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Introduction: Transparency is a set of organizational practices that promotes 

good governance and democratic processes in the organization. If it is 

implemented in the organization, it improves the decision-making process and 

makes the process of organizational decisions constructive and effective. 

Therefore, this study aimed to explain the effective factors of transparency in 

the strategic decision-making of health system managers. 

Material & Methods: This exploratory (qualitative-quantitative) study was 

conducted based on an applied research method. In the qualitative part, the statistical 

population includes managers and faculty members at Ilam University of Medical 

Sciences. The snowball method was used for sampling. Moreover, semi-structured 

interviews were used to collect information in this part. Based on the rule of 

theoretical saturation, 17 interviews were conducted. Furthermore, Grounded 

Theory was employed to analyze the data in the qualitative part. In the quantitative 

part, the purpose was the model testing designed in the qualitative part. Accordingly, 

a researcher-made questionnaire based on the qualitative model was used to collect 

the information in this part. The statistical population of the quantitative part of the 

research included 250 managers and faculty members of Ilam University of Medical 

Sciences. Structural equations and PLS (volume 2) software were used to 

investigate the relationships and effects of the components in the model. 

(Ethic code: IR.IAU.SDJ.REC.1400.067) 

Findings: According to the findings of the qualitative part, 27 concepts and 4 

final components or indicators, (managers' responsibility, employee 

participation, moral values, as well as information and communication 

management) were identified during three stages of open, central, and selective 

coding. The findings of the quantitative part revealed that managers' 

responsibility (with a coefficient of 0.546 and t-value of 3.058), employee 

participation (with a coefficient of 0.548 and a t-value of 3.789), moral values 

(with a coefficient of 0.618 and a t-value of 3.019), as well as information and 

communication management (with a coefficient of 0.764 and a t-value of 3.76)  

have a positive and significant relationship with organizational transparency. 

Discussion & Conclusion: According to the research findings, it can be stated 

that the most effective factors in increasing organizational transparency in the 

strategic decision-making of health system managers of Ilam University of 

Medical Sciences are attention to information and communication management, 

institutionalization of moral values, employee participation, and managers' 

responsibility. 
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 (یالما ی: دانشگاه علوم پزشکموردمطالعه)

 2یریش یر، اردش*1یشاکر یارؤ، 1یخداداد یرجا

  رانیا، سنندج، یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمگروه مدیریت،  1
 یران، ایالم، ایالمدانشگاه ا ،یریتگروه مد 2

 

 چکیده اطالعات مقاله
 

 پژوهشینوع مقاله: 

 

 22/03/1401تاریخ دریافت: 

 22/04/1401: ویرایشتاریخ 

 12/06/1401تاریخ پذیرش: 

 02/09/1401تاریخ انتشار: 

 

 

   
را در  یکدموکرات هایفرایندخوب و  یتکه حاکم شودیگفته م یسازمان هاییوهاز ش یابه مجموعه یتشفاف مقدمه:

 یسازمان یماتروند تصم و بخشدمیرا بهبود  گیرییمتصم فرایند گردد، یاتیدر سازمان عمل چنانچه و دهدیم اارتقسازمان 

 یراهبرد گیرییمتصمدر  یسازمان یتمؤثر شفاف عوامل یینپژوهش با هدف تب ینا بنابراین، ؛سازدیمرا سازنده و مؤثر 

 است. شدهانجامشاغل در نظام سالمت  یرانمد

( کمی-یفی)ک یبیترک یهاپژوهش وجز هاداده ماهیت و از نظر یکاربرد ،به لحاظ هدف یقتحق این :هاو روش  مواد

 ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمییئته اعضای و یرانشامل مد یآمار ۀجامع ،یفی. در بخش کرودیم شماربه یاکتشاف

 روش ،بخش این در اطالعات آوریجمع برای. گردید استفاده برفی گلوله روش از ،کیفی بخش در گیرینمونه برای. است

 برای همچنین گردید؛ انجام مصاحبه 17 تعداد ،نظری اشباع ۀقاعد اساس بر که شد کار گرفتهبه ساختاریافتهنیمه ۀمصاحب

 در شدهطراحی الگوی آزمون هدف ،کمی بخش در و شد استفاده بنیادداده کیفی روش از کیفی بخش در هاداده تحلیل

. گردید استفاده کیفیالگوی  بر مبتنی ۀساختمحقق ۀنامپرسش از بخش این اطالعات آوریجمع برای که بود کیفی بخش

 برای .بودند ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمییئته اعضای و مدیران از نفر 250 شامل تحقیق کمی بخش آماری ۀجامع

 .شد استفاده PLS2 ارافزنرم و ساختاری معادالت از ،الگو در هامؤلفه تأثیرات و روابط بررسی

 مشارکت ،مدیران پذیریمســئولیت شامل) یینهاشاخص  یا مؤلفه 4مفهوم و  27شامل  که یفیبخش ک هاییافته ها:یافته

 ییشناسا یو انتخاب یباز، محور یسه مرحله کدگذار یط (اطالعات و ارتباطات یریتمد ،اخالقی هایارزش ،کارکنان

، بعد مشارکت t=3.058مقدار و  546/0 یبضر اب مدیران پذیرییتمسئولبعد  ،نشان داد یزن یبخش کم هاییافته گردیدند.

