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  تیشفاف  ،یتمند یء رضاارتقا یدر راستا  یا شهیاز دولت ش یرپردازیتصو

 ی دولت یاجرائ  ی ها دستگاه شرفتیو پ
 3رحمان غفاری  و  2مسعود احمدی ،  1عاطفه یعقوبی  

 

 چکیده
ای در راسللتای افیایش شللفافیت تصللویرپردازی از دولت شللیشلله  از پژوهش حاضللر،اصلل ی  هدف  
خته اکتشلافی یروش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیی از نوع طرح تحقیق آمبوده،    های دولتیدسلتگاه
اسللتد در بخش کیفی با  یفی( و مدلسللازی معاد س سللایتاریبا روش تح یل تم )ککمی(    –)کیفی  

های اجرایی،  نفر از مدیران و کارشلناسلان ارشلد دسلتگاه  22گیری گ وله برفی با  اسلتفاده از روش نمونه
تد در بخش کمی،  فمصلاحبه عمیق اناام گرهای نظارتی  سلازماناهی، بخش آید تی و یبرگان دانشلگ

ای نسلبی گیری طبقهای با روش نمونهای، پرسلشلنامه محقق سلایتهبرای سلناش تصلویر دولت شلیشله
ها با روش اسللتان مازندران توزیو و دادههای اجرایی  دسللتگاهتن از کارکنان    384ای در بین  چندمرح ه
نتایج بخش    یل گردیددحتSmart PLS و    SPSSافیارهای  عام ی اکتشلللافی و تائیدی با نرمتح یل  

تم   11ای در راسلتای افیایش شلفافیت، دارای  تصلویرپردازی از دولت شلیشلهکیفی حاکی از آن بوده که 
پذیری،  تم فرعی بشلرح فرهن  سلازمانی، اوانین و مقرراس، تخصلین منابو، مسلتولیت  35اصل ی و  
،  اداری -مومی، سلممت مالیعپاسلخگویی  ،  اداری-مبارزه با فسلاد مالی ،های عمومیگیری نظارسشللل

نتایج بخش کمی نشلان داد که رواب  اسلتد  بودهپیشلرفت سلازمانی  و    رضلایتمندی، شلفافیت سلازمانی
 ای، مورد تأیید وااو شددهای اص ی تصویرپردازی از دولت شیشهسایتاری میان تم

 

 دهای دولتیای، شفافیت، دستگاهتصویرپردازی، دولت شیشه ها:کلیدواژه

 

 
   رانیا  یسار ، یدانشگاه آزاد اسمم ، ی عموم  یگذار یو ی  مش یریگ میتصم شیگرا  ، ی دولت تیریمد یدکتر یدانشاو 1
  رانیا  ، یسار ، یواحد سار یدانشگاه آزاد اسمم یدانشلده ع وم انسان ، ی دولت تیریگروه مد اریاستاد 2
  رانیا  ، یسار ، یواحد سار یدانشگاه آزاد اسمم یدانشلده ع وم انسان ، ی دولت تیریگروه مد اریاستاد 3
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 همقدم
امروزه دولت یا مقاماس ارشللد باید نقش متبت ابربخشللی دولت، حاکمیت اانون، کیفیت نظارتی و 

(د شلفافیت از تاری  طو نی به عنوان ی  اصلل  2020،  1کنترل فسلاد را تقویت کنند )لی، وان  و هو
ن ابیاری  به عنوادر ع وم اجتماعی معمو ً اسلاسلی برای مدیریت عمومی و حلمرانی بریوردار بوده و  

درتمند برای دسلللتیابی به اهداف اجتماعی مب وا مانند تقویت پاسلللخگویی و کاهش فسلللاد ت قی  ا
(د آگاهی و دانش عموم مردم از آنچه در بخش دولتی  2019،  2)ایایوگو، ایایوگو و آمبیتونی شللودمی

سلاد شلده که منافو و ف  بروز تضلاد های کارمندان دولتی، مانو ازافتد، با نظارس و کنترل فعالیتاتفاق می
 توجله شلللاهلد  د(2018،  3)دی مینگو و ملارتینی گرددکلاری میسلللر میاین امر در شلللرای  علدم پنهلان

 مفهوم از گرفتن تأسلی و با هسلتیم جامعه آحاد نیازهای به نسلبت دولتی نهادهای و دولت روزافیون

 به شان، حقوق شهروندی زا مردم از بریورداری برای  زم شرای  کردن فراهم ضلمن یوا، حلمرانی

های   سلازمان مقبولیت و مشلروعیت تنها نه حلمرانی، در مردم بیشلتر دیالت طریق که از اند آن دنبال
  زم جیء ی  عنوان به شلفافیت بنابراین رسلانند  یاری حلمرانی بهبود به ب له دهند، افیایش را دولتی

 منار دولتی نهادهای و ها سلازمان داماساا در فافیتشل افیایش گرددد می دولتی محسلوا مدیریت در

 مقبولیت و مشلروعیت اسلتحلام عمومی، مشلارکت فیونی سلب  مردم، اعتماد سلب  رفتن با  به

 مسلت یم روندی چنین نمایدد فراهم می را اجتماعی سلرمایه گیری شللل سلاز زمینه و دولتی نهادهای

 ایااد های اجتماعی، سلیسلتم در را وحدس که اسلت دولتی های سلازمان و نهادها به مردم اعتماد ایااد

اداره  تواند می موضلوع این به توجهی بی و دهد می پرورش را دموکراتی  های ارزش و نموده حفظ و
 سلازد روبرو مشلروعیت بحران با را حاکم نظام درنهایت و ناکامی و شللسلت با را دولتی های سلازمان

های رواب  دان و دسللت اندرکاران حوزهکه دانشللمن ها سللال اسللتده  (د1397و هملاران،    میانداری)
ها و حسابداری از میایای شفافیت عمومی، روزنامه نگاری، ااتصاد، امور مالی، سیاست، حاکمیت شرکت

 هیاره به ورود با  د(2018،  4)هولند و هملاران اندبه عنوان ی  رفتار سللازمانی هنااری حمایت کرده

 با  با زمان هم و افراد نیازهای نمودن مرتفو در دولتی نهادهای روزافیون توجه رغم ع ی و جدید

 بریی در و هسلتیم آنان انتظاراس رشلد شلاهد شلان، شلهروندی حقوق از مردم آگاهی عمق و رفتن دامنه

 ع ل تح یل و یابی ریشله که گردد می مشلاهده انتظاراس این تحقق از عدم هایی نارضلایتی موااو از

 ابیل از مشللمتی و معضلمس وجود کندد می سلازمانی رهنمود شلفافیت عدم به را ما سمعضلم این

 
1 Lee, Wang and Ho 

2 Ejiogu, Ejiogu and Ambituuni 
3 de Mingob and Cerrillo-i-Martíneza 
4 Holland  and et al 
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 کاهش اسلت، سلا ر مردم های با نظام مغایر کامل طور به که سلازمانی گیری تصلمیم و ادرس تمرکی

 هایبه دسلتگاه اعتماد عدم دلیل به مردم همراهی عدم و دولتی های سلازمان مقبولیت و مشلروعیت

 این با و درنوردیده را ها ملان و مرزها و اسلت ها سلازمان همیاد که اداری ادسلف شلوم دیدهپ و دولتی

 از ممانعت و دولتی مقاماس کاری پنهان به تمایل نیسلت، یاصلی ملان و زمان هیچ به ویژگی متع ق

 ای عدیده مشلمس است، اداری فساد و ها کارشللنی بروز سلاز زمینه به اطمعاس شلهروندان دسلترسلی

 پیامدهای با مقاب ه در ها سلازمان به بخشلی برای مصلونیت و آورد می ارمغان به ها زماناسل برای را

 افیایش عمومی، و اسللتقبال اعتماد افیایش اهداف، به شللدن نائل همچنین و مسللائل این از ناشللی

 می  نظر به ضلروری کاممٌ سلازمانی شلفافیت ایااد در نهادن گام مردم، عمومی مشلارکت و همراهی

 که اسلت آن سلازی پیاده چگونگی و شلفافیت درک دولتی های سلازمان اسلاسلی و عمده الشرسلدد چ

 اسلتد در یصلو  این در مناسل  تمهیداس داشلتن و شلفاف سلازمان ی  سلیسلتمی تعری  هر آرزوی

 ی  متابه به جهان و شلده طی ارتباطاتی نوین های وسلی ه فناوری به ملانی و زمانی ابعاد که ایامی

 ماهی همچون را هاسلازمان ( و1396)جمالی، نرگسلیان و پیران نژاد،   درآمده گیتی توسلع به لدهده

 بیرون و درون در شلهروندان های اضلاوس و ها معرض داوری در شلفاف ای گونه به ب ورین تن  در

 های شلبله آینه در ها مدیران سلازمان عیم و اندیشله عمل، که زمانی و اسلت داده ارار ها سلازمان

 از ها، اسلتفاده سلازمان برای راهبرد بهترین گردد، می منعلس وضلوح به اطمعاس و اسباطارت جهانی

 (د1396، میانداریو  دیهیم پور) است سازمانی شفافیت
آسلی  شلناسلی اصلل شلفافیت در  ( تحت عنوان  1399)دریاانی و هملاران  در پژوهشلی که توسل   

هلای این  بر اسلللاا یلافتله ام گرفلت،ی یوا، انالبلا حلمران  گلذاری کیفری ایران ارتبلاآ آنا مرو الانون
ای بریوردار است که پردایتن  تحقیق مفهوم شفافیت در هر سه سب  برشمرده از اهمیت یا  و ویژه

کندد  گذاری کیفری ایران را در رعایت اصلول و مبانی حقوای، روشلن و آشللار میبه آن جایگاه اانون
  اسلللرار گرایی بر فرهن  شلللفافیت در مرح ه  غ به فرهن  گذاری،نونامروزه وجود نهادهای متعدد اا

هلا و هلای الانونی مبهم، کشلللور ملا را از حیل  رعلایلت اصلللل شلللفلافیلت بلا چلالشفرآینلد تقنین و گیاره
( تحت عنوان  1399)پالییدار و هملاران  در پژوهشللی که توسلل   مشلللمتی جد ی مواجه کرده اسللتد  
تماد م ی با تأکید بر تاارس اللترونی ،  تصلللادی و اعشلللفافیت اا  طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین

باشللدد  سللاز ارتقای شللفافیت میدهد تاارس اللترونیلی زمینهنتایج حاصللل نشللان می اناام گرفت،
ها از زنایره تأمین کا  و یدماس  شلفافیت نیی تأبیر متبت و معناداری بر کاهش فسلاد و حذف واسلبه

ر فضای تاارس اللترونی  منار به افیایش اعتماد  ااتصلادی د  کاهش فسلاد  در این فضلا داردد همچنین
ارزیابی  ( تحت عنوان  1398) معینی فر و زرگردر پژوهشللی که توسلل   د  م ی به این فضللا یواهد شللد
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بر اسلاا نتایج حاصلل از تحقیق    ها، اناام گرفت،مالی در سلازمان  -عوامل موبر بر ایااد فسلاد اداری
ظام پردایت، فرهن  سللازمانی و سللیسللتم نظارس و کنترل به و عوامل ن  ر رتبه اولعامل ارتباطاس د

( تحت عنوان  1398) سپهرنیا و هملاراندر پژوهشی که توس   د  ترتی  در رتبه های بعدی ارار گرفتند
ها  یافته   الگوی یماانه شلفافیت حلمرانی یوا برای سلازمان های سلیاسلتگذار در ایران، اناام گرفت،

مولفه  ارزش عینی    2ین سایر ابعاد از اهمیت با تری بریوردار بوده و شامل  فافیت در بداد بعد ش  نشان
شللاین اسللت، عناصللر مرتب  با ارزش عینی از توجه بیش تری در    13مولفه و  زیر  3و ارزش ذهنی،  

بر بر بررسللی عوامل مو( تحت عنوان  1398)پرواز  در پژوهشللی که توسلل     دها بریوردار بودندسللازمان
براسللاا یافته ها و در بررسللی و تعیین و اولویت   یامدهای ناشللی از آن، اناام گرفت،اداری و پ  فسللاد

بندی عوامل موبر بر فسللاد عوام ی شللامل عوامل ایمای، مدیریتی و اانونی، ارتباطی، روانی، کنترل 
بر فسلاد ضلعیت تاهل  سلازمانی، نظام حقوق و دسلتمید، امنیت شلغ ی، فرهن  سلازمانی و سلابقه شلغ ی، و

اری در ایران موبرنلد کله مهمترین ع لل آن کله توجله دوللت را بله آن می ط بلد فرهنل  و مسلللائلل اد
 دااتصادی می باشد

