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 Purpose:In every country, it is to maintain the health of people with the 

health and treatment sector of that society. Corruption in the healthcare 

sector can mean the difference between life and death. One of the tools that 

helps organizations in achieving their goals is organizational transparency. 

Therefore, the purpose of this research was to identify and rank the 

components of organizational transparency with the approach of promoting 

organizational health in Zahedan University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: The research method was of a mixed type 

(qualitative and quantitative) and library-field data collection. The 

statistical population in the qualitative part was 25 experts in related fields 
and the statistical population in the quantitative part was all managers and 

senior experts working in Zahedan University of Medical Sciences in the 

number of 275 people, and 160 people were selected as a statistical sample 

based on the Cochran formula. Sampling in the qualitative part was done 

by a targeted method and in the quantitative part by a simple random 

sampling method. The data collection tool was a researcher-made 

questionnaire containing 106 items that included 14 dimensions of 

organizational transparency and 9 dimensions of organizational health. The 

statistical methods used in this research were through Smart PLS and SPSS 

software. 
Findings: The results showed that all 14 dimensions of organizational 
transparency are effective on promoting organizational health in Zahedan 

University of Medical Sciences as follows: "Information management" 

dimension (0.187), "Transparency" dimension (0.186), "No concealment" 

dimension (0.159), after "religious and spiritual teachings" (0.139), after 

"organizational control" (0.098), after "trust and monitorability" (0.084), 

after "organizational accountability" (0.080), after "human resource 

management" (0.079), after "Culturalization" (0.068), after 

"Administrative Automation" (0.063), after "Organizational 

Whistleblowing" (0.053), after "Participation" (0.047), after "Information 

Technology" (0.041) and "Responsibility" dimension (0.026.) 
Conclusion: According to this result, it is suggested that the senior 

managers of Zahedan University of Medical Sciences should set goals to 

achieve the results of this research; For example, the most important and 

efficient tool of transparency, i.e. new communication and information 

technologies, should be used in all the processes of the organization. 
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 153 ...سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت مدل طراحی  

 1400 ابستانت، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت مدل طراحی

 زاهدان پزشکی علوم دانشگاه در سازمانی

 1معین زهرا
 مشهد، اسالمی، آزاد دانشگاه مشهد، واحد ،آموزشی مدیریت گروه
 ایران

  
  *2نژاد هاشمیان فریده
 مشهد، اسالمی، آزاد دانشگاه مشهد، واحد ،آموزشی مدیریت گروه
 (مسئولنویسنده ) ایران

 
 3قربانی محمود

 مشهد، اسالمی، آزاد دانشگاه مشهد، واحد ،آموزشی مدیریت گروه
 ایران

 
 دهیچک

 درمان و بهداشت بخش با افراد سالمت حفظ کشوری هر در: هدف
 معنی به تواندمی درمان و بهداشت بخش در فساد. است جامعه آن

 هاسازمان که ابزارهایی از یکی. باشد زندگی و مرگ میان تفاوت
 راینبناب. باشدمی سازمانی شفافیت کند،می یاری اهداف تأمین در را

 تشفافی هایمولفه بندیرتبه و شناسایی تحقیق این انجام از هدف
 علوم دانشگاه در سازمانی سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی
 .بود زاهدان پزشکی

 و( کمی و کیفی) ترکیبی نوع از پژوهش روش: ها روش و مواد
 بخش در آماری جامعه. بود میدانی -ایکتابخانه هاداده آوری جمع
 در آماری جامعه و مرتبط هایرشته در خبرگان از نفر 25 کیفی
 ومعل دانشگاه در شاغل ارشد کارشناسان و مدیران کلیه کمی بخش

 نکوکرا فرمول براساس که بودند نفر 275 تعداد به زاهدان پزشکی
 بخش در گیری نمونه. شدند انتخاب آماری نمونه بعنوان نفر 160
 یتصادف گیری نمونه روش کمی بخش در و هدفمند روش به کیفی
 شامل ساخته محقق پرسشنامه هاداده آوری جمع ابزار. بود ساده
 سالمت بعد 9 و سازمانی شفافیت بعد 14 که بود گویه 106

 رد شده گرفته بکار آماری هایروش. گرفتندبرمی در را سازمانی
 .بود SPSS و Smart PLS افزار نرم طریق از پژوهش این

 ارتقای بر سازمانی شفافیت بعد 14 هر که داد نشان نتایج: ها یافته
 ترتیب این به زاهدان پزشکی علوم دانشگاه در سازمانی سالمت

 شفاف» بعد ،(0.187) «اطالعات مدیریت» بعد: هستند تاثیرگذار
 هایآموزه» بعد ،(0.159) «کاری پنهان نبود» بعد ،(0.186) «سازی
 بعد ،(0.098) «سازمانی کنترل» بعد ،(0.139) «معنوی و دینی

 «سازمانی پاسخگویی» بعد ،(0.084) «پذیری نظارت و اعتماد»
 فرهنگ» بعد ،(0.079) «انسانی منابع مدیریت» بعد ،(0.080)

 زنی سوت» بعد ،(0.063) «اداری اتوماسیون» بعد ،(0.068) «سازی
 فناوری» بعد ،(0.047) «مشارکت» بعد ،(0.053) «سازمانی

 (.0.026) «پذیری مسئولیت» بعد و( 0.041) «اطالعات

_________________________________ 
1 Vilkerson 

 رشدا مدیران شود،می پیشنهاد نتیجه این به توجه با: گیری نتیجه
 این پیامدهای به دستیابی برای زاهدان پزشکی علوم دانشگاه

 و ترینمهم از مثال برای دهند؛ انجام گذاریهدف پژوهش،
 و ارتباطی جدید هایفناوری یعنی شفافیت ابزار کارآمدترین

 .شود استفاده سازمان فرایندهای تمام در اطالعاتی
 

 اداری، فساد سازمانی، سالمت سازمانی، شفافیت: کلیدی هایواژه
 .مدل طراحی

 
 14/02/1400: دریافت تاریخ
 17/06/1400: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولfhhashemi@yahoo.com 

 
 مقدمه

در هر کشوری حفظ سالمت افراد جامعه با بخش بهداشت و درمان 
جامعه است. میزان پیشرفت بخش بهداشت و درمان هر جامعه آن 

 .باشدینمایانگر ارزش و احترام آن دولت برای جان افراد جامعه م
درعصر دانایی که گستردگی ارتباطات مرزهای جغرافیایی را 

شتاب تحوالت جهانی بویژه مرزگستری دانش و  و درنوردیده
کارکردهای اداره عمومی ، همه ساختارها، نهادها و هایفناور

ها هرروز (. سازمان1جامعه را بطور گریزناپذیر به چالش کشیده )
ها فساد . یکی ازاین چالششوندیرو مروبه یاتازه یهابا چالش

بسیاری برای جامعه بشری به دنبال داشته  یهااداری است. فساد رنج
است. در ها و درهم ریختن جوامع بوده ازبین رفتن سازمانعامل و 

مختلفی برای مبارزه با  هاییستمو س هایجوامع مختلف تکنولوژ
تب ، مکاهایدگاهدر کلیه دازطرفی  فساد در نظر گرفته شده است.

و الگوهای توسعه اجتماعی از دانشگاه به عنوان یک شاخص 
کننده امکان و زمینه رشد و توسعه جامعه در آینده یاد  بینییشپ
ر ب تاثیرشدانشگاه علوم پزشکی به خاطر  . در این میانشودیم

از اولویت بیشتری  ،کمیت و کیفیت خدمات بهداشتی درمانی
 تواندیمسئله سالمت سازمانی در این حوزه م باشد ویبرخوردار م

برای بهبود  ریزیبرنامهدر این راستا  (.2) باشدتر بسیار گسترده
بسیاری از وضعیت سالمت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی توجه 

صاحبنظران و کارشناسان این حوزه را به خود معطوف ساخته است. 
سالمت سازمانی دانشگاه  یهادر واقع شناسایی عوامل و شاخص

ها، جهت توسعه و بهبود این شاخص ریزیبرنامهعلوم پزشکی و 
عامل سالمت سازمانی  (.3بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت )

رشد و بهبود مداوم است.  و ای انجام مؤثر وظایفتوانایی سازمان بر
سالم کارکنانی متعهد و وظیفه شناس با روحیه و  یهادر سازمان

 ارتباطی باز و با موفقیت باال وجود دارند یهاعملکرد باال و کانال
( معتقداست یک سازمان، هنگامی سالم است 4) 1(. ویلکرسون2)

رایند مشترک به تک کارمندان در یک فکه مدیران و تک
تا مسئولیتی را برای انجام کاری پویا، بپذیرند  پیوندندییکدیگر م

امروزه متأسفانه در بخش  که اثربخشی سازمان را باال خواهد برد.
بهداشت و درمان با مقوله تأسف برانگیز فساد با عناوینی چون: 
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                  و همکاران معین زهرا  154
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رو هستیم. بهمین دلیل عمل روبهحساب و حقزیرمیزی، شیرینی، حق
جوامع مختلف بدنبال راهکارهایی برای مبارزه با فساد، پیشگیری 

 ایهیستمو س های. در جوامع مختلف، تکنولوژباشندیو کاهش آن م
 است.مختلفی برای مبارزه با فساد درنظر گرفته شده

اصطالح سالمت سازمانی نخستین بار برای بیان جنبه تداوم و بقای 
و به عنوان توانایی سازگاری  سازمان مورد استفاده قرار گرفت

سازمان با محیط خود، ایجاد هماهنگی میان اعضای سازمان و 
( ضمن 2(. شوآف و همکاران )5دستیابی به اهداف آن تعریف شد )

بیان اهمیت سالمت سازمانی در رشد و توسعه فرد و سازمان، سطوح 
که از فرد  کنندیاز سالمت سازمانی را ترسیم م یاچهار مرحله

. یک سازمان گیردیآغاز شده و در نهایت کل سازمان را دربر م
در آنجا بمانند و کار کنند و  خواهندیسالم جایی است که افراد م

 .به آن افتخار کنند و خود افرادی سودمند و مؤثر هستند
سازمان شفافیت بین الملل فساد بخش بهداشت و درمان را چنین 

به معنی  تواندیشت و درمان م: فساد در بخش بهداکندیتعریف م
تفاوت میان مرگ و زندگی باشد. که بیشتر از همه افراد فقیر را 

