعه كل گيري،نمونه به نياز عدم
پرسشنامه عودت داده شد و در نهايت  140پرسشنامه توزيع گرديد،  160
  .پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت 113

.  
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  ضريب آلفاي كرونباخ  ):3(جدول 

  آلفاي كرونباخ تعداد سوال متغير
  844/0 4 جامعيت

  769/0 3 سادگي و سهولت
  705/0 3 صحت

  757/0 3 كاربردي بودن
  933/0 2 نوآوري

  809/0 15 كل سواالت
  

  يافته هاي پژوهش - 4

دهنده و مضامين پايه شفافيت سازماني مضامين فراگير، مضامين سازمان
مضمون پايه  52مضمون سازمان دهنده و  11مضمون فراگير، 2در قالب 

  شناسايي و ارائه شد كه در ادامه به تشريح آنها مي پردازيم.
ها، الگوي شفافيت اساس نتايج حاصل از مباني نظري و مصاحبهبر

  سازماني در قالب دو مضمون فراگير سازماني و محيطي سازماندهي شد.
  مضمون فراگير سازماني 4-1

مضمون  5مضمون فراگير سازماني مشتمل بر نتايج نشان داد كه 
، اهداف 3، رفتاري2، فرهنگي1ساختاريدهنده است كه عبارتند از: سازمان
  .5هاي سازماندو راهبر 4سازمان

  دهنده ساختاريسازمان مضمون 1-1- 4
ها نشان داد كه مضمون نتايج تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه

مضمون پايه است كه عبارتند از:  3دهنده ساختاري مشتمل بر سازمان
زدايي گيري و مقرراتزدايي در تصميمتناسب اختيار با مسئوليت، تمركز

هاي نند. برخي از نقل قولتوانند شفافيت سازماني را تقويت ككه مي
  شوندگان كه مويد اين قضيه است در ذيل آمده اند:مصاحبه

  تواند اختيار و اختيار بدون مسئوليت ميمسئوليت بدون "
  هاي ايجاد فساد را مهيا كند كه سالمت اداري را تهديد زمينه
كند و مسلما شفافيت سازماني نيز موضوعيتي نخواهد داشت. مي

پس تناسب اختيار با مسئوليت منجر به شفافيت سازماني خواهد 
  ". )I08شد (

تواند الزم در آنها ميات و عدم شفافيت تعدد قوانين و مقرر"
تواند اقدامي مهم در زدايي ميساز فساد اداري شود. مقرراتزمينه

  جهت شفافيت سازماني باشد كه سالمت اداري را هم تضمين 
  ".)I02كند (مي

  دهنده فرهنگيمضمون سازمان1-2- 4
ها نشان داد كه مضمون تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه نتايج

مضمون پايه است كه عبارتند از:  4دهنده فرهنگي مشتمل بر سازمان
                                                            
1. Structural 
2. Cultural 
3. Behavioral 
4. Organization goals 
5. Organization strategies 

هاي اخالقي، تقويت فرهنگ نقد و نقدپذيري، تقويت فرهنگ ترويج ارزش
جويي كه مي توانند شفافيت سازماني خودكنترلي و تقويت فرهنگ صرفه
شوندگان كه مويد اين هاي مصاحبهرا تقويت كنند. برخي از نقل قول

  آمده اند: قضيه است در ذيل
به نظرم ايثار، صداقت، امانت داري و ... كه تحت عنوان ارزش "

را فراهم  سازماني شفافيتمطرح مي شوند مي توانند موجبات 
  ".)I05كنند (

به نظرم همه چيز را نبايد از طريق قانون حل كرد، خودداري از "
برخي اقدامات كه مي تواند زمينه ايجاد فساد را مهيا كند و در 
نهايت به اعتبار و سالمت سازمان لطمه بزند، مهم است كه البته 

  ".)I05به عنوان يك شاخص فرهنگي نيازمند توجه است (
  دهنده رفتاريمضمون سازمان 4-1-3

ها نشان داد كه مضمون تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه نتايج
مضمون پايه است كه عبارتند از:  5دهنده ساختاري مشتمل بر سازمان

اي از طريق آموزش، تعهد سازماني، رضايت هاي حرفهتوسعه مهارت
شغلي، ايجاد اعتماد و احساس تعلق كه مي توانند شفافيت سازماني را 