 یریتو بعد مد t=3.019و مقدار  618/0 یببا ضر یاخالق یهاارزش، بعد t=3.789و مقدار  548/0 یبکارکنان با ضر

 دارند. یمثبت و معنادار ۀرابط یسازمان فیتبا شفا ،t=3.76و مقدار  764/0 یباطالعات و ارتباطات با ضر

در  یسازمان یتشفاف یشافزا مؤثر عوامل ینترمهمکه  کرد یانب توانیم یپژوهش هاییافتهبا توجه به  :یگیرنتیجهبحث و 

 سازیینهنهاداطالعات و ارتباطات،  یریتتوجه به مد ،ینظام سالمت دانشگاه علوم پزشک یرانمد یراهبرد گیرییمتصم

 است. یرانمد پذیرییتمسئولکارکنان و  مشارکت ی،اخالق هایارزش
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  مقدمه

که در است  یمیاز مفاه یکیشفافیت سازمانی 

 شدهمطرح یرفتار سازمان یریتدر مد ،یراخ یهاسال

 یدجد یهایهنظر ،یسازمان رفتار یریت. امروزه در مداست

تحول در  یجاداست که ضمن ا شدهارائه ینینو یهاالگوو 

 برای یتارزش و مز یجادا باعث ،یریگ یمنظام تصم

دارد که اگر  یالزامات تیشده است. مفهوم شفاف هاسازمان

را بهبود  گیرییمتصم فرایندشود،  یاتیدر سازمان عمل

(. تجربه نشان 1به همراه دارد ) یمثبت یامدهایپ وبخشد می

توأم با انصاف به  یتکه شفاف ییهادر سازمان ،داده است

سازنده و را  یسازمان یماتاجرا درآمده است، روند تصم

 یجدر سازمان نتا یکارپنهان علت، ینبه هم ؛مؤثر ساخته

 ،یشرفتهپ ی(. در کشورها2معکوس به همراه داشته است )

در سازمان از هوش  یتشفاف کردن یاتیعمل یبرا

-یمشاهد تصم کهیطوربه، اندکرده یبرداربهره یمصنوع

اند بوده یناناطمقابلباال، منصفانه و  یفیتبا ک یهایریگ

 یتشفاف ،است شدهگزارش یزن یتجرب هاییافته(. در 3)

