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Abstract 

Despite lack of studies on it, organizational transparency is an issue that has greatly 

attracted politicians and researchers. This concept refers to the free flow of 

information easily accessed by all stakeholders. The purpose of this study was to 

examine the variables that have been found to be effective on and affected by 

organizational transparency in the previous studies in Iran. This study was applied in 

terms of purpose and descriptive in terms of method, and was conducted through 

meta-analysis method using Comprehensive Meta-Analysis software. The 

examination of 21 selected studies in this field led to the identification of 7 

independent and 18 dependent variables. The results of the meta-analysis showed 

that appropriate strategy, public responsibility, genuine leadership, social capital, 

change-oriented leadership, and innovative leadership have the strongest effects on 

the formation and improvement of organizational transparency in the Iranian 

organizations. Moreover, the results of this study showed that organizational 

transparency affects important organizational variables such as empowerment, 

organizational communications, organizational spirituality, organizational health, 

organizational capital, organizational trauma management, organizational culture, 

organizational performance, employees’ organizational silence, customer 

satisfaction, job compatibility, organizational conflicts, administrative corruption, 

employees’ moral behaviors, organizational citizenship behaviors, job commitment, 

organizational loyalty, and organizational trust.  
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 یرهایمتغ و سازمانی تیشفاف بر مؤثر یرهایمتغ لیفراتحل

 ایران در شده انجام یها پژوهش در آن از رپذیریتأث
 پناهی بالل

 ایران نور، پیام دانشگاه حسابداری، و اقتصاد مدیریت،ة دانشکد استادیار،

 (18/03/1400 پذیرش: تاریخـ  26/06/1399 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 و سیاسیونبسیاری از  توجه مورد نشده انجام آن دربارة چندانی مطالعات اینکه رغم به كه است یموضوعات از سازمانی تیشفاف
در این  نفعان یذ همة یبرا آسان و سهل یدسترس تیقابل و اطالعات آزاد انیجر یمعنا به مفهوم این است. بوده پژوهشگران

 در شـده  انجـام  یها پژوهش در آن از رپذیریتأث و سازمانی تیشفاف بر مؤثر یرهایمتغ بررسی پژوهش نیا از هدف است. زمینه
ـ  بـا  كـه  اسـت  توصـیفی  روش نظـر  از و كاربردی هدف نظر از پژوهش نیا .بود رانیا كشور در حوزه این  روش یریكـار   هب

 و مسـتلل  ریمتغ 7 تعداد منتخبة مطالع 21 تعداد از یبررس نیا در شد. انجام لیفراتحل جامع افزار نرم از استفاده با و لیفراتحل
 ،عمـومی  پاسـخگویی  ،مناسـب  استراتژی یرهایمتغ داد  نشان لیفراتحل یبررسة جینت شد. ییشناسا مختلفة وابست متغیر 18

 سازمانی تیشفاف دیشدت و یری  شکل در را ریتأث نیشتریب نوآور رهبری ن،یآفر تحول رهبری ،اجتماعی سرمایة ،اصیل رهبری
ـ ا جینتا ،نیهمچن اند. داشته یرانیا یها سازمان در  مثـل  یسـازمان  مهـم  یرهـا یمتغ سـازمانی  تیشـفاف  داد نشـان  قیـ تحل نی

 ،سـازمانی  فرهنـ   ترومـای،  مدیریت ،اجتماعی ةسرمای ،سازمانی سالمت سازمانی، معنویت ،سازمانی ارتباطات توانمندسازی،
 رفتارهـای  ،اداری فسـاد  ،سـازمانی  تعارضات شغلی، ساز اری ،مشتریان خشنودی كاركنان، یمانساز سکوت ،سازمان عملکرد
 دهد. یم قرار ریتأث تحت را سازمانی اعتماد ،سازمانی وفاداری شغلی، تعهد سازمانی، شهروندی رفتارهای كاركنان، اخالقی
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 مقدمه

 اند تالش در موفق و رو شیپ یها سازمان ،یكنون عصرة ندیفزا رقابت و وكار سبك یایدن در

 حاد  تاا  و كنند هدایت خود موفقیت و رشد جهت در و پایش را خود عملكرد وضعیت تا

 عملكارد  بار  كه مهم یها متغیر از یكی بخشند.  بهبود وكنند  اصالح را خود عملكرد امكان

 ارتباطاا   یریا گ شاك   موجاب  تیشافاف  است. یسازمان تیشفاف گذارد یم ریتأث یسازمان

