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 يهانظارت شيسبب افزاشفافیت  فقدان شفافیت سازماني است. ايران، در اداري سالمت تهديدكننده عوامل از يكي
شود و يصورت فرصت ارتكاب فساد محدود منيشده و بد يكارگزاران بخش دولت يهامیبر رفتارها و تصم يممرد

دلیل اهمیت و نقشي كه شفافیت از اين رو به طور مطلوب انجام خواهد شد.به زین يفیاز لحاظ ك ن،یمسئول ياعمال قانون
ارتقاء سالمت اداري و پیشگیري از فساد دارد، اين پژوهش به دنبال ارائه الگوي شفافیت سازماني در جهت سازماني در 

هاي دولتي بود. پژوهش حاضر در چارچوب رويكرد كیفي و با استفاده از روش تحلیل سالمت نظام اداري در سازمان
عضاي هیئت علمي دانشگاه بودند كه با كنندگان بالقوه امضمون و شبكه مضامین صورت گرفته است. مشاركت

لیف كتاب يا مقاله مرتبط با موضوع شفافیت سازماني أهاي دولتي در ارتباط و داراي سوابق پژوهشي همچون تسازمان
 از و دولتي هايدر سازمان كار سابقه سال 15 حداقل داراي كه خبره كارشناسانو سالمت اداري بودند و همچنین 

در اين  .باشندمي وظیفه مشغول انجام مديريتي هايپست در و بوده برخوردار باالتر و ارشد كارشناسي تحصیالت
برفي بر مبناي اشباع گیري هدفمند و گلولهبا استفاده از شیوه نمونهمتخصصان اداري و دانشگاهي نفر از  8با پژوهش 

مضمون فراگیر،  2الگوي شفافیت سازماني در جهت سالمت نظام اداري در قالب  هايي صورت پذيرفت.مصاحبهنظر، 
مضامین فراگیر شفافیت سازماني در جهت سالمت نظام ارائه گرديد.  ،مضمون پايه 52دهنده و مضمون سازمان 11

سازماني  دهندهاداري شامل دو مضمون سازماني و محیطي است. همچنین مضامین پايه مربوط به مضمون سازمان
شامل: ساختاري، فرهنگي، رفتاري، اهداف سازمان و راهبردهاي سازمان است و مضامین پايه مربوط به مضمون 

هاي دهنده محیطي شامل: حقوقي، سیاسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تكنولوژيكي است. با توجه به يافتهسازمان
وان به عنوان الگوي شفافیت سازماني در جهت سالمت نظام اداري، تها ميتوان نتیجه گرفت كه از اين يافتهپژوهش مي

 برداري شود.بهره

 سابقه مقاله

 06/08/1399تاریخ دریافت: 

 12/10/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه  1

 و مطلوب اداری نظام كه است بديهی است. مديريت و اداری نظام ای،جامعه هر در توسعه مبانی از يكی

 هر اداری نظام كه چرا باشد؛ توسعه هایبرنامه اهداف تحقق كنندهتسهیل و ساززمینه تواندمی كارآمد

 برای ابزاری و شده تعیین پیش از اهداف به نیل برای هافعالیت تمامی كنندهتنظیم سیستم كشوری

 از مندیبهره بدون كهنحویبه (؛15 ص :1391 ؛)رهنورد شودمی محسوب توسعه هایبرنامه سازیپیاده

 1اداری سالمت ارتقای برای تالش مستلزم مسئله اين و است ناممكن توسعه به دستیابی سالم، اداری نظام

 هایدستگاه و اداری هاینظام گسترش و جوامع رشد با كه است مباحثی از يكی اداری سالمت است.

  است. شده مطرح رسانخدمات

 باالی روحیه محیط، شرايط با انطباق كه پايدار نسبتاً صازخصاي است ایمجموعه اداری نظام سالمت

 اداری نظام سالمت كلی طوربه دارد. همراهبه را و... عمل سرعت مشكالت، حل برای كفايت كار، نیروی

 از تركیبی سالمت، مشیخط .(72 ص :1394 ؛خلیلی و نوری) دارد تأكید اثربخش كار انجام برآيند بر

 انجام خاطی كاركنان خصوص در را اقداماتی بايد سازمان طرفی از كند.می ايجاب را پیشگیری و سركوب

 )ايمانی )پیشگیری( شود نامناسب اقدامات برای آنان شدنوسوسه مانع بايد ديگر، طرف از و )سركوب( دهد

 و جايگاه آن، در كه سازمان در فعالیتی هر ،كندمی عنوان (2015) 2واينايان (.251 ص :1398 ؛همكاران و

 و است 3فساد مستعد باشد، مرتبط غیره و شخصی منفعت مسئولیت، اختیار، قدرت، با فرد شغلی شرايط

 فساد با مبارزه یهاحل راه نيترقیدق از یكي ،4تیشفاف رو، اين از .شودمی محسوب حساس فعالیت نوعی

 لحاظ مورد شتریب یمدارقانون و شود تر كم یادار یخطاها شودمی باعث و است یادار یافتهي سازمان

 محكم ریمس تواندمی جهینت در كه است یعموم و یمردم نظارت چهيدر همان تیشفاف واقع، در .ردیگ قرار

 و خطا زانیم و كند ريپذامكان را منكر« از ینه و معروف به »امر یعني ،یاساس قانون هشتم اصل وعموض

 .(1 ص :1396 همكاران؛ و )صالحی دينما گوشزد نیمسئول به را یعلن اشتباه

 از یسازمان تیشفاف است. سازمانی شفافیت فقدان ايران، در اداری سالمت تهديدكننده عوامل از يكی

 صادقانه و سالم همكاری و سازمانی باز فضای يک در كه رودیم شمار به هاسازمان تيريمد مهم میمفاه

 
1. Administrative Integrity 

2. Vinayan 

3. Corruption 

4. Transparency 
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 طور به را خود نیاز مورد موارد تا گیردمی قرار تعامل در سازمان يک با كه است نفعیذی هر نیاز مورد

 منظور به چیز يک درون به كردن نگاه امكان معنای به لغوی، لحاظ از شفافیت دريابد. سازمان از شفاف

 اطالعات به دسترسی قابلیت بر هاسازمان در شفافیت اصلی مفهوم است. گذرد،می آن در آنچه فهمیدن

 تواندمی كه است اطالعات به یدسترس امكان ت،یشفاف مهم موارد از یكي شد بیان كه همانطور دارد. داللت

 یهانظارت شيافزا سبب امر نيا .دينما آگاه خود سرنوشت برتأثیرگذار  امور و مسائل از همواره را مردم

 محدود فساد ارتكاب فرصت صورتنيبد و شده یدولت بخش كارگزاران هایتصمیم و رفتارها بر یممرد

 در آنكه وجود با شد. خواهد انجام مطلوب طور به زین یفیك لحاظ از ن،یمسئول یقانون اعمال و شودمی

 اما دارد، يیهایكاست حوزه نيا مقررات و نیقوان و است شده پرداخته كم تیشفاف موضوع به ما كشور

 .(1 ص :1396 همكاران؛ و )صالحی است شده واقع غفلت مورد انيمجر یسو از زین زانیم نیهم

 ایگسترده وظايف و هاتمسئولی ها،تدول ،است آنان ازجمله نیز ايران كشور كه توسعه حال در كشورهای در

 امروزی تعبیر به و است صنعتی كشورهای از ترهگسترد مراتب هب دولت هایتفعالی دامنه و دارند برعهده

 بیشتر رواج اصلی دلیل دو سیاسی، نظام در موجود هایتتفاو با همراه امر اين است. زياد بسیار دولت حجم

 .(104 ص :1384؛پور )قلی است رشد روبه كشورهای در اداری سالمت از گرفتن فاصله و اداری فساد

 اداری مقررات و اصول رعايت با اداری نظام يعنی است. اداری سالمت موضوع اداری فساد مقابل نقطه

 سازمانی وریبهره به نیل برای و خوبی به را خود وظايف شده، طراحی قبل از اداری نظم به توجه با و حاكم

 نظام كه طوری هب بوده مختلف جوامع ديرينه آرزوهای و هاهخواست از يكی اداری سالمت نمايد.می اجرا

 اثربخشی از فراتر وضعی به اداری سالمت باشد. شهروندان عموم به خدمت عادالنه توزيع ابزار يک اداری

 .(71 ص :1394 ؛خلیلی و )نوری دارد اشاره سازمان مدت كوتاه

 هاآن جمله از كه است شده تدوين اداری سالمت ارتقای زمینه در متعددی قوانین اخیر، سالیان طول در

 كالهبرداری و اختالس ارتشاء مرتكبان مجازات تشديد قانون ،1362 مصوب تعزيرات قانون به توانمی

 اداری تخلفات به رسیدگی قانون ،1371 مصوب مصلح نیروهای جرائم مجازات قانون ،1367 مصوب

 پیشگیری نامهآيین ،1375 مصوب (بازدارنده هایمجازات و )تعزيرات اسالمی مجازات قانون ،1372 مصوب

 مبارزه برای متحد ملل سازمان كنوانسیون پذيرش تصويب 1385 اجرايی هایدستگاه در رشوه با مبارزه و

 اين، بر عالوه .كرد اشاره 1390 مصوب فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای قانون و 1387 فساد با

 است، شده ابالغ رهبری معظم مقام توسط 1394 سال در كه توسعه ششم برنامه كلی هایسیاست 39 بند
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 اداری نظام كلی هایسیاست همچنین .كندمی تأكید فساد با مبارزه و اقتصادی و اداری سالمت ارتقای بر

 24 ،18 ،13 بندهای كه است بند 26 حاوی است، شده ابالغ رهبری معظم مقام توسط 1389 سال در كه

 برای گرفته صورت اقدامات و مصوبه قوانین .دارد اشاره اداری نظام سالمت ارتقای و شفافیت ضرورت به

 تا جايگاه و رتبه آن، گواه و نبوده بخش نتیجه چندان تاكنون اداری فساد با مبارزه و اداری سالمت ارتقای

 در ايران جايگاه 2018 سال كه ایگونهبه است؛ اخیر سالیان طی 1فساد ادراک شاخص در ايران مطلوب

 ايران در شده ادراک فساد زياد میزان از كه است بوده 28 آن امتیاز و 138 كشور، 180 بین شاخص اين

  (.2019 ؛2المللبین شفافیت سازمان) كندمی حكايت

 توسعه در مؤثر و دخیل عوامل از يكیعنوان به اداری نظام سالمت ارتقای اينكه به توجه با مجموع در

 فساد از پیشگیری و اداری سالمت ارتقای در سازمانی شفافیت كه نقشی و اهمیت نیز، و است مطرح كشور

 و باهر ؛2013 ؛5پاول و اوچرنا ؛2015 ؛4همكاران و عزيز عبد ؛2017 ؛3همكاران و برسكا) دارد اداری

 پژوهش در (،2005 ؛9آرمسترانگ ،6200 ؛8نارين و لیندستد ؛0920 ؛7ويگ و كولستد ؛2012 ؛6نسیتروسی

 بود. خواهیم اداری نظام سالمت جهت در 10سازمانی شفافیت الگوی طراحی دنبال به حاضر

 پژوهش ترضرو و اهمیت

 سازمان جمله از المللیبین خصوصاً و ملی هایینظرسنج و تحقیقات هایيافته نتايج و اطالعات و آمار

 اسالمی كشورهای از بسیاری همانند ايران كشور كه است آن از حاكی جهانی بانک و المللنبی شفافیت

 مناسبی جايگاه و رتبه از فساد یهزمین در اخالقی و ارزشی اسالمی، تعالیم و هاهآموز داشتن رغم هب

 و اقدامات انجام ضرورت دهندهننشا امر اين (.2019 الملل، بین شفافیت سازمان) نیست برخوردار

 است. مطلوب وضع و موجود وضع بین شكاف كاهش و فساد با مبارزه برای كالن هاییگذارتسیاس

 قوانین از برخی وانداز چشم سند مقامات، ترينیعال تأكید مورد اخیر هایلسا در فساد از عاری جامعه تبیین

ی و مقابله با فساد ادار نظام سالمت در شفافیت كلیدی نقش به توجه با است. بوده كشورمان مصوبات و
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 سازمانی شفافیت هاینه شفافیت سازمانی به ندرت ابعاد و مؤلفهزمی در گرفته صورت هایاداری، پژوهش

 و صنعتی هایسازمان درها آن اغلب و دادند قرار بررسی و مطالعه مورد را اداری نظام سالمت جهت در

 و مجزا صورت به يا و است بوده مالی شفافیت ابعاد بر تمركز بااً اساس و تجارت و اقتصاد بازار، محور حول