در  یاراخت یضبا تفو زمانهماطالعات در سازمان 

که  یرانیمثبت دارد. مد یرتأث یسازمان یها گیرییمتصم

، شاهد اندکرده یرویپ ییناز باال به پا یتشفاف الگویاز 

 (.4اند )خود بوده یسازمان یتموفق

انجام  یاکه در دانشگاه کو یمایشیپ ۀمطالع یکدر 

 و یسازمان یتشفاف یاجرا میان یدمشاهده گرد ،گرفت

مثبت و  ۀرابط ،یعو جم یدر ابعاد فرد یسالمت ادار

تعهد  یتتقو کارراه سبب، ینبه هم دارد؛معنادار وجود 

 یریگ یمتصم ازجملهبهبود امور  یبرا یسازمان یتبه شفاف

از  یابه مجموعه یت(. شفاف5است ) شدهیهتوصها 

خوب و  یتکه حاکم شودیگفته م یسازمان هاییوهش

(. 6) دهدیم ارتقارا در سازمان  یکدموکرات یهافرایند

 یسازمان یتشفاف ۀدهندیلتشکو عناصر  یفاگرچه در تعر

 یوجه اشتراک آرا اما ؛وجود دارد نظراختالف

 یتشفاف یاصلنظران بر آن داللت دارد که عناصر صاحب

عناصر  ینا .کندیم یرویپ یمناسب راهبرداز  یسازمان

، اهداف، عوامل هایتانداز، مأموراز: چشم اندعبارت

 یرتأث یبر عملکرد سازمان ،یتدرنهاکه  یو خارج یداخل

و فساد  یکارمقابل پنهان ۀنقط یت(. شفاف7) گذارندیم

رفتار  ،یتشفاف نبودِ یتکه در موقع یاگونهبه ،است یرادا

، یابدیگسترش م یزگرپنهان قانون یماتفسادآلود و تصم

و عملکرد سازمان را  کندمیرا منحرف  یرفتار سازمان

 یآموزش یها(. در سازمان8) سازدیاز دستاورد م یته

 یفیتموجب بهبود ک یسازمان یتافشف ،هادانشگاه مانند

مستمر  یابیدر استخدام، ارز ساالرییستهدر آموزش، شا

انصاف در  یتو رعا علمییئته یو اعضا یاندر دانشجو

 ینظر ی(. در مبان9) شودیم یقاتیتحق یهابودجه یاعطا

 ۀارائ است که به شدهاشاره یبه ابعاد مثبت و منف ،یتشفاف

عبارت  یسازمان یت: شفافاست یدهگرد یمنته یفتعر ینا

حاکم است،  یکه در آن اطالعات واقع یاست از سازمان

مشارکت دارند، در  یو آت یجار هاییتکارکنان در فعال

و همواره از  هستندخود پاسخگو  هاییتبرابر مسئول

(. 10) کنندیم یکارانه دورپنهان یو رفتارها یماتتصم

 یتابعاد شفاف ،گرفتهانجام یقاتتحق یدتریندر جد

و  یساختار ی،مال یریتی،مد ۀدر ابعاد چهارگان یسازمان

که  دهدینشان مامر  ینا .(11است ) شدهیمعرف یفناور

 وجود دارد یمتنوع هاییشگرا یزن یسازمان یتدر شفاف

آن  یو کارکردها یسازمان، اهداف سازمان یتکه به ماه

ها که مانند دانشگاه یآموزش یهادارد. در سازمان یبستگ

کارکنان،  یبر اساس توانمندساز هاگیرییمدر آن تصم

در  یو استقالل رأ یفکر ییدانش، بهبود توانا اشتراک

از  یشب «یمشارکت یتشفاف»، گیردیاظهارنظر صورت م

 (.12است ) شدهمشاهدهاع آن انو یرسا

نقش  یراهبرد گیرییممفهوم تصم ،یگرد سویاز 

و بهبود عملکرد  یسازمان هایگیرییمدر تصم ییبسزا

مفهوم آمده است:  ینا یف. در تعردارد یسازمان

و علم  ییعبارت است از توانا یراهبرد گیرییمتصم

چندگانه که سازمان  اییفهوظ یماتتصم یابیارزو  ینتدو

 یابدبلندمدت خود دست  یهابه هدف سازدیرا قادر م

 یریتدر مد یراهبرد گیرییماست که تصم یهی(. بد13)
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 یراهبرد هایگیرییم. تصمشودیاتخاذ م یراهبرد

 ،از آن پیشاست که  یهبردرا یریتاز مد یامرحله

عوامل  ی، بررسهایتمأمور یینمراحل تع یبترتبه

اهداف بلندمدت  یینو تع یعوامل داخل ی، بررسیخارج

ها و راهبرد ینبه تدو ،صورت گرفته باشد تا پس از آن

 ؛(13نجامد )ایها بآن یانتخاب و اجرا یبرا یمتصم

 یراهبرد گیرییممعطوف به تصم یهامؤلفه ینهمچن

عوامل  ی، بررسهایتمأمور ییندر قالب مراحل تع یرانمد

 و اهداف بلندمدت یین، تعیعوامل داخل ی، بررسیخارج

(. 13است ) شدهیمعرف هاراهبردو انتخاب  ینتدو

، یآموزش یتیماه یراندر ا یعلوم پزشک یهاانشگاهد

 یتبه ترب سو یکاز  ؛دارند( ی)بهداشت یو خدمات یدرمان

 یعلوم پزشک هایینهمتخصص در زم یانسان یروین

را  یمتعدد یهاستانیمارب ،یگرد سویاز  ند وپردازیم

به  یعمل یهاآموزش ۀضمن ارائ و دنتحت نظارت دار

را نظارت و کنترل  یمارانب یدرمان فرایندخود،  یاندانشجو

و  اندداشته یقتوف مرا یندر ا یزانتا چه م ینکها ؛ اماندنکیم

و البته  تأمل یجا اند،کرده یسازشفاف هایریتدر مد

 یندغدغه در ا ین. ادارد یافتهنظم یقانجام تحق یجا

پاسخ دهد.  یادشده هایپرسشتا به  شد یدارپد یقتحق

و  یتماه یبه اقتضا یسازمان یتمفهوم شفاف ازآنجاکه

مطرح  پرسش ینهر سازمان متفاوت است، ا هاییتمأمور

دانشگاه علوم  یسازمان یتمناسب شفاف الگویکه  شودیم

کدام است؟ نظر به  یسازمان یتماه تناسببه یالما یپزشک

 عنوانبه یالما یدانشگاه علوم پزشک ،یقتحق یندر ا ینکها

که یناست و با توجه به ا شده یبررس یمورد ۀمطالع یک

 یندارد، ا یو خدمات یدرمان-یسازمان نقش آموزش ینا

 یتشفاف رمؤثعوامل  که دگردیمطرح م یاساس پرسش

 منظوربهارشد  یرانمد یراهبرد یریگ یمدر تصم یسازمان

 ند؟اسالمت کدام ۀخدمات حوز یارتقا

 