حاکمیت کشللور، فسللاد و احتمال  ( تحت عنوان  2020)  1لی و هملاراندر پژوهشللی که توسلل   
ر مناطق تولید و د ت، در صنعتکه فسلاد در سب  شرک  داداناام گرفت، نتایج نشلان  ،  هانوآوری شلرکت

به عموه،   دتوجهی بر روی نوآوری دارندبا بدترین حاکمیت و یا این که فاسللد هسللتند، ابر منفی اابل
در پژوهشلی   کندد  های فاسلد ایفا میهای نوآوری شلرکتحاکمیت کشلور نقش بسلیار مهمی در فعالیت

،  ن دولتمردا و اعتماد به   حفاری()صلنایو  در    شلفافیتوجود  ابتلار  ( تحت عنوان  2020)  2ویمرکه توسل   
دهنده راببه متبت بین اعضللای این ابتلار و اعتماد اسللتد به طور یا ،  ها نشللاناناام گرفت، یافته

کند که کامم با ابتلار شلفافیت  شلواهد حاکی از سلب  نسلبتا بهبود اعتماد در میان کشلورهایی پیدا می
دهنده راببه متبت بین نشللاننهایی،  نتایج    دی دارنداری سللازگارالم  ی ابتلار شللفافیت صللنایو حفبین

در پژوهشلی  اسلتد و دولتمردان کشلور  عضلویت ابتلار شلفافیت صلنایو حفاری و اعتماد به سلیاسلتمداران  
های  شلفافیت و اعتماد به دولت  یافتهتحت عنوان   و(  2020)  3گریم یخویاسلن و هملارانکه توسل   

نتایج نشلان داد که بریمف انتظاراس، آگاهی از حقوق  فت،  م گراناا،  ررسلیغیرمنتظره از دو آزمایش ب
های دولتی غیرمرتب  یا حتی کمی  )شفافیت نهفته( با اعتماد به آژانس اانون آزادی اطمعاس و الیاماس

حتی در مورد شلفافیت نهفته، اعتقاد عمومی به تأبیراس    -منفی اسلتد یافته ها، حاکی از آن اسلت که  
ژان  و در پژوهشللی که توسلل   وندان نیاز به بررسللی دایق تر داردد  اعتماد شللهرشللفافیت بر متبت 

 
1 Lee et al 
2  Villar 
3 Grimmelikhuijsen et al 
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های ضلد فسلاد، برداشلت عمومی از فسلاد و اعتبار دولت در زمینه  تمش( تحت عنوان  2020)  1هملاران
اناام گرفت، براسلاا نتایج،  ،  اممک و مسلتغمس  ی  تح یل تاربی مبتنی بر دوازده اسلتان در چین

های مبارزه با فسلاد باید به عنوان ی  روش مهم برای تمش(1شلوند   می  اسلی پدیداره مفهوم سلیسل
دولت باید با (2حفظ سلللممت حیا حاکم و به عنوان روشلللی برای ج   حمایت عمومی بهبود یابد )

( 3)ایالاد مبلارزه بلا فسلللاد یل  هلدف مهم برای مقرراس جلدیلد اممک و مسلللتغمس را افیایش دهلد و 
( تحت 2020)  2پیرسلوم و هملاران  در پژوهشلی که توسل   دد باید تقویت شلودرزه با فسلاهای مباشتم

اناام گرفت،  ، ارزیابی ابربخشلللی مبارزه ع یه فسلللاد در بخش دولتی در موریس  درک وااعیتعنوان  
د  هدف از این تحقیق بررسلی و تاییه و تح یل فسلاد عمومی با مقایسله ارزیابی شلهروندان از عم لر 

داد که شلهروندان نظر   نشلان نتایجو بوده  از نظر کارایی دادسلتانی  ،  زه ع یه فسلادازمان مبارادراکی سل
 عم لرد این نهاد را ضعی  ارزیابی نمودندددارند و  مبارزه ع یه فساد منفی بر ابربخشی سازمان

ایران از   مشللل اصل ی در پردایتن به موضلوع تحقیق حاضلر، وضلعیت نابسلامان سلازمان های دولتی
های اجرایی می باشلدد این فسلاد  ی و وجود فسلاد اداری گسلترده در سلبوح مخت   دسلتگاهسلممت ادار

اداری موجود، مع ول عوامل مخت   و متعددی اسلت که شلاید بتوان گفت، مهترین عامل در بروز فسلاد 
که ابال مردم  اداری موجود در کشللور، عدم شللفافیت و پاسللخگوئی دولت و زیرماموعه های آن، در  

 ی این کشلور هسلتند، می باشلدد عدم توجه به شلفافیت سلازمان های دولتی ایران در طول صلاح  اصل
سلالیان گذشلته، منار به یسلراس بعضلا جبران ناپذیری بر کشلور شلده و عممً در طول سلالیان اییر،  

شلور  ی اجرایی کاداری در یلی از دسلتگاهها  –هرچند ماه یلبار، شلاهد اعمم ی  فسلاد عظیم مالی  
بدون شلل  عدم توجه به این مسللت ه، کشللور را در دراز مدس با مشلللمس عدیده ای همراه    هسللتیمد

یواهد نمود و نگاه به سرگذشت بعضی دولت های ساا  شده، به وضوح نشان از عدم شفافیت و وجود  
از این    دولتمردان  فسلاد گسلترده در دسلتگاه های اجرایی آنان داشلته که در کمال تعا ، باوجود آگاهی

ت ه، توجهی سلیاسلیون و و تصلمیم گیران کمن به این مسلت ه نداشلته اندد می توان گفت، موضلوع  مسل
تحقیق حاضلر که محقق در پی اناام آن اسلت، از بدیهی ترین مشللمس حاکم بر کشلور اسلت و عمده  

ل و  ، این مشلللللفرهنگی مخت   –ااصلللادی    –مردم جلامعله، از فقیر تلا غنی و از طبقلاس اجتملاعی 
  دانی را در هنگام حضور در سازمان های دولتی، با تمام وجود لمس کرده اندنابسام

و   یکراسللودم  یاصلل   یهاهیاز پا  یلی  تیشللفافبعد کاربردی پژوهش حاضللر در آن اسللت که 
و کشلورهای پیشلرفته در امر دموکراسلی، شلفافیت با یی در    اسلت  و ممزم با»حق دانسلتن   تیجمهور

 
1 Zhang et al 
2  Peerthum et al 
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  یسلاز شلفاف  اطمعاس،  یسلازبه شلفاف  توانیم  را   یسلازد »شلفافارندیی یود دهای اجراهدسلتگا
  ماسیتصلم تیفیک  یارتقا  ،یسلازمهم شلفاف  جیاز نتا  کردد میتقسل  یی پاسلخگو یسلازو شلفاف  یمشلارکت

 به منظور کسل   تیاسلتفاده از مواع  فسلاد و سلوء  کاهش  ،یریگمیح قه تصلم  یاعضلا  شیمتخذه، افیا
نلته ای که در بسیاری  استد    یریگمیتصم  یندهایاطمع اانونمند مردم از فرا  وی  احجن  ای  یفردمنافو  

از کشلورهای غیردموکراتی  دیده می شلود، عموه بر بوروکراسلی شلدید حاکم بر سلازمان های دولتی  
 یحق دسلترسلمالی آنهاسلتد    –آنها، عدم شلفافیت و وجود فسلاد بعضلا گسلترده در سلیسلتم های اداری  

 ییگاه ن  آنها درج شلده اسلتد نیو در اوان  رفتهیپذ  یاز کشلورها به صلورس رسلم  یاریس در بسلبه اطمعا
مسلت ه فسلاد اداری   نشلده اسلتد  دهید نیبه ذکر آن در اوان  یازیشلمرده شلده که ن  یهیحق چنان بد  نیا

این معضلل    ر حاد بودنهای دولتی ایران بوده و ع یرغم انلااز دیرباز معضل ی غیراابل انلار در دسلتگاه
ها، حلایت  مهم در سلازمان ها از سلوی مسلتولین امر، موج نارضلایتی مردم از فسلاد حاکم بر این سلازمان

از آن دارد که پردایتن به مسلت ه شلفافیت دسلتگاه های اجرائی دولتی، یواسلته ای مردمی و م ی اسلتد 
تمر بمر باشلد ر مفید و متوان بسلیا  وجود دولت شلیشله ای در تحقق اهداف در راسلتای شلفاف سلازی می

 و دولت ها را م یم به شفافیت، پاسخگوئی و مستولیت پذیری در ابال مردم کندد 
الگوی نهلایی حلاصلللل از انالام مراحلل کیفی و کمی پژوهش، می توانلد مورد اسلللتفلاده همچنین،  

های  ی )سلازمان  سلازان و تصلمیم گیران )ی  مشلی گذاری( در حوزه های اجرایی و غیراجرایتصلمیم  
( و دددد( ارار گیرد و آنان از نتایج پژوهش حاضلر در جهت بلارگیری  NGO) عمومی، مردم نهاد  دولتی،

لذا  سلازی و پاسلخگوئی به مردم گام بردارندد    راهلارهای کوتاه، میان و ب ندمدس بمنظور ارتقاء شلفاف
 ید و سوا س بشرح ذیل مبرح گرددر تحقیق حاضر به این مهم پردایته 

های دولتی،  ای در راسلتای افیایش شلفافیت دسلتگاهتصلویرپردازی از دولت شلیشله   صل یسلوال ا
 چگونه است؟ 

 های ایتصاصیسوال
های  ای در راسلتای افیایش شلفافیت دسلتگاهتصلویرپردازی از دولت شلیشلهو فرعی    های اصل ید تم1

 دولتی، کدامند؟
ر راسللتای افیایش شللفافیت د  ایلت شللیشللهتصللویرپردازی از دوهای اصلل ی  د رواب  بین تم2
 است؟های دولتی، چگونهدستگاه
 روش

کمی(   –روش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیی از نوع طرح تحقیق آمیختله اکتشلللافی )کیفی  
 استد
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ال د  هلای اجرایی )  د ملدیران ارشلللد دسلللتگلاه1در بخش کیفی شلللاملل  جلامعله آملاری پژوهش، 
(،  های زیربنائی های ااتصلادی و دد سلازمانمانی، جد سلازهای یدماتهای عمرانی، اد سلازمانسلازمان

د یبرگان  4  یبرگان دانشلللگاهی و یبرگان بخش آید تی و د  3های اجرایی،  د مشلللاوران دسلللتگاه2
به   باشلددمی  ها (های نظارتی شلامل )سلازمان بازرسلی، دادگسلتری، دیوان عدالت اداری و دادگاهسلازمان

ای تصویرپردازی از دولت شیشه»، طیفی از آگاهان ک یدی در زمینه  کیفیر بخش  منظور نمونه گیری د

تا رسلیدن به اشلباع    "گ وله برفی"  گیریروش نمونه ازکه   ندد  انتخاا شل در راسلتای افیایش شلفافیت
 انتخاا گردیدندد ، بشرح مشخصاس ذیلنفر 22بخش، این در  ددگردیاستفاده نظری، 

 گ وله برفی  گیری نمونهراساا روش شوندگان ب  اطمعاس مصاحبه  1جدول 
سابقه  سازمان وابسته  مستولیت فرد مورد مصاحبه  ردی  

 یدمت 
مدرک 
 تحصی ی 

 رشته تحصی ی 

 مهندسی صنایو دکتری سال  20 شرکت م ی نفت ایران رئیس آموزش مدیریت مرکی 1

پیشللللی   رئیس کمیته تحول اداری 2 ع وم  دانشلللگلاه 
 مازندران

 وزشیمدیریت آم دکتری سال  30

 مدیریت دولتی دکتری سال  29 شرکت برق منبقه ای مدیر دفتر بودجه و مشاورارشد مدیرعامل 3

مسلللتول طرح و برنلامله سلللازملان ملدیریلت   4
 پسماند

 مدیریت دولتی دکتری سال  12 شهرداری ساری

ملدیریلت فنلاوری  دکتری سال  11 اداره امور مالیاتی مستول فناوری اطمعاس 5
 اساطمع 

و  دکتری سال  10 اداره امور مالیاتی رشدرا ا حساب 6 حسللللابللداری 
 حسابرسی

کارشلللناسلللی   سال  29 آا منبقه ای مدیر دفتر هیتت مدیره و مدیرعامل 7
 ارشد

 ع وم اجتماعی

مدیریت کسللل  و  دکتری سال  30 بان  صادراس رئیس حوزه حقوای 8
 کار

 ریت صنعتیمدی دکتری سال  28 شرکت بیمه ایران رئیس شعبه 9

کارشلللناسلللی   سال  13 سازمان تامین اجتماعی کارشناا ارشد وصول )درآمد( 10
 ارشد

مدیریت سللیسللتم 
 های اطمعاتی

کارشلللناسلللی   سال  16 سازمان تامین اجتماعی مستول حسابهای انفرادی سازمان و مشتریان 11
 ارشد