 آن بر حاضر پژوهش لذا اند.ری صورت پذيرفتهادا فساد و سازمانی سالمت سازمانی، شفافیت بر تمركز با

 كارهايیراه طريق اين به و بپردازد اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت الگوی ارائه به تا است

 دانش به و داده ارائه اداری فساد با مقابله در اداری نظام سالمت ارتقاء و سازمانی شفافیت برقرای برای را

 یزمینه در موجود دانش به افزودن با ایمطالعه چنین انجام است طبیعی بیافزايد. زمینه اين در موجود

 چنین كه دهد قرار مطالعه مورد نمونه مديران اختیار در را مفیدی هایرهیافت تواندمی نظر مورد متغیرهای

 .باشدمی سابقه كم و جديد خود نوع در ایمطالعه

 یقتحق نظری پیشینهادبیات و   2

 سازمانی شفافیت

 شفافیت واژه است. كرده جلب خود به را بسیاری انديشمندان توجه امروزه كه است موضوعاتی از شفافیت

 به كردن نگاه امكان معنای به لغوی، لحاظ از شفافیت .است (transparentem) التین واژه از برگرفته

 شفافیت مفهوم نارين، و لیندستد اعتقاد به است. گذرد،می آن در آنچه فهمیدن منظور به چیز يک درون

 آن برون و درون افراد كه است سازمانی شفاف سازمان يک .دارد داللت اطالعات به دسترسی قابلیت بر

 نیازشان مورد اطالعات سازمان، آن فرايندهای و اقدامات دربارة نظراتشان به دادن شكل منظور به بتوانند

 در ابزارهای از يكی و گرفته نشأت وكیل -اصیل نظری از سازمانی شفافیت اصلی ايدة آورند. دست به را

 (.6 ص :2006 ؛نارين و )لیندستد است وكیل كنترل برای اصیل دست

 نوع سه هاسازمان در وی نظر از شناسد.می باز را شفافیت نوع سه خود، شناسیدرگونه (1999) 1بالكین

 شفافیت و 3مشاركتی شفافیت ،2اطالعاتی شفافیت: از عبارتند كه باشد داشته وجود است ممكن شفافیت

 بالكین،های يافته بدنبال. هستند متفاوت يكديگر با شده ياد انواع از كدام هر وی عقیده به .4پاسخگويی

 
1. Balkin 

2. Informational Transparency 

3. Participatory Transparency 

4 1. Accountability Transparency 
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 سازمان، نفعانذی اعتماد سطح افزايش و حفظ ايجاد، منظور به كه داشت اظهار چنین (2006) 1راولینز

 كرد معرفی مفهومی را شفافیت وی اساس اين بر و است ضروری هاسازمان در شفافیت نوع سه هر حضور

 دارد. بر در را مهم عنصر سه كه

 باشند. مفید و ضروری درست، كه اطالعاتی( 1

 دارند. نیاز هاآن به كه اطالعاتی تشخیص در نفعانذی فعاالنه مشاركت( 2

 نفعانذی به پاسخگويی جهت در سازمان هایمشیخط و هافعالیت از حقیقی و صحیح هایگزارش( 3

 (.6 ص: 2008؛ )راولینز

 كه هستند اثرگذار سازمانی شفافیت بر اصلی عامل چهار كه شد متوجه خود، تكمیلی مطالعات در راولینز

 (.شفافیت و صداقت ضد( 2كاریپنهان و پاسخگويی مشاركت، ضروری، اطالعات :از عبارتند

 اختیار در را بیرونی( و درونی(شاننفعانذی نیاز مورد اطالعات بايد شفاف هایسازمان ضروری: اطالعات

 هایسازمان كه است معنی بدان امر اين نمايند. اتخاذ آگاهانه تصمیماتی بتوانند نفعانذی تا دهند قرار هاآن

 .برسانند عموم اطالع به هستند، شدن افشاء قابل قانونی، نظر از كه را سازمانی اطالعات تمامی بايد شفاف

 به ازاطالعات زيادی میزان افشاء همواره كه است نكته اين به توجه است اهمیت دارای بین اين در آنچه

 اطالعات كمتر درک به منجر زياد، اطالعات دادن قرار دسترس در اغلب كه چرا نیست. بیشتر شفافیت معنی

 .داشت خواهد پی در را نفعانذی كمتر اعتماد و گشته شده افشاء

 سازمان با دارند، نیاز هاآن به كه اطالعاتی نمودن مشخص در كه شود خواسته بايد نفعانذی از مشاركت:

 مشاركت بلكه نیست اطالعات دادن قرار دسترس در معنی به فقط شفافیت گفتتوان می نمايند. مشاركت

 .است سازمانی شفافیت ازملزومات دانش، ايجاد نتیجتاً و اطالعات توزيع و كسب جهت در نفعانذی فعاالنه

 برابر در شفاف هایسازمان است. پاسخگويی نیازمند شفافیت دانیممی كهطورهمان پاسخگويی:

 برابر در پاسخگويی كه رسدمی نظر به هستند. پاسخگو خود تصمیمات و هافعالیت قبال در شان،نفعانذی

 
1 Rawlings   

2 Secrecy 
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 انتظار هاآن از كه چرا كنند، بیشترتفكر خود عملكرد و تصمیمات درباره كه داردمی وا را افراد گفتار، و رفتار

 .سازند توجیه خوبی به را مذكور موارد بتوانند رود می

 در فقط اطالعات نمودن افشاء يا و اطالعات از خاصی بخش تسهیم معنای به اختفا: و كاریپنهان

 بودن باال كه است عاملی مذكور عناصر خالف بر فاكتور اين باشد.می است، نیاز هاآن به كه هايیزمان

 برای كه داشت عنوان راولینز نهايتاً .است سازمان پايین شفافیت میزان دهنده نشان سازمان، در آن میزان

 برای وی منظور بدين نمود. تكیه چهارعنصر اين به توانمی هاسازمان در موجود شفافیت گیریاندازه

 را عناصر اينتوان می كه دانست، ضروری را خاص عناصری بررسی مذكور، ابعاد از كدام هر گیریاندازه

 كرد: بندیدسته ذيل صورت به

 مورد بودن، متعبر بودن، كامل داشتن، صحت بودن، مرتبط از عبارتند بررسی مورد عناصر :اطالعات بعد

  ؛اطالعات بودن تأيید

 سهولت و جزءبهجزء و تفصیلی اطالعات ارائه بازخور، دريافت از عبارتند بررسی مورد عناصر مشارکت: بعد

 ؛اطالعات به دستیابی در

 اطالعات آيا( شده تسهیم اطالعات پوشش میزان از است عبارت بررسی مورد عنصر :پاسخگویی بعد

 ؛)گیرد؟می بر در را سازمانی مسائل و هاجنبه تمام شده، افشاء

 داشتن نگاه مخفی برای سازمان تالش میزان از عبارتند بررسی مورد عناصر :کاریپنهان و اختفا بعد

 نفعانذی برای را امكان اين آنها، بندی جمع و فوق موارد تحلیل .سازمان در صداقت میزان و اطالعات

 )رالینز، نمايند مشخص را نظرشان مورد سازمان شفافیت اثربخش، ای شیوه به بتوانند تا سازدمی فراهم

 (.6 ص 2008

 اداری سالمت

 مطلوب طور به را سازمان اهداف مینأت قابلیت سازمان يک عوامل تمامی كه است وضعیتی اداری، سالمت

 شناسايی وقت اسرع در را سازمانی اهداف موانع و قانونی و اداری هنجارهای از انحراف توانندمی و داشته

 .(46 ص 1393)راعی، نمايد لحاظ هاآن رفع برای را هنگام به و الزم تدابیر و
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 اما رود؛می بكار تندرستی مفهوم و معنا در گاهی سالمت ،كندمی بیان (2005) آرمسترانگ كه همانگونه

 Health تعبیر از نیز متحد ملل سازمان انسانی اسكان برنامه شود.می استفاده فساد متضاد معنای به بیشتر

 ملل سازمان اجتماعی و اقتصادی مسائل دپارتمان است. برده بهره فساد با متضاد و Integrity با برابر

 شفافیت و پاسخگويی مكمل كه اساسی ایمؤلفه« است: كرده تعريف گونه اين را اداری سالمت متحد،

 صداقت با است مترادف و ،نقص و عیب بی شرايط و فساد عدم و پاكی از است عبارت اداری سالمت است.

 در را خودشان دولتی، كاركنان كه است اين مستلزم اداری سالمت عمومی، خدمات بخش در درستی. و

 عمومی وظايف و سازمانی درون عملكرد بر كه هايیسازمان يا افراد به ديگر تعهدات و مالی تعهدات معرض

 هدف تحقق برای راهی بلكه نیست، هدف خود خودی به اداری سالمت ندهند. قرار گذارد،می تأثیر هاآن

 (.254 ص :1398 ؛همكاران و )ايمانی »است مردم عموم به مطلوب خدمات ارائه يعنی اصلی

 پژوهش تجربی پیشینه

 همه كه آنكه ضمن فساد، با مقابله منظور به دادند نشان خود پژوهش در (1385) رفتار نیک و پور قلی

 ابعاد در بايد منظور اين برای شوند. اصالح بايد موجودهای نظام و ساختار شوند، بسیج بايدها سازمان

 پژوهش در (1390) شیخی داد. انجام اصالحاتی آن هایزيرساخت و مديريتی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی،

 شناختی هستی مبانی تأثیر تحت سو يک از آن، در اخالقی هایارزش رشد و اداری نظام سالمت داد نشان

 ارزشی، گانة سه عوامل تأثیر تحت ديگر سوی از و است سازمانی افراد باورهای بر حاكم شناختی انسان و

 كه دادند نشان خود پژوهش در (1393) جوشقانی توكلی و عبدالهی .است سازمانی برون و سازمانی درون

 دولت اقدامات و هافعالیت در فساد كاهش و شفافیت افزايش موجب كشورها در الكترونیک دولت توسعه

 تأثیر اداری سالمت بر الكترونیک دولت كه داد نشان خود پژوهش در (1395) جعفری همچنین .گرددمی

 سالمت بر سازمانی شفافیت دارد، معناداری تأثیر سازمانی شفافیت بر الكترونیک دولت دارد، معناداری

 سالمت و الكترونیک دولت اجرای رابطه میان سازمانی شفافیت ایواسطه نقش و دارد معناداری تأثیر اداری

 عنوان با پژوهشی در (1397) جعفری عابدی و نجاری میانداری، پور،ديهیم .باشدمی تأيید مورد سازمانی

 طی هامصاحبه طريق از دولتی هایسازمان در بنیاد داده رويكرد با سازمانی شفافیت افزايش مدل طراحی

 هایسازمان در سازمانی شفافیت حوزه در بنیاد داده نظريه ايجاد به انتخابی، و محوری باز، كدگذاری فرايند

 و موانع مؤثر، هایمؤلفه و ابعاد شامل پژوهش اين در شده طراحی مدل .ه استپرداخت آموزشی و دولتی

 و پیامدها محوری، پديده كه است دهنده تشكیل عناصر و ایواسطه ای،زمینه ی،علّ شرايط راهبردها،
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 عامل 23 خود پژوهش در (1397) فررضايی و رادبابكی صحرايی، اين، بر عالوه .دهدمی نشان را راهبردها

 شدند: تقسیم دسته چهار به خبرگان توسط كه دادند نشان را سازمانی شفافیت بر بازدارنده عامل 11 ومؤثر 

 و خانیموسی فقیهی، علوی، فراسازمانی. عوامل و فردی عوامل مديريتی، عوامل سازمانی، عوامل

 در را فساد بوروكراسی، كیفیت بهبود و دموكراسی برقراری دادند نشان خود پژوهش در (1397) بیگینجف

 قانون حاكمیت افزايش و نفتی درآمدهای كاهش دولت، اندازه كاهش ولی داده، كاهش مطالعه زمانی بازه

 و يزدیتقوايی كاشف، .است نبوده مؤثر اداری فساد كاهش بر مدت، اين طی در انسانی، توسعه افزايش و

 ساختاری مالی، مديريتی، بعد چهار دارای سازمانی شفافیت كه دادند نشان خود پژوهش در (1397) نیازآذری

 وجود دارمعنی مثبت رابطه هاآن ابعاد و مديران توانمندسازی و سازمانی شفافیت میان و است فناورانه و

 اجتماعی هایشبكه ظرفیت از استفاده دادند نشان خود پژوهش در (1397) كاشانی منؤم و رهنورد دارد.