 ها و روش مواد
نظر  و ازاست  یکاربرد ،به لحاظ هدف یقتحق ینا

( یکم-یفی)ک یختهآم یقروش تحق یک ،هاداده یتماه

 یکرداز رو ،صورتینبد. رودیم شماربه یاکتشاف یمتوال

 الگوو استخراج  هامصاحبه یاجرا یبرا یفیک یلتحل

 هاییشامل کدگذار یکدگذار ۀمرحلاست.  شدهاستفاده

باز،  یدر مرحله کدگذار. است یو انتخاب یباز، محور

د ، واحشودیها انجام ممتن مصاحبه یننخست ۀمطالع

 گیرییممرتبط با تصم یسازمان یتمرتبط با شفاف یهاداده

ند تا در وقت گردیم یو کدگذار ییشناسا یراهبرد

، به یمحور یکدگذار ۀ. در مرحلشونداستخراج  یمقتض

د و بر اساس پردازنیمشده یکدگذار یهاداده بازخواندن

 ی، براشدهیبندرک طبقهمشت هاییامو پ ییاشتراک معنا

 ۀد. در مرحلگیرنیمدر نظر  یهر طبقه عنوان خاص

به  پیشین ۀشدییشناسا یکدها ،یانتخاب یکدگذار

 یجاساز الگودر  ،یعوامل علّ یعنی هامؤلفه یاقتضا

ها از دو داده یآورجمع یبرا ،یقتحق یندر ا. شوندیم

. در بخش شد گرفته بهره یدانیو م یابخانهروش کتا

با قصد اکتشاف ابعاد و  ینظر هاییبررس ،یاکتابخانه

 گیرییمو تصم یسازمان یتدو مفهوم شفاف یهامؤلفه

ها داده یآوردر دستور کار قرار دارد. ابزار جمع یراهبرد

 ،نییداو در بخش مکتابخانه  یشف ،یادر بخش کتابخانه

 . است یافتهساختاریمهن ۀمصاحب

و  یسازمان یتکه ابعاد شفافابزار پس از آن ینا

 دستبه یمطالعات نظر یقاز طر یراهبرد گیرییمتصم

به مصاحبه،  یانگوپاسخد. گردیو اجرا م یآمد، طراح

 یزشکدانشگاه علوم پ گیرییمتصم حسطو ۀهم یرانمد

 یتشفاف بارۀخود در یستیکه تجارب ز اندهبود یالما

. اندداشته یانب یراهبرد هایگیرییمبر تصم یمبتن یسازمان

نفر از  17شامل  یفیبخش ک یآمار ۀجامع ،یقتحق یندر ا

 یالما یسطوح شاغل در دانشگاه علوم پزشک ۀهم یرانمد

دانشگاه  علمییئته ینخبگان، اعضا ،1400در سال 

 یآموزش یهاگروه یرانها، مددانشکده یساؤر یژهوبه

 یریگ که با استفاده از روش نمونه هستنددانشگاه  ینا

 ساختهمحقق ۀنامپرسشاز  .اندشدهانتخاب یبرفگلوله

 . ردیدگاستفاده  یاطالعات بخش کم گرداوری برای

 وخبرگان  نظرات از نامهپرسش روایی بررسی برای
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 که شدکرونباخ استفاده  یاز آلفا یاییپا یبررس منظوربه

 ؛گردید یدتائ یاییآمد و پا دستبه 84/0مقدار آن 

و  یساختار روابط از روش معادالت یبررس برای ینهمچن

 استفاده شد. PLS2 افزارنرم

 

 یافته ها

بخش از پژوهش به  یندر ا: یفیبخش ک یهایافته

 یحاصل از مصاحبه اقدام شده است که ط یهایافته ۀارائ

صورت  یو انتخاب یباز، محور یسه مرحله کدگذار

 یاصل ۀمقول 4و  مفهوم 27 بارهیندرا است. گرفته

 یدتأک یرفتار سازمانها بر شدند که اغلب آن ییشناسا

از  متأثر یسازمان یتکه شفاف دهدیمنشان  یندارند و ا

 یسازمان است که از سو یطیو مح یرفتار یهایرمتغ

ها به شرح یافته ینشود. ایبروز داده م یرانکارکنان و مد

 عوامل کیفی الگوی ینهمچن و دهستن 1 ۀجدول شمار

  مدیران راهبردی گیریتصمیم در سازمانی شفافیت مؤثر
 

 (یعلّ شرایط) یراهبرد گیرییمتصمدر  سازمانی یتشفاف مؤثر عوامل .1 ۀجدول شمار

 انتخابی کدگذاری (مقوله) محوری کدگذاری (فاهیمم) باز کدگذاری شناسه

102H جدید سازمانی یندهایافر 

 ارتباطات و اطالعات مدیریت

 یعلّ شرایط

112H اطالعات آزاد جریان 

112H سازمانی ساختار 

112H سازمانی ارتباطات جریان 

172H سازمان خارجی و داخلی عوامل شناسایی 
   

112H مدیران سازمانی تعهد 

 اخالقی هایرزشا

112H مدیران باور و اراده 

132H سازمانی اعتماد 

132H مقررات و قوانین رعایت 

132H سازمانی صداقت و عدالت رعایت 

152H سازمانی وفاداری 

152H جامعه بر حاکم هایارزش 

172H سازیفرهنگ 

162H ارشد مدیران اتاعتقاد 
   

112H مشارکتی گیریتصمیم 

 کارکنان شارکتم

122H مشارکتی مدیریت 

112H پذیرانعطاف محیط 

122H راهبردی هایگیریتصمیم تجارب ثبت 

122H گروهی کار 
   

161H مدیران ۀشجاعان گیریتصمیم 

 رانمدی پذیریسئولیتم

162H ارشد مدیران پذیریمسئولیت 

162H پاسخگویی 

172H مدیران سازمانی بلوغ 

142H بازرسی استاندارد دستگاه نقش 

102H سازمانی تحول 

142H مدیران توانمندی 

152H گراییایدئال 
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 مدیران راهبردی گیریتصمیم در سازمانی شفافیت مؤثر عوامل کیفی الگوی .1 ۀشمار شکل

 

 .است شدهدادهنشان  1 شمارۀ شکل در
 آمار یبررس به بخش نیدر ا: یبخش کم یهایافته

که شامل  شود میپژوهش پرداخته  یهاریمتغ یفیتوص

 واست  ...و اری، انحراف معنیانگیم یآمار یهاشاخص

. بر اساس است شده آورده لیدر جدول ذ جینتا

 که مشخص است 2 ۀمندرج در جدول شمار یهاادهد

با  و بود 7860/4و  5710/3 نیب رهاینمرات متغ نیانگیم

 فیبرش ط ۀنقط از زین نیانگیم نیا نکهیا به تیعنا

 جی. نتاکندینم جادیا یخاص رادیا بنابراین، ؛است شتریب

 از شتریب رهایغمت یهانیانگیم ۀهم دهد کهینشان م باال

و  است( 5/2) کرتیل یانقطه 5 فیبرش ط ۀنقط

همسو با  قیتحق های پرسشنسبت به  انیپاسخگو

 اریها با انحراف معاند و دادهجواب داده قیاهداف تحق

 .دارند یپراکندگ نیانگیمتناسب اطراف م
 یساختار معادالت روش با لیبه هنگام انجام تحل

