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طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی با رویکرد داده بنیاد در سازمانهای دولتی
مهدی ديهیم پور ،*2کمال میانداری ، 1رضا نجاری ،3حسن عابدی جعفری

4

چکیده
هدف اصلي اين پژوهش ،طراحي مدل افزايش شفافیت سازماني در سازمانهای دولتي است که با استفاده از رويکرد
مبتني بر نظريهپردازی داده بنیاد بهصورت کیفي اجراشده است .برای گردآوری اطالعات از مصاحبه نیمه ساختاريافته
استفاده و تجزيهوتحلیل اطالعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادايمي انجام گرفت .نمونهگیری به روش نظری و
با تکنیک هدفمند و گلوله برفي بود که بر مبنای آن  24مصاحبه با اساتید هیئتعلمي دانشگاهها و خبرگان شاغل در
سازمانهای دولتي انجام گرفت .نتايج دادههای بهدستآمده از مصاحبهها طي فرايند کدگذاری باز ،محوری و انتخابي ،به
ايجاد نظريه داده بنیاد در حوزه شفافیت سازماني در سازمانهای دولتي و آموزشي منجر شد .مدل طراحيشده در اين
پژوهش شامل ابعاد و مؤلفههای مؤثر ،موانع و راهبردها ،شرايط علي ،زمینهای ،واسطهای و عناصر تشکیلدهنده است که
پديده محوری ،پیامدها و راهبردها را نشان ميدهد.
واژگان کلیدی :شفافیت ،شفافیت سازمانی ،نظریه داده بنیاد

تاريخ دريافت مقاله79/27/79 :
تاريخ پذيرش مقاله79/71/27 :
 2دانشجوی دکتری ،گروه مديريت ،دانشگاه پیام نور ( نويسنده مسئول)Deyhim1357@gmail.com :
 1استاديار گروه مديريت ،دانشگاه پیام نور ،تهران
 3دانشیار گروه مديريت ،دانشگاه پیام نور ،تهران
 4استاديار ،گروه مديريت ،دانشگاه تهران ،تهران
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مقدمه
در هزاره سوم سازمانها نقش واال و برجستهای در ساختار جوامع پیداکرده و باهدف برآورده کردن نیازهای مشخص و
ويژهای به وجود ميآيند (طبرسا .)127 :2371،هر کشور و جامعهای برای حفظ حدودوثغور و بقاء حاکمیت خود به
ابزارها و اهرمهای نیرومندی نیاز دارد که يکي از مهمترين بازوان اجرايي اين حاکمیت ،سازمانها و نهادهای دولتي
ميباشند که باهدف خدمترساني به آحاد جامعه تأسیس و بهعنوان مجريان منويات حکومتي و رابط بین مردم و عناصر
حاکمیتي محسوب شده و با اعتماد و اتکا به اين نهادها ميتوان اجرای طرحها و اهداف راهبردی نظام حاکمیتي را انتظار
داشت .وقوع تغییرات گسترش علم و دانش در حوزههای گوناگون ،تمامي ابعاد زندگي سازماني و شخصي بشر
تحتالشعاع قرارگرفته بهطوریکه دنیای کنوني دچار تحول بنیادين و دگرديسي شده است (شريفي و همکاران:2371،
 .)997سازمانها در اين عصر متغیر با توجه به تغییر و تحوالتي که در اثر مهارتها ،تواناييها و رقبا و فناوری ايجادشده،
اجازه مديريت به شکل سنتي را ندارند (کارتر و همکاران )1723 ،2و برای ماندگاری در عصر متالطم و پرآشوب حاضر،
نیازمند انديشههای نو و نظريههای بديع و تازهاند .افکار و ايدههای جديد مانند روحي در کالبد سازمان دمیده ميشوند و
سازمان را در برابر طوفانهای سهمگین حفظ ميکنند (فرج وند )91 :2379،و به مدد آنان ميتوان از عمیقتر شدن و
سرايت عدم اطمیناني و ناآرامي به ديگر بخشها جلوگیری نمود (شجری .)93 :2373 ،وقوع تغییر و تحوالت فناورانه و
مرز گستری علم و دانش ،موجب به چالش کشیدن کلیه ساختارها ،نهادها و کارکردهای اداره عمومي جامعه گرديده
(رهنمود و عباسپور )19 :2339،و سازمانها برای بقا در چنین شرايطي نیازمند ابداع ساختارهای تازه و طراحي
استراتژیهای جديد ميباشند .يکي از ابزارهايي که سازمانها را در تأمین اهداف ياری ميکند ،شفافیت سازماني است
(درويش و عظیمي )294 :2379،که مي تواند نقش مؤثری در بهبود و توسعه امور و امدادرسان سازمانها در دستيابي به
مزيت رقابتي پايدار (حسني و شمس )19 :2372 ،و پیشنیاز عملکرد مؤثر سازماني (برگر و اوانز )1727 ،1باشد .برخي
انديشمندان آن را مفیدتر از قوانین شديد و سختگیرانه دانسته (نلسون و مدسن )1777،3که نقش بسزايي در سالمت و
انسجام سازمانها دارد (صمدی و عباسي.)39 :2372 ،
با گذر از مرحله سنتي اداره امور و تغییر و تحول در اداره بخش دولتي ،توجه به محیط سازمان ،ذینفعان و ايجاد
شبکههای ارتباطي با ساير سازمان ها و نهادها اهمیت بیشتری پیدا نموده وهم زمان با گسترش سريع علم و فناوری
بهوضوح مشخص گرديده که ايجاد فضای باز و تعامل هرچه بیشتر سازمانها منجر به ايجاد ارزش افزايي بیشتر سازمانها
ميگردد (راولینز .)1773 ،4ازاين رو شاهد توجه روزافزون دولت و نهادهای دولتي نسبت به نیازهای آحاد جامعه هستیم و
با تأسي گرفتن از مفهوم حکمراني خوب ،ضمن فراهم کردن شرايط الزم برای برخورداری از مردم از حقوق
شهروندیشان ،به دنبال آناند که طريق دخالت بیشتر مردم در حکمراني ،نهتنها مشروعیت و مقبولیت سازمانهای
دولتي را افزايش دهند ،بلکه به بهبود حکمراني ياری رسانند؛ بنابراين شفافیت بهعنوان يک جزء الزم در مديريت دولتي
محسوب ميگردد .افزايش شفافیت در اقدامات سازمانها و نهادهای دولتي منجر به باال رفتن سطح اعتماد مردم ،فزوني
سطح مشارکت عمومي ،استحکام مشروعیت و مقبولیت نهادهای دولتي و زمینهساز شکلگیری سرمايه اجتماعي را فراهم
مينمايد  .چنین روندی مستلزم ايجاد اعتماد مردم به نهادها و سازمانهای دولتي است که وحدت را در سیستمهای
اجتماعي ،ايجاد و حفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک را پرورش ميدهد و بيتوجهي به اين موضوع ميتواند اداره
سازمانهای دولتي را با شکست و ناکامي و درنهايت نظام حاکم را با بحران مشروعیت روبرو سازد.
با ورود به هزاره جديد و عليرغم توجه روزافزون نهادهای دولتي در مرتفع نمودن نیازهای افراد و همزمان با باال رفتن
دامنه و عمق آگاهي مردم از حقوق شهروندیشان ،شاهد رشد انتظارات آنان هستیم و در برخي از مواقع نارضايتيهايي از
عدم تحقق اين انتظارات مشاهده ميگردد که ريشهيابي و تحلیل علل اين معضالت ما را به عدم شفافیت سازماني
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رهنمود ميکند .وجود معضالت و مشکالتي از قبیل تمرکز قدرت و تصمیمگیری سازماني که بهطور کامل مغاير با
نظامهای مردمساالر است ،کاهش مشروعیت و مقبولیت سازمانهای دولتي و عدم همراهي مردم به دلیل عدم اعتماد به
دستگاههای دولتي و پديده شوم فساد اداری که همزاد سازمانها است و مرزها و مکانها را درنورديده و با اين ويژگي
متعلق به هیچ زمان و مکان خاصي نیست ،تمايل به پنهانکاری مقامات دولتي و ممانعت از دسترسي شهروندان به
اطالعات زمینهساز بروز کارشکنيها و فساد اداری است ،مشکالت عديدهای را برای سازمانها به ارمغان ميآورد و برای
مصونیت بخشي به سازمانها در مقا بله با پیامدهای ناشي از اين مسائل و همچنین نائل شدن به اهداف ،افزايش اعتماد و
اقبال عمومي ،افزايش همراهي و مشارکت عمومي مردم ،گام نهادن در ايجاد شفافیت سازماني کامالٌ ضروری به نظر
ميرسد .چالش عمده و اساسي سازمانهای دولتي درک شفافیت و چگونگي پیادهسازی آن است که آرزوی هر سیستمي
تعريف يک سازمان شفاف و داشتن تمهیدات مناسب در اين خصوص است .در ايامي که ابعاد زماني و مکاني بهوسیله
فناوریهای نوين ارتباطاتي طي شده و جهان بهمثابه يک دهکده به وسعت گیتي درآمده (جمالي ،نرگسیان و پیران
نژاد )91 :2379،و سازمانها را به گفته بوفهولز ( )2777همچون ماهي در تنگ بلورين بهگونهای شفاف در معرض
داوریها و قضاوتهای شهروندان در درون و بیرون سازمانها قرار داده است و زماني که عمل ،انديشه و عزم مديران
سازمانها در آينه شبکههای جهاني ارتباطات و اطالعات بهوضوح منعکس ميگردد ،بهترين راهبرد برای سازمانها،
استفاده از شفافیت سازماني است .بهويژه با گسترش شبکههای اجتماعي (همانند تلگرام ،وايبر ،اينستاگرام و )...که در آن
بازخورد تمامي اقدامات سازمانها و کارکنان آنها در هر رده و پست سازماني ،بهسرعت در بین اقشار جامعه اطالعرساني
ميگردد ،اين موضوع ،تشديد گرديده است .بدين ترتیب مرزهای خصوصي خلوت سازماني و محدودههای دروني و بیروني
ازمیانرفته و مردم به مدد اين فناوریها ،توانستهاند که عملکرد سازمانها را زير ذرهبین و داوری قرار داده و موشکافانه
در مورد سازمانها اظهارنظر نمايند .در حقیقت شفافیت سازماني در يک جامعه بهشدت متأثر از عملکرد دستگاههای
دولتي است که هرگونه شفافسازی در نحوه انجام امور و پاسخگويي در خصوص چگونگي تحقق اهداف و مصرف منابع،
نقش بسزايي در باال بردن اين پديده دارد .با عنايت به اين نکته که تاکنون در زمینه ارائه مدل شفافیت سازماني ،بررسي
جامعي صورت نگرفته ،محقق درصدد طراحي مدلي به همین منظور با پاسخگويي به سؤاالت زير ميباشد:
سؤال اصلی تحقیق:
مدل شفافیت سازماني چگونه ميباشد؟
سؤاالت فرعی تحقیق:
 -2عوامل علي اثرگذار بر شفافیت سازماني کدماند؟
 -1عوامل مداخلهگر اثرگذار بر راهبردهای شفافیت سازماني کدماند؟
 -3عوامل زمینهای اثرگذار بر راهبردهای شفافیت سازماني کدماند؟
 -4راهبردهای حفظ و تداوم شفافیت سازماني کدماند؟
 -9پیامدها (آثار و نتايج) شفافیت سازماني کدماند؟
پیشینه تحقیق
واژه شفافیت برگرفتهشده از واژه التین " "Transparentemاست .درگذشته ،اين واژه به معني «قابل روئیت بودن نور از
خالل» به کار گرفته ميشد که اين تعريف استعارهای ،بهمرورزمان تبديل به «بهراحتي ديده شدن از میان» شده است
(واکارو .)1727 ،2در فرهنگ لغت آکسفورد شفافیت ،وضعیت شفاف بودن را ميرساند که به معنای وضعیتي است که
درک امری را آسان ميکند و متضاد اختفا و پنهانکاری در سازمان است .اين اصطالح در فرهنگ معین نیز بدينصورت
معنا شده است :هر چیز لطیف و نازک که از پشت آن چیزهای ديگر ديده شود .به عبارت سادهتر ،شفافیت وضعیتي را