  باشد.مؤثر  شفافیت برقرای و اطالعات به دسترسی درتواند می

 ركن هشت شامل ملی سالمت نظام كه دادند نشان خود پژوهش در (1997) 1النگست و هارست استپن

 ملی سالمت نظام نشوند ضعف دچار و كنند پايش مردم را اركان اين اگر است معتقدند هاآن است. اصلی

 آگاهی مجلس، نظارتی، نهادهای اداری، اصالحات سیاسی، ةاراد شامل: اركان اين گرفت. خواهد شكل

 ملی سالمت نظام ركانا معتقدند هاآن همچنین است. خصوصی بخش و هارسانه قضائیه، قوه عمومی،

 دارد. بستگی هاآن به زندگی كیفیت و قانون حاكمیت پايدار، توسعه ايجاد كه هستند هايیستون همانند

 در اخالقی هایارزش ترويج كه دادند نشان خود پژوهش در (1999) 2هانسون و كريگر اين بر عالوه

 مسئولیت، و اختیار بین تناسب داد نشان خود پژوهش در (2004) پوالنای است.مؤثر  سازمانی سالمت

 نشان (2005) رانگآرمست كند. كمک اداری سالمت ارتقاء به تواندمی استخدام در عدالت و شغلی امنیت

 بسزايی تأثیر سازمانی سالمت و شفافیت برقراری در سازمان در اعتماد ايجاد و اخالقی هایارزش ترويج داد

 بیان، آزادی كه دادند نشان فساد علیه شفافیت عنوان تحت پژوهشی در (2006 ) نارين و دندستلی دارند.

 در (2008) لینزورا همچنین گذارند.تأثیر و مهم فساد با مقابله و شفافیت برقرای در هارسانه و مطبوعات

 اطالعات :از عبارتند كه هستند اثرگذار سازمانی شفافیت بر اصلی عامل چهار داد نشان خود پژوهش

 در نیز (2008) 3ساندن و بالمگرن (.شفافیت و صداقت ضد( كاریپنهان و پاسخگويی مشاركت، ضروری،

 
1. Stapenhurst and Langseth 

2. Kriger and Hanson  

3. Blomgren and Sunden  
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 شفافیت برقرای در بسزايی نقس شهروندی حقوق و مقررات و قوانین از اهیگآ دادند نشان خود پژوهش

 كاركنان دستمزد و حقوق و تحصیالت و سواد سظح كه داد نشان خود پژوهش در (2008) 1كوهلمن دارد.

 نشان خود پژهش در (2009) 2آگرول و اسمیت رحمان، نز، ،پاثک است.تأثیرگذار  اداری فساد كاهش در

 برتوت، همچنین .كند ايجاد فساد كاهش هدف با را بیشتری شفافیت تواندمی الكترونیكی دولت دادند

 هایشبكه ظرفیت از استفاده و كترونیکال دولت توسعه دادند نشان خود پژوهش در (2010) 3گريمز و جاگر

 نسیتروسی و باهر كنند. ايفا را مهمی نقش فساد با مبارزه و سازمانی شفافیت برقراری در توانندمی اجتماعی

 فساد كاهش در كنندهتعیین و مهم عاملی را دولت مندیقانون و گذاریقانون خود پژوهش در (2012)

 شفافیت اصلی عناصر دادند نشان خود پژوهش در (2015) 4پندلتون و آدرون ،كالرک .كردند مطرح اداری

 و گیریتصمیم در افراد عمومی مشاركت و صحیح روز،به كامل، اطالعات به دسترسی از: عبارتند سازمانی

 مؤثر، نظارتی هایسیاست اجرای ندداد نشان پژوهش در (2017) 5توساتو و ديمنت .نتايج به دسترسی

 كمک فساد كاهش بهتواند می فساد ضد مؤثر اقدامات ديگر و بروكراسی و سیاسی شفافیت مناسب، قوانین

 هایپیامد با سازمانی شفافیت كه كردند گزارش پژوهش در (2018) 6سلتزر و پرونچر كروس، هلند، .كند

 پژوهش در (2019) 7همكاران و اسالم است. همراه معتبر پاسخگويی و اعتبار پیشرفت، اعتماد، چون مثبتی

 دولتی مديريت ضروری هایشرط پیش از دولتی مقامات و كاركنان شايستگی و صداقت كه معتقدند خود

 هاسازمان اداری سالمت میزان در عوامل مؤثرترين از هاآن اخالق و شخصیت و اتكاست قابل و كارآمد

 كیفیت بر شدت به ها بوروكرات خدمت جبران و ترفیع جذب، نحوه معتقدند همچنین .شود می محسوب

  است. مؤثر هاآن عملكرد

 اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت پیشایندهای برخی .1 جدول

 
 هایپژوهش

 داخلی

 ابعاد هالفهؤم هاشاخص پژوهشگران

 همداران و علی 

(1397  
 محیطی سیاسی دمیکراسی تقییت

 منؤم و رهنورد
 (1397) كاشانی

 ها شبده ظرفیت از استفاده

 اجتماعی
 محیطی ژیدیتددیلی

 
1. Kuhlmann  

2. Pathak, Naz, Rahman, Smith, and Agarwal  

3. Bertot, Jaeger and Grimes  

4. Clark, Ardron and Pendleton 

5. Dimant and Tosato  

6. Holland, Krause, Provencher and Seltzer  

7. Islam and et al  
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 و جمالی

  1396) همداران

 اطالعات به دسترسی
 سازمانی سازمان راهبردها 

 پاسخاییی

 و خیئیدی

  1395) رحیمی

 ارتباطی ها فداور  از استفاده

 اطالعاتی و
 سازمانی سازمان راهبردها 

 سازمانی سازمان راهبردها  سازمانی زنیسیت

 کدتر( و نظارت تقییت

 سازمانی
 سازمانی سازمان راهبردها 

 و مقررات و قیانین از آگاهی

 شهروند  حقیق
 محیطی اجتماعی

 تیکلی و عبدالهی

 جیشقانی

(1393  

 محیطی تددیلیژیدی الدترونیک دولت تیسعه

 محیطی فرهدای اخالقی ها ارزش ترویج  1390) شیخی

 نیک و پیر قلی

  1385) رفتار

 خدمات جبران نظام اصالح

 کارکدان
 محیطی اقتصاد 

 سرشت فرخ

(1383  

 محیطی اقتصاد  دولتی انحصارات کاهش

 خدمات جبران نظام اصالح

 کارکدان
 محیطی اقتصاد 

  1378) الیانی

 سازمانی سازمان راهبردها  اطالعات به دسترسی

 سازمانی سازمان راهبردها  پاسخاییی

 خدمات جبران نظام اصالح

 کارکدان
 محیطی اقتصاد 

 و مقررات و قیانین از آگاهی

 شهروند  حقیق
 محیطی اجتماعی

 هایپژوهش
 خارجی

 همداران و اسالم

(2019  

 سازمانی سازمان راهبردها  ساالر  شایسته

 محیطی فرهدای اخالقی ها ارزش ترویج

 سازمانی سازمان راهبردها  استخدام در عدالت

 همداران و هلدد

(2018  

 سازمانی رفتار  اعتماد ایواد

 سازمانی سازمان راهبردها  پاسخاییی

 تیساتی و دیمدت

(2017  

 و سازمانی تمرکز کاهش

 پایین سطیح به اختیار تفییض
 سازمانی ساختار 

 کدتر( و نظارت تقییت

 سازمانی
 سازمانی ساختار 

 محیطی سیاسی دمیکراسی تقییت
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 و مطبیعات بیان، آزاد 

 هارسانه
 محیطی اقتصاد 

 محیطی اقتصاد  دولت کردن کیچک

 محیطی اقتصاد  دولتی انحصارات کاهش

 خدمات جبران نظام اصالح

 کارکدان
 محیطی اقتصاد 

 محیطی فرهدای دیدی ها ارزش به پایبدد 

 محیطی اجتماعی تحصیالت و سیاد سطح

 محیطی تددیلیژیدی الدترونیک دولت تیسعه

 محیطی تددیلیژیدی ایدترنت به دسترسی

 و کالرک

  2015) همداران

 سازمانی سازمان راهبردها  اطالعات به دسترسی

 سازمانی سازمان راهبردها  نفعان ذ  مشارکت

 نسیتروسی و باهر

(2012  
 سازمانی سازمان راهبردها  مدار  قانین

 همكاران و برتوت
(2010) 

 محیطی تددیلیژیدی الدترونیک دولت تیسعه

 ها شبده ظرفیت از استفاده

 اجتماعی
 محیطی تددیلیژیدی

 همداران و پاثک

(2009  
 محیطی تددیلیژیدی الدترونیک دولت تیسعه

  2008) کیهلمن

 محیطی اجتماعی تحصیالت و سیاد سطح

 خدمات جبران نظام اصالح

 کارکدان
 محیطی اقتصاد 

 ساندن و بالمگرن
(2008) 

 و مقررات و قیانین از آگاهی

 شهروند  حقیق
 محیطی اجتماعی

  2008) دزیرال

 سازمانی سازمان راهبردها  اطالعات به دسترسی

 سازمانی سازمان راهبردها  پاسخاییی

 سازمانی سازمان راهبردها  نفعانذ  مشارکت

 سازمانی سازمان راهبردها  کار پدهان عدم

 نارین و لیددستد

(2006  

 و مطبیعات بیان، آزاد 

 هارسانه
 محیطی سیاسی

 آرمسترانگ
(2005) 

 سازمانی فرهدای اخالقی ها ارزش ترویج

 سازمانی رفتار  اعتماد ایواد

 سازمانی ساختار  مسویلیت و اختیار بین تداسب (2004) پوالنای
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 سازمانی رفتار  شغلی امدیت

 سازمانی سازمان راهبردها  استخدام در عدالت

 هانسون و كريگر
(1999) 

 سازمانی فرهدای اخالقی ها ارزش ترویج

  1999) بالدین

 سازمانی سازمان راهبردها  اطالعات به دسترسی

 سازمانی سازمان راهبردها  پاسخاییی

 سازمانی سازمان راهبردها  نفعانذ  مشارکت

 و هارست استین

  1997) الناست

 مبارزه در سیاسی اراده تقییت

 فساد با
 محیطی سیاسی

 محیطی سیاسی هارسانه

 محیطی اجتماعی عمیمی آگاهی

 اداری سالمت از مستقل طور به را سازمانی شفافیت نقش هاپژوهش اكثر دريافتتوان می ادبیات بررسی با

 در موجود تحقیقاتی شكاف دلیل به كه اندداشته سازمانی درون نگاهی اغلب و اندداده قرار بررسی مورد

 سازمانی شفافیت حوزه در موجود هایپژوهش اكثر ديگر، سوی از است. شده پرداخته بدان حاضر پژوهش

 خالی جای و اندشده انجام كمی رويكردهای قالب در شناسی،روش لحاظ به اداری نظام سالمت و

 ادبیات در افزايیسهم به كیفی، رويكرد چارچوب در حاضر پژوهش كه است مشهود كیفی، هایپژوهش

 همكاران و پورديهیم پژوهش خصوصبه هاپژهش ساير به نسبت پژوهش اين نوآوری است. پرداخته موجود

 است. متفاوت پژوهشی روش با اداری نظام سالمت رويكرد با سازمانی شفافیت الگوی طراحی (1397)

 در سازمانی شفافیت از جامع و دقیق الگويی ارائه دنبال به حاضر پژوهش در موارد؛ اين توجه با بنابراين

  هستیم. اداری نظام سالمت جهت

 پژوهش شناسی روش  3

 استفاده با مضامین شبكه و مضمون تحلیل روش از استفاده با و كیفی رويكرد چارچوب در حاضر پژوهش

 پايه مضامین و دهنده سازمان مضامین فراگیر، مضامین سطح سه در (2001) 1استرلینگ -آترايد رويكرد از

 دولتی هایسازمان با كه بودند دانشگاه علمی هئیت اعضای بالقوه كنندگانمشاركت است. گرفته صورت

 و سازمانی شفافیت موضوع با مرتبط مقاله يا كتاب تالیف همچون پژوهشی سوابق دارای و ارتباط در

 

1. Attride-Stirlin  
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 هایسازمان در كار سابقه سال 15 حداقل دارای كه خبره كارشناسان همچنین و بودند اداری سالمت

 وظیفه انجام مشغول مديريتی های پست در و بوده برخوردار باالتر و ارشد كارشناسی تحصیالت از و دولتی

 اين به پژوهشگران ،برفیگلوله و هدفمند گیرینمونه شیوه از استفاده با مصاحبه 8 انجام از پس .باشندمی

 جديدی داده و شده یرتكرا هاپاسخ كه معنا بدين ند؛ارسیده رینظ اشباع حد به كدها كه رسیدند نتیجه