و  رهای، همگن بودن متغهاداده یاکندگپر ستیبایم

 زیر به شرحکه  گردد یبررسها آن یپوشانهم نیهمچن

 :گیردیمانجام 

 عیبودن توز طبیعی: هاداده یپراکندگ یبررس

 یگدیو کش یپراکندگ ۀمحاسب قیطر از دیها باداده

 عیها از توزداده یپراکندگ یدور زانیشود تا م یبررس

 درها داده طبیعی عیهرچند توز ،شود مشخص نرمال

. ستین یشرط اساس یجزئحداقل مربعات  روش

 عیدهد که توزینشان م 3 ۀشمارجدول  یبررس

 زانیم زیرا ؛است طبیعی قیتحق یرهایمتغ ۀهم یهاداده

 .است «-1و  1» نیماب یدگیو کش یچولگ

 
 قیتحق یهاریمتغ یفیآمار توص .2 ۀجدول شمار

 اریمع انحراف نیانگیم نهیشیب نهیکم رهایمتغ

 8747/0 7860/4 5 2 ارتباطات و اطالعات تیریمد

 79962/0 5710/3 5 2 یاخالق یهاارزش

 9348/0 322/4 5 4 نکارکنا مشارکت

 7833/0 893/3 5 3 رانیمد یریپذتیمسئول

 
 قیتحق یرهایمتغ یها براداده عیبودن توز یعیطبآزمون  .3 ۀجدول شمار

 رهایمتغ یپراکندگ یدگیکش

 ارتباطات و اطالعات تیریمد 663/0 -408/0

 یاخالق یهاارزش 215/0 -414/0

 کارکنان مشارکت -574/0 934/0

 رانیمد یریپذتیمسئول -557/0 464/0
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: رهایمتغ ۀچندگان یخطهم یبررس و یهمگن یبررس
به روش  لیانجام تحل یهافرضشیپاز  گرید یکی

 بارۀدر هاانسیوار یهمگن یررسب یمعادالت ساختار

انجام  نیکه با استفاده از آزمون لو است قیتحق یرهایمتغ

 05/0جدول که از  ی. با توجه به سطح معنادارردیگیم

همگن  قیتحق یرهایادعا کرد که متغ توانیاست، م شتریب

 .(4 شمارۀ )جدول هستند
 یرهایمتغ یبرا( یصیتشخ) واگرا ییروا یبررس

آزمون  ییروا نیسنجش ا یهاروشاز  یکی: قیتحق

 آمدهدستبه جینتا 5 ۀالکر است. جدول شمار-فورنل

 لیدهد. جدول ذیرا نشان م قیتحق نیا یرهایمتغ یبرا

 یعنی هستند؛از هم جدا  کامالًها دهد که سازهیم نشان

آن  یپنهان از همبستگ ریهر متغ یبرا یقطر اصل ریمقاد

 الگوموجود در  یپنهان انعکاس یرهایمتغ ریبا سا ریمتغ

 .است شتریب

 یو بررس متغیرها میان یعلّ ۀرابط بررسیبرای 

 
 قیتحق یرهایمتغ یهمگن یبررس یبرا نیآزمون لو .4 ۀدول شمارج

 ریمتغ نیلو آزمون یمعنادار سطح

 ارتباطات و اطالعات تیریمد 161/0 111/0

 یاخالق یهازشار 234/0 121/0

 کارکنان مشارکت 941/0 200/0

 رانیمد یریپذتیمسئول 638/0 211/0

 
 واگرا ای یصیتشخ ییشاخص روا یبررس برایالکر -شاخص فورنل .5 ۀجدول شمار

 فیرد رهایمتغ 1 2 3 4

 
 1 ارتباطات و اطالعات تیریمد 1  

 
 2 یاخالق یهاارزش 5271/0 1 

 
 3 کارکنان مشارکت 6470/0 7721/0 1

 4 رانیمد یریپذتیمسئول 5512/0 8600/0 7666/0 1

 یکبا تکن یساختار علّ یک ازپژوهش  هایپرسش

 . شد گرفته بهره یمعادالت ساختار

 2 شمارۀ شکل که در یقتحق یکل الگویدر 

از  یکهر طۀ)راب یریگاندازه الگوی ،است شدهیمترس

 یرمس الگویپنهان( و  یرمشاهده به متغقابل یرهایمتغ

  گردیده محاسبه( یکدیگرپنهان با  یرهای)روابط متغ

 
 پژوهش یکل الگوی یجزئ یمعادالت ساختار یکتکن .2 ۀشمارشکل 
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 ینگبوت استراپ یکپژوهش با تکن یکل الگوی یت ۀآمار .3 ۀشمارشکل 

 

با  t ۀآمار یزروابط ن یسنجش معنادار یاست. برا

 در شکل و شده محاسبه ینگبوت استراپ یکتکن

 است. گردیده ارائه 3 شمارۀ

باید  ،گردید ییشناساکه همبستگی متغیرها هنگامی

بررسی معنادار بودن  برایآزمون معناداری صورت گیرد. 

-t یا همان t آزمون ۀمتغیرها از آمار میان ۀرابط

value شود. چون معناداری در سطح خطای استفاده می

اگر میزان بارهای عاملی  ،بنابراین ؛دگردبررسی می 05/0

تر کوچک 96/1از  t-value با آزمون شدهمشاهده

 که در شکل طورهمانمحاسبه شود، رابطه معنادار نیست. 