شوندگان كه مويد اين قضيه هاي مصاحبهتقويت كنند. برخي از نقل قول
  اند: است در ذيل آمده

شنايي با آموزش هاي الزم حين خدمت به كاركنان جهت آ"
زم، جرايم هاي ايجاد فساد و پيشگيري القوانين و مقررات، زمينه
اثر گذار باشد  يشفافيت سازمان برتواند تخلف و فساد اداري مي

)I01(."  
سازماني هاي شغلي مانند رضايت شغلي و تعهد رشبه نظرم نگ"

ها بايد براي فساد اداري جلوگيري كنند. سازمانتوانند از بروز مي
هاي شغلي ارتقاء سالمت اداري خود به نگرش ايجاد شفافيت و

  ".)I03بسيار توجه كنند (
  دهنده اهداف سازمانيمضمون سازمان 4-1-4

ها نشان داد كه مضمون نتايج تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه
مضمون پايه است كه عبارتند  3دهنده اهداف سازمان مشتمل بر سازمان

گرايانه پذيري اهداف، انتخاب اهداف واقعزمانبندي مشخص، سنجش از:
هاي كه مي توانند شفافيت سازماني را تقويت كنند. برخي از نقل قول

  شوندگان كه مويد اين قضيه است در ذيل آمده اند:مصاحبه
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كامال مشخص به نظرم اهداف سازماني بايد به لحاظ بعد زماني "
باشند چرا كه مالك عمل خواهند بود و به عنوان يكي از 

  ".)I07هاي مهم شفافيت سازماني مطرح است (شاخص
افيت سازماني بسيار مهم است انتخاب اهداف كمي در بحث شف"

تواند به عنواني شاخصي از عملكرد مطلوب هر سازمان و مي
  ".)I07مدنظر قرار گيرد (

مبتني بر واقعيت و از شفافيت الزم برخوردار  انتخاب اهداف بايد"
باشد. شفافيت سازماني با اهدافي آرمان گرايانه شدني نيست 

)I04(."  
  دهنده راهبردهاي سازمانمضمون سازمان 4-1-5

ها نشان داد كه مضمون نتايج تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه
مضمون پايه است كه  13هاي سازمان مشتمل بر ددهنده راهبرسازمان

مداري، دسترسي به اطالعات، پاسخگويي، مشاركت قانونعبارتند از: 
هاي ارتباطي و اطالعاتي، كاري، استفاده از فناوريذينفعان، عدم پنهان

ساالري، عدالت در استخدام، تقويت نظارت و كنترل سازماني، شايسته
هاي انجام كار، انضباط اداري و آيندها و روشزني سازماني، اصالح فرسوت

مالي و خالقيت و نوآوري كه مي توانند شفافيت سازماني را تقويت كنند. 
شوندگان كه مويد اين قضيه است در ذيل هاي مصاحبهبرخي از نقل قول

  آمده اند:
تبعيت از قانون و اصالح و بازنگري در قوانين از عوامل مهم "

جلوگيري از فساد اداري است. قطعا شفافيت سالمت اداري و 
سازماني با اصالح قوانين و تبعت از قانون تقويت خواهد شد 

)I06(."  
ورود افراد سالم و شايسته و واگذاري مناصب مديريتي به چنين "

افرادي هم مي تواند سالمت نظام اداري را تضمين كند و هم 
رساند. البته پيش بروز فساد را در نظام اداري به حداقل ممكن ب

زمينه چنين اقداماتي شفافيت الزم در جذب، استخدام و ارتقاء 
  ".)I03چنين افرادي است (

بازي و تبعيض در استخدام منجر به اعمال نظر سليقه اي، پارتي"
شود. هاي دولتي ميعدالتي در استخدام در سازمانايجاد بي

تا هر فردي هاي استخدام بايد تا حد ممكن شفاف باشند رويه
  ".)I03دليل رد يا استخدام خود را به صورت كامال شفاف بداند (

  مضمون فراگير محيطي 4-2
  مضمون  6نتايج نشان داد كه مضمون فراگير محيطي مشتمل بر 

، 3، اقتصادي2، سياسي1قانوني دهنده است كه عبارتند از: سازمان
  .6و تكنولوژيكي 5، اجتماعي4فرهنگي