. در فساد بخش بهداشت و درمان افراد کادر دهدیتحت تأثیر قرار م
غیر رسمی از بیماران مطالبه نمایند.  هاییینههز توانندیپزشکی م

ضای رشوه کنند. ها ممکن است برای داروهایی که آزاد هستند تقاآن
جعلی زندگی و یا  هایینهموجب ایجاد هز تواندیهمچنین فساد م

فروش داروهای تقلبی شود. بهمین علت، بدون کنترل مناسب توسط 
بودجه عمومی بخش بهداشت  ()وزارت بهداشت کنندهیمبخش تنظ

به راحتی ناپدید شود و وزیران و مدیران  تواندیو درمان م
 آن را به راحتی ببلعند. واندتیم هایمارستانب

، کندیها را در تأمین اهداف یاری میکی از ابزارهایی که سازمان
در محیط  تواندی(. شفافیت سازمانی م6) باشدیشفافیت سازمانی م

ها نقش مؤثری پرتالطم امروزی در بهبود و توسعه امور سازمان
 پایدار و حفظها را در رسیدن به مزیت رقابتی داشته باشد و سازمان

(. شفافیت به معنی عمداً آشکار کردن اقدامات است 7آن یاری کند )
(. وجود مطالعات بسیار در زمینه شفافیت سازمانی حاکی از 8)

 (.9توجه روزافزون به این مفهوم است )
عملکرد مؤثر  نیازیشاز دیدگاه بسیاری از محققان شفافیت پ

(. 10) باشدیبا اثربخشی باال م ییهاایجاد سازمان و عاملسازمانی 
اهمیت شفافیت سازمانی تا آنجاست که برخی نویسندگان، شفافیت 

ها (. آن11) کنندیرا مفیدتر از قوانین شدید و سختگیرانه معرفی م
ها با اعتقاد دارند ایجاد فضای باز و تعامل هرچه بیشتر سازمان

(. شفافیت 4) شودیبیشتر منجر م ییافزایکدیگر و با جامعه به ارزش
گذاشتن  میزان گشودگی یک سازمان با توجه به در اشتراک

اطالعات در مورد نحوه عملش است. شفافیت از طریق گفتمان دو 
( ابعاد 4. ازمنظر راولینگز )شودیطرفه و پاسخگویی تقویت م

اند از: مشارکت، اطالعات اساسی، شفافیت سازمانی عبارت
رای ب یاظهور ابتکارات اجتماعی و حرفه .پاسخگویی و پنهان کاری

مختلف باعث شده دانشمندان نقش  هایینهافزایش شفافیت در زم
_________________________________ 

1 Hayran 

2 Hollertz 

3 Holland 
4 Grosman & Leiponen 

بگیرند. یکی از  جدیشفافیت در بخش بهداشت و درمان را 
هر جامعه بخش بهداشت و درمان آن جامعه  یهابخش ترینیاتیح

 هاییتبخش دارای ظرفاین است. به دلیل همین نقش حیاتی، 
. ازآنجاکه تاکنون ابعاد باشدیبرای ارتکاب به فساد م یاقوهبال

شفافیت سازمانی در بخش بهداشت و درمان به روشنی مشخص نشده 
در این پژوهش برای تبیین مدل مفهومی از سالمت سازمانی  ،است

. شفافیت سازمانی از یک طرف بر سالمت سازمانی شودیاستفاده م
 اداری تأثیرگذار است.و از سوی دیگر بر کاهش فساد 

 
 پیشینه تحقیق و نظری مبانی

و همکاران  به ارزیابی سالمت سازمانی در گروهی از  1حیران
 یاهاستانبول پرداختند. براساس نتایج بین نمره هاییمارستانب

خصوصی  هاییمارستاندر ب و ارزیابی مدیران مشاهده شده
همبستگی مثبت و در بیمارستانهای عمومی و دانشگاه همبستگی 

( به تجزیه و تحلیل 12و همکاران ) 2هولرتز منفی وجود داشت.
نقش شفافیت ایده آل در هماهنگی کارکنان خط مقدم با هنجارهای 
سازمانی در سوئد پرداختند. نتایج نشان داد ایده آل شفافیت برای 

از اهمیت اساسی برخوردار است اما شفافیت  زندگی سازمانی داخلی
و  3هالند. تر استدر رابطه با مشتری و دنیای خارج بسیار برجسته

افشای اطالعات و دقت  یر( در پژوهشی به بررسی تأث13همکاران )
سازمانی بر شفافیت سازمانی پرداختند. براساس نتایج  هاییامدر پ

ه ک دانندیو معتبرتر متر را شفاف ییهاکنندگان سازمانشرکت
 4گراسمن و لیپونن ها دارای وضوح و دقت بیشتری باشد.آن هاییامپ
سرمایه  بررسی اثرات متقابل قدرت و شفافیت و افشای در( 14)

 که ندروسی نشان داد یهاثابت و عملکرد در شرکت هاییگذار

شفافیت سازمانی و قدرت عمودی مکمل اثرات آنها بر سرمایه 
( 15و همکاران ) 5ابت و عملکرد شرکت هستند. دیهیم پورگذاری ث

به بررسی نقش شفافیت سازمانی در مدیریت حوادث سازمانی با 
ها نشان داد همة مسیرها از واسطه سرمایه اجتماعی پرداختند. یافته

شفافیت سازمانی و سرمایة اجتماعی بر مدیریت حوادث سازمانی 
( از ابعاد شفافیت 16) 6و فانگبنابر نظریه کازاک  معنادار است.

ان ارزیابی دانشجوی ،سازمانی سه فاکتور شایسته ساالری در استخدام
 ،تحقیقاتی یهاو اعضای هیئت علمی، انصاف در اعطای بودجه

اران عبدعزیز و همک تضمین کننده کیفیت در آموزش باشد. تواندیم
دولتی از طریق  یهاافزایش پاسخگویی عمومی بخش نشان دادند

اد فس ، راه حل مشکلسیستم کنترل داخلی و سیستم سالمت اداری
( در یک 17و همکاران ) 7بولیوارباشد. یم مدیریت دولتیدر 

، کشور 29مؤسسات عالی حسابرسی به مربوط  المللیینمطالعه ب
: اند ازنتیجه گرفتند که استانداردهای گزارشگری مالی عبارت

زش مهارت برای کارکنان بخش دولتی و بین اصالح مقررات، آمو
و همکاران  عناصر اصلی شفافیت  8کالرک المللی سازی فرآیندها.

مدیریت سازمانی را مبتنی بر دسترسی به اطالعات کامالً بروز، 
صحیح و مشارکت عمومی افراد در تصمیم گیری و دسترسی به نتایج 

5 Deyhimpour 

6 Kosack & Fung 

7 Bolívar 
8 Clarck 
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 155 ...سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت مدل طراحی  

 1400 ابستانت، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

( شفافیت دارای 18) 1بر اساس تحقیقات میشنر و برچ .دانندیآن م
دو بعد مشترک الزم و ملزوم است یعنی هم باید قابل استنتاج باشد 

( نشان داد 19) 2مطالعه کانگار تنم هاییافتهو هم محسوس باشد. 
که افزایش شفافیت، سبب افزایش اعتماد در روابط متقابل سازمانی 

و نرخ باالی سرمایه گذاری و رشد منوط به وجود سطح  گرددیم
 در( 20) فریصانع ی اعتماد و به تبع شفافیت سازمانی است.باال

بررسی نقش شفافیت سازمانی و تعهد سازمانی بر فساد اداری 
که فساد اداری با شفافیت  نشان دادکارکنان جهاد کشاورزی رشت 

ابعاد شفافیت سازمانی داشته و سازمانی رابطه منفی و معناداری 
 نمایند. بینییشکشاورزی را پفساد اداری در جهاد  توانندیم

بین شفافیت  نشان داد( 21) درهینپژوهش محبی زر هاییافته
رد و عملک یاپاسخگویی حرفه ،آن با تعلق سازمانی ابعاد سازمانی و

 شغلی کارشناسان شرکت فوالد مبارکه رابطه معناداری وجود دارد.
نشان داد وجدان کاری بر  نیز (22عظیمی و فالحی )بررسی نتایج 

محوری تأثیرگذار سالمت سازمانی با نقش متغیر میانجی ارزش
شفافیت  یربررسی تأثدر ( 23فیض آبادی و عالئی )همچنین است. 

سازمانی بر فساد اداری با تاثیرات متقابل اعتماد سازمانی در مراکز 
رگذار ثیشفافیت بر اعتماد و فساد اداری تأ نددرمانی تهران نشان داد

( به ارائه مدل شفافیت سازمانی 24است. کاشف و همکاران )
درارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران 

 :بعد 4 مؤلفه و 15نتایج شفافیت سازمانی از براساس پرداختند. 
که  شدهمالی، مدیریتی، فناوری و ساختاری تشکیل 

 فیض آبادی و .دارندزمانی اثرگذاری را در شفافیت سا  بیشترین
اعتماد  وشفافیت سازمانی بر فساد اداری  یرتأث نیز (23عالئی )

( 25معدنی و همکاران ) .ندنشان داد را سازمانی مراکز درمانی تهران
با ارائه مدل شفافیت سازمانی و سالمت اداری در بخش دولتی نشان 

انی در پاسخگویی برارتقای سالمت اداری و شفافیت سازم ندداد
مثبت ومعناداری دارد. میانداری و همکاران  یربخش دولتی تأث

( در پژوهشی به طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی با 1397)
شده دولتی پرداختند. مدل طراحی یهارویکرد داده بنیاد در سازمان

های مؤثر، موانع و راهبردها، در این پژوهش شامل ابعاد و مؤلفه
 دهنده است.ای و عناصر تشکیلای، واسطهشرایط علی، زمینه

حاکی از نیز ( 1397منتظری و فردوسی پور )پژوهش  هاییافته
وجود رابطه بین سالمت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش 

نتایج پژوهش حکاک و  .بودمیانجی توانمندسازی روانشناختی 
نشان داد معنویت در تأثیر شفافیت سازمانی بر  نیز( 6فرهیخته )

 کند.سالمت سازمانی، نقش میانجی را ایفا می

علوم پزشکی جز مهمی از خانواده  یهاو دانشگاه هایمارستانب
، زیرا که در باشندیبزرگ سازمان بهداشت و درمان هر جامعه م