 مدیریت دولتی

کسللل  و  ریتمدی دکتری سال  30 بان  صادراس کارشناا ارشد حوزه بازاریابی 12
 کار

کارشلللناسلللی   سال  29 جهاد کشاورزی مدیریت امور دام استان 13
 ارشد

مهدسلی کشلاورزی  
 مدیریت -

کارشلللناسلللی   سال  28 جهاد کشاورزی معاون آا و یاک استان 14
 ارشد

 مدیریت صنعتی
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سابقه  سازمان وابسته  مستولیت فرد مورد مصاحبه  ردی  
 یدمت 

مدرک 
 تحصی ی 

 رشته تحصی ی 

حلقلوق  دکتری سال  30 آا منبقه ای جانشین مدیرعامل و عضو هیتت مدیره 15 و    - فلقلله 
 ریتمدی

پیشللللی   ناا ارشد کمیته تحول اداریرشکا 16 ع وم  دانشلللگلاه 
 مازندران

 مدیریت آموزشی دکتری سال  25

 مدیریت دکتری سال  20 بان  صادراس کارشناا ارشد حوزه بازاریابی و یدماس 17

هیتلت ع می دانشلللگلاه آزاد   مدرا دانشگاه 18
 واحد اائمشهر

 مدیریت رسانه دکتری سال  20

 مدیریت دولتی دکتری سال  12 ایگاز منبقه انسانی ارشد منابوکارشناا   19

کارشلللناسلللی   15 ایبرق منبقه مستول حوزه استراتژی  و بهبود مدیریت 20
 ارشد

 ریاضی

کارشلللناسلللی   سال  10 دانشگاه ع وم پیشلی بابل رئیس امور اداری 21
 ارشد

 مدیریت بازرگانی

کارشلللناسلللی   سال  25 ان رزش و جوانسازمان امور و معاون توسعه منابو سازمان 22
 ارشد

 مدیریت دولتی

 
د 1هلای اجرایی شلللاملل  دسلللتگلاهکلارکنلان  ک یله    در بخش کمی شلللامللجلامعله آملاری پژوهش،  

های زیربنائی در  د سلازمان4های ااتصلادی و د سلازمان3های یدماتی،  د سلازمان2های عمرانی،  سلازمان
ل اانون مدیریت یدماس  و غیرمشلمو  کشلور)مشلمولهای اجرایی  باشلدد دسلتگاهمیاسلتان مازندران  

کشللوری( عبارتند از  نهاد ریاسللت جمهوری، وزارس آموزش و پرورش، وزارس امور ااتصللاد و دارایی،  
وزارس امور یارجه، وزارس بهداشت، درمان و آموزش پیشلی، وزارس تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارس  

ارس، وزارس ع وم، تحقیقاس و معدن و تا  زارس صللنعت،جهاد کشللاورزی، وزارس راه و شللهرسللازی، و
فناوری، وزارس فرهن  و ارشللاد اسللممی، وزارس ارتباطاس و فناوری اطمعاس، وزارس کشللور، وزارس  
ورزش و جوانان، وزارس نیرو و وزارس نفتد این دسلتگاهها طی  وسلیعی از سلازمان و اداراس را شلامل 

های اجرایی اسلتان مازندران اعم از رسلمی،  دسلتگاه  اد کارکنانمی شلوند که طبق آمار سلال جاری، تعد
گیری پژوهش حاضلر با توجه به روش نمونه  دباشلدنفر می  93113پیمانی، اراردادی و کارگری، بتعداد  
های  د سلازمان2های عمرانی،  د سلازمان1های اجرایی شلامل  دسلتگاهجامعه آماری مورد نظر)کارکنان  

گیری  های زیربنائی اسلتان مازندران(، به صلورس نمونهد سلازمان4 ااتصلادی و  هاید سلازمان3یدماتی،  
ای یواهد بود، ببوریله اسلتان مازندران، به سله حوزه غربی، شلرای و مرکیی ای نسلبی چندمرح هطبقه

های دولتی یدماتی وااو در هر طبقه، انتخاا  تقسلیم شلده و هر حوزه، بیانگر ی  طبقه شلده و سلازمان
ها ببور تصادفی انتخاا و پخش پرسشنامه به ای، بعضی سازمانهر منبقه ه بعد در  ندد در مرحگردمی

 صورس تصادفی در هر طبقه و به نسبت جمعیت آن طبقه بودد 
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 حوزه جغرافیایی استان مازندرانها به تفلی  تعداد اعضای جامعه آماری و نمونه  2جدول 
 
محدوده  حوزه نام  ردی  

 حوزه 
تعداد  
 تانشهرس

تعداد  
 اعضاء 

درصد از  
 جامعه کل

تعداد  
 نمونه

 سازمان منتخ   توضیحاس 

حوزه   1
 غرا 

از رامسر  
 تا نوشهر 

عباا    -چالوا -نوشهر 100 0/26 24255 6
 -کمردشت  -آباد

 رامسر  -تنلابن

برق منبقه   -شرکت گاز
تامین  -اداره بیمه -ای

جهاد   –اجتماعی 
مراکی   -کشاورزی

 بهداشتی درمانی 
حوزه   2

 مرکی 
ر تا  از نو

 اائمشهر
  -سیمرغ -اائمشهر 187 8/48 45397 11

  -سوادکوه -جویبار
  -بابل -سوادکوه شمالی

 -فریدونلنار -باب سر
 نور  -آمل -محمودآباد

آا   -شرکت نفت 
اداره امور    -منبقه ای
جهاد  -مالیاتی
اداره راه و  -کشاورزی

اداره   -شهرسازی
 فرهن  و ارشاد اسممی 

حوزه   3
 شرق 

از جویبار  
 تا گ وگاه 

  -نلاء -میاندرود -ساری 97 2/25 23461 5
 گ وگاه  -بهشهر

اداره امور ااتصاد و 
 -شرکت نفت  -دارایی 

آموزش و  -شرکت گاز
سازمان امور   -پرورش

اداره  -ورزش و جوانان 
 راه و شهرسازی 

کل  کل 4
استان 
 مازندران 

22 93113 100 384 -  

 
  استبودهی روش تحقیق در این پژوهش ترکیب

از یبرگان و بلارگیری تلنی    مصلاحبه عمیق، با پژوهش  شلناسلایی مدلبخش کیفی  برای    -ال 
  د(MAXqda2018)افیار ملسدکیوددیدای نرم محی در  تح یل تم

های  ، با نظرسللنای از نمونهشللناسللایی شللدهمدل    سللازیآزمودن و کمیش کمی  برای بخ  -ال 
  دSmart PLSنرم افیار  در محی  (SEMتاری )آماری و بلارگیری معاد س ساری

 
 های پژوهشیافته
 های بخش کیفییافته
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محور اصل ی سلالا س پژوهش مربوآ به کاوش   ،در بخش کیفی پژوهش  هاد آشلنایی با داده1مرح ه  
  دولت از  های مربوآ به تصللویرپردازیها و شللاینو اکتشللاف عوامل متأبر در یصللو  ابعاد، ماللفه

دولتی به عنوان مفهوم اصل ی بودد برای نیل به این    هایدسلتگاه شلفافیت  ایشافی  راسلتای  در ایشلیشله
 ها و جستاوی معانی و الگوها یواهیم پردایتد هبازیوانی ملرر دادبه  در مرح ه اول، موضوع،

  اه داده  از اولیه  کدهای  ایااد با مفاهیم به  آشلللنایی و  یواندن  پس از د ایااد کدهای اولیه 2مرح له  
بندی کدهای مخت   در اال  کدهای گیینشلی و مرت  کردن تمام ه بعد شلامل دسلتهیمد مرح پردازمی

های کدگذاری شلده اسلتد تح یل کدها آغاز شلده و چگونگی ترکی  کدهای مخت   برای یمصله داده
 آیدد دست میشودد در این مرح ه کدهای گیینشی بهمی گرفته نظر ایااد ی  تم ک ی در

ین  همچنین در این مرح ه کدهای ناان یا نامرتب  و همچن  ینشلی ی کدهای گید جسلتاو3ه  مرح 
 شود تا به کد گیینشی دست یافتد ه میکدهای تلراری کنار گذاشت

 هاتِم  از  ایماموعه که  شللودمی  شللروع  زمانی  بعدی  مرح ه  های فرعی گیری تمد شلللل4مرح ه  
 به  دهیشللل  و  تصلفیه و  بازبینی  مرح ه  دو  شلامل  ح هرم  ایند  اندگرفته  ارار  بازبینی  مورد و  شلده  ایااد
 مرح ه  شده بوده و در  کدگذاری  هاییمصه  سب   در  بازبینی  شامل اول  مرح هد  باشدمی  فرعی  هایتم
  هایتم  مرح ه بعدی،  در  شلللوددمی  گرفته نظر  در  هاداده  ماموعه  با راببه  در  فرعی  هایتم  اعتبار  دوم

  هایداده  سلپس  گیرند،می  ارار  مادد  بازبینی  مورد و  شلده  تعری   اند،هدشل ارائه  یلتح  برای  که  اصل ی
 د گرددمی تح یل هاآن دایل

 که   چییی  آن  ماهیت  کردن،  بازبینی  و  تعری  وسلی ه به  های اصل ی گذاری تمد تعری  و نام5مرح ه  
  هاداده   از  هجنب  کدام  یاص  تم  هر  که  گرددتعیین می و  شده  مشخن  کند  می بح   آن  مورد  در  تم  ی 
  اصل ی  هایتم به  فرعی  هایتم  میان  در برگشلت  و رفت  از  پس  نهایت  در  مرح ه  این  درد  دارد  یود  در  را

باشلللدد و در انتها با در ایتیار داشلللتن  می تبیین  اابل  تحقیق، نظر  مورد  زمینه  در که  یابیممی  دسلللت
 و  تحقیق، به تح یل پایانی  ایزمینه  سایتارهای  با منببق  و  انتیاعی  کاممً  اص ی  هایتم از  ایماموعه
 گیارش یواهیم پردایتد نگارش

،  1126گلذاری  هلای کیفی پژوهش در مرح له کلدطور ک ی از تح یلل دادهبله    د تهیله گیارش 6مرح له 
کد   581  کد مفهومی اولیه حاصللل شللدد پس از بررسللی و مبابقت این کدها و حذف کدهای تلراری،

به هر ی    شوندهمصاحبهشماره کد   د نتایج کدگذاری باز وء گردیدشلاین احصلا  122مشلترک در اال   
دهندگان  ( فراوانی درصللد پاسلل 1از عوامل از نظر یبرگان، مورد بررسللی ارار گرفتد جدول شللماره )

 پردازددای حاصل از کدگذاری باز در میترین مقولهها به مهمیبرگان در مصاحبه
 ی مدل اهو شاینی ها اص ی و فرعتم   3جدول 
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 ها )کدگذاری باز( شاخص ردیف  های فرعی تم اصلی  هایتم

فلللرهلللنللل   
 سازمانی

 مبارزه با فرهن  چاپ وسی و ریاکاری 1 هاباورها و نگرش

 اصمح بینش و اعتقاد درون سازمان 2

 گسترش سب  ایمایاس در سازمان و جامعه 3

 انها و باورهای دینی در سازمتقویت نگرش 4

 برداری از انضباآ به جای ارتباآ ایااد فرهن  بهره 5 تعهد

 احساا امنیت و تع ق کارکنان نسبت به سازمان 6

 داری کارکنانمییان وجدان کاری و امانت 7

 ایااد روحیه یمایت و نوآوری برای پیشرفت سازمان 8 انگییش

 ایااد شادابی و انگییه در کارکنان 9

 ازمانیهمبستگی س اد همدلی وایا 10

 تفسیر متعددااب یت بباس با عدم  تدوین جامو و مانو اوانین شفاف و با 11 تدوین اوانین اوانین و مقرراس 

 اداری-د مالیفسا راهگشا با محوریت سممت اداری و مقاب ه با و  تصوی  اوانین کارآمد 12