  دهنده قانونيسازمانمضمون 2-1- 4

                                                            
1. Legal 
2. Political 
3. Economic 
4. Cultural 
5. Social 
6. Technological 

ها نشان داد كه مضمون نتايج تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه
مضمون پايه است كه عبارتند از:  3دهنده قانوني مشتمل بر سازمان

حمايت از افشا كنندگان، اصالح قوانين و مقررات و برخورد قاطع و بدون 
برخي از نقل را تقويت كنند. عيض كه مي توانند شفافيت سازماني تب

  اند:شوندگان كه مويد اين قضيه است در ذيل آمدههاي مصاحبهقول
در حوزه شفافيت سازماني، سالمت اداري و به خصوص مبارزه با "

فساد، قوانين و مقررات بسياري داريم كه بعضا يا قوانيني موازي 
هستند يا در تقابل با يكديگر، اينها بايد اصالح و حذف شوند 

)I06(."  
مبارزه با فساد بايد قاطعانه و بدون تبعيض باشد تا آثار آن در "

سالمت نظام اداري متجلي گردد. برخورد گزينشي در موضوع 
  ".)I07فساد، راهكار مناسبي نيست (

  دهنده سياسيمضمون سازمان2-2- 4
ها نشان داد كه مضمون نتايج تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه

 مضمون پايه است كه عبارتند از: 6مشتمل بر دهنده سياسي سازمان
تقويت دموكراسي، تقويت اراده سياسي در مبارزه با فساد، پاسخگويي 

هاي مردم نهاد، آزادي بيان، سياسي، تقويت و حمايت از سازمان
ها و تقويت احزاب كه مي توانند شفافيت سازماني را مطبوعات و رسانه

شوندگان كه مويد اين قضيه مصاحبه هايتقويت كنند. برخي از نقل قول
  اند:است در ذيل آمده

هاي نظارتي در بحث لحاظ قوانين و  مقررات و دستگاه ما به"
مبارزه با فساد كاستي نداريم به نظرم مشكل در نبود اراده 
سياسي در پيشگيري و مبارزه با فساد است كه به تبع نبود 

  ".)I05واهد داشت (شفافيت و عدم سالمت اداري را به دنبال خ
آزادي بيان، مطبوعات و رسانه در چارچوب قانون قطعا يكي از "

اركان اصلي برقراري شفافيت سازماني و ارتقاء سالمت نظام 
هاي الزم نيز صورت است. بايد به لحاظ قانوني حمايت اداري

ها هستند پذيرد چرا خط مقدم مبارزه با فساد مطبوعات و رسانه
)I04(."  

  دهنده اقتصاديمضمون سازمان2-3- 4
ها نشان داد كه مضمون نتايج تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه

مضمون پايه است كه عبارتند از:  4دهنده اقتصادي مشتمل بر سازمان
كوچك كردن دولت، كاهش انحصارات دولتي، اصالح نظام جبران خدمات 

را تقويت كنند. توانند شفافيت سازماني كاركنان و كاهش تورم كه مي
شوندگان كه مويد اين قضيه است در ذيل هاي مصاحبهبرخي از نقل قول

  اند:آمده
به نظرم با اين حجم دولت صحبت از شفافيت سازماني و "

سالمت نظام اداري شبيه به طنز است. اگر به دنبال برقراري 
سپاري فعاليت ها الغر شفافيت هستيم دولت بايد از طريق برون

نحصارات دولتي به ميزان قابل توجه كاسته شود و دولت شود، ا
  ".)I03به رسالت هدايت خود در جامعه بپردازد (
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يكي از داليل اصلي بروز فساد پايين بودن ميزان حقوق "
كاركنان دولت است به خصوص اينكه جامعه ما با تورم شديدي 
 در اقتصاد مواجه است اين عوامل مي توانند زمينه ساز صدمه به
سالمت نظام اداري شوند كه قطعا در اين شرايط مخالفت با 

  ".)I08شفافيت امري طبيعي است (
  دهنده فرهنگيمضمون سازمان2-4- 4

ها نشان داد كه مضمون نتايج تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه
مضمون پايه است كه عبارتند از:  3دهنده فرهنگي مشتمل بر سازمان

ديني، ترويج فرهنگ وظيفه شناسي و وجدان پايبندي به ارزش هاي 
كاري و تقويت سواد رسانه اي كه مي توانند شفافيت سازماني را تقويت 