 یساازمان  تعارضاا   و هاا  تنش كاهش و ،یسازمان اعتماد یارتقا رقابت، شیافزا اثربخش،

 (.175 :1393 همكااران  و )كردناایی  انجاماد   یما  یریا گ میتصم تیفیك بهبود به وشود  می

باه حااا     ،نیهمچنا  .دارد اشاار   اطالعاا   به دسترسی قابلیت به شتریب شفافیت اصطالح

 شافا   ساازمان  یک است. شد تعریف  چیز یک درون به كردن نگا  امكان شفافیت حغوی،

 یراحتا  باه  بتوانناد  آن نفعاان  ذی و افراد كه است سازمانی (2007) نورین و 1حینستد نظر از

 و نظاارا  بااه دادن شااك  منظااور بااه از آن وننااد ك كسااب را نیازشااان مااورد اطالعااا 

 ساازمان  بیارون  و درون ینادهای افر و اقاداما   زمینا   در موقا   باه  و حیصا یریگ میتصم

 برای اصی  مهم ابزارهای از یكیمثاب   به شفافیتبه  وكی ، و اصی  یتئور در .كنند استفاد 

 فقط  یوك كه داد نخواهد اجاز  وكی  توسط تیشفاف تیرعا است. شد  اشار  وكی  كنترل

 اصالی  ةدیا ا كاه  اسات  شاد   اشار  یحت و كند دنبال را خود مناف  جهت در های مشی خط

 تئنشا  وكی  و اصی  تئوری از اداری فساد با مبارز  جهت در سازمانی شفافیت از استفاد 

 آن خاارجی  و داخلای  نفعاان  ذی كاه  اسات  ساازمانی  شفا  سازمان ،نیبنابرا است. گرفته

 و هاا  فعاحیت بررسی منظور به و دنآور دسته ب یآسان به را خود نیاز مورد ا اطالع بتوانند

 همچناین  (.80 :1392 فراهاانی  و )سایدنقوی  كنند استفاد   آن از سازمانی درون های پروسه

 كاه  اسات  آن بیانگر شواهد و شد معرفی  اعتماد افزایش حتی یا حفظ برای راهی شفافیت

گاذارد   مای  نیز نظارتی های سازمان به شهروندان اعتماد بر مثبتی تأثیر گیری تصمیم شفافیت

(Grimmelikhuijsen et al. 2021: 36.) 

                                                                                                                   
1. Lindstedt 
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 از ای گساترد   تعاداد  تركیاب  و بررسای  نیازمناد  یساازمان  تیشافاف  موضاو   شناخت

 و فقر جهان روی پیش های چاحش ترین بزرگ با مبارز  هاست. نگرش و ها مدلو  تاقیقا 

 مردم به صایح رسانی اطال  و شفافیت مستلزم ،درگیرند آن با كشورها  هم تقریباً كه ،فساد

 عملكارد  از یاحملل بین شفافیت گزارش است. عمومی مناب  از دوحت ةاستفاد ةناو  زمین در

 شافافیت   زمینا  در یرانا یا هاای  سازمان بیشتر كه است آن بیانگر رانیا مختلف های سازمان

 اند توانسته دانمارک و نیوزیلند همچون موفقی كشورهای كه درحاحی دارند؛ یضعیف عملكرد

 سااازمان عضااو كشااورهای .بگیرنااد قاارار صاادر در شاافافیت جهااانی هااای بناادی رتبااه در

 ةكار  كشاور  هستند. شفافیت ةحوز در  موفق یكشورها از توسعه و اقتصادی های همكاری

 كر  احمللی بین شفافیت و است زمینهاین  در فعال بسیار كشورهای از دیگر یكی نیز جنوبی

 جامعاه  آگاهی دارد سعی و شود می ادار  مردمی صور  به كامالً كه است مستق  نهاد یک

 .دهد افزایش را شفافیت مزایای از

 مطارح  مهام  یپژوهشا  موضو  یک عنوان به یسازمان تیشفاف موضو  اخیر ساحیان در

 تاقیاق  ایان  در دحیا   نیهم به است. شد  انجام آنة دربار متعددی تاقیقا و  است بود 

 در آن از رپاذیر یتأث و ساازمانی  تیشفاف بر مؤثر یرهایمتغ ،لی فراتا رویكرد با ،شد تالش

 فراتالیا   مطاحعاا   نتاای   اینكاه  به توجه با شوند. بندی جم  و بررسی یقبل یها پژوهش