. Vaccaro
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ميرساند که درک امور در آن آسان است و هیچ مانع و حائلي در اين مسیر وجود ندارد .ازنظر برخي محققین شفافیت
عبارت است از اصولي که عامه مردم را قادر ميسازد اطالعاتي در رابطه با فعالیتها و ساختارهای يک موجوديت به دست
آورند (المینگ و کولدويل .)9 :1771،2شفافیت اصطالح گستردهای تلقي ميشود که بر دسترسي آزاد به تصمیمگیری و
آزادی اطالعات داللت داشته (پنکک)1773،1؛ و اطالعات مربوط به شرايط موجود به تصمیمات و اقدامات را
قابل دسترس ،رؤيت و فهم کرده تا امکان دسترسي اعضا و همکاران به جزئیات اجرايي ،تصمیمگیری و مالي فراهم شود
(راولینز.)1773،
برخي از پژوهشگران معتقدند که میزان شفافیت به ادراک ذينفعان بستگي دارد و ازنظر اين پژوهشگران شفافیت عبارت
است از ادراک ذهني فرد از مطلع بودن درباره خصوصیات و فعالیتهای طرف ديگر (هاتمن واکسون .)1774 ،3شفافیت
از ديدگاه سازمان بینالملل شفافیت ،اصلي است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری ،معامالت تجاری و خیريهای که
زندگي آنها را تحت تأثیر قرار ميدهد نهتنها از اصل موضوع بلکه تعداد موضوعها و شیوههای تصمیمگیری آنها ،آگاهي
يابند .بهعبارتديگر وظیفه و تکلیف کارکنان و مديران دولتي است که رفتار آنان قابلرؤيت ،قابل پیشبیني و قابلدرک
باشد (هود .)133 :1779 ،4شفافیت سازماني يکي از مفاه یمي است که در يک فضای باز سازماني موردنیاز هر ذينفعي
است که با آن سازمان در تعامل قرار ميگیرد تا موارد نیاز خود را بهطور شفاف از سازمان دريابد (يزداني.)97 :2333 ،
هیس )2739( 9سازمان شفاف را به اينگونه توصیف مينمايد :دسترسي عمومي به تمام اطالعات اعم از مثبت يا منفي
که ازنظر قانوني به شیوهای دقیق ،بهموقع ،متعادل و بدون ابهام قابلانتشار است -تا به هدف افزايش توانايي استدالل
عموم مردم و پاسخگويي سازمانها در برابر اعمال ،سیاستها و شیوههای خود نائل گردند (درويش و عظیمي:2379،
 .)299در ايجاد چنین سازماني ،عوامل متعددی دخالت دارند مانند موشکافي شديد رسانهها ،دسترسي آسان و ارزان به
اطالعات ،فناوری اطالعات در همهجا و اعتقاد بهحق عمومي برای دانستن (هاهن )399 :1773،و سازمانها ميبايست
تمامي اطالعات که ازنظر قانوني به شیوهای دقیق ،بهموقع ،متعادل و بدون ابهام ،قابلانتشار است را باهدف دسترسي
عمومي مردم و بهمنظور افزايش استدالل عمومي مردم و پاسخگويي در برابر اعمال ،سیاستها و شیوههای سازماني خود،
ارائه نمايد( .لینستد و نارين)1773،
شفافیت افشای اطالعات توسط يک سازمان است که ذینفعان خارجي را قادر ميسازد بر عملکرد فعالیتهای داخلي
نظارت داشته و آن را ارزيابي کنند .ايده اصلي شفافیت سازماني از تئوری اصیل و وکیل نشات گرفته و يکي از ابزارهای
در دست اصیل برای کنترل وکیل است .از اين منظر ،شفافیت عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتي و
سازوکارهای حاکم بر توزيع قدرت و درآمد که به عنوان مؤثرترين ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتي کارا و
ايجاد جامعهای پايدار بکار ميرود يعني آزاد گذاشتن جريان اطالعات و قابلدسترس بودن آن برای همهکساني که در
ارتباط با تصمیمات هستند ( ،Uneascab,2002به نقل از ديهیم پور ومیانداری .)2379،نظريههای دموکراسي مشورتي
که بهعنوان مبنای شفافیت هستند ،اعتقاددارند شفافیت بايد طیف وسیعي از سازوکارها را در بربگیرد که مشارکت
شهروندان در سیاستگذاری از طريق دسترسي مؤثر به روندها و برآيندهای سیاستگذاری و اظهارنظر در آنها را ممکن
ميکند (ورهوثون.)9 :1777 ،9
راولینز برای اندازهگیری شفافیت موجود در سازمانها چهار عامل را شناسايي کرد که عبارتاند از بعد اطالعات (عناصر
موردبررسي عبارت اند از مرتبط بودن ،صحت داشتن ،کامل بودن معتبر بودن ،مورد تائید بدون اطالعات) ،بعد مشارکت
(عناصر موردبررسي عبارتاند از دريافت بازخور ،ارائه اطالعات تفصیلي و جز بهجز سهولت در دستيابي به اطالعات) ،بعد
1
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3
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4
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پاسخگويي ( عناصر موردبررسي عبارت است از میزان پوشش اطالعات تسهیم شده دربرگیرنده تمام جنبهها و مسائل
سازماني) و بعد اختفا و پنهانکاری (عناصر موردبررسي عبارتاند از میزان تالش سازمان برای مخفي نگاهداشتن اطالعات
و میزان صداقت در سازمان).
تجزيهوتحلیل موارد فوق اين امکان را برای ذينفعان فراهم ميسازد تا بتوانند به شیوهای اثربخش ،شفافیت سازمان
موردنظرشان را مشخص نمايند (راولینز .)1773،غالباً انتظار ميرود که شفافیت سازماني دارای پیامدهای مثبتي باشد :از
قبیل کمک به انتخاب آگاهانه ،ارزيابي عملکرد بهتر (انگلیش ،)1773،افزايش رقابت و ارتقای تصمیمگیری
(هاهن ، )1773،مشارکت بیشتر کارمندان ،ايجاد اعتماد نسبت به مديريت سازمان ،افزايش خالقیت ،يادگیری از خطاها و
اشتباهات ،بهبود عملکرد ،افزايش رضايت شغلي کارمندان ،کاهش رفتارهای مخرب کارمندان و افزايش شفافیت و وضوح
نقش (وجلجسانگ و لستر ،)1777،2جلوگیری از فساد ،کشف فساد و حمايت از تمامیت حکومت (فرانکل )1772،1و
کسب اعتبار و اعتماد (هلد.)1779،3
در خصوص طراحي مدل افزايش شفافیت سازماني تاکنون تحقیقي صورت نپذيرفته لکن اين مفاهیم بهتنهايي و در
ارتباط با متغیرهای ديگر ،موردتحقیق قرارگرفتهاند که در اينجا به تعدادی از آنان اشاره ميگردد.
جدول ( )1پیشینه تحقیق
عنوان تحقیق