شوندگان كه مويد اين قضيه است در هاي مصاحبهكنند. برخي از نقل قول
  اند:ذيل آمده

با توجه به اينكه نظام ارزش حاكم بر كشور اسالم است و "
المال دارد، به دي بسياري بر حفظ بيتهاي ديني ما تاكيآموزه

ها در سالمت اداري و مبارزه همان ميزان كه پايبندي به ارزش
تواند آسيب زا ها ميبا فساد موثر است عدم پايبندي به ارزش

  ".)I02باشد (
ن وظيفه شناسي و وجدان جامعه ما از فرهنگ ضعيف كار، فقدا"

به اتالف منابع يا  هاي فراواني ديده است كه منجركاري آسيب
  ".)I08زمينه ساز بروز فساد شده است (

هاي اجتماعي در ها، مطبوعات و شبكهبا توجه به نقش رسانه"
اي و ها و مبارزه با فساد، تقويت سواد رسانهشفافيت سازمان

هاي الزم در اين زمينه در جامعه نقش مهمي در سالمت آموزش
  ".)I07كند (نظام اداري ايفا مي

  دهنده اجتماعيمضمون سازمان 2-5- 4
ها نشان داد كه مضمون نتايج تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه

 مضمون پايه است كه عبارتند از: 4دهنده اجتماعي مشتمل بر سازمان
سطح سواد و تحصيالت، آگاهي از قوانين و مقررات و حقوق شهروندي، 

توانند با فساد كه مي كت عموم در مبارزهتقويت نظارت همگاني و مشار
شوندگان هاي مصاحبهشفافيت سازماني را تقويت كنند. برخي از نقل قول

  اند:كه مويد اين قضيه است در ذيل آمده
هاي و تحصيالت دانشگاهي يكي از مولفهبه نظرم ميزان سواد "

مهم اجتماعي در مبارزه با فساد است كه موجب ارتقاء سالمت 
شود. شرايط كنوني جامعه ما از اين نظر  در تمامي حوزه هاي مي

  ".)I03ظرفيت خوبي دارد (
بسياري از تخلفات و فساد اداري ريشه در عدم آگاهي عمومي "

دارد. بنابراين به نظرم آگاهي عموم مردم از حق و حقوق 
شهروندي و قوانين و مقررات مي تواند از بروز تخلف و فساد 

رتقاء سالمت اداري باشد جلوگيري كند و گامي موثر در جهت ا
)I05(."  

  تقويت نظارت و مشاركت عموم جامعه از طريق احزاب، "
هاي هاي مردم نهاد، ارتباط مستقيم مردم با دستگاهسازمان

م قانوني هاي الزهاي مختلف و حمايتنظارتي و  از طريق سامانه
تواند به برقراري شفافيت، ارتقاء سالمت اداري و مقابله با مي

  ".)I02فساد كمك كند (
  دهنده تكنولوژيكيمضمون سازمان2-6- 4

ها نشان داد كه مضمون نتايج تحليل مباني پژوهش و متن مصاحبه
 مضمون پايه است كه عبارتند از: 3دهنده تكنولوژيكي مشتمل بر سازمان

توسعه دولت الكترونيك، استفاده از ظرفيت شبكه هاي اجتماعي و 
دسترسي به اينترنت كه مي توانند شفافيت سازماني را تقويت كنند. 

شوندگان كه مويد اين قضيه است در ذيل هاي مصاحبهبرخي از نقل قول
  اند:آمده

توسعه دولت الكترونيك گامي جدي در جهت برقراي شفافيت "
المت نظام اداري است. توسعه دولت الكترونيك سازماني و س

هاي ها، سامانهها، شبكهها، سايتعه پورتاليعني ايجاد و توس
  ".)I08مختلف (

اعي در زندگي امروز هاي اجتمبا توجه نقش انكارناپذير شبكه"
ها از ظرفيت بااليي براي برقراي شفافيت و مبارزه با ما، اين شبكه

   ".)I04فساد دارا هستند (
  گسترش سطح دسترسي به اينترنت و افزايش سرعت آن "

تواند در افزايش سطح آگاهي عموم جامعه از حقوق خود و به مي
  ".)I03تبع آن جلوگيري از بروز فساد جلوگيري كند (

  آمار از استفاده با مدل، ارزيابي منظور به تحقيق اين در همچنين
  و پرسشنامه ابزار از گيريبهره و با ميداني پيمايشي بر مبتني استنباطي