 باا  تاقیاق  این است، یقبل ارزشمند های پژوهش های ویژگی از وسیعی طیفة كنند منعكس

 موضاو    زمین در یقبل تاقیقا  وصخص در فراتالی  روش قواعد و اصول از گیری بهر 

بر  مؤثر یرهایمتغ است: این پیش رو تاقیق سؤال ،زمینه این در شد. انجام یسازمان تیشفاف

 ند؟ا كدام ایران كشور در شد  انجام های پژوهش در آن از رپذیریتأث و یسازمان تیشفاف

 نهیشیپ و نظری مباني

 آسان یدسترس به و است فاسد یها هیرو با بلهمقا به زاین از برآمد  یسازمان تیشفاف مفهوم

 فهم قاب  صور  به و یكاف ةانداز به دیبا اطالعا  .دارد اشار  نفعان یذ توسط اطالعا  به

 مقاررا   و نیقاوان  از هاا  آن یاجارا  و ما یتصام  اتخاذ گرید طر  از و باشد دسترس در

 در تنهاا  ناه  كاه  اسات  یندایفر تیشفاف (.208 :1397 مرادی و قنبری) كند یرویپ مشخص
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 شاام   را داناش  جادیا و  یتوز و یابیدست در فعال مشاركت بلكه اطالعا ، بودن دسترس

 اعمال یپاسخگو شفا  یها سازمان .است ییپاسخگو مستلزم ن،یهمچن ،تیشفاف شود. یم

 (.207 :1397 مرادی و قنبری) هستند خود یها میتصم و گفتار و

 نقش كه سازد یم فراهم كارمندان یبرا را شتریب شاركتم امكان یسازمان تیشفاف وجود

 در و باشاند  تمركزتار م خاود  فیوظاا  بار  نتیجاه  در وكنناد   درک بهتار  را خاود  یسازمان

 باه  كارمنادان  اعتمااد  یسازمان تیشفاف نیهمچن .كنند مشاركتبیشتر  یسازمان یها تیفعاح

 بارای  اطالعاا   دادن قارار  راختیاا  در باا  شفافیت كند. یم شتریب را سازمان ارشد تیریمد

 بررسای  و مشااهد   امكاان  هاا  آن به عموم برای اطالعا  و اقداما  كردن باز و شهروندان

 و پاساخگویی  .(Fox 2007: 663) دشاو  می فساد افشای موجب كه طوری ؛دهد می را دقیق

 ار مدنی  جامع و دوحتی بخش كه هستند دموكراتیک نظار  االجرای الزم های پایه شفافیت

 و ،عملكارد  بار  نظاار   ماؤثر،  استراتژی  توسع روشن، اهدا  پیگیری نتای ، بر تمركز به

 اشاار   عملكرد برابر در مسئول های سازمان و افراد به پاسخگویی كند. می وادار آن گزارش

 پاسااخگویی و ،سیاساای پاسااخگویی اداری، پاساخگویی  ماااحی، پاسااخگویی شاام   و دارد

 از هاا  آن درک و اطالعاا   باه  شاهروندان  دساتیابی  تسهی  شام  شفافیت .است اجتماعی

 و واضاح  استانداردهای از استفاد  با دوحتی بخش شفافیت است. گیری تصمیم سازوكارهای

 ارتشا از بودن منز معنای  به راستی و درستی و اعتماد شود. می شرو  اطالعا  به دستیابی

 یچاارچوب  ماققان نیز اخیراً (.UNDP 2004: 1) است صداقت با متراد  و ساحم شرایط و

 شاراكت  آن مطاابق  كاه  اند كرد  ارایه اقتصادی تعامال   زمین در شفافیت بر مبتنی اشتراكی

 اشاخاص  همچنین و طرفین برای منفی و مثبت پیامدهای شركا بین اعتماد بر مبتنی تجاری

 خاواهی  پاسا   بموجا  ساویی  از شفافیت (.C. Köbis et al. 2021: 36) كند می ایجاد ثاحث

 وظاایف  چنانچاه  شود. می ها سازمان پاسخگویی موجب دیگر سوی از و شهروندان و مردم

 و )نرگسایان  داشات  نخواهد معنا پاسخگویی و خواهی پاس  باشند، غیرشفا  ها فعاحیت و

 ایجااد  و كاارآ  دوحتای  اساتقرار  برای ابزار مؤثرترین منزح  به شفافیت (.223 :1398 جماحی