نتایج

نام محقق
شیرازی

نقش مديريت ارتباط با شهروند در
ارتقای مشارکت عمومي ،پاسخگويي
عمومي و شفافیت سازمانهای دولتي

بین اين چهارمتغیر رابطه معناداری وجود داشته و مشارکت
عمومي نقش میانجي را ايفا ميکند.

دیگران

فرهنگسازماني حلقه مفقوده شفافیت
سازماني و عملکرد سازمان

تأثیر شفافیت سازماني بر عملکرد سازمان مثبت و معنادار است و
فرهنگ سازمان نیز بهعنوان متغیر واسطه بر اين رابطه اثر
ميگذارد.

عبدالهی و توکلی ()1939

نقش فناوری اطالعات در شفافسازی و
کاهش فساد سازمانهای دولتي

توسعه دولت الکترونیک در کشورها موجب افزايش شفافیت و
کاهش فساد در فعالیتها و اقدامات دولت ميگردد.

دیگران

تأثیر رسانههای اجتماعي آنالين بر
شفافیت و اعتماد عمومي با اثر
میانجیگری مشارکت عمومي

اثر رسانههای اجتماعي آنالين بر مشارکت مدني و سیاسي و
همچنین اثر اين دو نوع مشارکت بر شفافیت و اعتماد عمومي
معنادار و تائید ميشود.

موسوی و دیگران ()1931

بررسي سرمايه اجتماعي سازماني و
سالمت سازماني (با تأکید بر شفافیت و
پاسخگويي)

همبستگي متوسطي بین سرمايه اجتماعي سازماني با سالمت
سازماني وجود دارد.

دیهیم پور و میانداری

نقش شفافیت سازماني در توسعه
سرمايه اجتماعي

شفافیت سازماني و ابعادش تأثیر معناداری بر توسعه سرمايه
اجتماعي ميگذارند.

جمالی و دیگران ()1931

ارزيابي وضعیت
سازمانهای دولتي

پورتال

عليرغم جايگاه مهم وزارتخانهها در اداره کشور و نقش سازنده در
جلب اعتماد عمومي ،شفافیت جايگاه خود را پیدا نکرده و پورتال
در وضعیت ابتدايي شفافیت قرار داشتهاند.

برتوت ()1212

بررسي نقش سیستمهای اطالعاتي و
آنالين در ايجاد فرهنگ شفافیت

دولت الکترونیک و شفافیت ،ابزارهای اجتماعي در جهت کاهش
فساد اداری به شمار ميروند.

باهرونسیتروسی ()1211

تأثیر شفافیت بر فساد اداری

نقش قوانین و کیفیت محیط را دو فضای سازماني و غیرسازماني
بررسي و قانون گذاری دولت را عاملي مهم و تعیینکننده در کاهش
فساد اداری مطرح کردند.

نرگسیان

و

()1931
کردنائیج

و

()1939

نرگسیان

و

()1931

()1931

شفافیت

1
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3
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پاول و اوچرانا ()1219

ارتباط شفافیت و فساد اداری در بخش
دولتي

رسیدند که شفافیت با افزايش رقابت از طريق شفافیت در
بخشهای دولتي سبب کاهش فساد اداری ميشود.