  شاخص پنج اساس بر مدل نفري، 113 آماريي جامعه در آن توزيع
  عدم درستي، و عدم صحت سهولت، و سادگي عدم مانعيت، و جامعيت
 tنتايج به دست آمده از آزمون شد.  ارزيابي نوآوري عدم و بودن كاربردي

  ) نشان مي دهد كه ميانگين 2تك نمونه اي در جدول شماره (
) باالتر است و 3ميانگين جامعه ( شاخص هاي پنج گانه از حد وسط

  معنادار است  05/0با سطح معني دار پايين تر از  tآزمون 
)0001/0  =p.value بنابراين نتيجه مي گيريم كه الگوي شفافيت  .(

اربردي سازماني از جامعيت و مانعيت، سادگي و سهولت، صحت، قابليت ك
  بودن و از نوآوري الزم برخوردار است.
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  گانههاي پنجنهايي تحقيق بر اساس شاخصجهت بررسي اعتبار مدل  نمونه تك تي آزمون):4(جدول 

شاخص هاي ارزيابي مدل
  نهايي تحقيق

انحراف ميانگين تعداد
 معيار

Tاختالف ميانگين  دار سطح معني  درجه آزادي  

  33/1  0001/0  112 81/32 430/0 33/4 113  جامعيت
  15/1  0001/0 112    82/35 342/0 15/4 113  سادگي و سهولت

  49/1  0001/0 112   43/67 236/0 49/4 113  صحت
  94/0  0001/0 112   18/24 413/0 94/3 113  كاربردي بودن

  48/1  0001/0 112   18/32 488/0 48/4 113  نوآوري

  گيري نتيجه - 3

هدف از اين پژوهش طراحي الگوي شفافيت سازماني بود. در اين راستا 
دهنده و مضامين پايه جهت شناسايي مضامين فراگير، مضامين سازمان

هايي صورت هاي پيشين بررسي و مصاحبهپژوهششفافيت سازماني 
مضمون  2الگوي شفافيت سازماني داراي پذيرفت. طبق نتايج پژوهش، 

  مضمون پايه مي باشد. 52دهنده و مضمون سازمان 11فراگير، 
مضامين فراگير شامل سازماني و محيطي مي باشد. مضمون فراگير 

دهنده ساختاري، فرهنگي، رفتاري، مضمون سازمان 5سازماني داراي 
فراگير محيطي هاي سازمان مي باشد و مضمون دراهبر اهداف سازمان و

دهنده قانوني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، سازمانمضمون  6نيز داراي 
اجتماعي و تكنولوژيكي مي باشد. شناسايي اين مضامين نشان مي دهد 
شفافيت سازماني با توجه به عوامل سازماني و محيطي كه بر سازمان 

هد يافت. در مضمون فراگير محيطي و گذار هستند تحقق خواتاثير
كنندگان، اصالح دهنده قانوني از طريق حمايت از افشامضمون سازمان

توان شفافيت قوانين و مقررات و برخورد قاطع و بدون تبعيض مي
  سازماني را برقرار نمود. مضمون اصالح قوانين و مقررات با مضمون 

باشد. در مضمون فراگير معنا ميهم ]15[و  ]10[مداري در مطالعه قانون
دهنده سياسي از طريق تقويت دموكراسي، محيطي و مضمون سازمان

تقويت اراده سياسي در مبارزه با فساد، پاسخگويي سياسي، تقويت و 
حمايت از سازمان هاي مردم نهاد، آزادي بيان، مطبوعات و رسانه و 

ود. مضامين تقويت توان شفافيت سازماني را برقرار نمتقويت احزاب مي
اراده سياسي و آزادي بيان با مضامين اراده سياسي در مبارزه با فساد در 

مشابه است. در مضمون فراگير محيطي و  ]15[ و ]22و [ ]26[مطالعه 
دهنده اقتصادي از طريق كوچك كردن دولت، كاهش مضمون سازمان

  تورم انحصارات دولتي، اصالح نظام جبران خدمات كاركنان و كاهش 
توان شفافيت سازماني را برقرار نمود. مضمون اصالح نظام جبران مي

 ] 3[خدمات با مضمون سطح حقوق و دستمزد كاركنان در مطالعات 
مشابه است و همچنين مضامين كاهش انحصارات دولتي و كاهش حجم 
دولت با مضامين كوچك كردن دولت و حذف انحصارات دولتي در مطالعه 