 هاای  تصامیم  اتخااذ  امكان و است ضروری جوام   توسع و رشد با هد  ایدارپ ای جامعه
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 و كناد  مای  فراهم را مناب  مصر  و تخصیص چگونگی بارةدر بیشتر پاسخگویی و آگاهانه

 (.75 :1387 خیراحلهی و یگانه )حساس دهد می كاهش را فساد رشد

 باه  ساازمان  كارمنادان  نیبا  مناسب ارتباطا  جادیا سازمان در تیشفاف یایمزادیگر  از

 ماازاد  یهاا  تاالش  كااهش  قیا طر از یاثربخش شیافزا و ها آن نیب یهمكار شیافزا منظور

 باار  به مثبتی نتای  و پیامدها سازمانی شفافیت (.209 :1397 مرادی و قنبری)است  كاركنان

 افازایش . 3 ؛ساازمان  مادیریت  باه  اعتمااد . 2 ؛كارمندان بیشتر مشاركت. 1 :، شام آورد یم

 فراهاانی  و )سایدنقوی  كارمنادان  شاغلی  رضاایت  افازایش . 5 ؛عملكرد بهبود. 4 ؛خالقیت

 فراهم كارمندان یبرا را شتریب مشاركت امكان یسازمان تیشفاف وجود نیبنابرا (.81 :1392

 تمركزتار م خاود  فیوظاا  بار  آن تبا   به وكنند  درک بهتر را خود یسازمان نقش تا سازد یم

 یسازمان تیشفاف ،نیهمچن باشند. داشته یشتریب مشاركت یازمانس یها تیفعاح در و شوند

 تیقابل یزمان شفا  یها سازمان كند. یم شتریب را سازمان ارشد تیریمد به كارمندان اعتماد

 وعاد   خاود  نفعاان  یذ باه  كه باشند ییها نقش و تیمأمور یجوابگو كه دارند ییگو پاس 

 و اعتماد شیافزا باعث و رندیگ كار به بهتر را ودخ دسترس در مناب  قیطر نیا از و اند داد 

 نظار  از همچناین  (.207 :1397 مارادی  و قنباری ) شوند یسازمان سكو  كاهش تینها در

 و دهاد  مای  افازایش  را دوحات  به عمومی اعتماد پاسخگویی آن دنبال به و شفافیت ماققان

 اسات  دوحات ة ادار درمناساب   های روش كارگیری هب برای خوبی تضمین سازمانی شفافیت

(Suwanda & Suryana 2021: 1064.) 

 اطالعااتی،  شافافیت  كارد: مشاخص   را آن ابعااد  شافافیت  نو  سه شناسایی با 1باحكین

 متمایزناد.  تالیا   نظار  از و دیگار  یاک  مكم  كه ؛پاسخگویی شفافیت ،مشاركتی شفافیت

 شناساایی  در داران ساهام  مشاركت است. مفید و توجه قاب و  حقایق با موافق كه اطالعاتی

 كه هایی سیاست و سازمان های فعاحیت از طرفانه بی های گزارش  یهت در نیاز مورد اطالعا 

 و 2برگارن  (.155 :1395 زاچكاانی  عظیمای  و )درویاش  دارد مای  نگاه  پاسخگو را سازمان

                                                                                                                   
1  . Balkin 

2  . Berggren 
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  اساتفاد  با كردنداعالم  و گرفتند نظر در سازمانی شفافیت برای بُعد چهار (2007)برنشتین 

 ساازمانی  شافافیت  باه  توان می سازمان در ابعاد این بودن آشكار و روشنو  وجود میزان از

 بیاانگر  :مأموریات  .2؛ اسات  ساازمان  آل ایاد   و مطلوبة آیند بیانگر انداز: چشم .1 برد: پی

 و ماصاول  نظار  از سازمان فعاحیت طیف ةدهند نشان و سازمان یک های اوحویت و ها ارزش

 .اسات  ماد   بلناد  و مد  كوتا  اهدا  دسته دو دارای سازمانی هر هدا :ا .3؛ است بازار

 تأمین در كوشد می سازمان كه تعریف كرد خاصی های نتیجه را بلندمد  های هد  توان می

اهادا    از مقصود و اند سازمان مسیر ةكنند تعیین ها هد  این .آورد دست به خود مأموریت

 هاا  آن باه  بایاد  بلندمد  های هد  به رسیدن برای نسازما كه است مد  نیز اهدافی كوتا 