گریملیخیس ()1219

تأثیر شفافیت بر اعتماد عمومي

پژوهش وی به شیوه تجربي و بهصورت تطبیقي انجام شد و نقش
شفافیت در بهبود اعتماد را تائید کرد.

زهیر و همکاران ()1211

نقش مشارکت ذینفعان میان شفافیت
و کیفیت و کمیت روابط عملکرد

شفافیت يکي از اصول اساسي حاکمیت شرکتي است و بین اصول
شفافیت و مشارکت بهعنوان يک عنصر حاکمیتي در عملکرد کمي
و کیفي شرکتهای بزرگ رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد.

روششناسی تحقیق
امروزه استفاده از روشهای تحقیق کیفي به دلیل شناسايي مسائل و مشکالت سیستمهای اجتماعي -رفتاری بهطور اعم
و مشکالت سازمانهای دولتي بهطور اخص ،اجتنابناپذير است به دلیل ماهیت پیچیده سازمانها نميتوان از روشهای
کمي به شناخت کافي نسبت به موقعیتهای معین دستيافت و ازاينرو استفاده از روشهای کیفي ضرورت پیدا
مينمايد (سرلک و نورايي .)997 :2379،پژوهش حاضر مطالعهای کیفي است و راهبرد مورداستفاده در اين پژوهش
نظريه مفهومسازی داده بنیاد است .خرد مايه استفاده از اين راهبرد به کاربری آن بازميگردد .راهبرد پژوهشي داده بنیاد،
روشي نظاممند و کیفي برای خلق نظريهای است که در سطحي گسترده ،به تبیین فرايند کنش يا کنش متقابل
موضوعي با هويت مشخص ميپردازد (کرسول .)1771،رويکرد نظريهپردازی داده بنیاد ازجمله روشهای پژوهش
استقرايي و اکتشافي محسوب ميشود و ريشه در واقعیت داشته و برای حوادث به همان شکلي که رخ ميدهند،
توضیحاتي ارائه ميکند  .اين روش به پژوهشگر اين امکان را ميدهد بهجای اتکا به تئوریهای موجود و از پیش
تدوينشده ،خود برای تدوين تئوری و گزاره اقدام کند .اين تئوریها و گزارهها به شکلي نظاممند و بر اساس دادههای
واقعي تدوين ميشوند (بازرگان .)2372،هدف از پژوهش داده بنیاد ساخت نظريه است که ميتواند در پژوهش بعدی
آزموده شده و بسط و تعمیم داده شود (سید نقوی ،واعظي ،قرباني زاده و افکانه .)9 :2379 ،ازآنجاکه هدف اين پژوهش
طراحي و مدل افزايش شفافیت سازماني در سازمانهای دولتي است ،استفاده از يک روششناسي کیفي که بتواند با اتخاذ
رويکردی اکتشافي و با توجه به تفاسیر کنشگران از اليههای پنهان اين پديده پرده بردارد ،انتخابي عاقالنه به نظر ميآمد.
اين نوع روش پژوهش را استراوس وکوربین در سال  2799توسعه دادند که بر پايه گردآوری ،مقايسه مداوم دادهها و
شکل گرفتن مفاهیم بهصورت همزمان استوار است (استراوس و کوربین .)1773،استراوس وکوربین برای پردازش داده
مبنا و نظريهپردازی مبتني بر گرداوری داده که در آنها مقوالت حول پارادايمي اساسي و مبنايي شکلگرفتهاند با بافت
موضوعي پژوهش بهطور اساسي ماهیتي پارادايمي دارد ،مدلي را ارائه ميکنند که برای کدگذاری مقوالت و استخراج
نتايج پژوهش طراحيشده است .اين مدل حول فرآيندی شکل ميگیرد که مواجهه پژوهشگر با پديده موردپژوهش را
بررسي ميکند .کرسول اين الگو را بهصورت شکل  2نشان داده است (کرسول.)1721،
شرایط زمینه ای

شرایط علّی

مقوله یا پدیدۀ
محوری

راهبردها

پیامد
ها

شرایط مداخلهگر
شکل ( )1مدل پارادایمی (منبع :استراوس و کوربین به نقل از کرسول ())1211
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با بررسي منابع مختلف ميتوان رويههای معمول در نظريهپردازی داده بنیاد را به شرح زير عنوان نمود:
 .2سؤال پژوهش مطرح ميشود.
 .1دادههای اطالعاتي متناسب با سؤال پژوهش گردآوری ميشود.
 .3نکات کلیدی از منابع اطالعاتي احصاء شده و به هريک کد معیني داده ميشود( .کدگذاری باز)
 .4با مقايسه کدها ،چند کد که يک جنبه مشترک را بررسي ميکنند ،عنوان يک مفهوم را به خود ميگیرند.
 .9مفاهیم مرتبط باهم يک مقوله را تشکیل ميدهند.
 .9مقولهها در کنار يکديگر وبر اساس روابط واقعي بین آنها با يکديگر مرتبط ميشوند (کدگذاری محوری).
 .9فرآيند يکپارچهسازی مقولههای مرتبط شده برای شکلگیری نظريه انجام ميگردد (کدگذاری انتخابي).
نمونهبرداری در راهبرد پژوهشي داده بنیاد بهصورت غیر تصادفي ،هدفمند و تئوريک صورت گرفته و هدف آن بهینه
ساختن مفاهیم و مقوالت است .همچنین اين نمونهگیری تا رسیدن بهکفايت نظری 2يعني تا جايي که با اضافه کردن
دادهها ،در الگوی نهايي تغییری به وجود نیايد ،ادامه مييابد (داناييفرد ،الواني و آذر .)2339،در اين پژوهش از روشهای
نمونهگیری هدفمند ،نظری و گلوله برفي استفادهشده است .هدفمند بدين معنا که بتواند برحسب موضوع ،مسئله و
موقعیت تحقیق ،گروههای هدف اطالعرسان را تعريف کند .نظری بودن نمونه نیز به اين معنا است که کفايت الزم برای
رساندن ما به سطح انتزاع نظری را داشته باشد؛ به همین دلیل نمونهگیری نظری ،فرايند تکرارشونده تا زماني است که
بهکفايت محتوايي برسد و ما را به سطح انتزاع نظری و اکتشاف نظريه (يا گزارههای فرضیهای معتبر) برساند( .فراستخواه،
 )239 :2379نمونهگیری گلوله برفي يک روش نمونهگیری است که واحدهای نمونه ضمن ارائه اطالعات در مورد خود،
درباره واحدهای ديگر جامعه نیز اطالعاتي در اختیار پژوهشگر قرار ميدهد (استراوس و کوربین .)99 : 2008،جامعه
آماری اين پژوهش عبارتاند از  .2خبرگان دانشگاهي و اعضای هیئتعلمي دانشگاههای استان مازندران که با
سازمانهای دولتي مرتبط و آشنا با موضوع شفافیت بودند  .1کارشناسان خبره که دارای حداقل  29سال سابقه کار در
سازمانهای دولتي و همچنین از تحصیالت کارشناسي ارشد و باالتر برخوردار بوده و در پستهای مديريتي مشغول
انجاموظیفه ميباشند  .با توجه به شیوه گردآوری اطالعات چنانچه هدف از مصاحبه ،اکتشاف و توصیف عقیدهها و
نگرشهای مصاحبهشونده باشد و نیز با در نظر گرفتن زمان و منابع در دسترس  27تا  29نمونه برای مصاحبه کافي
خواهد بود .دادههای اين پژوهش بر اساس مصاحبههای نیمه ساختاريافته از تعداد  24نفر از اعضای هیئتعلمي و
کارشناسان خبره گردآوریشده که مشخصات آنان در جدول  1آورده شده است.
درانجام مصاحبههای با طرح پرسشهايي ابتدا چارچوب مصاحبه ،شامل معارفه ،بیان علت مصاحبه و تعريفي کلي از
شفافیت سازماني ارائه ،سپس سؤالهای تحقیق بر اساس ساختار طراحيشده از مصاحبهشونده پرسیده شد .ساختار
پايهای مصاحبه شامل پرسشهای ذيل بود :راهبردهای افزايش شفافیت سازماني چیست؟ ضرورتهای شفافیت سازماني
در سازمانهای دولتي چیست؟ چه بستر يا عواملي بر شفافیت سازماني مؤثر است؟ عوامل مداخلهگر (شرايط عام) در
شفافیت سازماني چه ميباشند؟ پیامدهای شفافیت سازماني چه ميباشند؟