 ؛بود 96/1از  یشترب t یرمقاد همۀ ،مشخص است 3 شمارۀ

 معنادار است. شدهیبررس یهایرمتغ میان ۀرابط ،ینبنابرا

داشت که بعد  انیب توانیمباال  یهاشکلتوجه به  با

 ،t=3.058ر مقداو  546/0 بیضر اکارکنان ب یریپذتیمسئول

 ،t=3.789و مقدار  548/0 بیمشارکت کارکنان با ضر بعد

 و t=3.019 مقدار و 618/0 بیبا ضر یاخالق یهاارزش بعد

 مقدار و 764/0 بیبا ضر ارتباطات و اطالعات تیریمد بعد

t=3.766، یسطح خطا و درصد 95/0 نانیسطح اطم در 

؛ دارند یمثبت و معنادار ۀرابط یسازمان تیبا شفاف ،05/0

 و ابعاد تا است الزم یسازمان تیشفاف شیافزا برای ،نیبنابرا

 موردتوجههر بعد  یبرا شدهییشناسا یهامؤلفهریز

 .(6 شمارۀ )جدول دریسازمان قرار گ

 ییکویشاخص ن شامل برازش ییکوین یهاشاخص

و شاخص  شدهلیتعدبرازش  ییکوی، شاخص نبرازش

که  دهندینشان م 7 ۀشماردر جدول  یاسهیبرازش مقا

 ییکویشاخص ن یهااست. شاخص اعتمادقابل الگو جینتا

هردو ، شدهلیتعدبرازش  ییکویو شاخص ن برازش

آماره  نیاند که ابرآورد شده دنظرماز حد  ترشیب

نسبت  نیهمچن ؛بوده است 90/0از حد مالک  تربزرگ

را نشان داده  یمقدار مناسب یآزاد ۀبه درج یمربع کا

برابر با  زین یاسهیمقاشاخص برازش  یخطا اریمع و است

 از حد  ترکوچکمقدار  نیا که گردیدهبرآورد  06/0
 
 

 الگو ریمس بیضرا .6 ۀجدول شمار

 فیرد رهایمتغ از به بتا بیضر t سطح معناداری

000/0 766/3 764/0 

 یسازمان تیشفاف

 1 ارتباطات و اطالعات تیریمد

 2 یاخالق یهاارزش 618/0 019/3 000/0

 3 کارکنان مشارکت 548/0 789/3 000/0

 4 رانیمد یریپذتیمسئول 546/0 058/3 000/0
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 مدل برازش ییکویمربوط به ن یهاآماره .7 ۀشمارجدول 

 برازش یهاشاخص شاخص استاندارد آمدهدستبه ریمقاد الگو برازش جهینت

 یآزاد ۀدرج بر مربعیکا میتقس x≤3 4/2 خوب برازش

 برآورد یخطا مربعات نیانگیم ۀشیر x≤08/0 06/0 خوب برازش

 رازشب ییکوین شاخص x≥9/0 93/0 خوب برازش

 شدهلیتعد برازش ییکوین شاخص x≥9/0 91/0 خوب برازش

 یاسهیمقا برازش شاخص x≥9/0 91/0 خوب برازش

 یشیافزا برازش شاخص x≥9/0 92/0 خوب برازش

 نرم برازش شاخص x≥9/0 90/0 خوب برازش

 نرم ریغ برازش شاخص x≥9/0 93/0 خوب برازش

 نییتع بیضر ≥67/0 76/0 خوب برازش

 

 توانیم شدهارائه یاست. بر اساس برآوردها 08/0مجاز 

از  دنظرم ۀدر جامع شدهآزمایش الگویگرفت که  جهینت

، نیبنابرا؛ استبرخوردار  یقبولبرازش نسبتاً خوب و قابل

 شدۀاستفاده الگویکه  دهدینشان م قیتحق الگوی جینتا

 برخوردار بود. یحاضر از برازش مناسب قیتحق

و بخش  یریگاندازهبرازش بخش  یپس از بررس

 GOF اریمعطریق از الگو  ی، برازش کلالگو یساختار

 منظور بهالگو برازش  یبررس یبرا یکه شاخص

صفر  نیمقدار آن ب و است زادرون یرهایمتغ ینیبشیپ

 تیفینشانگر ک کیبه  کینزد ریمقاد .قرار دارد کیتا 

را  الگو یکل ینیبشیپ ییتوانا و است الگومناسب 

 یرهایمتغ ینیبشیپشده آزمون الگوی و دکنیم یبررس

 ریز ۀرابط قیطر از اریمع نیرا دارد. ا زادرونمکنون 

 شود:یمحاسبه م
 

 
 

 ریمقاد نیانگیم ۀنشان Communalities کهیطوربه

 نیانگیمقدار م زین  R2و هر سازه هست  یاشتراک

است. بر  الگو یزادرون یهاسازه R مربعیکا ریمقاد

  R2 نییتع بیضر ریمقاد ،6 شمارۀ اساس جدول

است  برابر یاشتراک مقدار نیهمچن ؛است آمدهدستبه

که  36/0و  25/0، 01/0و با توجه به سه مقدار  76/0با 

 GOF یبرا ی، متوسط و قوفیضع ریمقاد عنوانبه

 یبرا 65/0 مقدار نآمد دست بهاست،  شدهیمعرف

GOF پژوهش  الگوی یکل یقو برازش دهندۀنشان

از  تربزرگ GOF ۀشدمحاسبهمقدار  که ازآنجا. است

 الگوینشان از برازش مناسب  ،آمد دستبه 36/0

 یتوان گفت برازش کلیم نیبنابرا؛ پژوهش دارد

 .است دییتأمناسب و مورد  اریپژوهش بس الگوی

 