 ارندهی، نه بازدوجود نظام و اوانین اداری با جنبه انگییش 13

 اجرا و حاکمیت اانون و ج وگیری از باند بازی 14 اجرای اوانین

 های شخصی در اجرای اوانین سازمانعدم دیالت انگییه   15

 اجرای صحی  اوانین توس  تمام ارکان سازمان 16

نظلارس و ارزیلابی  
 اوانین

 از تصوی عیم و اهتمام جدی در نظارس بر اوانین و مقرراس پس  17

 سناش و ارزیابی ابربخشی اوانین و مقرراس رایج کشور 18

 ساماندهی اوانین و ج وگیری از تعدد آن 19

بازنگری و اصلمح 
 اوانین

 هانامه رفو پیچیدگی اوانین و مقرراس و بخش 20

 ت اداریروزرسانی اوانین و فرایندهای موجود در ارتباآ با سممبهبود و به  21

 اصمح اوانین و مقرراس سازمانی و برون سازمانیری و بازنگ 22

 ریییهای مالی، پولی و نظام بودجهنظم و انضباآ در سیاست 23 منابو مالی تخصین منابو

 عدم کاهش بودجه و سرانه سازمان به واسبه توزیو عاد نه 24

 تخصین منابو مالی مناس  25

 تخصنمتعهد و م روی انسانیجذا نی 26 منابو انسانی

 مند در راستای ارتقاء سازمانینیروهای انسانی مشتاق و عماه  27

 ج وگیری از هدررفت و حفظ نیروی انسانی 28

 تخصین منابو انسانی مناس  29

و  تلللللنللولللوژی 
 تاهییاس

 فرآیندهای اللترونی  محور و ارائه یدماس آن  ین و مخابراتی 30

 ی مناس ای اطمعاتهن سیستم تخصی 31

 تخصین تلنولوژی و تاهییاس مناس  32

مسللللتللولللیللت  
 پذیری اجتماعی

مسللللتللولللیللت  
 ااتصادی

 توجه اعضای سازمان به عدم مصرف بیهوده املاناس و اموال سازمان 33

 توجه اعضای سازمان به جذا مشتریان سودآور ب ندمدس 34
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 تریانشده به مش  دماس ارائهتوجه اعضای سازمان به بهبود ی 35

های  فعان و سلللازماننرسلللانی مالی به ذیتوجه مدیران سلللازمانی به ارائه گیارشلللاس و اطمع 36
 صمحذی

 دهی سالیانهتوجه سازمان و مدیران به گیارش 37 مستولیت اانونی

 توجه سازمان به وضو استانداردهای سازمانی 38

 یت استانداردهای سازمانسازی و رعابه پیاده   توجه کارکنان و مدیران 39

 مستولیت ایمای

 

 

 

 های ضد فسادتقویت شنایت و ج   اعتماد حمایت عمومی از برنامه 40

 رساندن  عموم مراجعین تهیه منشور ایمای، چشم انداز و ماموریت سازمانی و به رویت 41

 مبرح شده  ایهی یواستهان و پیگیرانتقاداس مشتری-استفاده از صندوق پیشنهاداس 42

 ائه به مشتریانتوجه کافی مدیران به تقویت ادراک کارکنان از یدماس جدید پیش از ار 43

  گلیلری شللللللل
  هللای نللظللارس
 عمومی

درون  نللظللارس 
 سازمانی

 اینظارس دایق بودجه 44

 های بازرسی و نظارس دایل سازمانوجود دستگاه 45

 د در اناام وظای  محولهسالم کارمنحفظ رواب  نظارس مدیران در   46

بللرون   نللظللارس 
 سازمانی

 های اجرایی اوینظارس مستمر و پویای ناظرین اانونی با ضمانت 47

 های مردم نهادگسترش جامعه مدنی و نظارس سازمان 48

 دجایگاه آنها در افشا و مقاب ه با فسا نقش و ای ومحوریت نظارس رسانه 49

 میفردی و مردنظارس های  50

مبارزه با فسلللاد 
 اداری-مالی

ج وگیری از فسلاد 
 استخدامی

 استانداردسازی و اانونمندی شرای  جذا و تصدی مشاغل بدون ارتباطاس 51

 های یلسانهای دولتی وایااد فرصتبرگیاری آزمون در تمامی استخدام 52

 ناس ی و کاری مهای ارتباطاستخدام نیروی انسانی با مهارس 53

 پذیری سازمانانعباف 54 زداییمقرراس

 های زائد اداریج وگیری از بروکراسی 55

 های اداریرفو انحصار ط بی در فعالیت 56

نلظللام  اصللللمح 
 اداری

 توسعه یافته  تمرکیزدایی با اولویت مناطق کمتر 57

 اصمح سایتار و فرآیندها 58

 به سمت پایین سازمان از مدیران  ماس اصمحیتسری و تداوم اادا  59

 اناام امور سازمانی بدون ارتباطاس و پارتی بازی 60

زدایی از  سللیاسللت
 نظام اداری

 های فشارعدم وجود گروه 61

 مییان بباس و آزادی بیان سیاسی 62

 زدگی و دیالت عوامل سیاسی در نظام اداریج وگیری از سیاست 63

  پللاسلللخلگلویلی 
 مومیع 

 ویلیپللاسللللخلگل
 سازمانی

 ها به دریواست یدماس مراجعینپاسخگویی بدون تبعیض همه دستگاه 64

رآ سلممت بودن رعایت سل سل ه مرات  و پاسلخگویی کارکنان به سلبوح مخت   مدیریتی به شل 65
 مدیران

 هادهی دستگاهگویی مدیران و گیارشایااد سازوکارهایی برای پاس   66

 های اجراییبرداران طرحز جان  بهرهمبرح شده ا به شبهاس  پاسخگویی 67

پللاسللللخلگلویلی 
 اانونی

 یهای اجرایها و دستگاهدهی ملرر و دایق توس  سازمانالیام به پاس   68

 هاها در یصو  ردیابی و رصد شفافیت و پاسخگویی سازمانوجود ارگان 69

 نظارتیمام عناصر  استقرار نظام پاسخگویی و پاسخگو بودن به ت 70
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پللاسللللخلگلویلی 

 سیاسی
 گری دولتینقش تصدی 71

 رسانیهای اطمعای و جریانآزادی و استقمل نظام رسانه 72

 گویی مقاماس سیاسیافیایش پاس   73

پللاسللللخلگلویلی 
 اجتماعی

 تقویت فرهن  پاسخگویی در مخاطبین و ارباا رجوع توس  نظام حاکم 74

 یرون سازمان به عامه مردمسازمان و بگویی درون توانایی در پاس   75

 یلپارچگی سامانه پاسخگویی به شلایاس 76

- سللممت مالی
 اداری

مدیریت اصلولی و 
 صحی  

 ارزیابی عم لرد مستمر، عاد نه و به روز 77

 سازی و تقسیم مناس  وظای  میان کارکنانشفاف 78

 ندهی از سوی مدیرا ارائه گیارش و حساا 79

 هان بباس در مدیریتیا می 80

 دانش و تخصن با ی مدیران سبوح مخت   در حیبه وظای  81

 آموزش های مرتب  با شغل هر رده از مدیران و کارکنان سازمانی 82 آموزش اصولی

 بردارانآموزش، اطمع رسانی و توانمندسازی ذی نفعان و بهره 83

 نظارتی رین دستگاهآموزش و توانمندسازی ناظ 84

 داشتن نظام آموزشی منظم در سایتار سازمانی 85

 بریورد ااطو و متناس  با متخ فان پس از محرز گشتن تخ فاس اداری 86 عدالت رفتاری

 تدوین نظام حقوای و دستمید مالبر 87

 سیستم تشویق یا تنبیه کارا و مناس  و اابل اجرا  88

 ها و ارتقاهانص در عیل و  سته سا ریبراراری نظام شای 89

 هابریورد عاد نه با کارکنان و بهبود و رفو مشلمس معیشتی آن 90

گلیلری تصلللملیلم
 متمرکی

 گیری در ایتیار معدود افراد سبوح اداریادرس تصمیم   91

 های سیاسیهای مدیران از سوی دستگاهگیریعدم دیالت در تصمیم 92

 ه فردیبر مشورس نیری مبتنی  گتصمیم 93

رضللللایلتلملنللدی   رضایتمندی
 مشتریان

 بهبود شرای  یدماس دریواستی 94

 رجوعاحقاق حقوق و تلریم ارباا 95

 ایااد اطمینان یاطر و افیایش اعتماد ارباا رجوع 96

 کاهش زمان رسیدگی به اموراس ارباا رجوع 97

رضللللایلتلملنللدی  
 کارکنان

 کارکنان ی مدیران وی و ااتصادمییان امنیت شغ  98

 افیایش رضایت شغ ی مدیران و کارکنان 99

 بریورداری مدیران و کارکنان ازاستقمل و ایتیاراس  زم 100

شللللفللافللیللت 
 سازمانی

  دولللت   اسلللتلقلرار
 اللترونی 

 ایااد درگاه و میی یدمت اللترونیلی در بستر سامانه یلپارچه یدماس 101

 یااب یت پاسخگوی جهت تسهیل امور و  اللترونی   کامل دولت  اجرای ایااد و 102

 رسیدگی به شلایاس مردم 103

 ارتباآ و تعامل دو سویه دولت با مردم با دولت 104

 و  رسلللانی  اطمع
 بخشی  آگاهی

 گردش و جریان آزاد اطمعاس و یبررسانی عمومی در سب  کشور 105

 لی  یودسازی مردم از حقوق و تلاآگاه   106

 گردش و جریان آزاد اطمعاس در سب  سازمان 107

 هاآن اندیشه فلر و  مندی ازبهره ایااد سازوکار مناس  برای ج   مشارکت کارمندان و 108
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 شود مدل پارادایمی حاصل از تح یل کیفی بصورس زیر نمایش داده می

 و جویی  مشلارکت
 پذیری  مشارکت

 جنبه مشارکتی هدایت و رهبری 109

 ریوانو انحصاهای غیردولتی با رفو متقویت مشارکت و فعالیت بخش 110

 هامشارکت آن با دست مردم وهها بواگذاری اناام بریی پروژه اعتمادسازی و 111

پللیشلللللرفللت  
 سازمانی

 و  پلللویلللایلللی
 شلوفایی

 افیایش استقمل سازمانی 112

 ارتقاء سب  پویایی و توان سازمانی 113

 مییت راابتی برای سازمان در اذهان مردم 114

 ماناری در سازافیایش سرعت ک 115

 های اناام شده و ج وگیری از اتمف زمان و هیینهسازی هیینه  شفاف  116 ها  هیینه  کاهش

 های عمومیکاهش مراجعاس مردم و کاهش هیینه 117

 های عمرانیهای اداری و طرحکاهش هیینه 118

  علمل لللرد   بلهلبلود
 کارکنان   و  سازمان

 ارتقاء شاین درآمد سرانه 119

 های اجراییوری و مییان ابربخشی و کارایی دستگاهبهره  افیایش 120

 ارتقاء سب  یدماس به مردم 121

 سازی سازمان و منبقی سایتن تشلیمس نظام اداریچاب  122
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 ) ارائه الگو(   ملس کیودا یارفامحی  نرمتصویرپردازی از دولت شیشه ای در   1شلل  

 

 
 
 

 های بخش کمییافته
 آمار توصیفی

  40/22نفر زن )    86درصللد( و   60/77نفر مرد )  298  های تحقیق،در بررسللی توصللیفی آزمودنی
های سلنی اندد در ردهبوده  درصلد(  65/78نفر متاهل )   302درصلد( و    35/21نفر مارد )  82و درصلد(  
  132درصلد(،    52/25سلال )  40تا    31نفر بین    98درصلد(،    54/13سلال )  30ز  نفر کمتر ا  52ها،  آزمودنی

مییان  اندد در  بودهسلال    50درصلد( بیشلتر از    56/26نفر )  102درصلد( و    38/34سلال )    50تا    41نفر  
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نفر    87درصلد( و   83/45نفر کارشلناسلی )  176درصلد(،    51/31نفر کاردانی و کمتر )  121،  تحصلیمس
  9/ 64)و کمتر  سلال   5نفر    37در سلابقه یدمت هم،    دبودندو با تر  ناسلی ارشلد  درصلد( کارشل  66/22)

نفر    92درصلد(،    25سلال )  15تا    11نفر بین    96درصلد(،    79/19سلال )  10تا    6نفر بین   76درصلد(،  
 سللال  20بیشللتر از دارای سللابقه یدمت  درصللد(    61/21نفر )  83سللال و   20تا   16درصللد(    96/23)

 داندداشته
 

 تنباطیآمار اس
، طی نظرسلنای از چندین یبره پرسلشلنامه حاصلل از مرح ه کیفیابتدا روایی صلوری  در این مرح ه  

هری  از  برای CVIو   CVRبه  سلللامحبر اسلللاا  و اناام اصلللمحاس مورد نظر آنها تائید گردید و  
ی و دانشللگاهان  یبرگنفره متشلللل از    20ی  گروه  مورد تایید  پرسللشللنامه،  روایی محتوایی    ها،گویه
  0/ 9تا    7/0ن  بیبترتی   ها  برای هر ی  از گویه  CVIو   CVR، ببوریله محدوده  ارار گرفتمانی  سلاز
  بعد از تائید پایایی،  حاصلل از مرح ه کیفیبرای سلناش مدل، پرسلشلنامه  بدسلت آمدد    0/1تا    85/0   و 