 اجازه كسب مصاحبه ضبط با ارتباط در اخالقی مسائل رعايت جهت هامصاحبه انجام از پیش نشد. يافت

 باقی محرمانه و شد نخواهد مطرح شوندگانمصاحبه اسامی كه شد داده اطمینان اين همچنین و گرديد

 در شده مطرح سواالت انجامید. طول به ساعت يک حدود مصاحبه هر انجام میانگین طوربه ماند. خواهد

  بودند: زير شرح به مصاحبه

 سالمت جهت در سازمانی شفافیت که شیندمی میجب مؤثر  عیامل چه سازمانی، بعد در .1

 یابدد؟ ارتقاء ادار 

 سالمت جهت در سازمانی شفافیت که شیندمی میجب مؤثر  عیامل چه ،محیطی بعد در .2

 یابد؟ ارتقاء ادار 

 اند؟میاجه هاییمحدودیت چه با دولتی ها سازمان در ادار  سالمت و سازمانی شفافیت .3

 است؟ چاینه ادار  نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت الای  .4

 .است شده استفاده موضوعی درون توافق روش و بازآزمايی پايايی روش از هامصاحبه پايايی سنجش برای

 پايايی اولیه، كدگذاری از پس هفته دو فاصله با و شد انتخاب مصاحبه سه آزمون، باز پايايی محاسبه برای

 پايايی است، بیشتر درصد 60 از چون كه آمد دست به درصد 84 شده، انجام هایمصاحبه آزمون باز

 درون توافق روش به مصاحبه پايايی محاسبه برای همچنین (.1996 ؛1واله) شودمی تأيید هامصاحبه

 را مصاحبه سه همكار، پژوهشگرعنوان به كه شد درخواست دكتری مقطع دانشجوی يک از موضوعی،

 با و بود درصد 81 با برابر تحقیق اين در موضوعی درون توافق روش به هامصاحبه پايايی .كند كدگذاری

 ادعاتوان می و شودمی تأيید كدگذاری اعتماد قابلیت است، درصد 60 از بیشتر پايايی میزان اينكه به توجه

  (.1996 واله،) است مطلوب هامصاحبه تحلیل پايايی میزان كه كرد

 

1. Kvale  
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 اعتبارپذيری، شامل ،(1985) 1لینكلن و گوبا معیار چهار از هايافته اعتبارسنجی برای حاضر پژوهش در

 و لینكلن از نقل به 2000 ،2میلر و كرسول) است شده استفاده تأيیدپذيری، و پذيریاطمینان پذيری،تعمیم

 نتايج كه ایگونه به است؛ شده استفاده اعضا بازخور روش از نیز، اعتبارپذيری ارزيابی برای (.1985 گوبا،

 .كردند تأيید را تفسیرها و هايافته صحت هاآن و گرفت قرار كنندگانمشاركت اختیار در پژوهش هایيافته و

 و پرداخته هايافته تفسیر تا گیرینمونه از پژوهش فرايند شرح به پژوهشگران پذيری، تعمیم ارزيابی برای

 آن پذيریانتقال بتواند خواننده كه نحوی به كردند، ارائه مصاديقیعنوان به را هامصاحبه متن از اینمونه

 نظارت تحت ها داده تحلیل و آوریجمع نتايج، از پذيریاطمینان بررسی برای همچنین .كند ارزيابی را

 پژوهش هایيافته نتايج، تأيیدپذيری ارزيابی برای نهايت در و گرفت انجام مديريت حوزه اساتید از تن چند

 .رسید تأيید به ايشان توسط و شد داده قرار مذكور اساتید اختیار در

 پژوهش كنندگانمشاركت هایويژگی .2 جدول

-مصاحبه کد

 شینده

 مدرک/رشته خدمتسابقه جدسیت سمت سازمان

 تحصیلی

I01 مجیزش کججل اداره  و آ

 مرکز  استان پرورش

 اداره رئیس

 ارزیابی

 عملدرد

 حقیق دکتر  25 مرد

 عمیمی

I02 مجالیجاتی امیر کجل اداره 

 مرکز  استان

 دادیار

 انتظامی

 ارشد/ کارشداسی 18 مرد

 حسابدار 

I03  سجججتاندار سجججتان ا  ا

 مرکز 

 ارشد/کارشداسی 30 مرد کل مدیر

 دولتی مدیریت

I04 و مجدیریجت سجججازمجان 

مجه نجا تجان ریز بر سججج  ا

 مرکز 

 تیسعه معاون

 و مدیریت

 سرمایه

 انسانی

 ارشد/کارشداسی 25 زن

 اقتصاد  علیم

I05 حقیق دکتر  25 زن دانشیار نیر پیام دانشااه 

 عمیمی

I06 مدیریت دکتر  22 مرد دانشیار اسالمی آزاد دانشااه 

 دولتی

I07 حقیق دکتر  24 مرد دانشیار اسالمی آزاد دانشااه 

 
1. Guba and Lincoln  

2. Creswell and Miller  
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I08 مدیریت دکتر  25 مرد دانشیار نیر پیام دانشااه 

 دولتی

 

 8 شماره مصاحبه از مستخرج كدهای .3 جدول

 هشتم شیندهمصاحبه ها داده تحلیل

 مضمون

 فراگیر

 مضمون

 دهندهسازمان
 پایه مضامین

 مضمون

 فراگیر

 مضمون

 دهندهسازمان
 پایه مضامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمانی

 مدار  قانین سازمان راهبرد

 محیطی

 دمیکراسی تقییت سیاسی

 ساختار 
 با اختیار تداسب

 مسویلیت
 اقتصادی

 نظام اصالح

 خدمات جبران

 کارکدان

 رفتار 
 ضمن آمیزش

 خدمت
 سیاسی

 تقییت

 مردم ها سازمان

 نهاد

 سازمان راهبرد
 به دسترسی

 اطالعات
 سیاسی

 رسانه بیان، آزاد 

 مطبیعات و

 اقتصادی سازمانی تعهد رفتار 
 حوم کاهش

 دولت

 سازمان راهبرد
 کدتر( و نظارت

 سازمانی
 تكنولوژيكی

 دولت تیسعه

 الدترونیک

 احزاب تقییت سیاسی ساالر  شایسته سازمان راهبرد

 کار  وجدان فرهنگی استخدام در عدالت سازمان راهبرد

 سازمان اهداف
 سازمانی اهداف

 گراواقع
 فرهنگی

 به پایبدد 

 دیدی ها ارزش

 سازمان اهداف
 پذیر سدوش

 اهداف
 عمیمی آگاهی اجتماعی

 تیرم کاهش اقتصادی اعتماد ایواد رفتار 

 اجتماعی پاسخاییی سازمان راهبرد
 نظارت تقییت

 هماانی

 تكنولوژيكی نفعانذ  مشارکت سازمان راهبرد

 ظرفیت از استفاده

 ها شبده

 اجتماعی

   شغلی رضایت رفتار 
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   سازمانی زنیسیت راهبردسازمان

   زدایی تمرکز راهبردسازمان

 هشتم شیندهمصاحبه ها قی(نقل برخی

 تهدید را ادار  سالمت که کدد مهیا را فساد ایواد ها زمیدهتیاند می مسویلیت بدون اختیار و اختیار بدون مسویلیت 

 سازمانی شفافیت به مدور مسویلیت با اختیار تداسب پس داشت. نخیاهد میضیعیتی نیز سازمانی شفافیت مسلما و کددمی

 شد. خیاهد ادار  سالمت و

 به اطالعات به دسترسی این البته است. سازمان هر در شفافیت ایواد اولیه شروط از اطالعات به دسترسی نظرمبه 

 نزد. سازمان به ا  لطمه آن انتشار که اطالعاتی مدظیر بلده نیست اطالعاتی هر به دسترسی مفهیم

 تیجه نیز ما ادار  نظام در الزمه که سازمانی زنیسیت فساد، با مبارزه در میفق کشیرها  در اقدامات مهمترین از یدی 

 بید. خیاهدتأثیرگذار  بسیار ادار  سالمت و سازمانی شفافیت در که پذیرد تصیر خصیصدراین الزم ها حمایت و  جد

 تیرم با ما جامعه ایدده خصیصبه است دولت کارکدان حقیق میزان بیدن پایین ،فساد بروز اصلی دالیل از یدی نظرمبه 

 شرایط این در قطعاً که شیند ادار  نظام سالمت به صدمه ساززمیده تیانددمی عیامل این .است همیاج اقتصاد در شدید 

 است. طبیعی امر  شفافیت با مخالفت

 فساد، با مبارزه و پیشایر  درتیاند می سازنده رقابت طریق از حزبی فعالیت و نهاد مردم ها سازمان جایااه تقییت 

 باشد. داشته کلید  نقش ادار  نظام سالمت ارتقاء و شفافیت برقرار 

 دولت تیسعه است. ادار  نظام سالمت و سازمانی شفافیت برقرا  جهت در جد  گامی الدترونیک دولت تیسعه 

 مختلف. ها سامانه و هاشبده ها،سایت ها،پیرتا( تیسعه و ایواد یعدی الدترونیک

 پژوهشهای یافته  4

 در اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت پايه مضامین و دهندهسازمان مضامین ،فراگیر مضامین

 است شده ارائه (4) شماره جدول در پايه مضمون 52 و دهندهسازمان مضمون 11 ،فراگیر مضمون 2 قالب

 پردازيم.می هاآن تشريح به ادامه در كه

 پايه مضامین و دهندهسازمان مضامین ،فراگیر مضامین .4 جدول

 مضامین

 فراگیر

 مضامین

 دهنده سازمان
 پایه مضامین

 در منبع کد

 پیشینه

 در منبع کد

 مصاحبه

 ساختار  سازمانی

 و اختیار ساز متداسب

 سطیح در مسویلیت

 سازمانی

L08O01- 

L031O01- 

L032O01- 

L034O01- 

L037O01 

I04O04- I07O03- 

I08O02 

 و سازمانی تمرکز کاهش

 سطیح به اختیار تفییض

 پایین

L023O01- 

L027O01- 

L031O02- 

L032O02- 

L035O01- 

L037O02- 

I01O02- 

I06O010- 

I07O02- I08O01 
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L043O01- 

L046O01 

  زدایی مقررات
I01O06- I02O07- 

I03O01- I05O02- 

I07O01 

 فرهدای

 اخالقی ها  ارزش ترویج

L04O01- L05O04- 

L09O01- 

L025O02- 

L030O01- 

L032O09- 

L033O01- 

L047O04- 

L048O04 

I01O03- 

I02O014- I05O07 

 و نقد فرهدگ تقییت

 نقدپذیر 
 I02O015- 

I06O013 

 فرهدگ تقییت

 کدترلیخید
L046O02 I05O09 

 -L046O03 جیییصرفه فرهدگ تقییت

L048O08 I06O07- I07O08 

 رفتار 

 ها مهارت تیسعه

 آمیزش طریق از ا حرفه
L046O04- 

L048O07 

I01O04- 

I02O012- 

I03O03- 

I04O011- 

I06O08- 

I07O010- I08O03 

 -L05O02 سازمانی تعهد

L032O02- 
I03O010- 

I04O09- 

I07O012- I08O05 

 -L015O01 شغلی رضایت

L032O03- 
I02O09- I03O09- 

I04O010-

I07O011- I08O06 

 -L08O02 شغلی امدیت

L032O04- 
I03O08- 

I05O011- 

I07O013 

 اعتماد ایواد
L09O02- 

L012O01- 

L015O02- 

L024O01 
I04O012- I08O04 

 -I01O014  تعلق احساس

I05O014 

 سازمان اهداف

 به اهداف بیدن مشخص

 زمانی بعد لحاظ
L011O01 I07O015 

-L011O02 I07O014 اهداف پذیر سدوش

I08O010 
 -I01O08- I04O08  گراواقع اهداف

I08O09 

 راهبردها 

 سازمان
 مدار قانین

L017O01- 

L027O02- 

L043O03- 

L046O05- 

I02O01- I03O06- 

I04O02- I05O03- 

I06O04- I08O016 
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L047O01- 

L048O01 

 اطالعات به دسترسی

L03O01- L07O01- 

L010O01- 

L013O01- 

L016O01- 

L019O01- 

L020O01- 

L026O01- 

L032O05- 

L036O01- 

L039O01- 

L040O01- 

L041O01- 

L042O01- 

L043O04- 

L045O01- 

L046O06 

I02O011- 

I03O05- I06O03- 

I08O011 

 پاسخاییی

L01O01- L01O02- 

L06O01- 

L010O02- 

L013O02- 

L024O02- 

L026O02- 

L027O03- 

L028O01- 

L032O06- 

L036O02- 

L037O03- 

L040O02- 

L041O02- 

L042O02- 

L043O05- 

L045O02- 

L046O07- 

L047O02- 

L048O02 

I01O09- 

I02O010- 

I04O01- I05O01- 

I06O02- I07O04- 

I08O012 

 نفعانذ  مشارکت

L01O03- L05O03- 

L013O03- 

L015O03- 

L021O02- 

L022O01- 

L034O03- 

L036O03- 

L042O03- 

L043O06- 

L045O02 

I01O01- I02O08- 

I05O08- I07O05- 

I08O013 

 کار پدهان عدم

L02O01- 

L013O04- 

L032O07- 

L036O04- 

L040O03- 

L042O04- 

L043O07- 

L045O02 

I01O013- 

I03O012- 

I05O013 
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 ها فداور  از استفاده