 این بخش افراد جامعه بطور مستقیم با این بخش ارتباط برقرار
به ابزاری جهت  تواندیفساد در بخش بهداشت و درمان مکنند. یم

زندگی و مرگ، به ویژه برای مردم فقیر در کشورهای در حال 
حدود  2010توسعه تبدیل شود. تنها در کشور چین، در سال 

نفر بخاطر داروهای جعلی فوت شدند. تأثیر چنین  192000
مالی  هایینهد به هزدر بخش بهداشت تنها محدو ییهاسوءاستفاده

_________________________________ 
1 Michener & Bersch 

بهداشتی عمومی سرقت  هاییستم. زمانی که منابع از سشودینم
که یا به دلیل  شوندی، بیماران متحمل پیامدهایی مشوندیم

بی تأثیر است و یا به علت  یهابدون کیفیت و درمان یهامراقبت
ندادن خدمات مورد نیاز آنهاست. در یک مطالعه کلی صندوق بین 

کشور جهان نشان داد که، کشورهای با نرخ بروز  71ل در المللی پو
باالی فساد نرخ مرگ و میر نوزادان آن حتی پس از تنظیم درآمد، 

 .باشدیآموزش زنان، صرف بهداشت و شهرنشینی همچنان باال م
 ریها بر سالمت افراد جامعه بسیار تأثفساد در هر یک از این بخش

سیستم بهداشت و درمان به چند  گذار است. بررسی سوء استفاده در
دلیل دارای اهمیت است. نخست موجب محدودیت در منابع 

. دوم اینکه موجب کاهش اثرگذاری شودیبهداشتی و درمانی م
. سوم بر روی شودیخدمات بهداشتی و فعالیتهای سالمت عمومی م

موقعیت سالمت جامعه تأثیرگذار است. چهارم بر روی اعتماد 
عمومی تأثیر مخرب دارد. انجام  یهاه سازماناعضای جامعه ب

ها، منافع فراوانی را برای جامعه به اقداماتی در برابر سوء استفاده
دنبال داشته و بایستی در زمان اندیشیدن در مورد سیاست عمومی، 

 .در مسئله بهداشت در نظر گرفته شود
 یک رویکرد به سازمانی سالمت ارتقای کهشده است  استدالل

 را رویکرد این نیز پژوهش این مطالعه و است نیازمند نظام مند

 فقدان به محققین ،سازمانی سالمتادبیات  در .کندیم پشتیبانی

 ارتقای توانایی که ،سازمانی شفافیت از جامع مدلی یا تئوری
 منظور همین به. اندداشته اشاره داشته باشد، را سازمانی سالمت

 تأیید سپس و مدل یک ارائه با را خود تطور سیر پژوهش این

 .گیردیم پی آن کاربردی بودن آزمون نهایت در و آن نظری

 
 ها روشمواد و 

کمی( است که در آن ارائه -پژوهش حاضر از نوع آمیخته )کیفی
الگو به صورت کیفی و روش تحلیل محتوی انجام شده و آزمون 
الگو به صورت کمی و با روش تحلیل عاملی تاییدی و به کمک نرم 

 صورت گرفته است. smart Plsافزار 
کیفی: این پژوهش در مرحله اول به لحاظ پارادایم  ،مرحله اول

تفسیری و به لحاظ رویکرد استقرایی و به لحاظ روش کیفی است. 
به لحاظ افق زمانی تک مقطعی و ابزار گردآوری اطالعات نیز 

و مصاحبه است. تعداد اعضای کارگروه دلفی این  یامنابع کتابخانه
نفر از افرادی بود که درباره موضوع پژوهش از دانش  25پژوهش 

و بر اساس نمونه گیری هدفمند و و تخصص کافی برخوردار بوده 
گلوله برفی برگزیده شده بودند. با مطالعه و تحلیل مبانی نظری، 

 سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت یهاابعاد و مؤلفه
 بررسی و شناسایی قرار مورد پزشکی علوم دانشگاه در سازمانی

نفر از خبرگان ارسال شد. ابعاد  25ها، برای گرفت و ابعاد و مؤلفه
مؤلفه بود که در نظر خواهی  239 و بعد 30پیشنهادی مشتمل بر 

 پانل ادامه مؤلفه کاهش یافت. در 129 و بعد 23اولیه خبرگان به 

دلفی با استفاده از دو روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 
مورد نظر  یهاابعاد و مؤلفه دلفی، ام سه دورانج از شد. پس تشکیل

 شناسایی شد.

2 Kanagaretnam 
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 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 -در این مرحله روش تحقیق توصیفی مرحله دوم، تحلیل کمی: 
 کلیه شامل ،بخش این آماری پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  در شاغل ارشد مدیران و کارشناسان
نفر  160فرمول کوکران  به توجه که با بودند نفر 275 تعدادبه 

در دسترس انتخاب شدند. ابزار  یریگ به روش نمونه شانیا
بیست و ها پرسشنامه محقق ساخته بود که حاوی گردآوری داده

 ،سازمانی سالمت و شفافیتمؤلفه دو متغیر  106بعد کلیدی و  سه
ری د روایی مدل اندازه گیبا طیف پنج قسمتی لیکرت بود. جهت تأیی

و مدل ساختاری از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادالت ساختاری 
 22نسخه  SPSSو  3نسخه  Smart PLSو نرم افزار آماری 

و بار عاملی و  tتجزیه و تحلیل با استفاده از آماره . استفاده گردید
در مدل کلی تحقیق  ضریب مسیر و ضریب تعیین صورت گرفت.

ترسیم شده است مدل اندازه گیری و مدل مسیر  2ل شککه در 
با روش  tمحاسبه شده است. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره 

قابل مشاهده  3شکل بوت استراپینگ محاسبه شده است که در 
 است.

 
 هایافته

 

 خبرگان شناختی جمعیت ویژگیهای. 1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی  

 12 3 زن جنسیت
 88 22 مرد

 76 19 دکتری تحصیالت
 24 6 کارشناسی ارشد

 56 14 استاد دانشگاه در زاهدان سمت
 44 11 مدیر دانشگاه

 36 9 سال 15تا  10 سابقه
 64 16 سال به باال 15

 سن
 68 17 سال 45تا  35
 32 8 سال به باال 45

 100 25 جمع

درصد  88شناختی اعضای پانل دلفی نشان داد که اطالعات جمعیت
درصد تحصیالت دکتری  76دهند. خبرگان را مردان تشکیل می

درصد دارای  64کنند. درصد در دانشگاه تدریس می 56داشته و 

درصد در گروه سنی  68سال به باال و در نهایت  15سابقه کاری 
 سال قرار داشتند. 45تا  35بین 

 
 ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان مرحله کمی -2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ دهندگان شرح

 جنسیت
 40.5 65 زن
 59.5 95 مرد

 سن
 43 69 سال 35از  کمتر

 57 91 سال 35باالتر از 
 44.5 71 کارشناسی ارشد تحصیالت
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 157 ...سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت مدل طراحی  

 1400 ابستانت، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 55.5 89 دکتری

 سابقه کاری
 59 94 سال 15کمتر از 
 41 66 سال 15باالتر از 

 100 160 جمع

درصد پاسخگویان مرد بوده و تحصیالت  59.5کمی  مرحله در
سال  15درصد دارای سابقه کاری  41درصد آنان دکتری بود.  55.5

 سال قرار داشتند. 35 از درصد در گروه سنی باالتر 57به باال بوده و 

برای بررسی برازش مدل اندازه گیری، : برازش مدل اندازه گیری
 Smart PLSها وارد نرم افزار های حاصل از پرسشنامهداده

 گردید.
 

 ینتایج مربوط به برازش مدل اندازه گیر -3جدول 

 (AVEروایی همگرا ) (CRپایایی ترکیبی ) آلفای کرونباخ 

 0.707 0.944 0.931 اطالعات یریتمد
 0.742 0.920 0.884 مشارکت

 0.641 0.926 0.907 یسازمان پاسخگویی
 0.657 0.884 0.823 یریپذ مسئولیت

 0.770 0.910 0.850 یپنهان کار نبود
 0.597 0.853 0.768 یسازمان کنترل

 0.612 0.862 0.789 یو معنو ینید یهاآموزه
 0.608 0.902 0.868 یریو نظارت پذ اعتماد

 0.563 0.900 0.870 یمنابع انسان مدیریت
 0.677 0.926 0.904 اداری اتوماسیون

 0.567 0.913 0.891 سازی شفاف
 0.696 0.873 0.781 اطالعات فناوری

 0.678 0.863 0.761 یساز فرهنگ
 0.726 0.888 0.810 یسازمان یزن سوت

 0.652 0.881 0.818 اثربخش یریتمد
 0.615 0.905 0.873 انسجام

 0.676 0.935 0.916 اثربخشی
 0.678 0.913 0.881 قدرت ینهبه توزیع

 0.742 0.896 0.837 روحیه
 0.765 0.907 0.846 بودن نوآور

 0.737 0.894 0.822 خودمختاری
 0.748 0.899 0.831 ارتباط کفایت

 0.684 0.866 0.768 تمرکز اهداف

ر شود که آلفای کرونباخ آن باالتمی ییدپایایی معیار زمانی تأپایایی: 
شود آلفای مشاهده می 3باشد. همانطور که در جدول  0.7از 

معیار باالتر از مقدار توصیه شده  بیست و سهکرونباخ برای هر 
 گردد.می ییدبوده و لذا پایایی معیارها تأ

ود که مقدار شمی ییدپایایی ترکیبی هر معیار زمانی تأترکیبی:  پایایی
شود مشاهده می 3باشد. همانطور که در جدول  0.7آن باالتر از 

 معیار باالتر از مقدار توصیه شده بیست و سهمیزان آن برای هر 
 دد.گرمی ییدتأ بوده و لذا پایایی ترکیبی مدل اندازه گیری نیز

شود می ییدروایی همگرا هر معیار زمانی تأ: (AVE) همگرا روایی
شود برابر باشد. همانطور که مشاهده می 0.5که مقدار آن باالتر از 

معیار باالتر از  بیست و سهبرای هر  AVEمیزان  3نتایج جدول 
بوده و لذا روایی همگرای مدل اندازه گیری نیز مقدار توصیه شده 