هلا بلا روش دهو دا  توزیوهلا  هتن از نمونل 384در بین  ای  ای نسلللبی چنلدمرح لهطبقلهگیری  بلا روش نمونله
 گردیدد تح یل Smart PLS و  SPSSافیارهای تح یل عام ی اکتشافی و تائیدی با نرم 

ای در راستای افیایش شفافیت تصویرپردازی از دولت شیشههای اص ی و فرعی  تمسوال ویژه اول  
 های دولتی، کدامند؟دستگاه

ها و راببه بین متغیرها( برای نهاندازه نموورد نظر )  های مبرای تشلخین این مسلت ه که تعداد داده
  2و آزمون بارت ت  1مایر  –تح یل عام ی مناسلل  هسللتند یا ییر ؟ از شللاین آزمون تناسلل  کاییر  

گیری اسللت که کوچ  بودن  مایر شللایصللی از کفایت نمونه  –اسللتفاده گردیدد آزمون تناسلل  کاییر
 دکندئی بین متغیرها را بررسی میهبستگی جی
 ایتصویرپردازی از دولت شیشه و آزمون بارت ت برای سازه KMOنتایج شاین   4جدول 

 عدد آزمون تناس  کاییر مایر و آزمون بارت ت  سازه 

 
 فرهن  سازمانی 

 
 

KMO 790/0 

Barttlett 670/1329 
Df 45 

P-Value 0009 /0 

 
 اوانین و مقرراس 

 

KMO 820/0 

Barttlett 294/2023 
Df 66 

 
1.KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) 

2Bartlets Test of sphericity 
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 عدد آزمون تناس  کاییر مایر و آزمون بارت ت  سازه 

 P-Value 0009 /0 

 تخصین منابو
 
 

KMO 817/0 

Barttlett 258/2749 
Df 45 

P-Value 0009 /0 

 KMO 807/0 پذیری اجتماعی مستولیت

Barttlett 406/2679 
Df 55 

P-Value 0009 /0 

 KMO 811/0 های عمومی گیری نظارسشلل

Barttlett 075/1186 
Df 21 

P-Value 0009 /0 

 KMO 825/0 اداری - الیا فساد ممبارزه ب

Barttlett 005/2322 
Df 78 

P-Value 0009 /0 

 KMO 871/0 پاسخگویی عمومی 

Barttlett 786/2328 
Df 78 

P-Value 0009 /0 

 KMO 823/0 اداری -سممت مالی

Barttlett 397/3541 
Df 136 

P-Value 0009 /0 

 KMO 751/0 رضایتمندی

Barttlett 017/1234 
Df 21 

P-Value 0009 /0 

 KMO 809/0 شفافیت سازمانی 

Barttlett 853/2618 
Df 55 

P-Value 0009 /0 

 KMO 815/0 پیشرفت سازمانی 

Barttlett 375/1482 
Df 55 

P-Value 0009 /0 
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،  0/ 817  ،0/ 820،  790/0)کفایت نمونه برداری( برابر  KMO مقدار  ( نشان می دهد،  4جدول شماره ) 

و    یازده تم اص ی برای هر ی  از    815/0و    809/0،  751/0،  823/0،  871/0،  0/ 825،  811/0،  0/ 807
برابر   بارت ت  آزمون کرویت  معناداری  برداری،    0009/0سب   نمونه  بر کفایت  بنابراین، عموه  استد 

جدول شماره  بودد    وجیه یواهداجرای تح یل عام ی بر پایه ماتریس همبستگی مورد مبالعه نیی اابل ت
را  گانه اص ی های یازدهتم عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توس  ( نتایج مربوآ به 5)

 دهدد نشان می
تصویرپردازی از دولت   هایتمد عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توس  5جدول 

 ایشیشه
تصللویرپردازی از   هایتم

 ایدولت شیشه
ماموع توان دوم بلارهلای علام ی   لیهویژه اومقادیر 

 استخراج شده

ماموع توان دوم بلارهلای علام ی  
 بعد از چریش واریماکس

بله    35 مربوآ  فرعی  تم 
 تم اص ی  11

در صلد از   کل
 واریانس

درصللد از  
واریللانلس  
 تامعی

در صلد از   کل
 واریانس

درصللد از  
واریللانلس  
 تامعی

در صلد از   کل
 واریانس

درصللد از  
ریللانلس  وا 

 یتامع

 40/24 40/24 44/2 62/37 62/37 76/3 62/37 62/37 76/3 هاباورها و نگرش

 00/46 60/21 16/2 53/54 91/16 69/1 53/54 91/16 69/1 تعهد

 06/67 06/21 11/2 06/67 53/12 25/1 06/67 53/12 25/1 انگییش

 00/19 00/19 28/2 59/40 59/40 87/4 59/40 59/40 87/4 تدوین اوانین

 52/37 52/18 22/2 79/53 20/13 58/1 79/53 20/13 58/1 اوانینای  اجر

 18/55 66/17 12/2 28/63 49/9 14/1 28/63 49/9 14/1 نظارس و ارزیابی اوانین

 72/72 54/17 10/2 72/72 43/9 13/1 72/72 43/9 13/1 بازنگری و اصمح اوانین

 37/34 37/34 44/3 96/40 96/40 10/4 96/40 96/40 10/4 منابو مالی

 81/58 44/24 44/2 30/63 34/22 23/2 30/63 34/22 23/2 منابو انسانی

 21/82 40/23 34/2 21/82 91/18 89/1 21/82 91/18 89/1 تلنولوژی و تاهییاس

 08/30 08/30 31/3 31/38 31/38 21/4 31/38 31/38 21/4 مستولیت ااتصادی

 91/55 83/25 84/2 72/58 41/20 24/2 72/58 41/20 24/2 مستولیت اانونی

 41/76 50/20 25/2 41/76 69/17 95/1 41/76 69/17 95/1 مستولیت ایمای

 57/41 57/41 91/2 94/49 94/49 50/3 94/49 94/49 50/3 نظارس درون سازمانی

 34/71 77/29 08/2 34/71 40/21 50/1 34/71 40/21 50/1 نظارس برون سازمانی

فسللللاد   جل لوگلیلری از 
 ستخدامیا 

76/4 58/36 58/36 76/4 58/36 58/36 56/2 73/19 73/19 

 36/39 63/19 55/2 07/50 49/13 75/1 07/50 49/13 75/1 زداییمقرراس

 79/55 43/16 14/2 55/62 47/12 62/1 55/62 47/12 62/1 اصمح نظام اداری

زدایی از نظام سللیاسللت
 اداری

17/1 98/8 53/71 17/1 98/8 53/71 05/2 74/15 53/71 

 01/21 01/21 73/2 89/42 89/42 58/5 89/42 89/42 58/5 پاسخگویی سازمانی
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تصللویرپردازی از   هایتم

 ایدولت شیشه
ماموع توان دوم بلارهلای علام ی   لیهویژه اومقادیر 

 استخراج شده

ماموع توان دوم بلارهلای علام ی  
 بعد از چریش واریماکس

بله    35 مربوآ  فرعی  تم 
 تم اص ی  11

در صلد از   کل
 واریانس

درصللد از  
واریللانلس  
 تامعی

در صلد از   کل
 واریانس

درصللد از  
واریللانلس  
 تامعی

در صلد از   کل
 واریانس

درصللد از  
ریللانلس  وا 

 یتامع

 43/38 42/17 26/2 73/53 85/10 41/1 73/53 85/10 41/1 پاسخگویی اانونی

 59/55 16/17 23/2 20/64 47/10 36/1 20/64 47/10 36/1 پاسخگویی سیاسی

 32/72 73/16 18/2 32/72 12/8 06/1 32/72 12/8 06/1 پاسخگویی اجتماعی

 03/19 03/19 23/3 37/30 37/30 16/5 37/30 37/30 16/5 مدیریت اصولی و صحی 

 88/34 85/15 70/2 79/45 41/15 62/2 79/45 41/15 62/2 آموزش اصولی

 58/50 70/15 67/2 95/56 16/11 90/1 95/56 16/11 90/1 عدالت رفتاری

 82/65 24/15 59/2 91/65 96/8 52/1 91/65 96/8 52/1 یگیری متمرکتصمیم

 72/35 72/35 50/2 44/40 44/40 83/2 44/40 44/40 83/2 رضایتمندی مشتریان

 01/66 29/30 12/2 01/66 57/25 79/1 01/66 57/25 79/1 رضایتمندی کارکنان

 89/27 89/27 07/3 18/39 18/39 31/4 18/39 18/39 31/4 استقرار دولت اللترونی 

رسلللانی و آگلاهی  اطمع
 بخشی

16/2 67/19 85/58 16/2 67/19 85/58 67/2 31/24 21/52 

و مشللللارکللت جللویللی 
 پذیریمشارکت

52/1 82/13 67/72 52/1 82/13 67/72 25/2 46/20 67/72 

بهبود عم لرد سلازمان و 
 کارکنان

99/3 27/36 27/36 99/3 27/36 27/36 61/2 71/23 71/23 

 94/44 23/21 34/2 66/50 39/14 58/1 66/50 39/14 58/1 و شلوفاییپویایی 

 12/63 18/18 00/2 15/63 49/12 37/1 15/63 49/12 37/1 هاکاهش هیینه

 
( 6)شلده که نتایج در جدول  از تح یل عام ی تائیدی مرتبه دوم اسلتفاده    پژوهشبرای بررسلی مدل  
  بشرح ذیل آمده است

 
 ایتصویرپردازی از دولت شیشهکننده تبیین هایتمتبه دوم تح یل عام ی مر  6جدول 

 نتایج  t P-Valueمقادیر  ضرای  استاندارد ایتصویرپردازی از دولت شیشهکننده  تبیین هایتم

 دار استدمعنی 0009/0 699/20 457/0 فرهن  سازمانی <-انگییش  

 تددار اسعنیم 0009/0 144/20 475/0 فرهن  سازمانی <-ها  باورها و نگرش

 دار استدمعنی 0009/0 105/16 396/0 فرهن  سازمانی <-تعهد  

 دار استدمعنی 0009/0 263/23 345/0 اوانین و مقرراس <-اجرای اوانین  

 دار استدمعنی 0009/0 181/27 353/0 اوانین و مقرراس <-بازنگری و اصمح اوانین  

 دار استدمعنی 0009/0 032/16 276/0 اوانین و مقرراس <-تدوین اوانین 

 دار استدمعنی 0009/0 665/22 357/0 اوانین و مقرراس  <-نظارس و ارزیابی اوانین 

 دار استدمعنی 0009/0 429/13 389/0 تخصین منابو <-تلنولوژی و تاهییاس  
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 دار استدمعنی 0009/0 395/19 658/0 تخصین منابو <-منابو انسانی 

 دار استدمعنی 0009/0 429/12 368/0 نابوتخصین م <-منابو مالی 

 دار استدمعنی 0009/0 392/17 501/0 پذیری اجتماعیمستولیت <-مستولیت ایمای  

 دار استدمعنی 0009/0 573/19 604/0 پذیری اجتماعیمستولیت <-مستولیت ااتصادی  

 ار استددمعنی 0009/0 299/7 297/0 پذیری اجتماعیمستولیت  <-مستولیت اانونی 

 دار استدمعنی 0009/0 961/29 732/0 های عمومیگیری نظارسشلل  <-ارس برون سازمانی ظن

 دار استدمعنی 0009/0 155/29 462/0 های عمومیگیری نظارسشلل <-نظارس درون سازمانی  

 دار استدمعنی 0009/0 192/22 445/0 اداری-مبارزه با فساد مالی  <-اصمح نظام اداری  

 دار استدمعنی 0009/0 967/9 250/0 اداری-مبارزه با فساد مالی  <-می  ساد استخدا وگیری از فج 

 دار استدمعنی 0009/0 358/16 392/0 اداری-مبارزه با فساد مالی <-زدایی از نظام اداری  سیاست