.Theoretical Saturation
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جدول ( )1مشخصات مصاحبهشوندگان

رديف

رديف

تحصیالت

سمت
سازماني

رديف

تحصیالت

سمت
سازماني

2

دکتری

دانشیار

9

1

دکتری

دانشیار

9

کارشناسي
ارشد

3

کارشناسي ارشد

مديريتي

3

کارشناسي
ارشد

مديريتي

4

دانشجو دکترا

مديريتي

7

دکتری

دانشیار

9

دکتری

استاديار

27

کارشناسي
ارشد

مديريتي

تحصیالت

سمت
سازماني

دانشجوی دکترا

مديريتي

کارشناسي
ارشد

مديريتي

22

استاديار

مربي

21

دکتری

23

دکتری

دانشیار

24

دکتری

دانشیار

تجزیه وتحلیل و کدگذاری دادههای تحقیق
پژوهشهای کمي و کیفي بدون دقت علمي ارزشي ندارند و مطلوبیت خود را از دست ميدهند (کوربین و استراوس،
 )2777بنابراين برای تمرکز بر رويکرد خاص و تعیین مقولههای محوری برای تولید ابزاری مناسب بهمنظور دستهبندی
دادههای احصاء شده از روش نظريه برخاسته از دادهها استفادهشده است .روش پژوهش کیفي است که در آن با استفاده
از يک دسته داده ،نظريه تکوين مييابد بهطوریکه اين نظريه در سطح وسیع ،يک فرآيند ،يک عمل يا يک تعادل را
تبیین ميکند (بازرگان .)2372،در مطالعه پیش رو تحلیل دادههای کیفي در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابي
انجامشده است.
الف) کدگذاری باز :در کدگذاری باز مفاهیم از عمق دادهها به سطح آورده ميشوند و همچنین تحلیلگر به نحوه
شکلدهي مقولهها و ويژگيهای آنها ميپردازد (استراوس و کوربین .)11 :2339،اين نوع کدگذاری مستلزم پرسیدن
سؤاالت و انجام مقايسههاست .دادهها ابتدا از طريق پرسیدن سؤاالت سادهای نظیر چه که چگونه ،چقدر و ،...تجزيه و
تفکیک ميشوند (داناييفرد و همکاران )2333،در اين مرحله ،مفاهیم شناسايي و برحسب خصوصیات و ابعادشان بسط
داده شدند.
ب) کدگذاری محوری :در کدگذاری محوری فرايند تبديل مفاهیم به مؤلفهها است .برای اين کار نظريهپرداز از مجموعه
مفاهیم مرحله کدگذاری باز را بهعنوان مقوله انتخاب ميکند و طي فرايندی ساير مفاهیم هممعنا را به آن مرتبط
ميسازد (استراوس و کوربین .)11 :2339،در کدگذاری محوری ،ابتدا پديدۀ محوری پژوهش ،بر اساس تأکید
مصاحبهشوندگان و مباني نظری تحقیق تعیین و سپس مقولهها طبقههای فرعي شامل شرايط علي (چه عواملي منجر به
ايجاد پديدۀ محوری ميشوند)؛ راهبردها (اقداماتي که در پاسخ به پديدۀ محوری حاصل ميشود)؛ شرايط مداخلهگر )
شرايط عام مؤثر در راهبردها)؛ شرايط زمینهای )شرايط خاص مؤثر در راهبردها (و پیامدها )ستاده هايي که ناشي از
استفاده از راهبردها هستند(شناسايي شدند.
ج) کدگذاری انتخابي :اين مرحله از کدگذاری ،فرايند يکپارچهسازی و بهبود مقولهها برای شکلگیری نظريه است
(استراوس و کوربین )11 :2339،که بر اساس نتايج دو مرحله قبلي کدگذاری که بهعنوان مراحل مقدماتي و زمینهساز
برای تئوری پردازی ،مقولهها و روابط مقدماتي را بهعنوان سازهها و اصول اصلي تئوری در اختیار ميگذارند ،به تولید
تئوری پرداخته و بهاينترتیب مقوله محوری را به شکلي نظاممند به ديگر مقولهها ربط داده و آن روابط را در چارچوب
يک روايت روشن ميکنند؛ همچنین مقولههای که نیازمند بهبود و توسعه بیشتری هستند را اصالح ميکند.
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در هر سه نوع کدگذاری محقق بهطور دائم به متون مصاحبهها مراجعه و برخي از کدها را حذف يا کدهای جديدی را
اضافه ميکرد .اين روش رفت و برگشتي آنقدر ادامه يافت تا پژوهش به مرحله اشباع نظری رسید و درنهايت ،تصويری
عیني از نظريه خلقشده ارائه شد .در اين پژوهش اطالعات بهدستآمده از فرآيند مصاحبهها بهدقت مورد کنکاش و
بازبیني قرار گرفت و سپس از بطن متن مصاحبهها ،مفاهیم استخراج و ثبت گرديد (کدگذاری باز) که تعداد  229مفهوم
از مصاحبهها شناسايي و استخراج گرديد .در مرحله بعد مفاهیم مرتبط با يکديگر شناسايي و در قالب  9مقوله زير
دستهبندی گرديدند (کدگذاری محوری):
 .2پديدۀ (مقوله) محوری :پديدۀ محوری همان برچسب مفهومي است که در تحقیق در نظر گرفته ميشود .پس از
جمعآوری و تحلیل دادهها در مرحلۀ کدگذاری باز ،بر اساس تمرکز مصاحبهشوندگان و بررسي ادبیات تحقیق «شفافیت
سازماني» بهعنوان مقولۀ پديده يا مقولۀ محوری انتخاب شد.
 .1شرايط علي :اين شرايط باعث ايجاد و توسعۀ پديدۀ محوری ميشوند .به استناد يافتههای حاصل از مصاحبههای
انجامشده شش مقولۀ اطالعات ضروری ،مشارکت ،پاسخگويي ،پنهانکاری ،فساد اداری و مسئولیت اجتماعي بهعنوان
شرايط علي شفافیت سازماني شناسايي شدند.
 .3راهبردها :استراتژیهای شفافیت سازماني که بیانگر تعامالت و فعالیتهايياند که در واکنش به پديدۀ محوری و تحت
تأثیر شرايط مداخلهگر و عوامل زمینهای اتخاذ ميشوند ،شامل کنترل سازماني ،کانالهای اطالعرساني ،قانونمندی،
آزادی بیان و رسانهها ،استفاده از فناوریهای نوين اطالعاتي و ارتباطي در دولت الکترونیک ،آموزههای ديني ،ارتباطات
سازماني اثربخش ،مديريت اطالعات ،فرهنگسازی ،مديريت منابع انساني ،اصالح ساختار سازماني ،سوت زني سازماني و
مبارزه با فساد اداری است.
 .4شرايط زمینهای :اين شرايط را مجموعهای از متغیّرها و مقولههای خاص تشکیل ميدهند که با شرايط عام (عوامل
مداخلهگر) بر راهبردهای شفافیت سازماني تأثیر ميگذارند .اين شرايط عبارتاند از نارساييهای اداری-مديريتي،
نارساييهای اقتصادی ،نارساييهای فرهنگي-اجتماعي.
 .9شرايط مداخلهگر :در اين بررسي ،شرايط مداخلهگر ،شرايط عامي قلمداد شدهاند که همراه با عوامل زمینهای،
راهبردهای شفافیت سازماني را تحت تأثیر قرار ميدهند .در الگوی معرفيشده اين شرايط شامل نارساييهای سیاسي،
مضرات افشای اطالعات و مالحظات خاص سازماني ميباشند.
 .9پیامدها :برخي از مقولهها ،پیامدها و نتايج اجرای راهبرد شفافیت سازماني ميباشند .بر اساس دادههای گردآوریشده،
شفافیت سازماني موجب پیامدهای افزايش مشارکت ،سرمايه اجتماعي ،کار تیمي ،مديريت هزينه ،افزايش سالمت
سازماني ،اصالح رفتارهای نامناسب و تعالي سازماني ميگردند.
پس از انجام دستهبندی فوق ،مفاهیم و مقولههای استخراجشده بهصورت نظاممند به يکديگر مرتبط و در قالب يک مدل
پارادايمي ترسیم گرديدند (کدگذاری انتخابي) .نتايج مراحل باال در قالب جدول شماره  3و شکل شماره  1ارائهشده
است.
جدول ( )9نتایج کدگذاری باز ،محوری و انتخابی
ردیف