 گیرینتیجه و بحث
 یتشفاف بر مؤثر عوامل یینحاضر تب یقهدف تحق

 نظام سالمت یرانمد یراهبرد گیرییمتصمدر  یسازمان

 یهایافتهخدمات حوزه سالمت بود.  یارتقا منظوربه

شاخص  یا مؤلفه 4مفهوم و  27 ،نشان داد کیفی بخش

بخش  هاییافته شدند. شناسایی مؤثر عوامل یبرا یینها

 ضریب اکارکنان ب پذیرییتمسئولبعد  ،نشان داد یزن یکم

بعد مشارکت کارکنان با  ،t=3.058مقدار و  546/0

ی اخالقی هاارزشبعد  ،t=3.789و مقدار  548/0ضریب 

 و بعد مدیریت t=3.019 مقدار و 618/0با ضریب 

با  t=3.766 مقدار و 764/0رتباطات با ضریب ا و اطالعات

 دارند. یت و معنادارمثب ۀرابط یسازمان فیتشفا

اطالعات  یریتمد یعنی ،اول ۀمؤلف هاییافته یینتب در

یندهای ابازنگری و ایجاد فر ۀمؤلفیرز 5و ارتباط که شامل 

 سازمانی، ساختار آزاد اطالعات، جریان سازمانی جدید،

داخلی و ارتباطات سازمانی و شناسایی عوامل  جریان

 یشکه اصل افزا گفت توانیم ،استخارجی سازمان 
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 یینتوجه به گردش آزاد اطالعات و تع یسازمان یتشفاف

استفاده از اطالعات  رایببه کاربران  یسطوح دسترس

ساختار  یدبا یالما یدر دانشگاه علوم پزشک ،ینبنابرا؛ است

 یاعضا همۀو مورب باشد تا  یکارگان صورتبه یسازمان

مختلف  یواحدها میانسازمان بتوانند به تبادل اطالعات 

به اطالعات  نداشتن یدسترسو از هرگونه  کننداقدام 

در بهبود عملکرد  یکه نقش مهم یرانمد از سوی یکار

همراه با  گیرییمتصم نمایند؛ زیرا یریجلوگ ،دارد نانآ

اطالعات و ارتباطات درست و  یریتمد یازمندن یتشفاف

 یهامؤلفهدر  (14) یقتحق یجبا نتا هایافته ینآزاد است. ا

یندهای سازمانی جدید، جریان آزاد او ایجاد فر نگریباز

 ازمانی واطالعات، ساختار سازمانی و جریان ارتباطات س

شناسایی عوامل داخلی و خارجی  یهامؤلفهدر  (15)

 یعنیدوم  ۀمؤلف هاییافته یینتبدر  سازمان همسو است.

تعهد سازمانی  ۀمؤلفیرز 9که شامل  یاخالق یهاارزش

 رعایت سازمانی، اعتماد و باور مدیران، اراده مدیران،

عدالت و صداقت سازمانی،  رعایت قوانین و مقررات،

های حاکم بر جامعه، وفاداری سازمانی، ارزش

 توانیم ،و اعتقادات مدیران ارشد است یسازفرهنگ

 از ارکان یکی یاخالق یهاارزش سازیینهنهادکه  گفت

 یهاارزش یهدف اصل زیرا ؛است یسازمان یتشفافمهم 

و تعهد  صداقت یشسازمان، افزا سالمتبهتوجه  یاخالق

 یرانعوامل باعث خواهند شد تا مد یناست و ا یسازمان

 یکارپنهانو  یاسیس یرفتارها ،گیرییمتصمهنگام 

 یرا مبنا یمداراخالقل نداشته باشند و اص

 یزآن ن ۀیجکه نت قرار دهند یسازمان هایگیرییمتصم

 یقتحق یجنتابا  هایافته ینخواهد شد. ا یسازمان یتشفاف

ی، سازمانصداقت رعایت عدالت و  یهامؤلفهدر (16)

های حاکم بر جامعه، وفاداری سازمانی، ارزش

 یهامؤلفهدر (15) و اعتقادات مدیران ارشد یسازفرهنگ

تعهد سازمانی مدیران، اراده و باور مدیران، اعتماد 

 سازمانی و رعایت قوانین و مقررات همسو است.