 دار استدمعنی 0009/0 364/16 296/0 اداری-مبارزه با فساد مالی  <-زدایی  مقرراس

 دار استدمعنی 0009/0 985/21 295/0 خگویی عمومیپاس  <-اعی  خگویی اجتمپاس

 دار استدمعنی 0009/0 996/23 382/0 پاسخگویی عمومی <-پاسخگویی سازمانی  

 دار استدمعنی 0009/0 083/25 322/0 پاسخگویی عمومی <-پاسخگویی سیاسی  

 ر استددا معنی 0009/0 650/21 295/0 پاسخگویی عمومی  <-پاسخگویی اانونی 

 دار استدمعنی 0009/0 466/11 325/0 اداری-سممت مالی  <-آموزش اصولی  

 دار استدمعنی 0009/0 532/10 304/0 اداری-سممت مالی  <-گیری متمرکی  تصمیم

 دار استدمعنی 0009/0 266/14 443/0 اداری-سممت مالی <-عدالت رفتاری  

 دار استدمعنی 0009/0 987/15 384/0 اداری-الیسممت م <-مدیریت اصولی و صحی  

 دار استدمعنی 0009/0 830/20 750/0 رضایتمندی <-رضایتمندی مشتریان 

 دار استدمعنی 0009/0 680/18 526/0 رضایتمندی <-رضایتمندی کارکنان  

 دار استدمعنی 0009/0 415/22 524/0 شفافیت سازمانی  <-استقرار دولت اللترونی   

 دار استدمعنی 0009/0 673/21 451/0 شفافیت سازمانی <-ی آگاهی بخش رسانی وعاطم

 دار استدمعنی 0009/0 612/19 385/0 شفافیت سازمانی  <-پذیری جویی و مشارکتمشارکت

 دار استدمعنی 0009/0 073/16 338/0 پیشرفت سازمانی <-بهبود عم لرد سازمان و کارکنان  

 دار استدمعنی 0009/0 221/25 515/0 ازمانیپیشرفت س <-پویایی و شلوفایی 

 دار استدمعنی 0009/0 727/23 456/0 پیشرفت سازمانی <-ها  کاهش هیینه

های ای در راستای افیایش شفافیت دستگاهتصویرپردازی از دولت شیشههای اص ی  رواب  بین تمسوال ویژه دوم   
 است؟ دولتی، چگونه 

بررسی سوال دوم با    برای  ازپژوهش  بین    تح یل مسیر در مدل   استفاده  بررسی رواب   به  های اص ی تمپژوهش 
یروجی (  3و )  (2)  هایشلل  دشدپردایتههای دولتی  ای در راستای افیایش شفافیت دستگاهتصویرپردازی از دولت شیشه

 دهد ینشان ماری و معنادرا در حالت ضرای  استاندارد های اص ی تمابراس و رواب  میان هر ی  از 
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 در حالت ضرای  استاندارد نهاییمدل   تم های اص ی  و فرعی در 2شلل

 
 معناداری در حالت ضرای   نهاییمدل   تم های اص ی  و فرعی در 3شلل 

اجرا گردید و نتایج زیر بدست   SMART-PLSداده های بدست آمده از تحقیق میدانی در نرم افیار  
 آمدد  

 اری دری  معنی  مسیر و ضجدول ضری  7جدول 

 نتیاه  t p-valueآماره  ضرای  مسیر  مسیر میان متغیرها 

 دار استد معنی 047/0 989/1 052/0 های عمومی گیری نظارسشلل <-تخصین منابو 
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مشللخن شللده   p-valueبهمراه و مقدار    tضللرای  مسللیر اسللتاندارد و مقادیر آماره    (7)جدول    در
  استد
 

های دولتی،  ای در راسلتای افیایش شلفافیت دسلتگاهیشلهاز دولت شل  صلویرپردازیت   اصل یسلوال  
 چگونه است؟ 

ای در راسلتای تصلویرپردازی از دولت شلیشلهسلوا س فرعی به سلوال اصل ی، یعنی  پس از بررسلی  
 دشدپردایته (،ی پژوهشنهایبررسی مدل  )های دولتیافیایش شفافیت دستگاه

 دار نیستد معنی 374/0 891/0 001/0 پذیری اجتماعی مستولیت <-تخصین منابو 

 - - - 000/0 رضایتمندی <- اداری -سممت مالی

 - - - 000/0 شفافیت سازمانی  <- اداری -ت مالیمسم

 - - - 000/0 پیشرفت سازمانی  <- اداری -سممت مالی

 دار نیستد معنی 476/0 713/0 001/0 اداری -سممت مالی <- های عمومی گیری نظارسشلل

 ستد دار نیعنیم 749/0 321/0 000/0 اداری -مبارزه با فساد مالی <- های عمومی گیری نظارسشلل

 دار نیستد معنی 897/0 130/0 000/0 پاسخگویی عمومی  <- های عمومی گیری نظارسشلل

 دار نیستد معنی 086/0 721/1 048/0 های عمومی گیری نظارسشلل <- فرهن  سازمانی 

 دار نیستد معنی 370/0 897/0 001/0 پذیری اجتماعیمستولیت <- فرهن  سازمانی 

 دار استد معنی 001/0 394/3 103/0 ای عمومی هری نظارسگی شلل <- اوانین و مقرراس

 دار نیستد معنی 832/0 213/0 000/0 پذیری اجتماعیمستولیت <-اوانین و مقرراس 

 - - - 000/0 رضایتمندی <-اداری - مبارزه با فساد مالی

 - - - 000/0 شفافیت سازمانی <-اداری - مبارزه با فساد مالی

 - - - 000/0 یشرفت سازمانیپ <-اداری - فساد مالیمبارزه با 

 دار نیستد معنی 534/0 622/0 001/0 اداری -مبارزه با فساد مالی <-پذیری اجتماعی  مستولیت

 دار نیستد معنی 677/0 417/0 000/0 پاسخگویی عمومی  <-پذیری اجتماعی  مستولیت

 یستد دار نمعنی  127/0 000/0 اداری -سممت مالی  <-پذیری اجتماعی  مستولیت

 - - - 000/0 رضایتمندی  <-پاسخگویی عمومی 

 - - - 000/0 شفافیت سازمانی  <-پاسخگویی عمومی 

 - - - 000/0 پیشرفت سازمانی  <-پاسخگویی عمومی 
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 ) ارائه الگو(  در حالت ضرای  استاندارد  ایلت شیشه  تصویرپردازی از دو4شلل  

 
 )ارائه الگو(  داری ضرای در حالت معنی ای  تصویرپردازی از دولت شیشه5شلل  

اجرا گردید و نتایج زیر بدست   SMART-PLSداده های بدست آمده از تحقیق میدانی در نرم افیار  
 آمدد  

 ای یشهاز دولت ش صویرپردازیتجدول ضری  مسیر و ضری  معنی داری   8جدول 
 نتیاه  t p-valueآماره  ضرای  مسیر  مسیر میان متغیرها 

 دار استد معنی 0/ 0009 364/12 105/0 تصویرپردازی از دولت شیشه ای  <-تخصین منابو 
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 دار استد معنی 0/ 0009 581/7 031/0 تصویرپردازی از دولت شیشه ای <-رضایتمندی 

 دار استد معنی 0/ 0009 349/15 152/0 ای  دولت شیشه رپردازی ازتصوی <- اداری -سممت مالی

 دار استد معنی 0/ 0009 837/13 124/0 تصویرپردازی از دولت شیشه ای   <-شفافیت سازمانی 

 دار استد معنی 0/ 0009 574/16 128/0 تصویرپردازی از دولت شیشه ای <- های عمومی گیری نظارسشلل

 دار استد معنی 0/ 0009 833/12 097/0 ت شیشه ای ازی از دولتصویرپرد <- فرهن  سازمانی 

 دار استد معنی 0/ 0009 261/19 161/0 تصویرپردازی از دولت شیشه ای  <-اوانین و مقرراس 

 دار استد معنی 0/ 0009 944/13 134/0 تصویرپردازی از دولت شیشه ای  <-اداری - مبارزه با فساد مالی

 دار استد معنی 0/ 0009 209/13 115/0 شه ای از دولت شیویرپردازی تص  <-پذیری اجتماعی  مستولیت

 دار استد معنی 0/ 0009 095/18 171/0 تصویرپردازی از دولت شیشه ای   <-پاسخگویی عمومی 

 دار استد معنی 0/ 0009 112/14 123/0 تصویرپردازی از دولت شیشه ای  <-پیشرفت سازمانی  

 

 هاداتو پیشن مقایسه نتایج، گیرینتیجه
های  ای در راسلتای افیایش شلفافیت دسلتگاهتصلویرپردازی از دولت شلیشلهضلر در پی  ق حاتحقی
روش های کیفی و کمی به سلللوا س پژوهش پاسللل  داده شلللدد  بوده و با بهره گیری از روش  دولتی

با روش تح یل  کمی(    –تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیی از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی )کیفی  

  "گیری استد در بخش کیفی با استفاده از روش نمونهعاد س سایتاری )کمی(  مدلسازی م  م )کیفی( وت

یبرگان دانشلگاهی، بخش  های اجرایی،  نفر از مدیران و کارشلناسلان ارشلد دسلتگاه  22با    "گ وله برفی
رادایمی  مصللاحبه عمیق اناام گرفتد طبق نتایج بخش کیفی، مدل پاهای نظارتی  سللازمانآید تی و   

یازده تم اص ی بوده و طبق نتایج بخش کمی، تم اص ی فرهن  سازمانی )ضری  مسیر وهش دارای  پژ
مقلدار    833/12، مقلادیر تی  097/0 مقرراس(،  p-value   0009/0و  و  و   261/19،  161/0)  اوانین 
  13/ 209،  115/0)  مستولیت پذیری اجتماعی(،  0009/0و    364/12،  105/0) تخصین منابو(،  0009/0

 -مبارزه با فسللاد مالی  (،  0009/0و   574/16،  128/0)  های عمومیشلللل گیری نظارس(،  0009/0و 
سلممت مالی  (،  0009/0و   095/18،  171/0)  پاسلخگوئی عمومی(،  0009/0و    944/13،  134/0)  اداری

  شلفافیت سلازمانی(،  0009/0و   581/7،  031/0)  رضلایتمندی(،  0009/0و    349/15،  152/0)  اداری  -
کننلده  (، تبیین0009/0و    112/14،  123/0)پیشلللرفلت سلللازملانی  ( و  0009/0و    837/13،  124/0)

 باشندد می های دولتیای در راستای افیایش شفافیت دستگاهتصویرپردازی از دولت شیشه
کننده تصلویرسلازی از دولت های اصل ی تبیینطبق نتایج پژوهش حاضلر، فرهن  سلازمانی از تم

طهران و نافی  معملارزاده (،1398(، پرواز )1398معینی فر و زرگر)س  در تحقیقلا  ای بوده کلهشلللیشللله
 گریم  ،(1394رزم آرا و یلتلایلار )  ،(1394علابلدینی و رزماو )،  (1396)فر و شلللمسلللی  پنلاهی  ،(1396)
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نیی به این متغیر  (  2009)  2سللل یم و نی  بونتیس  و  (2013) 1ایم و هون  م یلویاین، پرومسللللی،
 استدای در راستای شفافیت معرفی شدهکننده تصویرسازی از دولت شیشهیینز عوامل تعاشاره شده و ا

کننده تصللویرسللازی از دولت های اصلل ی تبیینحاضللر، اوانین و مقرراس از تمنتایج پژوهش  طبق  
جملی و ،  (1396طهران و نافی )معمارزاده،  (1398)سلپهرنیا و هملارانای بوده که در تحقیقاس  شلیشله
نیی به این متغیر اشلاره شلده و   (2008)  3کیمو   (1394میری)،  (1394بدینی و رزماو )اع،  (1395) اژئر

 استدای در راستای شفافیت معرفی شدهکننده تصویرسازی از دولت شیشهاز عوامل تعیین
کننده تصللویرسللازی از دولت های اصلل ی تبیینحاضللر، تخصللین منابو از تمنتایج پژوهش  طبق  
(،  1396)فر و شلمسلی  پناهیو    (1398)، پرواز  (1398)معینی فر و زرگرقیقاس  ه که در تحای بودشلیشله

ای در راسلتای شلفافیت کننده تصلویرسلازی از دولت شلیشلهنیی به این متغیر اشلاره شلده و از عوامل تعیین
 استدمعرفی شده
از   تصلویرسلازی   کنندههای اصل ی تبیینحاضلر، مسلتولیت پذیری اجتماعی از تمنتایج پژوهش  طبق  
گیسللور، توماسللون و و   (1395جملی و اژئر )،  (1398)پرواز  ای بوده که در تحقیقاس  یشللهدولت شلل
ای  کننده تصلویرسلازی از دولت شلیشلهنیی به این متغیر اشلاره شلده و از عوامل تعیین،  (2018)  4ریچارد

 استددر راستای شفافیت معرفی شده
کننلده  هلای اصللل ی تبیینتم  ومی ازهلای عمارسگیری نظلحلاضلللر، شللللللنتلایج پژوهش  طبق  