 :1392 فراهاانی  و )سایدنقوی  شود می اطالق سازمان كار برآیند به عملكرد: .4 ؛یابد دست

 شناساایی  را عاما   چهاار  ها سازمان در شفافیت گیری انداز  برای نیز (2008) 1راوحینز (.80

 باودن،  مارتبط  از ناد ا عباار   بررسای  ردماو  عناصر اطالعا : بُعد. 1 از: ندا عبار  كه كرد

 عناصر مشاركت: بُعد. 2؛ اطالعا  بودن تأیید مورد بودن، معتبر بودن، كام  داشتن، صات

 سهوحت جزء، به جزء و تفصیلی اطالعا   عرص بازخور، دریافت از ندا عبار  بررسی مورد

 پوشش میزان از ندا  عبار بررسی مورد عناصر پاسخگویی: بُعد. 3؛ اطالعا  به دستیابی در

 كااری:  پنهان و اختفا بُعد. 4؛ سازمانی مسای  و ها جنبه  هم ةدربرگیرند شد  سهیم اطالعا 

 و اطالعاا   داشتن نگا  مخفی برای سازمان تالش میزان از ندا عبار  بررسی مورد عناصر

 (.287 :1396 میانداری و پور )دیهیم سازمان در صداقت میزان

 سازماني شفافیت یاتيلعم و مفهومي تعاريف

 هاا،  شاركت  هاا،  دوحات  كاه  اسات  ای مشخصه احمللی بین سازمان نگا  از سازمانی شفافیت

 و ،ینادها افر هاا،  برناماه  قاوانین،  اطالعاا ،  روشان  و واضاح  افشای در افراد و ،ها سازمان

 مادیران  كاركناان،  دوحتای،  مقاماا   اصا ،  یاک  منزح  به كنند. عم  باز صور  به اقداما 

 به پاسخگویی و مشاركت ارتقای برای دارند وظیفه ها مدیر  هیئت و ،ها سازمان و ها ركتش

                                                                                                                   
1  . Rawlins 
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 دهناد  اجااز   ثاحاث  اشاخاص  باه  و كنند عم  فهم قاب  و بینی پیش قاب  و واضح صور 

 :1398 جمااحی  و )نرگسایان كنناد   درک آسانی به است گرفتن انجام حال در كه را اقداماتی

 گویه، 6 با مشاركت بعد كه است بعد 4 دارای سازمانی شفافیت عملیاتی، تعریف در (.215

 گویاه  5 باا  كااری  پنهاان  بعاد  و ،گویه 3 با ییپاسخگو بعد گویه، 8 با یواقع اطالعا  بعد

 شود. می سنجید 

 اناد   شاد  بررسی پژوهش این در وگرفته  انجام ایران در كه منتخب تاقیقا  ترین مهم

 است. شد  هیارا 1 جدول در

 تحقیقات منتخب انجام گرفته در ایران .1ل جدو

 بیضر عنوان محققان
 روش

 نمونه

منتشر مجله 

 شده
 سال نمونه

 یمیعظ  و شیدرو

 یزاچكان

 بر سازمانی شفافیت تأثیر بررسی

گری  میانجی با اداری فساد كاهش

 موردی:  مطاحع) سازمانی اعتماد

 خرداد پانزد  بیمارستان كاركنان

 ورامین(

0.50 

0.16 

 یتصادف

 یا طبقه
 1395 184 دوحتی مدیریت

و   یكردنای

 همكاران

 ةمفقود  حلق ،سازمانی فرهنگ

 سازمان عملكرد و سازمانی شفافیت

0.538 

0.722 

 یتصادف

 و یا طبقه

 یا خوشه

 مدیریت

 فرهنگ

 سازمانی

115 1393 

و  درخشان

 همكاران

 شفافیت و اصی  رهبری  رابط

 و را  ك  ةادار مطاحعه: )مورد سازمانی

 كرمان( استان شهرسازی

0.558 
 یتصادف

 ساد 

 مدیریت

 فرهنگ

 ازمانیس

118 1396 

 و سیدنقوی

 فراهانی

 ارتقای و مناسب استراتژی ایجاد

 رهبری طریق از سازمانی شفافیت

 نوآور

0.78 

0.31 

 یتصادف

 یا طبقه

 مطاحعا 

 مدیریت
198 1392 

 و پور میهید

 یانداریم

 در سازمانی شفافیت نقش بررسی

 مطاحعه: )مورد اجتماعی  سرمای  توسع

 مازندران( غرب های شهرداری

0.853 
 یتصادف

 ساد 

 مدیریت

  رمایس

 اجتماعی

230 1396 

 و همكاران یمعدن

 بر عمومی پاسخگویی تأثیر تالی 

 و اداری سالمت ارتقای مشی خط

 دوحتی بخش در سازمانی شفافیت

0.761 
 یتصادف

 ساد 

 گذاری مشی خط

 در عمومی

 مدیریت

134 1397 
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 تحقیقات منتخب انجام گرفته در ایران .1ل جدوادامۀ 