 اطالعاتی و ارتباطی

L014O01- 

L038O01- 

L039O02- 

L043O08- 

L044O02 

I02O05- 

I03O011- 

I04O05- I05O05- 

I06O012- I07O06 

 ساالر  شایسته

L018O01- 

L025O01- 

L029O01- 

L031O03- 

L032O08- 

L045O02- 

L046O08- 

L047O03- 

L048O03 

I01O05- I02O03- 

I03O02- I04O03- 

I05O04- I06O06- 

I07O016- I08O07 

 استخدام در عدالت

L08O03- 

L018O02- 

L025O03- 

L029O02- 

L032O010- 

L046O09 

I03O07- I06O09- 

I08O08 

 کدتر( و نظارت تقییت

 سازمانی

L023O02- 

L034O05- 

L038O03- 

L046O010- 

L048O05 

I01O011- 

I02O04- I03O04- 

I04O06- 

I05O012- 

I06O05- I08O014 

 سازمانی زنیسیت
L034O04- 

L038O02- 

L043O09 

I02O06- 

I05O010- 

I06O011- 

I07O07- I08O015 
 و فرایددها اصالح

 کار انوام ها روش
L046O011 I01O012- 

I02O02- I04O07 

 L048O06 مالی و ادار  انضباط
I01O07- 

I02O013- 

I06O01- 
 -I01O010  نیآور  و خالقیت

I05O06- I07O09 

 سیاسی محیطی

 دمیکراسی تقییت

L03E01- L09E01- 

L010E01- 

L015E01- 

L017E01- 

L018E01- 

L020E01- 

L023E01- 

L026E01 

I06E08- I07E01- 

I08E01 

 -L02E01- L03E02 I02E02- I04E03 سیاسی پاسخاییی

I06E07 
 در سیاسی اراده تقییت

 فساد با مبارزه
L01E01- L015E02 

I01E02- I02E04- 

I03E02- I05E03- 

I07E02 

 و مطبیعات بیان، آزاد 

 هارسانه

L01E02- L04E01- 

L010E02- 

L015E03- 

L017E02- 

L020E03- 

I01E03- I02E08- 

I03E01- I04E01- 

I05E07- I06E03- 

I07E03- I08E04 
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L021E01- 

L023E02 
 از حمایت و تقییت

 نهاد مردم ها سازمان
L03E03- L020E02 I05E08- I08E03 

 L015E04 I04E05- I08E02 احزاب تقییت

 اقتصاد 

 دولت کردن کیچک
L010E03- 

L015E05- 

L020E04- 

L027E01 

I01E05- I02E03- 

I03E04- I04E07- 

I05E02- I06E05- 

I07E05- I08E05 

 دولتی انحصارات کاهش
L010E04- 

L012E01- 

L020E05 
I04E08- I05E01- 

I06E06 

 جبران نظام اصالح

 کارکدان خدمات

L06E01- 

L010E05- 

L011E01- 

L012E02- 

L013E01- 

L015E06- 

L017E03- 

L020E06- 

L025E01- 

L027E02 

I01E08- I03E03- 

I04E09- I07E06- 

I08E07 

  تیرم کاهش 

I01E07- I02E09- 

I04E010- 

I06E04- I07E04- 

I08E06 

 فرهدای

 ها ارزش به پایبدد 

 دیدی

L010E06- 

L015E07- 

L020E07- 

L023E03- 

L027E03- 

L028E01 

I02E07- I03E06- 

I05E04- I06E09- 

I07E07- I08E09 

 فرهدگ ترویج

 وجدان و شداسیوظیفه

 کار 

L015E08- 

L025E02- 

L027E04 
 

 

 

I03E05- I08E08 

  ا رسانه سیاد تقییت
I03E08- I04E06- 

I07E010 

 اجتماعی

 مقررات و قیانین از آگاهی

 شهروند  حقیق و

L01E03- L03E04- 

L05E01- 

L011E02- 

L015E09- 

L020E08- 

L022E01 

I02E01- I03E07- 

I05E06- I06E02- 

I07E08- I08E010 

 -I02E010  تحصیالت و سیاد سطح

I03E011 
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  هماانی نظارت تقییت
I01E06- I02E06- 

I08E011 

 در عمیمی مشارکت

 فساد با مبارزه
 I04E02 

 تددیلیژیدی

 الدترونیک دولت تیسعه

L07E01- L08E01- 

L010E08- 

L014E01- 

L016E01- 

L019E01- 

L020E09- 

L025E03- 

L027E05- 

L028E02 

I01E01- I02E05- 

I03E010- 

I04E011- 

I05E05- I06E01- 

I07E011- 

I08E012 

 ظرفیت از استفاده

 اجتماعی ها شبده
L08E02- L09E02- 

L024E01 
I01E04- I03E09- 

I08E013 

 I03E012  ایدترنت به دسترسی

 قانینی

 I06E010  مقررات و قیانین اصالح

 افشاکدددگان از حمایت

 فساد
 I02E011- I05E09 

 بدون و قاطع برخیرد

 تبعیض
 I07E012 

 در اداری سالمت جهت در سازمانی شفافیت الگوی ها،مصاحبه و نظری مبانی از حاصل نتايج براساس

 شد. سازماندهی محیطی و سازمانی فراگیر مضمون دو قالب

 سازمانی فراگیر مضمون الف(

 از: عبارتند كه است دهندهمانساز مضمون 5 بر مشتمل سازمانی فراگیر مضمون كه داد نشان نتايج

 . 5سازمان راهبرهای و 4سازمان اهداف ،3رفتاری ،2فرهنگی ،1ساختاری

 

 
1. Structural 

2. Cultural 

3. Behavioral 

4. Organization goals 

5. Organization strategies 
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 ساختاری دهندهسازمان مضمون

 3 بر مشتمل ساختاری دهنده سازمان مضمون كه داد نشان هامصاحبه متن و وهشپژ مبانی تحلیل نتايج

 زدايیمقررات و گیریتصمیم در زدايیتمركز ئولیت،مس با اختیار تناسب از: عبارتند كه است پايه مضمون

 مصاحبه هایقول نقل از برخی كنند. تقويت را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیتتوانند می كه

 اند:آمده ذيل در است قضیه اين يدؤم كه شوندگان

 كه كند مهیا را فساد ايجاد هایزمینهتواند می مسئولیت بدون اختیار و اختیار بدون مسئولیت"

 پس داشت. نخواهد موضوعیتی نیز سازمانی شفافیت مسلماً و كندمی تهديد را اداری سالمت

 " . (I08) شد خواهد اداری سالمت و سازمانی شفافیت به منجر مسئولیت با اختیار تناسب

 شود. اداری فساد ساززمینهتواند می هاآن در الزم شفافیت عدم و مقررات و قوانین تعدد"

 هم را اداری سالمت كه باشد سازمانی شفافیت جهت در مهم اقدامیتواند می زدايیمقررات

 " .(I02) كندمی تضمین

 فرهنگی دهندهسازمان مضمون

 4 بر مشتمل فرهنگی دهندهسازمان مضمون كه داد نشان هاحبهمصا متن و پژوهش مبانی تحلیل نتايج

 نگفره تقويت نقدپذيری، و نقد فرهنگ تقويت اخالقی، هایارزش ترويج از: عبارتند كه است پايه مضمون

 را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانندمی كه جويیصرفه فرهنگ تقويت و خودكنترلی

 اند:آمده ذيل در است قضیه اين يدؤم كه شوندگان مصاحبه هایقولنقل از برخی ند.كن تقويت

 موجبات توانندمی شوندمی مطرح ارزش عنوان تحت كه ... و داریامانت صداقت، ايثار،نظرم به"

 ".(I05) كنند فراهم را اداری سالمت

 زمینهتواند می كه اقدامات برخی از خودداری كرد، حل قانون طريق از نبايد را چیز همه نظرمبه"

 البته كه است مهم بزند، لطمه سازمان سالمت و اعتبار به نهايت در و كند مهیا را فساد ايجاد

 " .(I05) است توجه نیازمند فرهنگی شاخص يکعنوان به
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 رفتاری دهندهسازمان مضمون

 5 بر مشتمل ساختاری دهندهسازمان مضمون كه داد نشان هاحبهمصا متن و پژوهش مبانی تحلیل نتايج

 رضايت سازمانی، تعهد آموزش، طريق از ایحرفه هایمهارت توسعه از: عبارتند كه است پايه مضمون

 تقويت را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانندمی كه تعلق احساس و اعتماد ايجاد شغلی،

 اند: آمده ذيل در است قضیه اينمؤيد  كه شوندگانمصاحبه هایقولنقل از برخی د.كنن

 ايجاد هایزمینه مقررات، و قوانین با آشنايی جهت كاركنان به خدمت حین الزم هایآموزش"

 سازمان سالمت ارتقاء و شفافیت درتواند می اداری فساد و تخلف جرايم الزم، پیشگیری و فساد

 " .( I01) باشد گذاراثر

 اداری فساد بروز از توانندمی سازمانی تعهد و شغلی رضايت مانند شغلی هاینگرشنظرم به"

 هاینگرش به بايد خود اداری سالمت ارتقاء و شفافیت ايجاد برای بايدها سازمان كنند. جلوگیری

 " .(I03) كنند توجه بسیار شغلی

 سازمانی اهداف دهندهسازمان مضمون

 مشتمل سازمان اهداف دهندهسازمان مضمون كه داد نشان هامصاحبه متن و وهشپژ مبانی تحلیل نتايج

 اهداف انتخاب اهداف، پذيریسنجش مشخص،بندی زمان از: عبارتند كه است پايه مضمون 3 بر

 نقل از برخی د.كنن تقويت را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیتتوانند می كه گرايانهواقع

 اند: آمده ذيل در است قضیه اينمؤيد  كه شوندگانمصاحبه هایقول

 خواهند عمل مالک كه چرا باشند مشخصكامالً  زمانی بعد لحاظ به بايد سازمانی اهدافنظرم به"

 " .(I07) است مطرح سازمانی شفافیت مهم هایشاخص از يكیعنوان به و بود

 از شاخصی عنوانبهتواند می و است مهم بسیار سازمانی شفافیت بحث در یكمّ اهداف انتخاب"

 " .(I07) گیرد قرار نظرمد سازمان هر مطلوب عملكرد

 اهدافی با سازمانی شفافیت باشد. برخوردار الزم شفافیت از و واقعیت بر مبتنی بايد اهداف انتخاب"

 " .(I04) نیست شدنی گرايانهآرمان
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 سازمان راهبردهای دهندهسازمان مضمون

 مشتمل سازمان راهبرهای ةدهندسازمان مضمون كه داد نشان هامصاحبه متن و وهشپژ مبانی تحلیل نتايج

 ،نفعانذی مشاركت گويی،پاسخ اطالعات، به دسترسی مداری،قانون از: عبارتند كه است پايه مضمون 13 بر

 تقويت استخدام، در عدالت ساالری،شايسته اطالعاتی، و ارتباطی هایفناوری از استفاده كاری،پنهان عدم

 مالی و اداری انضباط كار، انجام هایروش و فرآيندها اصالح سازمانی، یزنسوت سازمانی، كنترل و نظارت

 از برخی كنند. تقويت را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیتتوانند می كه نوآوری و خالقیت و

 اند:آمده ذيل در است قضیه اينمؤيد  كه شوندگانمصاحبه هایقول قلن

 فساد از جلوگیری و اداری سالمت مهم عوامل از قوانین در بازنگری و اصالح و قانون از تبعیت"

 " .( I06) شد خواهد تقويت ،قانون از تیتبع و قوانین اصالح با سازمانی شفافیت قطعاً است. اداری