ابعاد

مفاهیم

مقوله

1

مشارکت

مشارکت ذینفعان ،مشارکت مردمي ،مشارکت کارکنان

پاسخگويي

پاسخگويي در قبال وظايف و مسئولیتها ،پاسخگويي سازماني

پنهانکاری

مخفيکاری به دلیل پرهیز از تبعات منفي ،عدم امکان مخفي کردن اطالعات،
مخفيکاری مديران ،اتهام به مخفيکاری سازمان

3
4

شرایط علی

2

اطالعات ضروری

تأمین نیازهای اطالعاتي ،اطالعرساني ،آگاهي از اطالعات موردنیاز ،آگاهي
ذینفعان ،کمبود اطالعات و اطالعرساني

9

فساد اداری

شکلگیری فساد اداری ،فساد اطالعاتي

9

مسئولیت اجتماعي

مسئولیتها ی گوناگون اجتماعي ،وظايف اجتماعي ،نقش اجتماعي سازمان
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1

کانالهای اطالعرساني

کانالهای رسمي اطالعرساني ،کانالهای غیررسمي اطالعرساني

3

قانونمندی

حاکمیت قانون ،تدوين قوانین ،رعايت قانون

4

آزادی بیان و
رسانههای جمعي

رسانههای جمعي ،آزادی بیان

9

استفاده از فناوریهای
ارتباطي و اطالعاتي

استفاده از دولت الکترونیک ،استفاده از فناوریهای نوين

9

آموزههای ديني

استفاده از آموزههای ديني ،نقش آموزههای ديني در کنترل ،نقش رفتارهای
ديني در سازمان

9

ارتباطات سازماني
اثربخش

ايجاد تعامل سازنده سازمان ،سیستم ارتباطات سازماني،

فرهنگسازی

فرهنگسازی شفافیت ،فرهنگسازی مشارکت ،نهادينهسازی فرهنگ ،فرهنگ
اطالعرساني

7

مديريت اطالعات

نظر اطالعاتي مردم ،هدايت اطالعات ،بانک اطالعاتي

27

مديريت منابع
انساني

شفافیت سیاست پرسنلي ،توانمندسازی کارکنان ،حقوق و دستمزد ،بیان
مأموريت ،سیستم انضباطي ،عدم پارتيبازی ،سبک رهبری و مديريتي ،سبک
تصمیمگیری ،شايسته گزيني ،يگانگي اهداف فردی و سازماني ،هماهنگي
دواير

22

اصالح ساختار
سازماني

ساختارمتمرکز ،سلسلهمراتب سازماني ،اصالحات ساختار

21

سوت زني سازماني

افشاگران تخلفات افراد و سازمانها ،نبود امنیت شغلي گزارشگران تخلفات،
ارائه گزارش تخلفات سازماني

23

مبارزه با فساد اداری

فساد اداری ،شفافیت در مبارزه با فساد اداری ،کاهش فساد

2

نارساييهای اداری-
مديريتي

کاهش پاسخگويي ،تمرکز در تصمیمگیری ،ساختار سازماني نامناسب ،وجود
پنجرههای شکسته ،هدر رفت منابع ،سیاستهای نامناسب منابع انساني

نارسايي فرهنگي-
اجتماعي

عدم فرهنگ پاسخخواهي ،فرهنگ کاری ضعیف ،فرهنگ محافظهکاری،
زيادهخواهي افراد ،رفتار منافقانه ،ضعف فرهنگي ،عدم رفتار عقاليي افراد

نارساييهای اقتصادی

مشکالت معیشتي ،تحريمهای اقتصادی

مضرات افشای
اطالعات

بدبیني اجتماعي ،عدم شفافیت مديران ،آشفتگي رواني ،ناتواني تجزيهوتحلیل

مالحظات خاص
سازماني

عدم بازگويي اطالعات ،مالحظات امنیتي

نارساييهای سیاسي

عدم قاطعیت برخورد با متخلفین ،تثبیت پست سازماني ،رانت اطالعاتي

2

افزايش پاسخگويي

افزايش پاسخگويي مسئولین ،تسهیل پاسخگويي سازمانها ،گزارش دهي
صحیح عملکرد ،پاسخگو بودن سازمانها در خصوص مسئولیتهايشان،
افزايش پاسخگويي به ذینفعان

1

سرمايه اجتماعي

اعتماد سازماني ،وجهه مثبت سازماني ،همراهي مردم ،مشروعیت بخشي،
جايگاه اجتماعي سازمان،

مديريت هزينه

جلوگیری از اتالف منابع ،استفاده صحیح و جلوگیری از اتالف منابع

کارتیمي

افزايش مشارکت ،تصمیمگیری مشارکتي

9

نگرش سازماني

رضايت شغلي ،تعهد سازماني ،انگیزش افراد ،روحیه افراد

9

تعالي سازماني

افزايش خالقیت و نوآوری سازماني ،افزايش بهرهوری سازماني ،افزايش
عملکرد سازماني ،توسعهسازماني

9

اصالح رفتارهای
نامناسب

کاهش رفتارهای مخرب کارکنان ،کاهش درگیریهای سازماني ،کاهش
اعتصابها و درگیریها ،کاهش رفتارهای نامناسب اداری ،کاهش رفتارهای

3

شرایط زمینهای

1

راهبردها

2

کنترل سازماني

کنترل عمومي عملکرد ،سیستمهای کنترلي سازماني ،کنترل بهوسیله
نهادهای نظارتي ،مکانیسم خود نظارتي ،مکانیسم کنترلي