 گردد.می ییدتأ
گیرد قرار می ییدروایی مرکب زمانی مورد تأ: (CR) مرکب روایی

بیشتر باشد و با توجه به نتایج جدول،  AVEکه مقدار آن از میزان 
 گردد.می ییدروایی مرکب )مدل اندازه گیری( نیز تأ

گرا )معیار فورنل و الرکر( در بررسی روایی واواگرا:  روایی
درصورتیکه مشخص گردد میزان همبستگی بین یک شاخص با سازة 
دیگری غیر از سازة خود بیشتر از میزان همبستگی آن شاخص با 

. رودیسازة مربوط به خود است، روایی واگرای مدل زیر سؤال م
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برای این کار باید یک ماتریس تشکیل داد که قطر اصلی ماتریس 
هر سازه و مقادیر پایین قطر اصلی ضرایب  AVE ایبجذر ضر

همانطور که  دیگر است. یارهایهمبستگی بین هر معیار با مع

مربوط به  یهاشود میزان همبستگی هر معیار با مؤلفهمشاهده می
خود باالتر از همبستگی هر معیار با دیگر معیارها شده است و لذا 

 گردد.می ییدروایی واگرای مدل تأ
 

 نتایج مربوط به روایی واگرا -4جدول 
 روایی واگرا

 )معیار فورنل و الرکر(
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                       0.900 اطالعات یریتمد

                      0.895 0.262 مشارکت

                     0.903 0.861 0.241 یسازمان پاسخگویی

                    0.899 0.881 0.881 0.197 یریپذ مسئولیت

                   0.898 0.110 0.194 0.190 0.778 یپنهان کار نبود

                  0.897 0.806 0.232 0.274 0.265 0.895 یسازمان کنترل

                 0.878 0.869 0.796 0.195 0.244 0.237 0.852 یو معنو ینید یهاآموزه

                0.908 0.210 0.231 0.125 0.875 0.867 0.864 0.211 یریو نظارت پذ اعتماد

               0.901 0.874 0.236 0.272 0.160 0.866 0.869 0.861 0.250 یمنابع انسان مدیریت

              0.886 0.884 0.780 0.191 0.250 0.170 0.871 0.874 0.875 0.231 اداری اتوماسیون

             0.907 0.186 0.204 0.165 0.857 0.852 0.847 0.171 0.185 0.197 0.829 سازی شفاف

            0.868 0.245 0.846 0.846 0.854 0.289 0.305 0.238 0.803 0.867 0.849 0.297 اطالعات فناوری

           0.854 0.209 0.845 0.136 0.153 0.119 0.822 0.775 0.777 0.114 0.161 0.168 0.832 یساز فرهنگ

          0.878 0.804 0.203 0.872 0.178 0.158 0.107 0.783 0.826 0.855 0.143 0.183 0.169 0.819 یسازمان یزن سوت

         0.881 0.809 0.814 0.277 0.833 0.225 0.250 0.203 0.883 0.773 0.789 0.185 0.242 0.253 0.880 اثربخش یریتمد

        0.893 0.231 0.123 0.128 0.834 0.166 0.879 0.750 0.879 0.220 0.245 0.157 0.859 0.784 0.879 0.248 انسجام

       0.929 0.163 0.807 0.852 0.824 0.244 0.753 0.165 0.184 0.148 0.886 0.879 0.878 0.124 0.180 0.183 0.870 اثربخشی

      0.894 0.169 0.882 0.211 0.148 0.136 0.845 0.194 0.823 0.877 0.823 0.211 0.260 0.154 0.811 0.801 0.881 0.223 قدرت ینهبه توزیع

     0.889 0.206 0.861 0.217 0.840 0.811 0.775 0.292 0.857 0.220 0.209 0.198 0.850 0.834 0.863 0.169 0.229 0.215 0.793 روحیه

    0.874 0.226 0.829 0.150 0.834 0.206 0.106 0.094 0.816 0.164 0.831 0.805 0.852 0.205 0.237 0.150 0.812 0.820 0.793 0.199 بودن نوآور

   0.888 0.125 0.829 0.174 0.871 0.150 0.778 0.822 0.779 0.231 0.859 0.159 0.161 0.139 0.829 0.811 0.817 0.130 0.182 0.185 0.770 خودمختاری

  0.865 0.833 0.159 0.820 0.220 0.822 0.224 0.851 0.813 0.838 0.281 0.860 0.198 0.241 0.196 0.783 0.850 0.828 0.165 0.209 0.226 0.841 ارتباط کفایت

 0.875 0.825 0.791 0.149 0.844 0.178 0.827 0.205 0.862 0.839 0.837 0.242 0.868 0.184 0.199 0.166 0.842 0.838 0.829 0.162 0.216 0.225 0.864 تمرکز اهداف

برای بررسی برازش مدل ساختاری از دو : برازش مدل ساختاری
 tیعنی همان مقدار  zشود یکی ضریب معناداری آماره استفاده می
بینیم این مقدار برای باشد. همانطور که می 1.96که باید بیشتر از 

معیار بسیار بیشتر از مقدار توصیه شده است. از  بیست و سههر 
لذا باشد یم 5/0 معیار بیشتر از بیست و سههر  R2طرفی میزان 

 .(5جدول ) گرددمی ییدبرازش مدل ساختاری نیز تأ
 

 نتایج مربوط به برازش مدل ساختاری -5جدول 
 R2مقادیر  zضریب معناداری  

 0.514 9.902 اطالعات یریتمد

 0.625 15.489 مشارکت

 0.632 15.528 پاسخگویی سازمانی

 0.572 14.609 مسئولیت پذیری

 0.406 7.731 نبود پنهان کاری

 0.530 10.522 کنترل سازمانی

 0.485 10.221 ی دینی و معنویهاآموزه

 0.589 14.930 اعتماد و نظارت پذیری

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 20

https://islamiclifej.com/article-1-1327-fa.html


 159 ...سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت مدل طراحی  

 1400 ابستانت، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 0.621 16.301 مدیریت منابع انسانی

 0.617 16.382 اتوماسیون اداری

 0.468 9.229 شفاف سازی

 0.635 16.291 فناوری اطالعات

 0.391 8.005 فرهنگ سازی

 0.414 8.183 سوت زنی سازمانی

 0.818 54.495 مدیریت اثربخش

 0.201 3.817 انسجام

 0.874 56.932 اثربخشی

 0.197 3.469 توزیع بهینه قدرت

 0.816 54.536 روحیه

 0.168 3.161 نوآور بودن

 0.749 33.775 خودمختاری

 0.834 59.572 کفایت ارتباط

 0.787 41.752 اهدافتمرکز 

ترسیم شده  4شکل در مدل کلی تحقیق که در : ارائه مدل ساختاری

است مدل اندازه گیری )رابطه هریک از متغیرهای قابل مشاهده به 

متغیر پنهان( و مدل مسیر روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر( 

با روش  tز آماره محاسبه شده است. برای سنجش معناداری روابط نی

. در شودیمشاهده م 7بوت استراپینگ محاسبه شده که در نگاره 

است خالصه نتایج  Smart PLSاین مدل که خروجی نرم افزار 

مربوط به بار عاملی استاندارد روابط متغیرهای تحقیق ارائه شده 

 است.

 

 

 
 سازمانی سالمتبر  یردر مسیر تأث سازمانی شفافیتب مسیر مدل اصلی تحقیق برای ابعاد یضر -2شکل 
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 سالمت و سازمانی شفافیت ابعادمیزان بار عاملی  2با توجه به شکل 
هر بعد را در  یرآنها بدست آمد که میزان تأث یهاو مؤلفه سازمانی
 دهد.نشان می سازمانی سالمت و سازمانی شفافیت

 

 
 سازمانی سالمت و سازمانی شفافیتمدل اصلی تحقیق برای ابعاد  tآماره  -3شکل 

 شفافیتبعد  چهاردهبرای هر  tهمچنین نگاره باال میزان آماره 
 دهد.نشان می سازمانی سالمتبعد  نهو  سازمانی

 
 سازمانی شفافیتاولویت ابعاد مدل 

 
 سازمانی سالمتبا رویکرد  سازمانی شفافیتبرای ابعاد  tبار عاملی و آماره  -6جدول 

 رتبه tآماره  بار عاملی ابعاد
 9 9.902 0.717 اطالعات یریتمد

 3 15.489 0.790 مشارکت

 2 15.528 0.795 یسازمان پاسخگویی

 7 14.609 0.756 یریپذ مسئولیت

 13 7.731 0.637 یپنهان کار نبود

 8 10.522 0.728 یسازمان کنترل

 10 10.221 0.696 یو معنو ینید یهاآموزه

 6 14.930 0.767 یریو نظارت پذ اعتماد

 4 16.301 0.788 یمنابع انسان مدیریت

 5 16.382 0.786 اداری اتوماسیون

 11 9.229 0.684 سازی شفاف

 1 16.291 0.797 اطالعات فناوری

 14 8.005 0.625 یساز فرهنگ

 12 8.183 0.643 یسازمان یزن سوت
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 161 ...سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت مدل طراحی  

 1400 ابستانت، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 شفافیتبعد  چهاردهبرای هر  tبراساس نتایج بار عاملی و آماره 
 متسال ارتقای رویکرد با زاهدان پزشکی علوم دانشگاه در سازمانی
 وییپاسخگ، اطالعات فناوری: از عبارتند اهمیت ترتیب به سازمانی
 اداعتم، اداری اتوماسیون، انسانی منابع مدیریت، مشارکت، سازمانی

 مدیریت، سازمانی کنترل، پذیری مسئولیت، پذیری نظارت و

 زنی سوت، سازی شفاف، معنوی و دینی یها، آموزهاطالعات
 (.6. )جدول سازی فرهنگ و کاری پنهان نبود، سازمانی

 
 سازمانی شفافیتهر یک از ابعاد مدل  یهامؤلفهاولویت 

 
 سازمانی شفافیت مدل ابعاد از یک هر یهابرای مؤلفه tبار عاملی و آماره  -7جدول 

 رتبه tآماره  بار عاملی مؤلفه ابعاد

 اطالعات یریتمد

 5 7.691 0.831 اطالع رسانی
 4 7.527 0.831 بانک اطالعاتی

 1 7.705 0.881 افزایش سطح تضمین پکپارچگی و صحت اطالعات
 6 7.371 0.829 دسترسی آسان به اطالعات مورد نیاز

 3 7.766 0.850 مختلف یهاشبکه سازی گسترده بین بخش
 2 7.614 0.861 هاتیشفاف و مستند سازی فرایند فعال