، معینی فر و (1399)بدیسللار   وکیش  ظهرابیای بوده که در تحقیقاس  تصللویرسللازی از دولت شللیشلله
،  ( 1397بیابانی و ذوای )،  (1397نژاد و پرواز )شللفیعی، همتی،  (1398)، احمدی و هملاران(1398)زرگر
،  ( 2018)  6دهی ،  (2020)  5و یورامشلللاد  ، آر(1394)عابدینی و رزماو  (،  1396)فر و شلللمسلللی  پناهی

نیی به این متغیر اشلاره شلده و از  ،  (2015)  7عبد عییی و هملارانو   (2018گیسلور، توماسلون و ریچارد )
 استدای در راستای شفافیت معرفی شدهکننده تصویرسازی از دولت شیشهعوامل تعیین
کننده تصلویرسلازی  های اصل ی تبیینتم مالی از  -  حاضلر، مبارزه با فسلاد ادارینتایج پژوهش  طبق  

،  ( 1399)بدیسلار    وکیش  ظهرابی،  (1399)پالییدار و هملاران  ای بوده که در تحقیقاس  از دولت شلیشله
،  ( 1397نژاد و پرواز )شلفیعی، همتی،  (1398)، پرواز  (1398)، معینی فر و زرگر(1398)مرادی و هملاران

 
1 Grimmelikhuijsen, Porumbescu, Hong and Im 

2 Seleim  and Bontis 

3 Kim 

4 Gissur ,  Thomasson and Richard  

5 Arshad and Khurram 

6   Heald   

7 Abd azizza et al 

https://www.emeraldinsight.com/author/Erlingsson%2C+Gissur+%C3%93
https://www.emeraldinsight.com/author/Thomasson%2C+Anna
https://www.emeraldinsight.com/author/%C3%96hrvall%2C+Richard
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بریلایی و همللاران  ،  (1395آالاجلانی )،  (1395اچللانی )و عظیمی ز  درویش  ،(1397بیلابلانی و ذوای )
،  ( 1392ابیری و فغانی )،  (1393جوشلقانی )عبدالهی و توک ی،  (1394عمادزاده و پورسلعیدی )  ،(1394)

دی مینگو و ملارتینی  ،  (2018)  1، نونلو و همللاران(2020)  ، ژانل  و همللاران(2020)  لی و همللاران
  3آنتونلاکلاا و همللاران،  (2017)  2بلاهر و گریمس  ،(2019یتونی )یوگو و آمبایایوگو، ایا  ،(2018)
، نیی به این متغیر اشلاره شلده و از عوامل  (2012)  5جمل و میسلتری( و  2013) 4اوچرانا و پاول،  (2014)

 استدای در راستای شفافیت معرفی شدهکننده تصویرسازی از دولت شیشهتعیین
کننده تصلویرسلازی از دولت های اصل ی تبیینی از تمخگویی عمومحاضلر، پاسلنتایج پژوهش  طبق  
،  ( 1398نائینی و احمدی )زاده، توسل یزکی،  ( 1398)احمدی و هملارانای بوده که در تحقیقاس  شلیشله

، آرشلللاد و (1394عمادزاده و پورسلللعیدی )،  (1395جملی و اژئر )،  (1397معلدنی، زرندی و عبدالهی )
آمبیتونی )  ،(2020)  6ونتین، لوپی و ف(2020)  یورام   7و همللاران  بولیوار  ،(2019ایایوگو، ایایوگو و 

کننلده  نیی بله این متغیر اشلللاره شلللده و از عواملل تعیین،  (2015عبلد عییی و همللاران )و    (2015)
 استدای در راستای شفافیت معرفی شدهتصویرسازی از دولت شیشه

کننده تصللویرسللازی از بیینصلل ی تهای از تماداری ا  -حاضللر، سللممت مالی  نتایج پژوهش  طبق  
،  ( 1397معدنی، زرندی و عبدالهی )،  (1398)مرادی و هملارانای بوده که در تحقیقاس  دولت شللیشلله

عبلد عییی و و    (1395آالاجلانی )،  (1395زاده )پلاکلدامن و منشلللی،  (1396طهران و نافی )معملارزاده
ای  کننده تصلویرسلازی از دولت شلیشلهتعییناز عوامل   نیی به این متغیر اشلاره شلده و،  (2015هملاران )

 استددر راستای شفافیت معرفی شده
ای کننده تصویرسازی از دولت شیشههای اصل ی تبیینحاضلر، رضلایتمندی از تمنتایج پژوهش  طبق  

،  ( 1396)زاده و جعفری  احملدی، جلاجرمی،  (1397معلدنی، زرنلدی و عبلدالهی )بوده کله در تحقیقلاس  
 و پلارکو    (2016)  8داگما و میار،  (2020)  گریم یخویاسلللن و همللاران،  (1395و اژئر )جملی  

ای شلده نیی به این متغیر اشلاره شلده و از نتایج توجه به رویلرد  دولت شلیشله،  (2011)  9ب نلینسلو 
 استد

 
1 Nunkoo et al 

2 Bauhr and Grimes 

3 Antonakas et al 

4 Pavel  and Ochrana 

5 Mistry and Jalal 

6 Lopez and Fontaine 

7 Bolívar et al 

8 Douglas and Meijer   
9 Park and Blenkinsopp 
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کننده تصلویرسلازی از دولت های اصل ی تبیینحاضلر، شلفافیت سلازمانی از تمنتایج پژوهش  طبق  
، احمدی و (1399)، پالییدار و هملاران  (1399)دریاانی و هملاران  تحقیقاس  که در    ای بودهشللهشللی

پور و دیهیم،  (1398نائینی و احمدی )زاده، توسلل یزکی،  (1398)، سللپهرنیا و هملاران(1398)هملاران
و زاده  جرمیاحملدی، جلا  ،(1397بیلابلانی و ذوای )،  (1397معلدنی، زرنلدی و عبلدالهی )،  (1397همللاران )
  ،( 1394عمادزاده و پورسعیدی )،  (1395آااجانی )  ،(1395درویش و عظیمی زاچلانی )  ،(1396)جعفری  

 ، آرشلاد و یورام(2020)  ، گریم یخویاسلن و هملاران(2020)  ،  ویمر(1394زاده و بنائی )عبدالحسلین
،  ( 2018ران )لنلد و همللاهو  ،(2018) 1آرادوتیر و هالالملارسلللون،  (2018) ، نونلو و همللاران(2020)

،  ( 2011)  ب نلینسو  و پارک،  (2012) 2باهر،  (2017فریدریلسون )،  (2017گریم یخویسن و هملاران )
، نیی به این متغیر اشللاره شللده و از نتایج توجه به (2010)  4کاناگارتنمو   (2010)  3نورین و لیندسللت

 ای شده استرویلرد  دولت شیشه
کننده تصلویرسلازی از دولت های اصل ی تبییناز تم  فت سلازمانیحاضلر، پیشلرنتایج پژوهش  طبق  
، ژان  (1394اردانی و تیرگر )،  (1398نائینی و احمدی )زاده، توس یزکی  ای بوده که در تحقیقاسشیشه

نیی بله این متغیر اشلللاره شلللده و از نتلایج توجله بله (  2011ریچلارد و همللاران )و   (2020)  و همللاران
 استمعرفی شده ها شفافیت دستگاه

های پژوهش، پیشلنهاداتی به های بدسلت آمده و با اسلتناد به نتایج حاصلل از سلوالبر اسلاا داده
 گردد شرح زیر ارائه می
احسلاا های تشلویقی مانند اعباء مریصلی و یا وام های ضلروری بمنظور تقویت  اسلتفاده از طرح

 دامنیت و تع ق کارکنان نسبت به سازمان
ر سلازمان برای همه، ببوریله هر ی  از مسلو ن سلازمان،  اس موجود دنین و مقرریلسلان بودن اوا
 متفاوتی از اانون برای دور زدن مقرراس، نداشته باشنددتفسیر  بنا به مواعیت یود،

در  یلی از معضلمس بسلیاری از سلازمان های دولتی، عدم اسلتفاده از نیروهای دانشلی و متخصلن  
بوده که بر روند تخصللین بودجه    ریییو نظام بودجهی، پولی  های مالتسللیاسللتدوین، اجرا و ارزیابی  

 تابیراس سوئی می گذاردد

 
1 Aradottir and Hjalmarsson 

2 Bauhr 

3 Lindstedt and Naurin 

4 Kanagaretnom 
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ی اسلتفاده نمی کنند که اطمعاس مناسلبمدیریت  های سلیسلتمهنوز بسلیاری از ارگان های اجرایی از  
ان، تابیر  منابو انسللانی و غیرانسللانی سللازم  این امر بروند تصللمیم گیری مدیران برای کنترل و رهبری

 ی گذارددنامب وبی م
و عدم بهره   به عدم مصلرف بیهوده املاناس و اموال سلازماننظارس مدیران عالی و میانی سلازمان  

برداری شلخصلی از اموال سلازمان، مانند اسلتفاده از ماشلین اداره برای اناام امور شلخصلی و تردد با آن  
 در سب  شهر در ساعاس غیرادارید

ن و حرکت سللازمان بسللوی بودجه رییی مبتنی بر فراد متخصللاز سللوی ا  یانظارس دایق بودجه
هلای بلا سلللری و فراهم کردن  عم لرد و حسلللابلداری تعهلدی کله البتله این امر در گرو دسلللتورالعملل

 زیرسایتهای  زم برای این کار استد
ریله  ارتباآ معقول و مناسل  بین سلازمان و رسلانه های جمعی و اجتماعی در محی  سلازمان، ببو

جایگاه    نقش ومدیران هم در نهادینه کردن    و  مب وبی بر عم لرد سلازمان داشلته باشلندمحوریت  آنان  
 د در محی  سازمان، ببور عم ی ااداماس  زم را اناام دهنددآنها در افشا و مقاب ه با فسا

وهاسلت، مالی، بی عدالتی در جذا و اسلتخدام نیر  –یلی از بیرگترین نمودهای وجود فسلاد اداری  
و گردش شلغ ی درون    اسلتانداردسلازی و اانونمندی شلرای  جذا و تصلدی مشلاغل بدون ارتباطاس  لذا

مالی را رفو یواهد    –سلازمانی مبتنی بر شلایسلتگی پرسلنل، بسلیاری از مشللمس مربوآ به فسلاد اداری  
 نمودد

ین مدیران  یه را در بهای اجرایی دولت بر اساا مییان رضایت مردم، این انگیامتیازدهی به دستگاه
های مخت   ایااد می کند که به رتبه مناسلبی  دسلت یافته و رضلایتمندی مقاماس  و کارکنان سلازمان

های اجرایی، مییان رضلایت  با دسلت را نیی فراهم کنند، چرا که ممک اصل ی ارزیابی عم لرد دسلتگاه
 ااشار مخت   جامعه از آنان استد

گاه و میی یدمت اللترونیلی در بسلللتر سلللامانه د درایالایلی و حرکت دولت ببرف دولت اللترون
برای ایااد شلللفافیت در سلللازوکار یدماس ارائه شلللده به ارباا رجوع، موج  ارتقاء    یلپارچه یدماس

الگوی زیسلت  ،  از مرح ه کیفی و کمی پژوهش  در نهایت با توجه به نتایج حاصلل هشللفافیت می گرددد  
 گردد ح ذیل ارائه میشرب ،ز ایرانمحیبی توسعه پایدار در صنعت گا
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ای در راسلتای ارتقاء رضلایتمندی، شلفافیت و پیشلرفت تصلویرپردازی از دولت شلیشله   6شللل  
 های اجرائی دولتیدستگاه
 

 منابوفهرست 
 دسلتیابی برای تدبیری شلفافیت، افیایش و  اللترونی  دولت اسلتقرار طریق از اداری سلممت ارتقای  د  (1395 د)رضلا  ، آااجانی   •

 بیسلت   پیشلرفت پایه الگوی پیشلرفت  ایرانی اسلممی الگوی کنفرانس پنامین دپیشلرفت پایه الگوی در کاهش فسلاد افق هب

 د95ماه اردیبهشت ام سی و  ونهم

بنلدی عواملل موبر بر بروز فسلللاد جهلت الویلت  TOPSISو    AHPکلاربرد رویلرد    ( د1392)  دفلاطمله  ابیاری مهلدی و فغلانی •
 د43-57(د 10) 1،ما ه تحقیق در عم یاس و کاربردهای آن د ا آنی مقاب ه بکارهاراه اداری و 