 بیضر عنوان محققان
 روش

 نمونه

منتشر مجله 

 شده
 سال نمونه

 و همكاران كاشف

 ارتباط در سازمانی شفافیت مدل  ارای

 اعتماد استقرار جهت توانمندسازی با

 موردی:  مطاحع) مدیران سازمانی

 مازندران( استان اسالمی آزاد دانشگا 

0.991 

0.323 

 یدفتصا

 یا خوشه

 در پژوهش

 های نظام

 آموزشی

254 1397 

 شیرازیان

 از شد  درک شفافیت تأثیر بررسی

 شهر  و برند  تجرب عملكرد،

 مشتریان خشنودی بر سازمانی

0.543 
 در

 دسترس
 1396 384 برند مدیریت

 فرهیخته و حكاک
 سالمت بر سازمانی شفافیت تأثیر

 معنویت( :میانجی )متغیر سازمانی

0.833 

0.824 

 یتصادف

 ساد 

 مدیریت توسعه

 و انسانی مناب 

 پشتیبانی

163 1396 

و  آبادی فیض

 عالیی

 اداری فساد بر سازمانی شفافیت أثیرت

 در سازمانی اعتماد متقاب  ا تأثیر با

 تهران شهرداری درمانی مراكز

0.50 

0.16 

 یتصادف

 یا طبقه

 مدیریت

 و بهداشت

 درمان

280 1397 

 یلیخل و یشجاع

 و آفرین تاول رهبری رابط  بررسی

 تأكید با سازمانی شهروندی رفتارهای

 و عمومی خدما  انگیزة نقش بر

 اهدا  شفافیت

0.35 

0.33 

 یتصادف

 ساد 

 تیریمد

 فرهنگ

 یسازمان

250 1396 

و  پور دیهیم

 همكاران

 مدیریت بر سازمانی یتشفاف تأثیر

 سرمای میانجیگری  با سازمانی ترومای

 اجتماعی

0.78 

0.84 

 یتصادف

 ساد 

 مدیریت

  سرمای

 اجتماعی

191 1397 

 كماحیو  تیرگر

 و معنوی سالمت بین  رابط بررسی

 اخالقی رفتارهای در سازمانی شفافیت

 رفسنجان شهرداری كاركنان

0.388 
 یتصادف

 ساد 

 مدیریت

 پیشرفت
248 1395 

و  پورعز 

 همكاران

 حقوق از شهروندان یآگاه رابط 

 تیشفاف و ییپاسخگو با یشهروند

 ها سازمان

0.29 
 یتصادف

 ساد 
 1388 381 یاجتماع رفا 

و  اعتباریان

 همكاران

 كاهش با عملكرد حسابرسی  رابط

 شفافیت، افزایش طریق از اداری فساد

 و اعتماد ارتقای و ،پاسخگویی بهبود

 درستی

0.206 
 یتصادف

 ساد 

 دانش

 حسابرسی
269 1393 
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 تحقیقات منتخب انجام گرفته در ایران .1ل جدوادامۀ 

 بیضر عنوان محققان
 روش

 نمونه

منتشر مجله 

 شده
 سال نمونه

 یمرادو  یقنبر
 با یسازمان تیشفاف  رابط  یتال 

 كاركنان یسازمان سكو 
 

0.531- 
 یتصادف

 یا طبقه

 بر تیریمد

 آموزش

 ها سازمان

226 1397 

 و همكاران قربانی

 تعهد و نقش شفافیت میان  رابط

 بانک شعب گرو  نمسئوال شغلی

 تهران كشاورزی

0.309 
 یتصادف

 ساد 
 1391 227 دوحتی مدیریت

 و همكاران رستگار

 شفافیت روابط یعلّ مدل  ارای 

 كیدأت با سازمانی وفاداری و سازمانی

 سازمانی اعتماد ای واسطه نقش بر

 زاهدان پزشكی علوم دانشگا  كاركنان

0.22 
 یتصادف

 ساد 

 های پژوهش

 و رهبری

 مدیریت

 آموزشی

189 1396 

 0.525 شغلی سازگاری با شفافیت  رابط همكاران و حاجیان
 یتصادف

 یا طبقه

 علوم تاقیقا 

 رفتاری
243 1391 

 پناهی

 بر سازمانی شفافیت نقش ارزیابی

 میانجیگری با سازمانی تعارضا 

 )مورد اثربخش سازمانی ارتباطا 

 ای منطقه آب سازمان مطاحعه:

 (شرقی آذربایجان

0.47 

0.97 

 یتصادف

 ساد 

 مدیریت

 های سازمان

 دوحتی

181 1398 

 شناسي روش

 یكم ا  تاقیاق  های روش از یكی فراتالی  روش شد. انجام فراتالی  روش به پژوهش این

 تاقیقاا   تالیا   و گاردآوری و  انتخااب  بارای  منظم آماری های روش ازدر آن  كه است

 گیرد. می انجام موضو  یک روی مختلف تاقیقا  های یافته تلخیص وشود  می استفاد 

 از یكای  خااص  موضاو   کی در یعلم انتشارا  حد از شیب یپراكندگ و متعدد تاقیقا 

 ابعااد  باه  پارداختن  شااید  و ماواجهیم  آن با علمی مراكز در امروز  كه است مهمی های چاحش

 و وضا م نیا ا باشاد.  یپراكندگ این دالی  از مختلف یمنظرها از یپژوهش  مسئل کی گوناگون

 كه درحاحی ؛است یپژوهش اطالعا  انبو  انیم از یكاربرد و ینیع دانش افتنی یدشوار موجب

 شود. حاص  ها پژوهش از یكاربرد و مفیدو  نییع دانش كه است این یعلم پژوهش از هد 
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 ممكان  پاژوهش  از یبرخا  همچناین  .دشو می مشاهد  یعلم یها حوز  هم  در شد یاد معض 

 شاد   انجام های پژوهش از یاریبس .باشندن معتبر جهاتی از یحت و باشند یعلم اعتبار فاقد است

 ماواردی  در حتای  و وجود ندارد ها آن تكرار و یریپذ میتعم تیقابل كه اند شد  گزارش طوری

 ساردرگم  را خوانناد   كاه  اناد  كرد  بیان ساختار بدون را خود یها افتهی و ها روش پژوهشگران

 کیا  درباارة  اریبسا  یهاا  پاژوهش  و ها افتهی در تناقض یحت و فاو ت وجود بنابراین سازد. می

 از هام  ساازمانی  شافافیت  موضاو   مؤثرناد.  شاد  یاد چااحش  در كاه  است دالیلی از موضو 

 در نتاای   یپراكنادگ  و شاد   بررسای  متفااو   رویكردهاای  و هاا  نگا  با كه است موضوعاتی

 بسایار خاوب   هاای  روش از یكی  فراتالی روش است. مشهود آنة دربار شد  انجام تاقیقا 

 ةشاد  یزیا ر برناماه  و روشان  یبناد  جما   و ،یابیارزش ص،یتلخ ک،یستماتیس مرور با كه است

 همكااران  و یهل)نصاراح  اسات  شاد  یاد پراكنادگی  بردن بین از دنبال به یپژوهش یها گزارش

 نتاای   بتاوان  تا شد انتخاب فراتالی  روش نتای ، این تلفیق برای وزمینه  این در (.295 :1392

 .ردك استخراج را ها آن یاصل امیپ و یسازمانده را شد  انجام تاقیقا 

 مطارح  پژوهشای  ساؤال  اول مرحلا   در شود. می طی منظمی یندافر فراتالی  مطاحعا در 

 .شود می تعیین ها داد  كدگذاری روش و گیرد می انجام مرتبط مطاحعا  شناسایی سپس. شود می

 باه  هاا  داد  آن دنباال  باه  شود و می انجام اوحیه كدگذاری و آوری جم  مطاحعا  بعد مرحل  در

 انجام ها داد  روی تكمیلی و اصلی های تالی  سپس شود. می مااسبه اثر اندازة و وارد افزار نرم

 فراتالیا   روش باا  كه ،پژوهش این (.31 :1396 زاد  )قربانیشود  می تدوین تاقیق گزارش و

 قارار  یكم ا  های پژوهش حوزة در و است نیادیبن تاقیقا  انوا  از هد  نظر از گرفت، انجام