 7 7.221 0.802 غیررسمی اطالع رسانیو رسمی  یهاکانال

 مشارکت

 4 46.522 0.838 مشارکت ذی نفعان
 3 28.313 0.849 تصمیم گیری مشارکتی

 1 48.632 0.900 مشارکت فعال در فرآیند تصمیم گیری و هدف گذاری
 2 29.274 0.857 انتخاب مدیران با مشارکت کارکنان

 پاسخگویی
 یسازمان

 3 31.808 0.809 هاپاسخگویی مناسب به رسانه
 2 30.714 0.851 هاتیبودن سازمان در خصوص مسئول پاسخگو

 5 17.437 0.784 خود یهاتعهد مدیران و کارکنان به وعده
 1 37.530 0.853 استقرار سیستم رسیدگی به شکایات
 4 27.498 0.791 توسعه سامانه مکانیزه پاسخگویی

 6 18.933 0.780 پاسخگویی مناسب و به هنگام و سریع
 7 19.501 0.732 راهنمایی دقیق و درست مراجعان برای حل مشکالت

 یریپذ مسئولیت

 4 24.543 0.648 احساس مسئولیت همکاران نسبت به هم
 3 12.091 0.688 دیگر یهااحساس مسئولیت نسبت به سازمان

 1 59.610 0.893 احساس مسئولیت نسبت به ارباب رجوع
 2 26.790 0.832 هاتیمسئولها و وضوح بیشتر در نقش

 یپنهان کار نبود
 2 7.766 0.896 عدم مخفی کاری به دلیل پرهیز از تبعات منفی

 1 7.819 0.898 شفافیت نقشهای سازمانی
 3 7.581 0.838 شفافیت در مبارزه با فساد اداری

 یسازمان کنترل

 3 7.286 0.793 کنترلی سازمانی یهاستمیس
 2 7.583 0.808 سازمان یهاتیثبت کلیه فعال

 4 5.581 0.587 نظارت پذیری و کنترل بیشتر بر عملکرد
 1 7.841 0.873 مکانیسم خود نظارتی

و  ینید یهاآموزه
 یمعنو

 2 7.525 0.820 دینی در کنترل یهانقش آموزه
 4 5.616 0.647 نقش رفتارهای دینی در سازمان

 1 7.967 0.872 جلب رضایت الهی
 3 7.377 0.774 حمایت از یکدیگر در شرایط سخت و دشوار

و نظارت  اعتماد
 یریپذ

 6 12.176 0.647 نو و انتقادات بدون واهمه و ترس دیافکار و عقا انیب
 1 45.505 0.874 اعتماد سازمانی

 4 19.884 0.733 امکان نظارت همگانی بر کلیه مراحل فرایند
 3 31.285 0.831 گمنامامکان گزارش تخلف بصورت 
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 2 39.158 0.858 افزایش باز بودن جلسات
 5 12.936 0.710 کاهش رانت خواری اطالعاتی

منابع  مدیریت
 یانسان

 2 25.313 0.777 مسئولیت پذیر و پاسخگو ،حفظ و پرورش کارکنان توانمند
 3 18.271 0.758 یساالر ستهیانتخاب، انتصاب و ارتقا بر اساس شا

 6 16.445 0.733 و صیانت کارکنان اخالقی و ارزش مدار حفظ
 4 23.080 0.755 رعایت اصل عدالت در شناسایی و پاداش

 1 22.951 0.782 سیستم انضباطی
 7 15.102 0.695 عدم پارتی بازی
 5 19.998 0.747 هماهنگی دوایر

 اداری اتوماسیون

 3 26.991 0.814 استقرار اتوماسیون اداری و مالی
 4 24.927 0.811 وجود دیدارگاه الکترونیک مناسب
 5 24.865 0.808 امکان ثبت و رسیدگی به شکایات

 6 22.524 0.795 استفاده از نرم افزارهای مالی
 2 24.353 0.817 اتصال به شبکه ملی اطالعات و اشتراک اطالعات

 1 47.455 0.888 هادهیداشتن سامانه مزا

 سازی شفاف

 1 7.600 0.838 هاتصویب نامه ،شفاف سازی قوانین و مقررات
 2 7.697 0.807 اطالع رسانی درخصوص حقوق مراجعه کنندگان

 8 6.637 0.660 وجود دستورالعمل در خصوص نحوه اعطای امتیازات قانونی
 5 7.385 0.743 اطالع رسانی مناسب در خصوص شرایط انتصاب مدیران

 4 6.991 0.752 دیزا یهاستمیوحذف س یادار یبوروکراسکاهش 
 6 6.974 0.729 ساده سازی فرایندهای سازمانی

 7 7.342 0.728 مستندسازی مراحل انجام مناقصه و مزایده
 3 7.430 0.754 و مقررات نیانعکاس موارد نقض قوان

 اطالعات فناوری
 3 23.140 0.799 استفاده از دولت الکترونیک

 1 41.837 0.875 استفاده از فناوریهای نوین
 2 33.079 0.827 داشتن برنامه جامع فناوری اطالعات و اجرای آن

 یساز فرهنگ
 3 6.649 0.761 فرهنگ سازی شفافیت
 2 7.497 0.836 فرهنگ سازی مشارکت

 1 7.531 0.870 و پاسخگویی یفرهنگ اطالع رسان

 یسازمان یزن سوت
 1 7.841 0.885 تخلفات سازمانیارائه گزارش 

 3 7.548 0.824 افشاگران تخلفات افراد و سازمانها
 2 7.605 0.845 امنیت شغلی گزارشگران تخلفات

راستای  درمدل ارائه شده،  ی ابعادهامؤلفهنتایج نشان داد، همه 
 با زاهدان پزشکی علوم دانشگاه در سازمانی شفافیتشناسایی 
 ،اطالعات یریتمد بعد بودند. در سازمانی سالمت ارتقای رویکرد

 بعد رد ،«و صحت اطالعات یپکپارچگ ینسطح تضم یشافزا»مؤلفه 
 و هدف یریگ یمتصم یندمشارکت فعال در فرآ»مؤلفه مشارکت، 

 یستماستقرار س»مؤلفه ی، سازمان پاسخگویی بعد در ،«یگذار
 احساس»مؤلفه یری، پذ یتمسئول بعد در ،«یاتبه شکا یدگیرس

ؤلفه می، پنهان کار نبود بعد در ،«نسبت به ارباب رجوع یتمسئول
مؤلفه ی، سازمان کنترل بعد در ،«یسازمان یهانقش یتشفاف»
مؤلفه ی، و معنو ینید یهاآموزه بعد در ،«یخود نظارت یسممکان»

 اعتماد»مؤلفه یری، و نظارت پذ اعتماد بعد در ،«یاله یتجلب رضا»
 ،«یانضباط یستمس»مؤلفه ی، منابع انسان مدیریت بعد در ،«یسازمان

 بعد در ،«هایدهداشتن سامانه مزا»مؤلفه ی، ادار اتوماسیون بعد در
 یبو مقررات، تصو ینشفاف سازی قوان»مؤلفه ، سازی شفاف

 یهایاستفاده از فناور»مؤلفه ، اطالعات فناوری بعد در ،«هانامه
و  یفرهنگ اطالع رسان»مؤلفه ی، ساز فرهنگ بعد در ،«یننو

ارائه گزارش »مؤلفه ی، سازمان یزن سوت بعد و در «پاسخگویی
 (.7)جدول رتبه اول را داشت  «یتخلفات سازمان

 

 سازمانی سالمتاولویت ابعاد 
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 163 ...سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت مدل طراحی  

 1400 ابستانت، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 زاهدان پزشکی علوم دانشگاهدر  سازمانی سالمتبرای ابعاد  tبار عاملی و آماره  -8جدول 
 رتبه tآماره  بار عاملی ابعاد

 3 54.495 0.905 اثربخش یریتمد

 7 3.817 0.449 انسجام

 1 56.932 0.935 اثربخشی

 8 3.469 0.444 قدرت ینهبه توزیع

 4 54.536 0.903 روحیه

 9 3.161 0.410 بودن نوآور

 6 33.775 0.866 خودمختاری
 2 59.572 0.913 ارتباط کفایت
 5 41.752 0.887 اهداف تمرکز

 پزشکی علوم دانشگاه در سازمانی سالمت ابعاد، نتایج براساس
، ارتباط کفایت، اثربخشی: از عبارتند اهمیت ترتیب به زاهدان

، انسجام، خودمختاری، اهداف تمرکز، روحیه، اثربخش مدیریت
 (.8. )جدول بودن نوآور و قدرت بهینه توزیع

 
 سازمانی سالمت مدل ابعاد از یک هر یهابرای مؤلفه tبار عاملی و آماره  -9جدول 

 رتبه tآماره  بار عاملی مؤلفه ابعاد

 یریتمد
 اثربخش

 1 54.083 0.887 محیطی یهاقدرت تشخیص به موقع فرصت
 4 12.669 0.669 اساسی رهبری یهابرخوردار از مهارت

 2 35.385 0.851 تصمیمات اثربخش و کارا
 3 28.337 0.806 حکمت، بصیرت و بینش راهبردی در تصمیمات

 انسجام

 4 4.712 0.787 کاری یهایکپارچگی و همنوایی افراد و گروه
 3 4.284 0.819 همکاری و تعامل بین فردی و بین گروهی

 6 5.039 0.682 تعادل در کار
 5 3.996 0.721 افراد و انتظارات شغلی آنان یهاخواستتناسب میان 

 1 4.455 0.862 جهت گیری راهبردی روشن و مناسب
 2 4.548 0.821 بستر فرهنگی مناسب در جهت انسجام درونی

 اثربخشی

 5 32.206 0.839 تحقق اهداف تعیین شده سازمان
 7 7.334 0.544 استفاده اثربخش کارکنان

 6 28.927 0.826 اثربخش سازمان به نیازهای محیطی یهاپاسخ
 2 53.246 0.882 هاتیتحقق فلسفه وجودی سازمان در نتیجه فعال

 4 38.456 0.853 ایفای نقش شایسته سازمان در جریان توسعه ملی
 3 36.940 0.869 منابع مورد نیاز در دسترس کارمندان