اولویت بندی عوامل موبر بر پاسلخگویی اجتماعی وزارس ورزش   (د1398)  دبارانی مهتاا و   رضلا،   شلایو    عبدالحمید ،  احمدی •
اابل دسللترسللی در سللامانه  ،  شللگاه گیمن، گیمن، دانسللومین کنگره م ی دسللتاوردهای ع وم ورزشللی و سللممت دو جوانان

 https://www.civilica.com/Paper-ASSH03-ASSH03_327.html  اللترونیلی 

زمانی در شلفافیت سلا لترونی  برتبیین تابیر اجرای دولت ال  د(1396) د  جعفری زهرا و   محسلن، مهرداد  جاجرمی زاده  ، احمدی   •
  ، موسلسله آموزش عالی صلالحان،دومین کنفرانس بین الم  ی مدیریت و حسلابداری، تهران دسلازمان بیمه تامین اجتماعی شلیراز

-https://www.civilica.com/Paper-MANAGECONF02  الابلل دسلللترسلللی در سلللاملانله اللترونیلی 

MANAGECONF02_0142.html 
بررسلللی راببه بین شلللفافیت سلللازمانی و ابربخشلللی سلللازمانی و تع ق سلللازمانی   د  (1394)  د  تیرگر هدایت ی و ع  ،  اردانی •

موزش  موسلسله آ ، تهران،اناولین کنفرانس م ی ع وم مدیریت نوین و برنامه رییی پایدار ایر  دهای اجرای شلهر ییددردسلتگاه

https://www.civilica.com/Paper-ASSH03-ASSH03_327.html
https://www.civilica.com/Paper-MANAGECONF02-MANAGECONF02_0142.html
https://www.civilica.com/Paper-MANAGECONF02-MANAGECONF02_0142.html
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-https://www.civilica.com/Paper-MCCONF01  اابل دسلترسلی در سلامانه اللترونیلی  عالی مهر اروند،

MCCONF01_020.html 

فصل نامه  مالی،  و  فسلاد سلیاسلی با مقاب ه و  ترویج شلفافیت برای ابیاری هارسلانه د  (1397  بهنام د) غممحسلین و ذوای، بیابانی  •
 د85-106، (23) 3، رسانه

کنفرانس بین  دهای دولتی  بررسلی عوامل موبر بر سلممت اداری در دسلتگاه د  (1395 د)سلعود  م  یدانظر و منشلی زاده،، پاکدامن   •
سلللاملانله اللترونیلی     ترسلللی درالابلل دسللل  ،نالم  ی نخبگلان ملدیریلت، تهران، موسلللسللله سلللرآملد هملایش کلاری

https://www.civilica.com/Paper-ICMAE01-ICMAE01_022.html  
افیت ت تبیین شلفون مدلی جهطراحی و آزم(د  1399د )کامبیی   شلاهرودی و   میر برگلار سلیدمظفر  ،چیرانی ابراهیم،  پالییدار کاظم •

 د206-187( ، 46)12 دتحقیقاس حسابداری و حسابرسی .ااتصادی و اعتماد م ی با تأکید بر تاارس اللترونی 

سلومین کنفرانس م ی نقش مدیریت در چشلم  دبررسلی عوامل موبر بر فسلاد اداری و پیامدهای ناشلی از آن  (د1398)د پرواز مریم •
اابل دسلللترسلللی در سلللامانه اللترونیلی    ،سلللتان گیمن، سلللی صلللنعتی ابسلللیج مهند  ، رشلللت، سلللازمان1404انداز  

https://www.civilica.com/Paper-NMCH03-NMCH03_070.html 

ی در اداراس بیمه اسلتان یراسلان  فسلاد ادار سلازمانی بابررسلی راببه عوامل    د(1396)  دمحمدامین ، شلمسلی  و    زهرا     پناهی فر •
رکی م، تهران، کارآفرینی و مهندسلی فرهنگی ااتصلاد، دومین کنگره بین الم  ی توانمندسلازی جامعه در حوزه مدیریت، دجنوبی

جللاملعلل  اجلتلمللاعلی  و  فلرهلنلگلی  ملهللارتلهللای  اللللتلرونلیلللی    ،ه  تلوانلملنللدسللللازی  سللللامللانلله  در  دسلللتلرسلللی   اللابللل 
https://www.civilica.com/Paper-SPCONF02-SPCONF02_045.html 

عوامل موبر بر فسلاد اداری و روش های  د  (1394) دفاطمه ،   هیاانیو موسلی  ، جعفری    غممع ی،  پورنیازی     ع ی ، بریایی •
ی رویلردهلای نوین در ع وم ملدیریلت، ااتصلللاد و نس م کنفراه در  ارائله شلللد  دTOPSISمقلاب له بلا آن بلا اسلللتفلاده از تلنیل 

 دحسابداری

د (20)1، های حقوق تببیقیپژوهش  دهاشللرآپیش و  ارکان جایگاه، دولت  پاسللخگویی  (د1395د )محمد و اژئر، زهرا   ،جملی •
 د21-43

 :موردی دولتی)مبالعه های انسلازم ورتالپ شلفافیت ارزیابی  د(1396) دع ی پیران نژاد و  عباا نرگسلیان  ااسلمع ی  جمالی •

 د84-61د (1)9 دمدیریت دولتی دوزارتخانه های ایران(

 اعتماد گری میانای با اداری فسلاد کاهش بر سلازمانی شلفافیت تأبیر بررسلی (د1395فاطمهد ) عظیمی، و  حسلن درویش، •

 د166-153(، 1) 8د دولتی مدیریت ما هسازمانید

گذاری (د آسلی  شلناسلی اصلل شلفافیت در ا مرو اانون1399دی موسلوی, سلید مهدید )حما  و   , حمیددلیر   دریاانی, میترا •
 د210-175(، 1)3د جامعه شناسی سیاسی ایران فص نامه  دکیفری ایران ارتباآ آن با حلمرانی یوا

العه  )مورد مباجتماعی    سلرمای توسلع  در سلازمانی شلفافیت نقش (د بررسلی1396پور ، مهدی و میانداری ، کمالد )دیهیم •
 د307-283(د 2)4د (د مدیریت سرمایه اجتماعیشهرداری های غرا مازندران

فسلاد اداری در سازمان های ورزشی  عوامل موبر بر   د(1394) دسلعید ،  عبدی و   حامد، مظفر  نظر ویسلی  ،   یلتایار   طه، رزم آرا   •
اولین همایش م ی دسلتاوردهای   دان کردسلتان(جوانان اسلتاس ورزش و پیدایش،گسلترش و راه های کنترل ان )مورد مبالعه ادار

 اابل دسترسی در سامانه اللترونیلی   ،، چابهار، دانشگاه بین الم  ی چابهارنوین تربیت بدنی و ورزش

•   http://www.civilica.com/Paper-IUCSPORT01-IUCSPORT01_094.html 

 اطمعاس آزادی و  سلازی شلفاف اصلول تبیین د  (1398 د)محمدصلادق  ، منوچهر و احمدی  ، نائینی توسل ی   عصلمت  ،  زادهزکی •

  (د39)15 .حقوق یصلوصلی و کیفریدولت،  اراردادهای بر حاکم حقوای نظام پرتو در مب وا حلمرانی  هایمولفه عنوان به
 د81 -102

https://www.civilica.com/Paper-MCCONF01-MCCONF01_020.html
https://www.civilica.com/Paper-MCCONF01-MCCONF01_020.html
https://www.civilica.com/Paper-ICMAE01-ICMAE01_022.html
https://www.civilica.com/Paper-NMCH03-NMCH03_070.html
https://www.civilica.com/Paper-SPCONF02-SPCONF02_045.html
http://transline.ir/topsis-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7/
http://transline.ir/topsis-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7/
http://transline.ir/topsis-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7/
http://transline.ir/topsis-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7/
http://www.civilica.com/Paper-IUCSPORT01-IUCSPORT01_094.html


 99 ❑ یدولت یاجرائ یهادستگاه  شرفتیو پ تیشفاف ،یتمندیارتقاء رضا یدر راستا  یاشهیاز دولت ش یرپردازیتصو

 
الگوی یماانه شلفافیت حلمرانی یوا برای سلازمان های   (د1398د )آذر عادلو   ع ی  محمود  کرمانشلاه نیا رویا  البرزیهرسلپ •

 الابلل دسلللترسلللی در سلللاملانله اللترونیلی  ،(2)  9فصللل نلامله ابتللار و یمایلت در ع وم انسلللانی   د  سلللیلاسلللتگلذار در ایران
https://www.civilica.com/Paper-JR_BPJ-JR_BPJ-9-2_004.html 

 اداری فسلاد بروز بر مدیریتی و  سلازمانی عوامل ابر تبیین د  (1397 د)یوسل   ، مهرع ی و پرواز  ، نژاد  همتی  شلهرام ،  شلفیعی •

 د109-125 (د13پیاپی  1)7د ه مدیریت و توسعه ورزشنامفص  د)یمنگ استان موردی مبالعه) ورزشی هایدر سازمان مالی

نقش سلیاسلت های ک ی نظام اداری ابمغی رهبری در پیشلگیری از   (د1399)  دسلید ناصلرالدین  ،بدیسلار و  موسلی  ،ظهرابی کیش •
های  وزشی توسلعه آممرک-، شلیراز، دانشلگاه پیام نور اسلتان فارانخسلتین کنفرانس م ی حقوق، فقه و فرهن فسلاد اداری،  

-https://www.civilica.com/Paper-LAWJC01  اابل دسلترسلی در سلامانه اللترونیلی ین ایران )متللللانا(،  نو

LAWJC01_301.html 

اولین کارکنلان سلللازمان امورمالیلاتی،    اداری -الیبر فسلللاد مل  بررسلللی عوامل موبر  د(1394) درزماو زهراو    مهنوش  ،عابدینی •
، تهران، انامن توسعه و ترویج ع وم و فنون همایش ع می پژوهشی یافته های نوین ع وم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

-http://www.civilica.com/Paper-EMCONF01  الابلل دسلللترسلللی در سلللاملانله اللترونیلی بنیلادین،  

EMCONF01_146.html 
تبیین مفهوم و کلاربرد شلللفلافیلت در عرصللله حلمرانی و اداره امور   (د1394)  دمهلدی  ،  محملد و بنلائی  ،  زادهعبلدالحسلللین •

اابل دسللترسللی در سللامانه   ،شللگاه تهرانتهران، دانشلللده مدیریت دان دنخسللتین کنفرانس م ی مدیریت دولتی ایران دولتی،
 https://www.civilica.com/Paper-CIPA01-CIPA01_013.html  اللترونیلی 

 فسلاد سلازمان کاهش و  ازیسل  شلفاف در اطمعاس فناوری نقش بررسلی د (  1393  د)نازنین، جوشلقانی  ع ی و توک ی، عبدالهی  •

 د73-91 (د18)5د انداز مدیریت دولتیچشمددولتی های

راببه نظارس اللترونیلی درکاهش فسلاد اداری از طریق افیایش شلفافیت،   د(1394)  دزین   ،پورسلعیدی و  مصلبفی، عمادزاده   •
رسللی در سللامانه  بل دسللتر ، ااو کاکنفرانس سللا نه مدیریت و ااتصللاد کسلل     دبهبود پاسلل  گویی و ارتقاء اعتماد و درسللتی

 http://www.civilica.com/Paper-MSECONF01-MSECONF01_238.htmlر  اللترونیلی 

 مالی –اداری  ی در فسلاد  ی و سلازماننقش عوامل مدیریت  (د1398)  دفریبا، کهنسلال  و غممرضلا   ، معصلومه  شلمشلیریان ،  مرادی •
، رشلت، سلازمان بسیج مهندسی کنفرانس م ی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در ع وم انسلانی دولتی،  های  سلازمان  در

-https://www.civilica.com/Paper-INPE01  اابل دسلترسلی در سلامانه اللترونیلی  صلنعتی اسلتان گیمن،

INPE01_048.html 
مشلی ارتقای سلممت تح یل تابیر پاسلخگویی عمومی بر ی د  (1397  د)محمدرضلا،  سلعید و عبدالهی، زرندی    جواد ،  معدنی •

 د21-41 (د30)9د مشی گذاری عمومی در مدیریتفص نامه ی . اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی

 مدیریت ما ه  داداری سلممت تحول بر ابرگذار عوامل شلناسلایی د  (1396  د)مهناز  ، غممرضلا و نافی  ، طهران زادهمعمار •

 د41-48،  30 دتحول و  توسعه

چهلارمین   دملالی در سلللازملان هلا  -ارزیلابی عواملل موبر بر ایالاد فسلللاد اداری  (د1398د )زرگر سلللیلدمحملد  و   محملد،   رمعینی ف •
دانشللگاه شللهید بهشللتی،  -، تهران ری و ااتصللاد با تاکید بر بازاریابی منبقه ای و جهانیریت،حسللابدام ی در مدیکنفرانس  

-https://www.civilica.com/Paper    الابلل دسلللترسلللی در سلللاملانله اللترونیلی دبیریلانله دائمی کنفرانس،  
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