  مشابه است. در مضمون فراگير محيطي و مضمون  ]15[
دهنده فرهنگي از طريق پايبندي به ارزش هاي ديني، ترويج سازمان

توان اي ميكاري و تقويت سواد رسانهفرهنگ وظيفه شناسي و وجدان
هاي ديني با شفافيت سازماني را برقرار نمود. مضمون پايبندي به ارزش

  باشد. در مضمون فراگير معنا ميمه ]15[مضمون مذهب در مطالعه 

  
دهنده اجتماعي از طريق سطح سواد و محيطي و مضمون سازمان

تحصيالت، آگاهي از قوانين و مقررات و حقوق شهروندي، تقويت نظارت 
توان شفافيت سازماني را همگاني و مشاركت عمومي در مبارزه با فساد مي

برقرار نمود. مضمون آگاهي از مقررات و حقوق شهروندي با مضمون 
باشد. در مضمون فراگير معنا ميهم ]26[آگاهي عمومي در مطالعه 
دهنده تكنولوژيكي از طريق توسعه دولت محيطي و مضمون سازمان

اينترنت هاي اجتماعي و دسترسي به لكترونيك، استفاده از ظرفيت شبكها
توان شفافيت سازماني را برقرار نمود. مضمون توسعه دولت الكترونيك مي

و ] 15[ ] و11[ ] و23[با مضمون توسعه دولت الكترونيك در مطالعات 
  مشابه است.  ]21[

دهنده ساختاري از طريق در مضمون فراگير سازماني و مضمون سازمان
  گيري و تصميمتناسب بين اختيار و مسئوليت، تمركززدايي در 

توان شفافيت سازماني را برقرار نمود. مضمون تناسب زدايي ميمقررات
 ]24[اختيار با مسئوليت با مضمون تناسب اختيار با مسئوليت در مطالعه 

و همچنين مضمون تمركززدايي با مضمون كاهش تمركز در مشابه است 
و مضمون باشد. در مضمون فراگير سازماني معنا ميهم ]15[مطالعه 
هاي اخالقي، ترويج فرهنگ دهنده فرهنگي از طريق ترويج ارزشسازمان

جويي نقد و نقدپذيري، تقويت فرهنگ خودكنترلي و تقويت فرهنگ صرفه
هاي اخالقي توان شفافيت سازماني را برقرار نمود. مضمون ترويج ارزشمي

مشابه است. در مضمون فراگير  ]18[هاي اخالقي در با مضمون ارزش
ها از دهنده رفتاري از طريق توسعه مهارتسازماني و مضمون سازمان
شغلي و امنيت شغلي و ايجاد سازماني، رضايتطريق آموزش، افزايش تعهد

توان شفافيت سازماني را برقرار نمود. مضمون ايجاد اعتماد با اعتماد مي
مشابه است. در مضمون  ]16و [ ]9[مضمون ايجاد اعتماد در مطالعات 
دهنده اهداف سازماني از طريق ترسيم فراگير سازماني و مضمون سازمان

بندي پذيري و شفاف بودن اهداف و زمانگرايانه، سنجشاهداف واقع
را برقرار نمود. در مضمون فراگير توان شفافيت سازماني مشخص مي

  اني از طريق دهنده راهبردهاي سازمسازماني و مضمون سازمان
مداري، دسترسي به اطالعات، پاسخگويي، مشاركت ذينفعان، عدم قانون
ساالري، هاي ارتباطي و اطالعاتي، شايستهكاري، استفاده از فناوريپنهان

زني سازماني، عدالت در استخدام، تقويت نظارت و كنترل سازماني، سوت
توان ي و مالي مياطالح فرآيندها و روش هاي انجام كار و انضباط ادار

شفافيت سازماني را برقرار نمود. مضامين دسترسي به اطالعات، 
كاري با مضامين دسترسي به پاسخگويي، مشاركت ذينفعان و عدم پنهان
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كاري در مطالعات اطالعات، پاسخگويي، مشاركت ذينفعان و عدم پنهان
در ساالري و عدالت مشابه است همچنين مضمون شايسته ]25[و  ]13[

ساالري و عدالت در استخدام در مطالعه استخدام با مضامين شايسته
  باشد. معنا ميهم ]18[