 1 59.978 0.890 سازمانی یهاانطباق اهداف و دستاوردها با ارزش

 ینهبه توزیع
 قدرت

 2 4.150 0.858 توزیع عادالنه قدرت نفوذ
 4 4.758 0.791 گذاری مثبت مدیر و زیردستان ریتأث

 1 4.639 0.859 مرئوس -روابط متقابل به جای روابط رئیس
 3 4.055 0.823 عدم تعارض برای دستیابی به قدرت

 5 4.015 0.782 .ردیگیسرچشمه م قدرت از دانایی و شایستگی

 روحیه
 3 20.308 0.812 یکدیگر بانزدیکی کارمندان  و دوستی

 1 47.142 0.923 روحیه قوی کارمندان
 2 27.116 0.845 حس اعتماد و اطمینان میان کارمندان

 بودن نوآور
 2 4.584 0.862 جدید یهاهیگرایش سازمان به ایجاد رو
 1 3.998 0.900 تازه یهاحرکت به سوی هدف

 3 3.822 0.861 نو یهاحرکت به سوی تولید فرآورده
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 خودمختاری
 2 39.606 0.857 بیرونی یهاعدم انفعال به خواست

 1 44.846 0.870 استقالل از محیط
 3 32.249 0.850 توانایی حل اختالف بین خود و محیط

 ارتباط کفایت
 3 29.971 0.842 برقراری ارتباطاستفاده از حداکثر ظرفیت برای 

 1 52.225 0.887 توسعه ارتباطات راهبردی در محیط
 2 46.671 0.865 توسعه تصویر بیرونی مطلوب سازمانی در محیط

 اهداف تمرکز
 2 35.559 0.840 اهداف روشن و قابل پذیرش

 3 19.649 0.757 اهداف قابل حصول
 1 51.151 0.879 محیطاهداف متناسب با خواست و تقاضاهای 

 سازمانی سالمتابعاد  یهااولویت مؤلفه
 به تشخیص قدرت» مؤلفه، اثربخش مدیریت بعد دربراساس نتایج، 

 گیری جهت» مؤلفه، انسجام بعد در، «محیطی یهافرصت موقع
 اهداف انطباق» مؤلفه، اثربخشی بعد در، «مناسب و روشن راهبردی

، قدرت بهینه توزیع بعد در، «سازمانی یهاارزش با دستاوردها و
 بعد در، «مرئوس -رئیس روابط جای به متقابل روابط» مؤلفه

 مؤلفه، بودن نوآور بعد در، «کارمندان قوی روحیه» مؤلفه، روحیه

 مؤلفه، خودمختاری بعد در، «تازه یهاهدف سوی به حرکت»
 باطاتارت توسعه» مؤلفه، ارتباط کفایت بعد در، «محیط از استقالل»

 اهداف» مؤلفه، اهداف تمرکز بعد در و «محیط در راهبردی
)جدول  رتبه اول را داشت «محیط تقاضاهای و خواست با متناسب

9.) 
 

 سازمانی سالمت بر سازمانی شفافیتابعاد  یرتأث
 

 سازمانی سالمتبر  ریدر مسیر تأث سازمانی شفافیتبرای ابعاد  tضریب مسیر و آماره  -10جدول 
 نتیجه tآماره  ضریب مسیر 

 تاثیرگذار است 7.484 0.187 یاطالعات به سالمت سازمان یریتمد از بعد

 تاثیرگذار است 2.041 0.047 یبه سالمت سازمان مشارکت از بعد

 تاثیرگذار است 2.785 0.080 یبه سالمت سازمان یسازمان پاسخگویی از بعد

 تاثیرگذار است 1.333 0.026 یبه سالمت سازمان یریپذ مسئولیت از بعد

 تاثیرگذار است 7.599 0.159 یبه سالمت سازمان یپنهان کار نبود از بعد

 تاثیرگذار است 4.419 0.098 یبه سالمت سازمان یسازمان کنترل از بعد

 تاثیرگذار است 6.393 0.139 یبه سالمت سازمان یو معنو ینید یهاآموزه از بعد

 تاثیرگذار است 3.121 0.084 یبه سالمت سازمان یریو نظارت پذ اعتماد از بعد

 تاثیرگذار است 3.338 0.079 یبه سالمت سازمان یمنابع انسان مدیریت از بعد

 تاثیرگذار است 2.814 0.063 یبه سالمت سازمان اداری اتوماسیون از بعد

 تاثیرگذار است 8.466 0.186 یسازی به سالمت سازمان شفاف از بعد

 تاثیرگذار است 2.948 0.041 یاطالعات به سالمت سازمان فناوری از بعد

 تاثیرگذار است 3.346 0.068 یبه سالمت سازمان یساز فرهنگ از بعد

 تاثیرگذار است 2.548 0.053 یبه سالمت سازمان یسازمان یزن سوت از بعد

هر چهارده در مدل ساختاری  tبراساس نتایج ضریب مسیر و آماره 

سازمانی تاثیرگذار هستند )جدول  سالمت بر سازمانی بعد شفافیت

10.)
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 165 ...سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت مدل طراحی  

 1400 ابستانت، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 
 سازمانی شفافیتضرب مسیر مدل دوم تحقیق برای ابعاد  -4شکل 

 شفافیتبعد  چهاردههر  tآماره و ب مسیر یمیزان ضر 4شکل  سازمانی سالمت بر یردر مسیر تأث
 دهد.نشان می سازمانی را سالمت بر تأثیر مسیر در سازمانی
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 سازمانی سالمت ارتقای رویکرد با زاهدان پزشکی علوم دانشگاه در سازمانی مدل نهایی شفافیت -5شکل 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 20

https://islamiclifej.com/article-1-1327-fa.html


 167 ...سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت مدل طراحی  

 1400 ابستانت، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 گیرینتیجه
 یدر دانشگاه علوم پزشک یسازمان تیبراساس نتایج، ابعاد شفاف

به ترتیب اهمیت  یسالمت سازمان یارتقا کردیزاهدان با رو
ی، مشارکت، سازمان ، پاسخگوییاطالعات فناوریعبارتند از: 

یری، و نظارت پذ اعتماد اداری، ی، اتوماسیونمنابع انسان مدیریت
 یهاآموزه، اطالعات یریتمدی، سازمان یری، کنترلپذ مسئولیت

 یپنهان کار ی، نبودسازمان یزن ، سوتسازی شفاف ی،و معنو ینید
ابعاد سالمت سازمانی در دانشگاه علوم  ی. همچنینساز و فرهنگ

اثربخش، انسجام،  تیریند از: مدبود عبارت ،پزشکی زاهدان
 ،ینوآور بودن، خودمختار ه،یقدرت، روح نهیبه عیتوز ،یاثربخش

حاکی از این است که از  ها. یافتهارتباط و تمرکز اهداف تیکفا
را بر  ریبیشترین تأث« اطالعات یریتمد»، بعد یسازمان تیابعاد شفاف

 یریتمد»واحد در بعد  1دارد بطوریکه با تغییر  یسالمت سازمان
ایجاد  یسالمت سازمان تغییر در 0.187شفافیت سازمانی، « اطالعات

قبلی مطابقت دارد. در پژوهش  یها. این یافته با نتایج پژوهششودیم
اآگاهی نتوان گفت یمدر تبیین  نیز این نتیجه بدست آمد.های پیشین 

ها و مقررات موجود سازمانها و ارائه نکردن مشترکین از آئین نامه
و اطالع  کندیاطالعات الزم به مراجعان، احتمال تخلف را زیاد م

رسانی و دادن آگاهی، تهیه بروشورهای الزم، آگاه کردن مردم از 
مقررات و آئین نامه، مشخص کردن مسیر ورود و خروج به 

.  شودیم افزایش شفافیتسازمانها و نحوه ارائه خدمات و ... باعث 
عدم وجود سیستم اطالع رسانی یکی از عوامل اساسی در بروز فساد 

است. با توجه به این که در اکثر سازمانهای دولتی،  مالی -اداری 
اتخاذ شده که متضمن  هاییاطالع رسانی بر مبنای اهداف و استراتژ

، وجود ندارد؛ لذا مدیران سازمانها خود را باشدیعملکرد درست م
طرفی خود نظام اداری  . ازدانندیها نممقید به پاسخگویی در قبال آن

ی و پاسخگویی مکفی نیست و این امر در نیز خواهان اطالع رسان
 شکل گیری فساد نقش بسزایی دارد.

دومین  «شفاف سازی»، بعد یسازمان تیها از ابعاد شفافبراساس یافته
 1بطوریکه با تغییر  داشت یبر سالمت سازمان یرتأث رتبه را در

تغییر در  0.186شفافیت سازمانی،  «شفاف سازی»واحد در بعد 
لی قب یها. این یافته با نتایج پژوهششودیایجاد م یسالمت سازمان

(، کاشف و 3مطابقت دارد. در پژوهش قهرمانی و همکاران )
 توان گفتیمدر تبیین  ( نیز این نتیجه بدست آمد.24همکاران )
 اریرا در اخت ینفعانشانذ یازن اطالعات مورد یدشفاف با سازمانهای

. ندیآگاهانه اتخاذ نما یماتبتوانند تصم ینفعاندهند تا ذ قرار آنها
اطالعات  یتمام یدشفاف با سازمانهای است که یامر بدان معن ینا

 به اطالع را قابل افشاء شدن هستند ی،را که از نظر قانون یسازمان
حسن  و یستگیشا ی،درستکار یشباعث افزا ینعموم برسانند که ا

 همراه دارد. و جلب اعتماد آنان را به شده کارکنان یّتن
نبود »، بعد یسازمان تیحاکی از این است که از ابعاد شفاف هایافته

 شت.وم را داسرتبه  یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان «یپنهان کار
شفافیت  «ینبود پنهان کار»واحد در بعد  1بطوریکه با تغییر 

. این یافته شودیایجاد م یتغییر در سالمت سازمان 0.159سازمانی، 
این  نیزگذشته قبلی مطابقت دارد. در پژوهش  یهاا نتایج پژوهشب

 یهر چه سازمان تالش برا توان گفتیمدر تبیین  نتیجه بدست آمد.
سازمان  شفافیت یزانداشته باشد م اطالعات نگاهداشتن یمخف

 یناست توجّه به ا ی اهمیتدارا ین بینا . آنچه دریابدیکاهش م
ی از اطالعات به معن یادیز یزاننکته است که همواره افشاء م