3

1
3

4

پیامدها

3

شرایط مداخلهگر
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نامناسب و نابهنجار

افزايش سالمت
سازماني

3

کاهش سوء رفتارهای اداری ،افزايش سالمت اداری ،شفافیت نقشهای
سازماني ،تحقق اهداف سازماني ،عدالت سازماني ،اصالح ساختار سازمان

شرایط زمینه ای موثر براجرای راهبردها

نارسایی ها ی اداری -مدیریتی
نارسایی های اقتصادی
نارسایی های فرهنگی

شرایط علی
اطالعات ضروری
مشارکت
پاسخگویی
پنهان کاری
فساد اداری
مسئولیت اجتماعي

راهبردها
کنترل سازمانی
کانال های اطالع رسانی
قانون مندی
آزادی بیان ورسانه های جمعی
استفاده از فناوری ارتباطی واطالعاتی
آموزه های دینی
ارتباطات سازمانی اثربخش
فرهنگ سازی
مدیریت اطالعات
مدیریت منابع انسانی
سوت زنی سازمانی
اصالح ساختار سازمانی
مبارزه با فساد اداری

پدیده محوری
شفافیت سازمانی

پیامدها
افزایش مشارکت
سرمایه اجتماعی
کارتیمی
مدیریت هزینه
افزایش سالمت سازمانی
اصالح رفتارهای نامناسب
تعالی سازمانی
نگرش سازمانی مثبت

شرایط مداخله گرموثربراجرای راهبردها

نارسایی های سیاسی
مضرات افشاء اطالعات
مالحظات خاص سازمانی
شکل ( )9مدل پارادایم کدگذاری محوری شفافیت سازمانی

بحث و نتیجهگیری
لزوم شفافیت بر هیچ فرد يا سازماني پوشیده نیست و ضرورت بهرهگیری از اين ابزار کارآمد نیز در سازمانهای دولتي
بیشازپیش احساس ميشود .شفافیت در سازمانها خودبهخود ايجاد نميشود و مستلزم اقدامات و اصالحات اساسي و
بهخصوص يک مطالبه جمعي را ميطلبد .از يکسو به الزاماتي همچون تدوين و تصويب زيرساختهای قانوني،
فعالسازی واحدهای نظارتي و ارزيابي شفافیت و فرهنگسازی اجتماعي و سازماني و از سوی ديگر ايجاد يک فضای
احترام به آزادی بیان و حق اظهارنظر و حق پاسخخواهي و پاسخگويي در ايجاد يک جامعه مشارکت محور نیاز دارد.
هدف اصلي اين پژوهش طراحي مدل شفافیت سازماني در سازمانهای دولتي بوده و بدين منظور با استفاده از روش
پژوهش کیفي و راهبرد داده بنیاد دنبال دست يازيدن به اين هدف ميباشد .اطالعات بهدستآمده با کمک سه نوع
کدگذاری باز ،انتخابي و محوری ،دستهبندی و درنهايت مدلي کیفي به شرح زير استخراج گرديد:
شرايط علي :شرايط علي در فرايند شفافیت سازماني شش مقوله اطالعات ضروری ،مشارکت ،پاسخگويي ،پنهانکاری،
فساد اداری و مسئولیت اجتماعي است .اين نتیجه با نتايج تحقیق راولینز ( )1773سازگار است .ذینفعان داخلي و
خارجي سازمانها نیازمند دريافت اطالعات ضروری از نحوه عملکرد سازمانهای دولتي و چگونگي عملکرد اين نهادها
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ميباشند تا ضمن باال بردن آگاهي آنان از عملکرد سازمانها در برخي از امور نیز با آنان مشارکت نمايند .سازمانهای
دولتي به دلیل ارتزاق از بودجه عمومي کشور و همچنین فلسفه وجودیشان که همانا خدمترساني به آحاد جامعه،
داشتن مسئولیت در قبال جامعه و عموم مردم ميباشند ،در قبال وظايفي که طبق قانون ميبايست انجام دهند و به هر
دلیلي موفق به انجام يا عدم انجام آنان شدهاند ،ميبايست پاسخگو باشند .سازمانها به دلیل تبعات منفي و هزينهبر بودن
شفافیت امور تمايل به اختفاء و پنهانکاری دارند که اين امر موجب شکلگیری پديده شوم فساد اداری ميگردد که
مطالبه مردم در اين امور ،شفافسازی در سازمانها است.
راهبردها :شفافسازی سازماني و باال بردن سطح شفافیت در سازمانها مستلزم افزايش کنترل و نظارت بر سازمانهای
دولتي با اجرای مکانیسمهای خود نظارتي و تهیه و تدوين قوانین متقن و بروز رساني اين قوانین در دورههای زماني
متناوب و فراخور اوضاعواحوال کشور ،تقويت اطالعرساني با استفاده از فناوریهای نوين ارتباطي و اطالعاتي ،استفاده از
دولت الکترونیک بهمنظور تسريع و تسهیل بخشیدن به روند اجرائیات امور سازماني ،نهادينه کردن مفاهیم و آموزههای
ديني ،اتخاذ سیاستهای مديريت منابع انساني به همراه اصالح ساختار سازماني ،برقراری سامانه ارتباطات سازماني با
کارکنان و مردم ،اشاعه فرهنگ پاسخخواهي از مسئولین و گزارش گری تخلفات مسئولین سازمانهای دولتي بهمنظور
مبارزه با فساد در جامعه ميباشد .اين راهبردها با نتايج تحقیق عبدالهي و توکلي ( ،)2373نرگسیان و ديگران (،)2374
پاول و اوچانا ( )1723و برتوت ( )1727همخواني دارد.
شرايط زمینهای :وجود برخي نارسايي و مشکالت در فضای داخلي سازمان مانع اجرای کامل و مؤثر راهبردهای افزايش
شفافیت سازماني ميگردند که عبارتاند از :نارساييها و مشکالت اداری -مديريتي ،معضالت اقتصادی و ضعفهای
فرهنگي و اجتماعي .مصاديق اين نارساييها در سازمان ميتوان بدين گونه برشمرد :کاهش پاسخگويي ،تمرکز در
تصمیمگیری ،ساختار سازماني نامناسب ،وجود پنجرههای شکسته ،هدر رفت منابع ،سیاستهای نامناسب منابع انساني
(نارسايي اداری) ،عدم فرهنگ پاسخخواهي ،فرهنگ کاری ضعیف ،فرهنگ محافظهکاری ،زيادهخواهي افراد ،رفتار
منافقانه ،ضعف فرهنگي ،عدم رفتار عقاليي افراد (نارسايي فرهنگي) و مشکالت معیشتي ،تحريمهای اقتصادی (نارسايي
اقتصادی).
شرايط مداخلهگر :وجود شرايطي که منشأ آنان خارج از چارچوب است به همراه شرايط زمینهای بر راهبردهای شفافیت
تأثیر ميگذارند .بر اساس يافتههای پژوهش نارسايي سیاسي همانند عدم قاطعیت برخورد با متخلفین ،اهمیت حفظ
پست و مقام مديران ،وجود رانتهای اطالعاتي افراد خاص ،مالحظات خاصي که موجب عدم بیان برخي اطالعات بهويژه
در مسائل امنیتي و عدم توانايي تجزيهوتحلیل اطالعات توسط عامه مردم و ايجاد بار رواني بیان اطالعات در جامعه ،مانع
شفافیت در سازمانها ميگردد.
پیامدها :متأثر از شفافیت سازماني پیامدهايي برای سازمان حاصل خواهد شد .نخستین پیامد اشاره به افزايش مشارکت
کارکنان و مردم در سازمانها دارد .ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي که اشاره به جايگاه سازمان در بطن جامعه دارد و
بیانگر افزايش اعتماد به سازمانها ميباشد ،شکلگیری فرهنگ انجام کار گروهي بهواسطه اطمینان و اعتماد مردم و
کارکنان ،کاهش هزينهها و مخارج سازمانهای دولتي و صرفهجويي در هزينهها ،افزايش سالمت اداری در سازمانها و
پرهیز از سوء رفتارهای اداری همانند اعتصابات ،درگیریهای سازماني ،بداخالقيها و سوءاستفادههای سازماني ،انجام
اصالحات در ساختار سازمانها و رشد و توسعه و تعالي همهجانبه سازمانها ،از ديگر پیامدهای شفافیت سازماني ميباشد.
اين نتايج با نتیجه تحقیق محققاني همچون باهرو نسیتروسي ( ،)1723گريملیخس ( ،)1723زهیر وهمکاران (،)1729
نرگسیان و شیرازی ( ،)2371کردنائیج و همکاران ( )2373و ديهیم پور و میانداری ( )2379سازگاری دارد.
ازآنجاکه عصر حاضر را عصر سازمانها مينامند و بسیاری از فعالیتهای اساسي و حیاتي مربوط به زندگي انسانها در
سازمانها انجام ميگردد بهطوریکه جوامع بشری را نهادها و سازمانها اداره ميکنند؛ بنابراين همواره ضرورت وجود آن
در جامعه احساس ميشود و در صورت حذف ،خأل آن بهطورجدی احساس ميشود .از سوی ديگر میل به بقا در هر
سازماني ذاتي است و در بخش خصوصي ،سودهي ضامن بقا است و در بخش دولتي رضايت مردم؛ بنابراين عمده تمرکز
سازمانهای دولتي با توجه به ماهیت خدمترسانيشان ،کسب رضايت آحاد جامعه است که به نحوی از انحاء مختلف از
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اين خدمات بهره ميبرند .نیل به اين هدف با عنايت به تغییر و تحوالت روزافزون در عرصههای گوناگون و مفاهیم اداره
امور و مديريت ،مستلزم اتخاذ راهبردی مناسب است که شفافیت سازماني ،ابزاری مناسب تلقي ميشود که ضمن اجازه
دادن به شهروندان در نظارت بر کیفیت خدمات عمومي ،کارمندان دولتي را برای جلب رضايت شهروندان تشويق ميکند.
همچنین برخي از انديشمندان اعتقاددارند که شفافیت کلید همه روشهای حکمراني خوب برای اجرای برنامههای کالن
و مديريت سازمانهای دولتي ،جلوگیری از فساد ،کشف فساد و حمايت از تمامیت حکومتها ميباشد که اين سازمانها
برای افزايش پاسخگويي ،استحکامبخشي به پايههای مشروعیت و مقبولیت سازماني ،پرورش ارزشهای دموکراتیک و
مردمساالر ،افزايش اعتماد شهروندان به سازمانها ،اصالح تشکیالت ،فرايندها ،فناوریها ،فرهنگها و منابع انساني
(سالمت اداری) ،اصالح رفتارهای نامناسب کارکنان ،پرهیز از اتالف منابع و افزايش پاسخگويي و اعتماد بین مردم و
سازمانها ،ميبايست به شفافسازی در حوزههای گوناگون بپردازند .بنابراين ميتوان گفت در دنیای پر از پیچیدگي و
چالش ،با توجه به تغییر سازمانها از حالت بوروکراتیک و مدلهای کنترل و فرماندهي به سیستمهای سرپرستي ،افزايش
آگاهي افراد از حقوق فردیشان و عالقه و اشتیاق در جهت ارتقاء مديريت کیفیت همچنین تبادل دانش و اطالعات،
شرط بقا و تداوم پايداری سازمانهای موفق و اثربخش ،ت وانايي پاسخگويي مناسب به نیازها ،تقاضاهای متنوع و گوناگون
عوامل استراتژيک و نگهدارنده محیط ،ميباشد .از طرف ديگر با توجه به تغییرات روزافزون هزاره جديد در عرصههای
گوناگون بهويژه در زمینه تحوالت فناورانه و گسترش تمايل افراد به استفاده از اين فناوریها ،عمالٌ حصار آهنین پیرامون
سازمانها فروريخته و ديگر همانند گذشته مديران سازمانها نميتوانند سیمای سازمان خودشان را آنگونه که
ميخواهند شکل دهند بلکه اين ديدگاه ها و طرز تلقي عامه مردم است که چهره سازمان را ميسازد؛ بنابراين برای حفظ