هاي بنابراين با توجه به نتايج، شفافيت سازماني از طريق ويژگي
ساختاري، فرهنگي، رفتاري، اهداف سازمان و راهبرهاي سازمان در بعد 

هنگي، اجتماعي و هاي قانوني، سياسي، اقتصادي، فرسازماني و ويژگي
تكنولوژيكي در بعد محيطي برقرار و تحقق خواهد يافت. در اين راستا 

  پيشنهادات ذيل ارائه مي گردد:
زني و ايجاد ضمانت حقوق و قضايي قانون سوت استفاده از ظرقيت -

تصويب و كنندگان، الزم جهت اجراي موثر آن و حمايت از افشا
جهت جلوگيري از تبعيض اعالم مجازات مفسيدن به صورت شفاف 

 در اعمال قانون.

كوچك كردن حجم دولت و كاهش انحصارات دولتي از طريق  -
سازي، ها، ادغام نهادهاي موازي و خصوصيسپاري فعاليتبرون

قانون اساسي،  44تقويت و توسعه بخش خصوصي مطابق اصل 
قانون  64قانون برنامه ششم توسعه و ماده  28اصالح بند پ ماده 

مديريت خدمات كشور و ارتقاء سيستم رفاهي و حقوقي كاركنان 
 زندگي شرافتمندانه.جهت تامين حداقل امكانات براي يك 

تا  10د جمعيت بين درص 96طبق گزارش سازمان سواد آموزي،  -
سال با سواد هستند كه گرايش به افزايش كيفي سطح سواد  49

 هاي متولي آموزش قرار گيرد.بايد در دستور كار نهاد

سازي ظرفيت رسانه ملي به ايجاد نهضتي فراگير در ارتقاء فعال  -
قوانين و مقررات و حقوق  سطح آگاهي عموم جامعه نسبت به

 شهروندي.

گانه جهت مشاركت عامه هاي مختلف در قواي سهايجاد سامانه  -
بند مردم در تدوين لوايح و طرح ها و همچنين استفاده از ظرفيت 

 55و ماده  سازمان بازرسي كل كشورقانون تشكيل  11الف ماده 
دريافت  مربوطه، جهت تقويت نظارت همگاني و نامه اجراييآيين

  .هاي مردميگزارش
و به روزرساني و كارامد ساختن  ICTهاي توسعه زير ساخت -

 ها و تكنولوژي روز در نظام اداري.گيري از ابزارساختار و بهره

هاي مختلف در زير نظام هاي مديريت منابع انساني، ايجاد سامانه  -
هاي نظام مالي و مناقصات و مزايدات، استفاده از ظرفيت شبكه

  و مزايدات.  ها و اعالم نتايج مناقصاتاجتماعي جهت درج اطالعيه

با توجه تعدد قوانين و موازي بودن آنها پيشنهاد شود قوانيني كه  -
به صورت پراكنده و تك مفهومي هستند در هم ادغام و به صورت 

  واحد در آمده شوند.
ها سازماني با رويكرد ها و ارزشتشريح شفاف چشم انداز، ماموريت -

 جوبانه. مشاركت

هاي و ابالغ قانون توسط دستگاهاعمال نظارت كافي پس از تصويب  -
اي جهت درج نظارتي و برخورد الزم با متخلفين و ايجاد سامانه

 ازمان ها به تفكيك به صورت شفاف.كليه قوانين و عملكرد س

ها سازي جريان اطالعات مالي و اداري از طريق ايجاد سامانهشفاف -
در  مرتبط با اطالعات دقيق، بروز و ساده جهت مشاركت ذينفعان

 ان و دسترس عموم به اطالعات الزم.امور سازم

  سنجي، شناسي، شايستهشفاف نمودن فرآيندهاي شايسته -
گماري در نظام مديريت منابع انساني گزيني و شايستهشايسته

  جهت برقراي عدالت در استخدام و ارتقاء و برقراي اصل 
 ساالري.شايسته

دستگاه هاي امنيتي انتخاب نيروي حراست هر سازمان توسط  -
بدون وابستگي استخدامي با آن سازمان و استقالل عمل و راي 

 .هاي مالي و بررسي هاي اداريالزم در ورود به حسابرسي

هاي بديع در راستاي برقراي شفافيت سازماني و حمايت از ايده -
 مبارزه با فساد و اجرايي نمودن آن در سازمان.
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