چراکه اغلب در دسترس قرار دادن اطالعات  یست،ن یشترب شفافیت
درک کمتر اطالعات افشاء شده گشته و اعتماد کمتر  به منجر یاد،ز
 خواهد داشت. یرا در پ ینفعانذ

و  ینید یاهآموزه»، بعد یسازمان تیها از ابعاد شفافبراساس یافته
 را داشت. چهارمرتبه  یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان« یمعنو

« یو معنو ینید یهاآموزه»واحد در بعد  1بطوریکه با تغییر 
. شودیایجاد م یتغییر در سالمت سازمان 0.139شفافیت سازمانی، 

ذشته گقبلی مطابقت دارد. در پژوهش  یهااین یافته با نتایج پژوهش
ارکنان احترام به کتوان گفت یمدر تبیین  نتیجه بدست آمد.نیز این 

و رفاه نسبی آنان و توجه به معنویت، نقش مهمی در کاهش تخلفات 
رکن راهبرد  ترینیدیدینی در صورتی به کل یهادارد. آموزه

وب مناسب و مطل یاکه به گونه شوندیپیشگیری از فساد تبدیل م
در اذهان قشرهای جامعه تزریق و با ابزارها و الگوهای مناسب 

 شوند.
کنترل »، بعد یسازمان تیحاکی از این است که از ابعاد شفاف هایافته

 .را داشت پنجمرتبه  یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان« یسازمان
شفافیت « یکنترل سازمان»واحد در بعد  1بطوریکه با تغییر 

. این یافته شودیایجاد م یتغییر در سالمت سازمان 0.098سازمانی، 
قبلی مطابقت دارد. در پژوهش عبد عزیز و  یهابا نتایج پژوهش

ظارت نتوان گفت یمدر تبیین  همکاران نیز این نتیجه بدست آمد.
. مدیران از طریق رودیو کنترل از وظایف مهم مدیریت به شمار م

از  یاهسازمان خود را بهتر بشناسند و برنامه تواندیکنترل کردن م
قبل تعیین شده را در صورت انحراف از هدف تصحیح نمایند. عوامل 

 اشندبیمتعددی در عدم نظارت و کنترل صحیح مدیران تاثیرگذار م
 .نمایندیمالی فراهم م -که زمینه را برای بروز و اشاعه فساد اداری 

اگرچه هیچ کس مخالف این امر نیست که کنترل بهتر امکان بروز 
، اما این که چه ساختار نظارتی دهدیمالی را کاهش م -فساد اداری 

تر است، به خوبی روشن نیست. تشکیالت و در این زمینه اثربخش
سیستم نظارتی داخل سازمانها، اغلب دارای نواقصی است. به این دلیل 
که واحدهای نظارتی و کنترلی هر اداره، تحت حمایت مدیریت 

ت سازمان، خود یکی از کسانی سازمان قرار دارد. حال آنکه مدیری
 است که مشمول نظارت و کنترل در این سیستم باید باشد.

اعتماد و نظارت »، بعد یسازمان تیها از ابعاد شفافبراساس یافته
 را داشت. ششمرتبه  یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان« رییپذ

شفافیت « رییاعتماد و نظارت پذ»واحد در بعد  1بطوریکه با تغییر 
. این یافته شودیایجاد م یتغییر در سالمت سازمان 0.084سازمانی، 

 توان گفتیم. در تبیین قبلی مطابقت دارد یهابا نتایج پژوهش
بطور  یو سازمان یاقتصاد ی،اعتماد در روابط اجتماع یتاهم

 یبه دنبال ابزار یزتوجه قرار گرفته و سازمانها ن یری موردچشمگ
 یارتقاء اعتماد سازمانباشند. یم ام سطوحجهت ارتقا اعتماد در تم

 ارباب سرمایه گذاران، کارکنان، یسطح وفادار یشمنجر به افزا
کار  ی انجامکه اعتماد برا ییرجوعان و قانونگذاران خواهد شد. جا

گفت که ارتقاء اعتماد  توانی. مرسدیبه حداقل م یشوجود دارد، پا
در  یعنی. شد خواهد سالمت سازمانی یشمنجر به افزا یسازمان

 ودشیو مناسب به کارکنان باعث م یدقرار دادن اطالعات مف یاراخت
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سالمت  یجهنت در یندآگاهانه و مناسب اخذ نما تصمیمات که آنان
 .یابدیم یشافزا سازمانی

« یازمانس ییپاسخگو»، بعد یسازمان تیها از ابعاد شفافبراساس یافته
که با بطوری را داشت. هفتمرتبه  یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان

شفافیت سازمانی، « یسازمان ییپاسخگو»واحد در بعد  1تغییر 
. این یافته با نتایج شودیایجاد م یتغییر در سالمت سازمان 0.080

و در پژوهش بولیوار و همکاران  قبلی مطابقت دارد. یهاپژوهش
وان تیمدر تبیین  نیز این نتیجه بدست آمد. عبد عزیز و همکاران

همانطور که می دانید شفافیت نیازمند پاسخگویی است؛  گفت
و  هایتدر قبال فعال شفاف در برابر ذینفعانشان یهاسازمان

تصمیمات خود پاسخگو هستند. وجود سیستم اطالع رسانی و 
 در وقتیاداری است.  سالمتپاسخگویی یکی از عوامل اساسی در 

 و یتشفاف یدانشگاه یستمس یکار ساخت و یطتمام سطوح، مح
 یفمضاع یدتأک توجه و یو از طرف یدنما ظهور و پاسخگویی وضوح

ر به نظیابد. یم، سالمت سازمانی افزایش شودیران مد مسئولیت بر
 داردیافراد را وا م که پاسخگویی در برابر رفتار و گفتار، رسدیم

ه از چرا ک که درباره تصمیمات و عملکرد خود بیشتر تفکر کنند
 بتوانند موارد مذکور را به خوبی توجیه سازند. رودیآنها انتظار م

، بعد یسازمان تیحاکی از این است که از ابعاد شفاف هایافته
به رت یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان« یمنابع انسان تیریمد»

منابع  تیریمد»واحد در بعد  1بطوریکه با تغییر  را داشت. هشتم
ایجاد  یتغییر در سالمت سازمان 0.079شفافیت سازمانی، « یانسان

قبلی مطابقت دارد. در پژوهش  یها. این یافته با نتایج پژوهششودیم
 فتتوان گیمتبیین  نیز این نتیجه بدست آمد. درو همکاران  کاشف

، وظایف، هایهفرایندی است که اساساً رو مدیریت منابع انسانی
لیدی یک سازمان را در رابطه با ک هاییاستو س هایتفعال
 آموزش، استخدام، اصلی خود یعنی کارمندان از جمله  هایییدارا

 و حفظ هاییاستراتژ و هایاستس تدوین عملکرد، ارزیابی
. منابع انسانی یکی از مهمترین دهدیپوشش م کارمندان نگهداشت

ها برای دستیابی به اهداف و هر سازمان است و سازمان هاییهسرما
خود بایستی اقداماتی مؤثر در حوزه مدیریت  هاییاجرای استراتژ

منابع انسانی انجام دهند. و اینجاست که اهمیت مدیریت منابع 
یک سازمان و ایجاد مزیت رقابتی برای  سالمتانسانی در تضمین 

 .شودآن مشخص می

در « یفرهنگ ساز»، بعد یسازمان تیاز ابعاد شفافها براساس یافته
تغییر  بطوریکه با را داشت. نهمرتبه  یمسیر تأثیر بر سالمت سازمان

تغییر در  0.068شفافیت سازمانی، « یفرهنگ ساز»واحد در بعد  1
لی قب یها. این یافته با نتایج پژوهششودیایجاد م یسالمت سازمان

نیز این نتیجه ( 27یج و همکاران )مطابقت دارد. در پژوهش کردنائ
فرهنگ الگوهای رفتاری،  توان گفتیمتبیین  بدست آمد. در

، تحقیقات چند دهه گذشته دهدیاداراکی افراد را شکل م احساسی و
ها روی فرهنگ سازمانی در زمینه علل موفقیت و شکست سازمان

است.  یسازمان فرهنگ نشان دهندة ارزش ومعطوف شده 
 یاند فرهنگ سازمان اهرم مناسباذعان کرده یریتدانشمندان مد

فرهنگ سازمانی تعیین کننده . سازمان است سالمت ی تقویتبرا
ها ترین عامل در انسجام درونی و سازگاری و تطبیق بیرونی سازمان

که شخصیت  اییده. فرهنگ سازمان بعنوان پدرودیبشمار م

ه عنوان یکی از مهمترین عوامل در و ب دهدیسازمانی را شکل م
 .گیردیسالمت سازمانی مورد توجه و تحلیل قرار م

، بعد یسازمان تیحاکی از این است که از ابعاد شفاف هایافته
ا ر دهمرتبه  یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان« یادار ونیاتوماس»

 تشفافی« یادار ونیاتوماس»واحد در بعد  1بطوریکه با تغییر  داشت.
. این یافته شودیایجاد م یتغییر در سالمت سازمان 0.063سازمانی، 

 ینعصا ی ودر پژوهش جعفر قبلی مطابقت دارد. یهابا نتایج پژوهش
یشتر امروزه ب توان گفتیمدر تبیین  نیز این نتیجه بدست آمد.  فر

دلیل بودن بروکراسی اداری و های دولتی کشور بهها و سازماناداره
انجام نشدن درست کارها و نبود نظارت کافی بر روند انجام مراحل 

های اداری، مالی و نارضایتی مراجعان اداری با انبوهی از خالف
دقت اما اگر مکاتبات و امور اداری ارباب رجوع به .روبرو هستند

ثبت گردد و امکان پیگیری شکایات آنها امکانپذیر باشد، بسیاری 
این  شود و درکم قابل شناسایی میاز این مفاسد کاهش یافته یا دست

گردد. امکان تبادل سریع صورت برخورد دقیق با متخلفان آسان می
های مکاتبات، سادگی روند پیگیری مکاتبات، جلوگیری از ثبت

بندی مورد مکاتبات، امکان طبقهتکثیر بیچندباره، جلوگیری از 
وجوی سریع آنها، امکان های گوناگون و جستمکاتبات در رده

های گوناگون سازمان و امکان بررسی عملکرد کارمندان و بخش
ها با توجه به اطالعات دقیق جریان سازماندهی درست دستگاه

 ر راستاید اتوماسیون اداری ها، دالیل سودمندیمکاتبات و فعالیت
 .هستند سالمت سازمانی

« یمانساز یسوت زن»، بعد یسازمان تیها از ابعاد شفافبراساس یافته
که بطوری را داشت. یازدهمرتبه  یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان

شفافیت سازمانی، « یسازمان یسوت زن»واحد در بعد  1با تغییر 
یافته با نتایج  . اینشودیایجاد م یتغییر در سالمت سازمان 0.053

پور و همکاران  میهیدر پژوهش د قبلی مطابقت دارد. یهاپژوهش
توان گفت جلوگیری از یمدر تبیین  نیز این نتیجه بدست آمد.