 سالمتتواند می هم افرادی چنین به مديريتی مناصب واگذاری و شايسته و سالم افراد ورود"

 ةزمینپیش البته برساند. ممكن حداقلبه اداری نظام در را فساد بروز هم و كند تضمین را اداری نظام

 " .( I03) است افرادی چنین ارتقاء و استخدام جذب، در الزم شفافیت اقداماتی چنین

 در استخدام در عدالتیبی ايجاد به منجر استخدام در تبعیض و بازیپارتی ای،سلیقه نظر اعمال"

 دلیل فردی هر تا باشند شفاف ممكن حد تا بايد استخدام هایرويه شود.می دولتی هایسازمان

 " .(I03) بداند شفافكامالً  صورتبه را خود استخدام يا رد

 محیطی فراگیر مضمون ب(

 ،1قانونی  از: عبارتند كه است دهندهمانساز مضمون 6 بر مشتمل محیطی فراگیر مضمون كه داد نشان نتايج

 .6تكنولوژيكی و 5اجتماعی ،4فرهنگی ،3اقتصادی ،2سیاسی

 

 
1. Legal 

2. Political 

3. Economic 

4. Cultural 

5. Social 

6. Technological 
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 قانونی دهندهسازمان مضمون

 3 بر مشتمل قانونی دهندهسازمان مضمون كه داد نشان هامصاحبه متن و وهشپژ مبانی تحلیل نتايج

 بدون و قاطع برخورد و مقررات و قوانین اصالح افشاكنندگان، از حمايت از: عبارتند كه است پايه مضمون

 هایقولنقل از برخی كنند. تقويت را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیتتوانند می كه تبعیض

 اند:آمده ذيل در است قضیه اينمؤيد  هك شوندگانمصاحبه

 بسیاری مقررات و قوانین فساد، با مبارزه خصوصبه و اداری سالمت سازمانی، شفافیت حوزه در"

 شوند حذف و اصالح بايد هااين يكديگر، با تقابل در يا هستند موازی قوانینی يا بعضاً كه داريم

(I06). " 

 گردد. متجلی اداری نظام سالمت در آن آثار تا باشد تبعیض بدون و قاطعانه بايد فساد با مبارزه"

 " .(I07) نیست مناسبی كارراه فساد، موضوع در گزينشی برخورد

 سیاسی دهندهسازمان مضمون

 6 بر مشتمل سیاسی دهندهسازمان مضمون كه داد نشان هاحبهمصا متن و پژوهش مبانی تحلیل نتايج

 پاسخگويی فساد، با مبارزه در سیاسی اراده تقويت دموكراسی، تقويت از: عبارتند كه است پايه مضمون

 كه احزاب تقويت و هارسانه و مطبوعات بیان، آزادی نهاد، مردم هایسازمان از حمايت و تقويت سیاسی،

 هایقولنقل از برخی نند.ك تقويت را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیتتوانند می

 اند:آمده ذيل در است قضیه اينمؤيد  هك شوندگانمصاحبه

نظرم به نداريم كاستی فساد با مبارزه بحث در نظارتی هایدستگاه و مقررات و قوانین لحاظ به ما"

 عدم و شفافیت نبود ،تبع به كه است فساد با مبارزه و پیشگیری در سیاسی اراده نبود در مشكل

 " .( I05) داشت خواهد دنبال به را اداری سالمت

 شفافیت برقراری اصلی اركان از يكی قطعاً قانون چارچوب در هارسانه و مطبوعات بیان، آزادی"

 پذيرد صورت نیز الزم هایحمايت قانونی لحاظ به بايد است. اداری نظام سالمت ارتقاء و سازمانی

 " .(I04) هستند هارسانه و مطبوعات فساد با مبارزه مقدم خط چرا

 



 27                                                                                        نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت          

DOI: 10.22034/JSQM.2020.254650.1258 

 اقتصادی دهندهسازمان مضمون

 4 بر مشتمل اقتصادی دهندهسازمان مضمون كه داد نشان هامصاحبه متن و وهشپژ مبانی تحلیل نتايج

 خدمات جبران نظام اصالح دولتی، انحصارات كاهش دولت، كردن كوچک از: عبارتند كه است پايه مضمون

 برخی كنند. تقويت را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانندمی كه تورم كاهش و كاركنان

 اند:آمده ذيل در است قضیه اينمؤيد  هك شوندگانمصاحبه هایقول نقل از

 است. طنز به شبیه اداری نظام سالمت و سازمانی شفافیت از صحبت ،دولت حجم اين بانظرم به" 

 انحصارات شود، الغر هافعالیت سپاریبرون طريق از بايد دولت هستیم شفافیت برقراری دنبال به اگر

 " .( I03) بپردازد جامعه در خود هدايت رسالت به دولت و شود كاسته توجه قابل میزانبه دولتی

 اينكه خصوصبه است دولت كاركنان حقوق میزان بودن پايین فساد بروز اصلی داليل از يكی"

 سالمت به صدمه ساززمینهتوانند می عوامل اين است مواجه اقتصاد در شديدی تورم با ما جامعه

 " .(I08) است طبیعی امری شفافیت با مخالفت شرايط اين در قطعاً كه شوند اداری نظام

 فرهنگی دهندهسازمان مضمون

 3 بر مشتمل فرهنگی دهندهسازمان مضمون كه داد نشان هامصاحبه متن و وهشپژ مبانی تحلیل نتايج

 كاری وجدان و شناسیوظیفه فرهنگ ترويج دينی، هایارزش به پايبندی از: عبارتند كه است پايه مضمون

 برخی كنند. تقويت را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیتتوانند می كه ایرسانه سواد تقويت و

 اند:آمده ذيل در است قضیه اينمؤيد  هك شوندگانمصاحبه هایقول نقل از

 بر بسیاری كیدأت ما دينی هایآموزه و است اسالم ،كشور بر حاكم ارزش نظام اينكه به توجه با"

 ادفس با مبارزه و اداری سالمت در هاارزش به پايبندی كه میزان همانبه دارد، المالبیت حفظ

 " .(I02) باشد زاآسیب تواندمی هاارزش به پايبندی عدم استمؤثر 

 كه ديده فراوانی هایآسیب كاری وجدان و شناسیوظیفه فقدان كار، ضعیف فرهنگ از ما جامعه"

 " .(I08) است شده فساد بروز ساززمینه يا منابع اتالف به منجر
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 فساد، با مبارزه و هاسازمان شفافیت در اجتماعی هایشبكه و مطبوعات ها،رسانه نقش به وجهت با"

 نظام سالمت در مهمی نقش جامعه در زمینه اين در الزم هایآموزش و ایرسانه سواد تقويت

 " .( I07) كندمی ايفا اداری

 اجتماعی دهندهسازمان مضمون

 4 بر مشتمل اجتماعی دهندهسازمان مضمون كه داد نشان هامصاحبه متن و وهشپژ مبانی تحلیل نتايج

 شهروندی، حقوق و مقررات و قوانین از آگاهی تحصیالت، و سواد سطح از: عبارتند كه است پايه مضمون

 سالمت جهت در سازمانی شفافیتتوانند می كه فساد با مبارزه در عموم مشاركت و همگانی نظارت تقويت

 اند:آمده ذيل در است قضیه اينمؤيد  هك شوندگانمصاحبه هایقولنقل از برخی كنند. تقويت را اداری نظام

 فساد با مبارزه در اجتماعی مهمهای مؤلفه از يكی دانشگاهی تحصیالت و سواد میزاننظرم به"

 نظر اين از ما جامعه كنونی شرايط شود.می هاحوزه تمامی در سالمت ارتقاء موجب كه است

 " .( I03) دارد خوبی ظرفیت

 عموم آگاهینظرم به بنابراين دارد. عمومی آگاهی عدم در ريشه اداری فساد و تخلفات از بسیاری"

 كند جلوگیری فساد و تخلف بروز ازتواند می مقررات و قوانین و شهروندی حقوق و حق از مردم

 " .( I05) باشد اداری سالمت ارتقاء جهت درمؤثر  گامی و

 مستقیم ارتباط نهاد، مردم هایسازمان احزاب، طريق از جامعه عموم مشاركت و نظارت تقويت"

تواند می قانونی الزم هایحمايت و مختلف هایسامانه طريق از  و نظارتی هایدستگاه با مردم

 " .(I02) كند كمک فساد با مقابله و اداری سالمت ارتقاء شفافیت، برقراری به

 تکنولوژیکی دهندهسازمان مضمون

 بر مشتمل تكنولوژيكی دهندهسازمان مضمون كه داد نشان هامصاحبه متن و وهشپژ مبانی تحلیل نتايج

 و اجتماعی هایشبكه ظرفیت از استفاده الكترونیک، دولت توسعه از: عبارتند كه است پايه مضمون 3

 از برخی كنند. تقويت را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیتتوانند می كه اينترنت به دسترسی

 اند:آمده ذيل در است قضیه اينمؤيد  هك شوندگانمصاحبه هایقولنقل
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 اداری نظام سالمت و سازمانی شفافیت برقرای جهت در جدی گامی الكترونیک دولت توسعه"

 هایسامانه و هاشبكه ها،سايت ها،پورتال توسعه و ايجاد يعنی الكترونیک دولت توسعه است.

 " .(I08) مختلف

 بااليی ظرفیت از هاشبكه اين ما، امروز زندگی در اجتماعی هایشبكه انكارناپذير نقش به توجه با"

  ".(I04) هستند دارا فساد با مبارزه و شفافیت برقرای برای

 عموم آگاهی سطح افزايش درتواند می آن سرعت افزايش و اينترنت به دسترسی سطح گسترش"

 " .( I03) كند جلوگیری فساد بروز از جلوگیری آن تبع به و خود حقوق از جامعه

  



 طراحی الای  شفافیت سازمانی در جهت سالمت نظام ادار                                                          30

DOI: 10.22034/JSQM.2020.254650.1258 

 پژوهش مدل

 در سازمانی شفافیت الگوی گرفته، صورت هایمصاحبه و موضوع با مرتبط تحقیقاتی ادبیات بررسی با

 است. شده ارائه 1 شكل قالب در اداری نظام سالمت جهت
 از  حمایت-

 افشاکدددگان
 و قیانین اصالح-

 مقررات
 و قاطع برخیرد-

 تبعیض بدون

 دمیکراسی تقییت- 
 سیاسی ةاراد تقییت-
 فساد با مبارزه در
 پاسخاییی-

 سیاسی
 از حمایت و تقییت-

 مردم ها سازمان
 نهاد
 بیان، آزد  -

 هارسانه و مطبیعات
 احزاب تقییت -

 کردن کیچک- 
 دولت
 انحصارات حذف-

 دولتی
 نظام اصالح-

 خدمات جبران
 کارکدان

 تیرم کاهش -

  به پایبدد - 
 دیدی ها ارزش
 فرهدگ ترویج -

 و شداسیوظیفه
 کار  وجدان

  سیاد تقییت -
 ا رسانه

 و سیاد سطح- 
 تحصیالت

 و قیانین از آگاهی-
 حقیق و مقررات

 شهروند 
 نظارت تقییت-

 هماانی
 در عمیم مشارکت-

 فساد با مبارزه

 دولت ةتیسع- 
 الدترونیک

 ظرفیت از استفاده -
 اجتماعی ها شبده
 ایدترنت به دسترسی-

 

 تکنولوژیکی  اجتماعی  فرهنگی  اقتصادی  سیاسی  قانونی

 

 محیطی بعد

 

 

 

 اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت الگوی .1 شکل

 سازمانی بعد
   

 سازمان راهبردهای  سازمان اهداف  رفتاری  فرهنگی  ساختاری

     
 اختیار ساز متداسب -
 سطیح در مسویلیت و

 سازمانی
 تمرکز کاهش -

 تفییض و سازمانی
 پایین سطیح به اختیار
 زدایی مقررات -

 ها  ارزش ترویج - 
 اخالقی

 نقد فرهدگ ترویج -
 پذیر  نقد و
 فرهدگ تقییت -

 کدترلی خید
  فرهدگ تقییت -

 جییی صرفه

 ها مهارت تیسعه - 
 طریق از ا حرفه
  آمیزش

 سازمانی تعهد -
 شغلی رضایت -
 شغلی امدیت -
  اعتماد ایواد -
 تعلق احساس -

  اهداف ترسیم - 
  گرایانه واقع
 و پذیر  سدوش -

 اهداف بیدن شفاف
 به بیدن مشخص -

 زمانی بعد لحاظ
 

 مدار  قانین  - 
 اطالعات به دسترسی -
 پاسخاییی -
 نفعانذ  مشارکت -
 کار پدهان عدم -
 ها فداور  از استفاده -