 5مشارکت کارکنان که شامل  یعنیسوم  مؤلفه ارۀبدر

مشارکتی، مدیریت مشارکتی،  گیرییمتصم ۀمؤلفیرز

های گیریتجارب تصمیم ثبت پذیر،محیط انعطاف

که  گفت توانیم ،است گروهیو کار  راهبردی

باعث  یسازمان هایگیرییمتصممشارکت کارکنان در 

 گیرییمتصم دستگاهاز  یخود را جزئ نآناخواهد شد تا 

 یران،اطالعات مختلف به مد ۀارائضمن  و بدانند یرانمد

 یزن شدهگرفته یها یمتصم سازییادهپبه  آنانباعث توجه 

 کردخواهند  یموضوع کارکنان سع نیدر ا زیرا ؛دنگرد

خود داشته  یشغل یفبه شغل و وظا یترکالنتا نگاه 

یریگیمدر تصمالزم  هاییهمکاررا با  یرانمدباشند و 

 یجبا نتا هایافته ین. ایندنما یاریو شفاف  یحصح یها

مشارکتی،  یریگیمتصم یهامؤلفهدر  (17) یقاتتحق

پذیر، ثبت تجارب مدیریت مشارکتی، محیط انعطاف

 همسو است. گروهیکار  وراهبردی های گیریتصمیم

که  یرانمد پذیرییتمسئول یعنیچهارم  ۀمؤلف ارۀبدر

مدیران،  ۀشجاعانگیری تصمیم ۀمؤلفیرز 8شامل 

پذیری مدیران ارشد، پاسخگویی، بلوغ سازمانی مسئولیت

استاندارد بازرسی، تحول سازمانی،  دستگاهمدیران، نقش 

که  گفت توانیم ،است گرایییدئالا توانمندی مدیران و

نسبت به  انآنباعث خواهد شد تا  یرانمد پذیرییتمسئول

 ییپاسخگو، حس شودیمکه گرفته  هایییمتصمعواقب 

 یکدر  یریتیبلوغ مد ۀدهندنشانامر  ینداشته باشند و ا

 یتشفاف یجادآن به دنبال ا یرانسازمان است که مد

در خود  پذیرییتمسئول سازیینهنهاد یقاز طر یسازمان

 یریتمد ۀبه نحو یانهگرانگاه تحول ینوعبههستند و 

در  (18) یقتحق یجنتابا  هایافته ینسازمان دارند. ا

یندهای افربازنگری  یران،مد یتوانمند یهامؤلفه

سازمانی، سازمان دیجیتال، تحقق اهداف راهبردی، 

مدیران،  ۀگیری شجاعانتصمیم ۀمؤلفدر  (17) ژوهشپ

پذیری مدیران ارشد، مسئولیت یهامؤلفهدر ( 2) یقتحق

استاندارد بازرسی، تحول  دستگاهپاسخگویی، نقش 

 ۀمؤلفر د (19) پژوهش و توانمندی مدیران وسازمانی 

 دارد. یهمسو است و همخوان گرایییدئالا

 ارائهقابل یرز هاییشنهادپ یقتحق یهایافتهبا توجه به 

 هستند:
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ارزش  یک عنوانبه یسازمان یتشفاف سازیینهنهاد -

 افتیاطالعات و در یتوجه به فناور یقاز طر یسازمان

 .دیرگبسازمان قرار  یرانمد موردتوجه یدبا ،هاگزارش

کارکنان و  میانارتباطات  یقاز طر یسازمان یتشفاف -

در  یرانکه الزم است مد دابییممعنا و مفهوم  یرانمد

و  کنددعوت  یزکارکنان ن ۀیندجلسات از نما یبرگزار

 قرار دهد. یماتتصم ینآخر یاندر جر را آنان

کارکنان الزم است تا  یاو  یرانهنگام استخدام مد -

تا بتوانند با  یدبه عمل آ آناناز  یسنجصداقت یهاآزمون

 سازگار شوند. یسازمان یتفرهنگ شفاف

شفاف باشد،  واقعاًسازمان شما  ینکها یبرا -

با امر  ینصادقانه باشند و ا سطوح ۀدر هم یدارتباطات با

قدرت  یشترینکه ب کسانیشود. اگر یشروع م یریتمد

مهم  یگرشفاف رفتار نکنند، د ،را دارند یتو مسئول

گروه چقدر متعهدند. اگر رهبران  یاعضا سایرکه  یستن

را فراتر از  یسازمان یتباشند و شفاف یبه الگوساز یلما

 یاررفتارشان بس ین، ارندیبپذ یکلمات و حرکات سطح

 خواهد بود. یدمف

دوطرفه است. عالوه بر  یامسئله یتشفاف -

اخبار و اطالعات مهم با کارکنان، گوش  یگذاراشتراک

 یاربس یتاهم یزن آنان یهایو نگران هاپرسش، هایدهادادن به 

پاسخ به  یرا برا یمشخص یهایهرو ؛ پسدارد فراوانی

 گردد. یجادا ترمهم هایپرسشروزمره و  یسؤاالت معمول

یم یمشارکت یسبک رهبر سازییادهپتوجه به  -

و  شود یراناعتماد کارکنان به مد یشتواند باعث افزا

 را ارتقا دهد. یسازمان یتشفاف

 یسازمان فرهنگ یقاز طر یسازمان یتشفاف رعایت -

 همۀ یبرا یسازمان یتشفاف یوستالزام کردن پ و

 سطوح سازمان. یراهبرد هایگیرییمتصم

محدود بودن  یقتحق هاییتمحدود ینترمهماز 

 یشنهادپ یزاست. به محققان ن پژوهش ۀبه جامع هایافته

 ییشناساو...  ایینه، زمگرمداخلهعوامل  یرکه سا دگردیم

 توانندیم ینهمچن ؛دنگرد الگوسازی یکم صورتبهو 

 برای یآمار یهارا با روش شدهییشناسا یعوامل علّ

 .نندک یبندرتبه یتاولو یینتع

 

 ردانیتشکر و قد

 همکاریکه از  دانیمیمبر خود واجب  وسیلهینبد

مقاله  ینا ۀیکه در ته یو بزرگواران یرانمد، یداسات همۀ

مقاله  این. ییمنما یتشکر و قدردان کردند، یاریما را 

 یتمدل شفاف طراحی» ۀنامیانپااز  یبخش حاصل

 یرانمد یراهبرد گیرییمتصمدر ارتباط با  یزمانسا

 :موردمطالعه) یادبنداده یکردارشد نظام سالمت با رو

 یتخصص یدر مقطع دکترا («یالما یدانشگاه علوم پزشک

واحد سنندج در  یمصوب دانشگاه آزاد اسالم ۀبا شمار

 .است 1400سال 
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