بقاء بايد استراتژیهای مناسب و مبتني بر اصل شفافیت و پاسخگويي اتخاذ نمايند .در اين راستا با توجه به نتايج
احصاء شده ،پیشنهادهای زير بهمنظور ارتقای شفافیت سازماني ارائه ميگردد.
* استفاده سازمانها از فناوری های نوين اطالعاتي و ارتباطي در ارائه خدمات ،افزايش کارايي و اثربخشي ،پاسخگويي و
شفافیت بیشتر
* ارائه اطالعات قابلبررسي از سوی سازمانها در جهت پاسخگويي در قبال انجام مأموريت ذاتي و وظايف قانونيشان
* برنامهريزی در جهت فرهنگسازی شفافیت در سازمان با تدوين ابعاد شفافیت سازماني و نهادينه کردن آن در بین
کارکنان از طريق برگزاری دورههای آموزشي بهمنظور شناخت بیشتر اين پديده
*بروز رساني و ارتقای پورتالهای سازماني باهدف انتشار اطالعات اولیه در خصوص مأموريت و اهداف سازمانها ،شرح
وظايف و مسئولیتها ،قوانین و مقررات مربوطه ،برنامهريزی در خصوص ارائه منظم بررسي عملکرد سازماني ،بودجه
جاری و هزينه کرد آن ،ارائه نتايج جلسات با شرح مختصات زماني و مکاني و اعضای شرکتکننده ،برنامهريزی در
خصوص ارائه خدمات از طريق پورتال سازماني بدون حضور فیزيکي افراد
*برنامهريزی در خصوص فراهم نمودن جنبه نظارت مردمي بر عملکرد سازمانها بهمنظور بهرهمندی از ظرفیتهای
شفافیت در راستای تقويت اعتماد عمومي ،پاسخگويي و کیفیت عملکرد کارکنان دولتي و کاهش فساد
* شفافیت اطالعاتي و تسهیم اطالعات قابلفهم و درک بین افراد متناسب با مسئولیتشان
*مشارکت و دخیل نمودن کارکنان در تصمیمگیریهای سازماني با راهبرد شفافیت اطالعاتي بهطوریکه خود را بهعنوان
پارهای از پیکره سازمان احساس نمايند
*برنامهريزی در خصوص انجام ارزيابيهای مستمر توسط نهادهای نظارتي و همچنین خودارزيابي کارکنان بهمنظور حفظ
آمادگي ارزيابي لحظهای
*برنامهريزی در خصوص طراحي نظام پیشنهادات کارکنان در سازمان بهمنظور افزايش اعتماد افراد به سازمان و تقويت
شفافیت سازماني
*اتخاذ سیاستهای پرسنلي مناسب و شفافیت در کلیه روندهای عملیات پرسنلي از استخدام گرفته تا ارتقاء و انتصاب
کارکنان و پرداختهای مربوطه
279
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