 اطالعاتی و ارتباطی
  ساالر  شایسته -
 استخدام در عدالت -
 و نظارت تقییت -

 سازمانی کدتر(
 سازمانی زنیسیت -
  و فرایددها اصالح -

 کار انوام ها روش
 مالی و ادار  انضباط -
 نیآور  و خالقیت -

شفافیت سازمانی 
در جهت سالمت 

 نظام اداری
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 پیشنهادات و گیرییجهنت  5

 جهت راستا اين در بود. اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت الگوی طراحی پژوهش اين از هدف

 نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت ةپاي مضامین و دهندهسازمان مضامین ،فراگیر مضامین شناسايی

 شفافیت الگوی پژوهش، نتايج طبق پذيرفت. صورت یيهامصاحبه و بررسی پیشین هایپژوهش ،اداری

 مضمون 52 و دهندهسازمان مضمون 11 ،فراگیر مضمون 2 دارای اداری نظام سالمت جهت در سازمانی

 .باشدمی پايه

 دهندهسازمان مضمون 5 دارای سازمانی فراگیر مضمون .باشدمی محیطی و سازمانی شامل فراگیر مضامین

 نیز محیطی فراگیر مضمون و باشدمی سازمان راهبرهای و سازمان اهداف رفتاری، فرهنگی، ی،ساختار

 .باشدمی تكنولوژيكی و اجتماعی گی،فرهن اقتصادی، سیاسی، قانونی، دهندهسازمان مضمون 6 دارای

 عوامل به توجه با اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت دهدمی نشان مضامین اين شناسايی

 و محیطی فراگیر مضمون در يافت. خواهد تحقق هستندتأثیرگذار  سازمان بر كه محیطی و سازمانی

 و قاطع برخورد و مقررات و قوانین اصالح كنندگان،افشا از حمايت طريق از قانونی دهندهسازمان مضمون

 قوانین اصالح مضمون نمود. برقرار را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانمی تبعیض بدون

 معناهم (2017) توساتو و ديمنت و (2012) نسیتروسی و باهر مطالعه در مداریقانون مضمون با مقررات و

 اراده تقويت دموكراسی، تقويت طريق از سیاسی دهندهسازمان مضمون و محیطی فراگیر مضمون در .است

 بیان، آزادی نهاد، مردمهای سازمان از حمايت و تقويت سیاسی، پاسخگويی فساد، با مبارزه در سیاسی

 نمود. برقرار را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانمی احزاب تقويت و رسانه و طبوعاتم

 استپن مطالعه در فساد با مبارزه در سیاسی اراده مضامین با بیان آزادی و سیاسی اراده تقويت مضامین

 مضمون در .است مشابه (2017) توساتو و ديمنت ،(2006) نارين و ندستدیل (،1997) النگست و هارست

 دولتی، انحصارات كاهش دولت، كردن كوچک طريق از اقتصادی دهندهسازمان مضمون و محیطی فراگیر

 اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانمی تورم كاهش و كاركنان خدمات انجبر نظام اصالح

 مطالعات در كاركنان دستمزد و حقوق سطح مضمون با خدمات جبران نظام اصالح مضمون نمود. برقرار را

 دولتی انحصارات كاهش مضامین همچنین و است مشابه (1385) رفتارنیک و پورقلی ،(1383) سرشتفرخ

 توساتو و ديمنت مطالعه در دولتی انحصارات حذف و دولت كردن كوچک مضامین با دولت حجم كاهش و
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 به پايبندی طريق از فرهنگی دهندهسازمان مضمون و محیطی فراگیر مضمون در .است مشابه (2017)

 شفافیت توانمی ایرسانه سواد تقويت و كاریوجدان و شناسیوظیفه فرهنگ ترويج دينی، هایارزش

 مضمون با دينی هایارزش به پايبندی مضمون .نمود برقرار را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی

 مضمون و محیطی فراگیر مضمون در .باشدمی معناهم (2017) توساتو و ديمنت مطالعه در مذهب

 شهروندی، حقوق و مقررات و قوانین از آگاهی تحصیالت، و سواد سطح طريق از اجتماعی دهندهسازمان

 سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانمی فساد با مبارزه در عمومی اركتمش و همگانی نظارت تقويت

 در عمومی آگاهی مضمون با شهروندی حقوق و مقررات از آگاهی مضمون نمود. برقرار را اداری نظام

 دهندهسازمان مضمون و محیطی فراگیر مضمون در .است معناهم (1997) النگست و هارست استپن مطالعه

 اينترنت به دسترسی و اجتماعی هایشبكه ظرفیت از استفاده الكترونیک، دولت توسعه طريق از تكنولوژيكی

 با الكترونیک دولت توسعه مضمون نمود. برقرار را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانمی

 ديمنت ،(2010) همكاران و برتوت ،(2009) همكاران و پاثک مطالعات در الكترونیک دولت توسعه مضمون

  است. مشابه (1397) كاشانی منؤم و رهنورد و (2017) توساتو و

 مسئولیت، و اختیار بین تناسب طريق از ساختاری دهندهسازمان مضمون و سازمانی فراگیر مضمون در

 را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانمی زدايیمقررات و گیریتصمیم در تمركززدايی

 پوالنای مطالعه در مسئولیت با اختیار تناسب مضمون با مسئولیت با اختیار تناسب مضمون نمود. برقرار

 توساتو و ديمنت مطالعه در تمركز كاهش مضمون با تمركززدايی مضمون همچنین و است مشابه (2004)

 ترويج طريق از فرهنگی دهندهسازمان مضمون و سازمانی فراگیر مضمون در .است معناهم (2017)

 فرهنگ تقويت و خودكنترلی فرهنگ تقويت نقدپذيری، و نقد فرهنگ ترويج اخالقی، هایارزش

 ترويج مضمون نمود. برقرار را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانمی جويیصرفه

 مشابه (1390) شیخی و (2019) همكاران و اسالم در اخالقی هایارزش مضمون با اخالقی هایارزش

 طريق از هامهارت ةتوسع طريق از رفتاری دهندهسازمان مضمون و سازمانی فراگیر مضمون در است.

 در سازمانی شفافیت توانمی اعتماد ايجاد و شغلی امنیت و شغلیرضايت سازمانی،تعهد افزايش آموزش،

 مطالعات در اعتماد ايجاد مضمون با اعتماد ايجاد مضمون نمود. برقرار را اداری نظام سالمت جهت
 مضمون و سازمانی فراگیر مضمون در .است مشابه (2018) همكاران و هلند و (2005) آرمسترانگ

 و اهداف بودن شفاف و پذيریسنجش گرايانه،واقع اهداف ترسیم طريق از ازمانیس اهداف دهندهسازمان

 مضمون در .نمود برقرار را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانمی مشخصبندی زمان
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 اطالعات، به دسترسی مداری،قانون طريق از سازمانی راهبردهای دهندهسازمان مضمون و سازمانی فراگیر

 اطالعاتی، و ارتباطی هایفناوری از استفاده كاری،پنهان عدم ،نفعانذی مشاركت گويی،پاسخ

 فرآيندها الحصا سازمانی، زنیسوت سازمانی، كنترل و نظارت قويتت استخدام، در عدالت ساالری،شايسته

 را اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت توانمی مالی و اداری انضباط و كار امانج هایروش و

 مضامین با كاریپنهان عدم و نفعانذی مشاركت گويی،پاسخ اطالعات، به دسترسی مضامین نمود. برقرار

 همكاران و كالرک مطالعات در كاریپنهان عدم و نفعانذی مشاركت گويی،پاسخ اطالعات، به دسترسی

 مضامین با استخدام در عدالت و ساالریشايسته مضمون همچنین است مشابه (2008) نزیلورا و (2015)

 عصر كه آنجا از .است معناهم (2019) همكاران و اسالم مطالعه در استخدام در عدالت و ساالریشايسته

 تحت را بشری جوامع مستقیم طور به هاآن عملكرد و هاسازمان فعالیت و دانندمی هاسازمان عصر را حاضر

 شودمی احساس باشند برخوردار اداری سالمت از كه هايیسازمان وجود ضرورت بنابراين ،دهندمی قرار تأثیر

 سازمانی شفافیت راستا اين در .رودمی شماربه هاسازمان توسعه و رشد برای بزرگی مانع اداری فساد كه چرا

 را شفافیت ديشمندانان برخی كه چرا است مناسبی ابراز فساد با مقابله جهت اداری نظام سالمت ارتقای و

 جهت دولتی هایسازمان مديريت و كالن هایبرنامه اجرای برای خوب حكمرانی هایروش ةهم كلید

 دانند.می اداری نظام سالمت ارتقاء و فساد با مبارزه و كشف فساد، از پیشگیری

 ی،ساختار هایويژگی طريق از اداری نظام سالمت جهت در سازمانی شفافیت نتايج، به توجه با نابراينب

 سیاسی، قانونی، هایويژگی و سازمانی بعد در سازمان راهبرهای و سازمان اهداف رفتاری، فرهنگی،

 راستا اين در يافت. خواهد تحقق و برقرار محیطی بعد در يكیتكنولوژ و اجتماعی فرهنگی، تصادی،اق

 گردد:می ارائه ذيل پیشنهادات

 حمايت و آنمؤثر  اجرای تجه الزم قضايی و یحقوق ضمانت ايجاد و زنیسوت قانون تصويب -

 قوانین حذف و اصالح بازنگری، فساد، با مبارزه زمینه در قوانین تعدد توجه با كنندگان،افشا از

 صورتبه مفسیدن مجازات اعالم و تصويب گیرد، قرار مجلس و دولت كار دستور در بايد موازی

 قانون. اعمال در تبعیض از جلوگیری جهت شفاف

 ادغام ها،فعالیت سپاریبرون طريق از دولتی انحصارات اهشك و دولت حجم كردن كوچک -

 قانون 44 اصل مطابق خصوصی بخش توسعه و تقويت سازی،خصوصی و موازی نهادهای

 خدمات مديريت قانون 64 ماده و توسعه ششم برنامه قانون 28 ماده (پ) بند اصالح اساسی،
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 زندگی يک برای امكانات حداقل مینأت جهت كاركنان حقوقی و رفاهی سیستم ءارتقا و كشور

 شفاف رويكردهای براساس بانكی نظام اصالح ضرورت و مركزی بانک استقالل شرافتمندانه،

 كنترل جهت ارز كردن نرخی تک و پولی هایسیاست اتخاذ در دولت دخالت عدم فساد، ضد و

 تورم. كاهش و

 رفتاری و اعتقادی بعد دو در اسالم دين متن از برخواسته معنوی هنجارهای و هاارزش تقويت -

 حس احیای اعتقادی، هایآموزش طريق از فساد با رزهمبا فرهنگ و روح تقويت و

 معنوی و مادی هایانگیزاننده از استفاده و مديران و سیاسی رهبران بودن الگو و پذيریمسئولیت

 نهضتی ايجاد به ملی رسانه ظرفیت سازیفعال انحرافی، رفتارهای بروز از جلوگیری جهت

 جامعه. عموم ایرسانه سواد تقويت در فراگیر

 كه هستند سواد با سال 49 تا 10 بین جمعیت درصد 96 آموزی،سواد سازمان گزارش طبق -

 گیرد، قرار آموزش متولی هاینهاد كار دستور در بايد سواد سطح كیفی افزايش به گرايش

 نسبت جامعه عموم آگاهی سطح ارتقاء در فراگیر نهضتی ايجاد به ملی رسانه ظرفیت سازیفعال

 جهت گانهسه قوای در مختلف هایسامانه ايجاد شهروندی، حقوق و مقررات و قوانین به

 11 ماده (الف) بند ظرفیت از استفاده همچنین و هاطرح و لوايح تدوين در مردم عامه مشاركت

 تقويت جهت مربوطه، اجرايی نامهآيین 55 ماده و كشور كل بازرسی سازمان تشكیل قانون

 اداری. نظام سالمت تحقق جهت در مردمی هایگزارش دريافت و همگانی نظارت

 و ابزارها از گیریبهره و ساختار ساختن امدكار و روزرسانیبه و ICT هایساخت زير توسعه -

 انسانی، منابع مديريت هاینظام زير در مختلف هایسامانه ايجاد اداری، نظام در روز تكنولوژی

 هااطالعیه درج جهت اجتماعی هایشبكه ظرفیت از استفاده مزايدات، و مناقصات و مالی نظام

  .مزايدات و مناقصات نتايج اعالم و

 امكانات از بهینه استفاده و سو يک از منابع رفت هدر از پیشگیری و تخلفات از جلوگیری برای -