 وجود افرادی مستلزم سازمان، در غیراخالقی و غیرقانونی فعالیتهای

 ادبیات در افراد این .پردازندیم تخلفات این افشای به که است

 به و شوندیمافشاگرشناخته  یا زن سوت به عنوان مدیریت

 سوت گردد. عملیم تعبیر افشاگری، یا سوت زنی آنان عملکرد

 درون سازمانی غیراخالقی و غیرقانونی هاییتفعال کردن افشا زن،

 سمت به سازمان هدایت برای مسئول برون سازمانی افراد به

 برای کشف مهمی ابزار است. افشاگری آن یهارسالت و آرمانها

افزایش  سازمان، در غیرقانونی رفتارهای با مقابله خطا، گزارش و
 شناسایی و جلوگیری خوب، حکمرانی و شفافیت پاسخگویی،

 اعمال کنترل و برای کشف سازوکاری و منابع رفت هدر و فساد

 سازمانی، زنی سوت گفت توانیمباشد. یم هاسازمان در خالف

خطاکار،  شغلی موقعیت و خطا گزارش افشاگری، چگونگی نوع
 دارد. سازمانی سالمت ارتقای در بسزایی سهم
، بعد یسازمان تیحاکی از این است که از ابعاد شفاف هایافته

را  دوازدهمرتبه  یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان« مشارکت»
شفافیت « مشارکت»واحد در بعد  1بطوریکه با تغییر  داشت.

. این یافته شودیایجاد م یتغییر در سالمت سازمان 0.047سازمانی، 
یز ن پژوهش های پیشینقبلی مطابقت دارد. در  یهابا نتایج پژوهش

مؤثر  هاییوهیکی از ش توان گفتیمدر تبیین  این نتیجه بدست آمد.
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 169 ...سالمت ارتقای رویکرد با سازمانی شفافیت مدل طراحی  

 1400 ابستانت، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ش دولتی افزای یهادر افزایش بهره وری و نظارت بر عملکرد دستگاه
است. که به عنوان یک شیوه کار آمد ها نقش مردم در این دستگاه

. شودیو کم هزینه در اغلب کشورهای توسعه یافته بکار گرفته م
در یک سازمان سالم کارکنان همه سطوح به طور مناسبی درگیر 

به  یمشارکت یریتمد یاجرا .شوندیسازمان م هاییریتصمیم گ
مختلف چنانچه متضمن مشارکت کارکنان در ابعاد  هاییوهش

و تحول در  ییرتغ یجادمشکل و ا ی، تصمیم گیری، حلهدفگذار
 سالمت سازمانی یشموجب افزا یادیز یزانسازمان باشد به م

 .گرددیم
« تاطالعا یفناور»، بعد یسازمان تیها از ابعاد شفافبراساس یافته

یکه بطور را داشت. سیزدهمه رتب یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان
شفافیت سازمانی، « اطالعات یفناور»واحد در بعد  1با تغییر 

این یافته با نتایج  .شودیایجاد م یتغییر در سالمت سازمان 0.041
 و همکاران و قبلی مطابقت دارد. در پژوهش رستگار یهاپژوهش

فت گتوان یمدر تبیین  نیز این نتیجه بدست آمد.یرتاشی ت ینجف
مانند  یهاییفناور یدایشاست که پ ینبر ا هایلو تحل یهتجز بیشتر

 لیرا تسه سالمت سازمانیبر دانش،  یمبتن یستمهایو س ینترنتا
 «گراتفکر اطالعات»اطالعات مهم است  یدر فناور کنند. آنچهیم
 لیو موثّق تشک یداز اطالعات مف یااست که از مجموعه یتفکر یا

سان فکر ان کند،یم یدآنچه اطالعات تول یگر،ت دشده است. به عبار
 سالمتسهم را در  یشتریناطالعات ب یخردمند است نه ابزار. فناور

اطالعات و ارتباطات انتظار  یفناور یتماه یلبه دلدارد.  سازمانی
 اییندهفرآ یتشفاف یشصنعت باعث افزا ینکه کاربرد ا رودیم

باور وجود دارد که به  نیشود. ا بهبود سالمت سازمانیو  یادار
 ینیگزسرانجام جا ی،اطالعات یابزارها یگرو د ینترنتا یریکارگ
 یرانامور و مد یانمتصد یردموکراتیکو غ یرشفافغ هاییمتصم
 .خواهد شد یدولت
، بعد یسازمان تیحاکی از این است که از ابعاد شفاف هایافته

رتبه  یدر مسیر تأثیر بر سالمت سازمان« یریپذ تیمسئول»
 تیمسئول»واحد در بعد  1بطوریکه با تغییر  را داشت. چهاردهم

ایجاد  یتغییر در سالمت سازمان 0.026شفافیت سازمانی، « یریپذ
ژوهش پقبلی مطابقت دارد. در  یهااین یافته با نتایج پژوهش .شودیم

ر توان گفت دیمدر تبیین  نیز این نتیجه بدست آمد.های گذشته 
 نکهیا ضمناند، کارکنان که کارکنان آن توانمند شده یسازمان واقع

یطی شرا در هر گیرند،یاقدامات خود را به عهده م یتمسئول
و اگر کارکنان نسبت به  .باشندیعملکرد خود م پاسخگوی

پاسخگو باشند  شودیآنان واگذار م به که یفیو وظا یتهامسئول
 یشزااف باعثشفافیت  یشو افزا یافته یشافزا شفافیت سازمانی

 چهارده بعدهمانگونه که مالحظه شد هر  .شودیم یسازمان سالمت
 اشتدو معناداری مثبت یر تأثی سازمان شفافیت سازمانی بر سالمت

که البته این مطلب دور از ذهن نبود چرا که در تحقیقات مشابه 
ه به صورت جداگان یو سالمت سازمان یسازمان شفافیتقبلی رابطه 

واقع شده و تأیید شده بود. نتایج حاصل از تجزیه و مورد آزمون 
ترین از مهم یسازمان شفافیتها حاکی از آن است که تحلیل

ها و سودآوری آنهاست و با فاکتورها در تعیین موفقیت سازمان
ها توسط کارکنان به عامل کلیدی برتری در استفاده از خلق ایده

به طور کلی با  ت.عرصه رقابت در صنایع مختلف تبدیل شده اس

 توانیمربوط م یهانگاهی به نتایج از این پژوهش و سایر پژوهش
مثبت  ریتأث یسالمت سازمان برنتیجه گرفت که شفافیت سازمانی 

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و  و معناداری دارد.
 یسازمان سالمت برشفافیت سازمانی  ریتأث دییپژوهشهای پیشین و تأ

یو با توجه به مبانی نظری که در فصول پیشین به آن اشاره شد م
گفت به دلیل نقش حیاتی و غیر قابل انکار شفافیت سازمانی  توان

امروزی، برای بقا، موفقیت، و تداوم موفقیت و  یهادر سازمان
 حائز اهمیت است. یسالمت سازمان

سالمت  رب شفافیت سازمانییر اصلی مبنی بر تأث یافتهبا توجه به 
 برای زمینه، این شود دریدر جامعه مورد مطالعه، پیشنهاد م یسازمان

 گیرد؛ انجام گذاریهدف باید پژوهش، این پیامدهای به دستیابی
 نآ با و کرد بررسی را سازمانی شفافیت مفاهیم باید مثال برای

 .کرد ریزیبرنامه هدف، به رسیدن برای مفاهیم
ر دستاورد عص ینتر، بزرگیتابزار شفاف ینو کارآمدتر ینترمهم

 د.باشیم یکالکترون دولت حاضر، فناوری اطالعات و ارتباطات و
 بردارند، گام شفافیتتحقق  یرها چنانچه بخواهند در مسسازمان

خود را به ابزار راه گشا و کارآمدی همچون دولت  بایستییم
 یاهستردامکانات گ یک،الکترون دولت .یندمجهز نما یکالکترون

ن پیشنهاد بنابرای کند.یفراهم مسازمانی  شفافیت یافتن ینیترا برای ع
تمام فرایندهای در  یو اطالعات یارتباط یدجد هاییفناور شود ازیم

 سازمان استفاده شود.
جاد یبه ارباب رجوع، ا یبا ارائه اطالعات الزم و کاف شودیم پیشنهاد

حقوق  یانب در یتو شفاف یو گزارش ده ییپاسخگو یو قو یقدق نظام
 ازدانشگاه علوم پزشکی  یرده باال مدیران به یپرداخت یایو مزا

 .گردد یریبروز فساد جلوگ

دون تا بتوانند بگردد  یجادبرای کارکنان ا یطیشراشود یم پیشنهاد
و  یننقض قوان یگاه، مواردشدن خدشه به جا داشتن واهمه از وارد
انعکاس دهند تا در مواقع لزوم به  یریتمقررات را به مد
 داده شود. بازخورد دستگاههای مربوط

 تحول هایینهزم یآموزش یکالسها برگزاری : باگرددیم یشنهادپ
صول ا یتو با تقو آورد کارکنان را فراهم یمعنو یشرفتو پ یدرون

 سالمت نظام یفرهنگ یهابرنامه یقاز طر یاسالم یتترب یو مبان
 داد. یشفزارا ا اداری

 وضعیت شناسی به آسیب: شودیپیشنهاد م آیندهپژوهشگران به 
دانشگاه علوم پزشکی و ارزیابی دیگر  درسالمت سازمانی  و تیشفاف

ی نسالمت سازما یارتقا کردیبا رو یسازمان تیشفاف سازمانها با مدل
 مدل ارتقای سازی یر پیادهتأثشود یپیشنهاد مبپردازند، همچنین 

بر عملکرد و بهره وری دانشگاه علوم پزشکی  سالمت سازمانی
 گردد. بررسی
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