 ديگر، سوی از است امور بهبود و توسعه و رشد آن ماحصل كه كشور مديريت توسعه و تقويت و

 مجدد فيتعر و محلی هایسازمان ساختار اصالح ،شود رعايت لیتئومس و اختیارات بین بتناس

 بودن موازی و قوانین تعدد توجه با تمركززدايی، جهت در مركزی هایسازمان با هاآن روابط

 به و ادغام هم در هستند مفهومی تک و پراكنده صورت به كه قوانینی شود پیشنهاد هاآن

 شوند. آمده در واحد صورت
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 راستای در ها،سازمان هرم سأر در دهندمی بها یاخالق هایارزش به كه مديرانی بكارگیری -

 تازه افراد سازیاجتماعی فرآيند اخالفی، معیارهای بر مبتنی قوی سازمانی فرهنگ استقرار

 باشند، پذيرا اصل يکعنوان به را اخالقی معیارهای كه گیرد انجام ایگونهبه شده استخدام

 راستای در آموزشی هایدوره برگزاری منظوربه مذهبی اكزمر و علمیه حوزه با قرارداد انعقاد

 مربی پرورش طريق از منكر از نهی و معروف به امر فرهنگ احیای اخالقی، هاارزش تقويت

 طريق از معاد( به ايمان يتتقو ويژه)به دينی اعتقادات و باورها تقويت متولی، نهادهای توسط

 مسئولین بین در خواهیزياده روحیه گرايی،مادی فرهنگ تضعیف خدمت، حین الزم هایآموزش

 و گرايانهمادی هایارزش به مسئولیت باورهای و جارهاهن ها،ارزش پیوند قطع و مردم و

 سازی.الگو طريق از گرايانهمصرف

 ینظارت هایدستگاه مشاركت طريق از فساد از یپیشگیر بر مبتنی آموزشی هایدوره نیازسنجی -

 جهت مثبت شغلی هاینگرش تقويت ،ويژه حساسیت با هادوره اين اجرای حسن بر نظارت و

 اصالحات طريق از انسازم آينده با كاركنان سرنوشت زدنگره و سازمان به دلبستگی و وابستگی

 الزم. ساختاری

  .انهيجوكتمشار رويكرد با سازمانی یهاارزش و هاماموريت انداز،چشم شفاف تشريح -

 با الزم برخورد و نظارتی هایدستگاه توسط قانون ابالغ و تصويب از پس كافی نظارت اعمال -

 ،تفكیک بهها سازمان هایعملكرد و قوانین تمامی شفاف درج جهت ایسامانه ايجاد و متخلفین

 دقیق، اطالعات با مرتبط یهاسامانه ايجاد طريق از اداری و لیما اطالعات جريان سازیشفاف

 الزم، اطالعات به عموم یدسترس و سازمان امور در نفعانذی مشاركت جهت ساده و بروز

 شفاف هایمجازات تعیین و ایدوره گزارشات ارائه و پاسخگويی جهت الزم قوانین تصويت

 .هاسازمان مديران كاریانپنه عدم از جلوگیری جهت

 پیشگیری آموزشی هایدوره برگزاری طريق از زمانسا در پیشگیرانه رويكرد با الزم تدابیر اعمال -

 اداری نظام سالمت ارتقاء سازمانی، شفافیت زمینه در مقررات و قوانین با آشنايی جرم، وقوع از

 اداری نظام هایآسیب با آشنايی موضوعیت با هايیبروشور توزيع و بنر نصب ،فساد با مبارزه و

 .فساد زمینه در

 در گماریشايسته و گزينیشايسته سنجی،شايسته شناسی،شايسته هایفرآيند نمودن شفاف -

 اصل برقرای و ءارتقا و استخدام در عدالت برقرای جهت انسانی منابع مديريت نظام
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 سازوكارهای تقويت فساد، با مبارزه جهت متخصص و متعهد افراد از استفاده ساالری،شايسته

 بین راهنما هایكتابچه توزيع و تهیه و سازمان رد بروشور نصب طريق از كنترل و نظارت

 عملكرد بر نظارت منظوربه بازرسی سازمان سوی از سازمان هر در ابطور تعیین كنندگان،مراجعه

 عملكرد بر كاركنان نظارت جهت قدرت ةفاصل كاهش اداری، شكايات به رسیدگی و كارگزاران

 بدون امنیتی هایدستگاه توسط سازمان هر حراست نیروی انتخاب سازمان، مسئوالن و يكديگر

 مالی هایحسابرسی به ورود در الزم یأر و لعم استقالل و سازمان آن با استخدامی وابستگی

 هایروش و فرآيندها اصالح جهت هاسازمان مديران به اختیار تفويض اداری، هایبررسی و

 .اصالحات اين ةنتیج قبال در پاسخگويی و سازمان هر در كار انجام

 ثرترؤم و بیشتر پوشش طريق از نظارتی هایدستگاه ةبودج كردهزينه در مالی انضباط افزايش -

 انضباط برقرای جهت الزم تدابیر اعمال بازرسان، علمی سطح افزايش و نظارتی هایدستگاه

  .متخلفین با قاطع برخورد و اداری

 نمودن اجرايی و فساد با مبارزه و سازمانی شفافیت برقرای راستای در بديع هایايده از حمايت -

 .سازمان در آن

 مراجع  6

 حیاتی عوامل شناسايی (.1393) .مهديه پور، جالل و سمانه آذرپور، سمیه، لبافی، محمد، اردكان، ابويی

 6 اجرايی، مديريت فصلنامه اصفهان، شهر فرهنگی هایسازمان مديران ديدگاه در راهبردی تفكر موفقیت

(11،) 13-43. 

 مینأت سیستمهای مؤلفه شناسايی (.1398) اصغر. علی پورعزت، و عادل آذر، آرين، پور،قلی حسین، ايمانی،

 .284-251 (،2) 11 دولتی، مديريت فصلنامه اداری، نظام سالمت ارتقای راستای در انسانی منابع

 شفافیت ایواسطه نقش با اداری سالمت ارتقای در الكترونیک دولت تأثیر تبیین (.1395) زهرا. جعفری،

 شیراز. مركز نور پیام دانشگاه ارشد. كارشناسی نامهپايان .شیراز اجتماعی تأمین درسازمان سازمانی

 هایسازمان پورتال شفافیت وضعیت ارزيابی (.1396) علی. ،نژادپیران و عباس ،نرگسیان ،قاسمعلی ،جمالی

 .84-61 (،1) 9 .دولتی مدیریت ةفصلدام (.ايران هایوزارتخانه موردی: )مطالعة دولتی
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 نظام المتس ارتقای قانون اجرای وضعیت عملی بررسی (.1390) حسین. امین رحیمی، و غفور خوئینی،

 .24-5 (،52) 16 حسابرسی، دانش .1390 سال مصوب فساد با مقابله و اداری

 افزايش مدل طراحی (.1397) حسن. جعفری، عابدی و رضا نجاری، كمال، میانداری، ،مهدی پور،ديهیم

 .110-95 ، 12 ،دريايی علوم آموزش ةفصلنام .دولتیهای سازمان در بنیاد داده رويكرد با سازمانی شفافیت

 نامهپايان تهران(. كارگران رفاه بانک مطالعه )مورد اداری سالمت برمؤثر  عوامل (.1393) حامد. راعی،

 طباطبائی. عالمه دانشگاه حسابداری. و مديريت دانشكده ارشد. كارشناسی

 و توسعه مديريت فصلنامه ابالغی. كلی هایسیاست پرتو در اداری نظام معماری (.1391) اله.فرج رهنورد،

 .15-22 ،10 تحول،

 نظام تحول در آن تقش و باز داده و باز دولت مفهوم (.1397) نوشین. كاشانی،منؤم و الهفرج رهنورد،

 .32-15 (،56) 2 اداری(، )تحول كشور استخدامی و اداری سازمان تخصصی فصلنامه اداری.

 :تهران .شیرازی محمود و صائبی محمد ترجمه مديريت، در تحقیق هایروش (.1390) .اوما سكاران،

 دولتی. مديريت آموزش مركز انتشارات

 اسالم .آن در اخالقی هایارزش رشد و اداری نظام سالمت بر مؤثر عوامل (.1390) حسین. محمد شیخی،

 .126-99 (،2)1 مديريتی، های پژوهش و

 بر تكیه با اداری؛ فساد با مبارز در شفافیت نقش (.1396) احمد. نژاد،علی و علی نژاد،تقی، محمد صالحی،

 اقتصاد حقوق، مديريت، در نوين هایپژوهش ملی كنفرانس ،فساد با مقابله و اداری سالمت ارتقای قانون

 كازرون. واحد اسالمی آزاد دانشگاه تیرماه، 8 و 7 انسانی، و علوم و

 شفافیت ةبازدارند ومؤثر  عوامل شناسايی (.1397) حمید. فر،رضايی و اعظم راد،بابكی، الهام صحرايی،

 انسانی، علوم در نوين رويكردهای ملی كنفرانس چهارمین ،مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه در سازمانی

 نور. پیام دانشگاه تهران، ها،حلراه و هاچالش

 كاهش و سازیشفاف در اطالعات فناوری نقش بررسی (.1393) نازنین. جوشقانی، توكلی و علی عبدالهی،

 .91-73 ،18 دولتی، مديريت اندازچشم دولتی. هایسازمان فساد
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 در اداری فساد هایريشه (.1397) رضا. بیگی،نجف و مرتضی خانی،موسی، ابوالحسن فقیهی،، مینا علوی،

 .36-1 (،29)13 سال ايران، مديريت علوم فصلنامه .ايران دولتی هایسازمان

 كاهش جهت الگويی ارائه منظوربه اداری فساد بروز در مؤثر عوامل بررسی (.1383) بهزاد. سرشت، فرخ

 .84-65 (،4) 17 مديريت، دانش .ايران اسالمی جمهوری توسعه روند در آن اثرات

 مديريت، فرهنگ مجله اداری. فساد و خوب حكمرانی الگوی ةرابط تحلیل (.1384) .اهللترحم پور،قلی

10(3،) 103-127. 

 مجلس .آن با مبارزه برای مناسب كارهایراه و اداری فساد (.1385) طیبه. رفتار،نیک و اهللترحم پور،قلی

 .54-33 (،53) 13 پژوهش، و

 منظوربه سازمانی شفافیت مدل طراحی (.1397) كیومرث. آذری، نیاز و مريم يزدانی، تقوايی، حسنا كاشف،

 .158-145 (،2) 12 آموزشی، مديريت و رهبری ةفصلنام اسالمی. آزاد دانشگاه مديران توانمندسازی

 تهران: كیفی(. شناسیروش در طرح و )منطق 1 روش ضد كیفی تحقیق روش (.1392) .احمد محمدپور،

 (.1390 اصلی )چاپ.  شناسان جامعه انتشارات

 )مطالعه سازمان اداری سالمت در سازمانی اسالمی فرهنگ نقش (.1394) خلیلی. مجید، و حسین نوری،

 5 شرقی، آذربايجان انتظامی دانش فصلنامه شرقی(. آذربايجان استان انتظامی فرماندهی سیاسی عقیدتی

(4،) 57-94. 
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One of the threats to administrative integrity in Iran is the lack of organizational 

transparency. Transparency has increased public oversight of the behavior and decisions 

of public sector agents, thus limiting the opportunity to commit corruption and legal 

treatment of officials, in terms of quality, will be done well. Therefore, due to the 

importance and role of organizational transparency in promoting administrative integrity 

and prevention of corruption, this study seeks to provide the model of organizational 

transparency in the direction administrative system integrity in government organizations. 

The present study is conducted within the framework of a qualitative approach and using 

the method of thematic analysis and thematic network. Potential participants were 

university faculty members who were associated with government organizations and had 

research backgrounds such as writing a book or article related to organizational 

transparency and administrative system integrity, as well as experts who have at least 15 

years of experience working in government organizations and have a master's degree or 

higher and are working in managerial positions. In this study, interviews were conducted 

with 8 administrative and academic specialists using targeted sampling method and 

snowball based on saturation of opinion. The model of organizational transparency in the 

direction administrative system integrity was presented in the form of 2 comprehensive 

themes, 11 organizing themes and 52 basic themes. Comprehensive themes of 

organizational transparency in the direction administrative system integrity include both 

organizational and environmental themes. Also, the basic themes related to the 

organizational organizing theme include: structural, cultural, behavioral, organizational 

goals and organization strategies, and the basic themes related to the environmental 

organizing theme include: legal, political, economic, cultural, social and technological. 

According to the research findings, it can be concluded that these findings can be used as 

a model of organizational transparency in the direction administrative system integrity. 
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