 پژوهش این در شد. استفاد  ها داد  گردآوری برای ای كتابخانه روش از تاقیق این در .گیرد می

 كاه  ؛باود  ساازمانی  شافافیت  بار  ماؤثر  متغیرهای و عوام  دربارة شد  انجام تاقیقا  بر تمركز

 در ایاران  در 1398 ساال  تاا  كاه  شادند  انتخااب  موضاو   این ةدربار پژوهشیا  علمی مقاال 

 تار  شافا   و تار  دقیاق  طور به  یادشد  جامع .بودند شد  چاپ معتبر پژوهشی ا علمی مجال 

 هاای  پایگاا   در موجاود  و ایاران  در پژوهشی ا علمی مجال  در شد  چاپ مقاال هم   شام 

 اطالعاا   بانک نظام پایگا  ،(noormags) نور تخصصی مجال  پایگا  ،(SID) دانشگاهی جهاد
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 كاه بودناد   (irandoc) ایاران  علمای  مادارک  و اسناد مركز پایگا  و ،(magiran) كشور نشریا 

 بررسای  حاضار  پژوهش در هستند. ایرانی مقاال  دربارة شد   شناخته و معتبر علمی های پایگا 

 و مطاحعاه  كارد  شتاال  ماقاق  و نگرفات  صور  گیری نمونه و شد انجام آماری  جامع كام 

 آمااری،  روش نظیار  هاایی  ویژگیزمینه  این در .صور  گیرد جامعهك   از اطالعا  گردآوری

 سطح و ،ها داد  نتای  ،نظری چارچوب ها، فرضیه نمونه، حجم گیری، نمونه روش آماری،  جامع

 شناساایی  تاقیق موضو  دربارة اوحیه  مقاح 64 تعداد مجمو  در و ارزیابی ها پژوهش داریامعن

 21 تعاداد  نهایات  در تاقیاق  موضاو   با مقاال  تناسب و تطابقو  ها ویژگی بررسی با كه شد

 اطالعاا   تالی  برای شد. انتخاب تاقیق موضو  فراتالی  برای مناسب و منطبق كامالً  مقاح

و  همبساتگی  ضاریب  مثا   ،الزم هاای  داد  اساتخراج  از پس ،یادشد  تاقیقا  از آمد  دست هب

 فراتالیا   جاام   افازار  نارم  فراتالیا   مااسبا  برای، نمونه حجم و متغیرها بین  بطرا جهت

(CMA)  باه  افازار  نارم  توساط  پیشین مطاحعا  از آمد  دست هب های داد  كه طوری ؛شد استفاد 

 ارایه 2 جدول در كه شد استفاد  كوهن معیارهای از اثرة انداز ریتعب برای .شدند تبدی  اثر اندازة

 .است شد 

 اثر اندازۀ حدود .2 جدول

 اثر اندازۀ پایین حد اثر اندازۀ باالی حد جهینت

 1/0 3/0 كوچک

 3/0 5/0 متوسط

 5/0 8/0 بزرگ

 پژوهش های يافته و ها داده وتحلیل تجزيه

 كاررفتاه  باه  هاای  روش تاقیق موضو  در كهبود  آن بیانگر برگزید  تاقیقاتی متون بررسی

 انجام یشیمایپ ای همبستگی توصیفی روش به تاقیقا  اغلب و تچندانی نیس تنو  دارای

 باپژوهش  4 تعداد و همبستگی توصیفی روش باپژوهش  17 تعداد ها آن نیب از كه اند شد 

 تصاادفی  هاای  گیری نمونه انوا  از شد  انتخاب تاقیقا در  .بود شد  انجام یشیمایپ روش

 كه شد  بود استفاد  دسترس در گیری نمونه و ،ای سهمیه ای، خوشه ای، طبقه تصادفی ساد ،
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 گیاری  نموناه  روش از ماورد  12 ترتیاب  باه ماققاان   تاقیقا  این به مربوط مطاحعا در 

 گیاری  نموناه  روش از مورد 2 ای، طبقه تصادفی گیری نمونه روش از مورد 6 ساد ، تصادفی

  نمونا  تعاداد  ناد. بود كارد   اساتفاد   دساترس  در گیاری  نموناه  از نیز مورد 1 و ،ای خوشه

 .اند شد  خالصه 3 جدول در كه بود نفر 4669 منتخب تاقیقا  در شد  بررسی

 یانتخاب مطالعات یكل مشخصات .3 جدول

 

 اینكاه  باه  توجاه  باا  كاه  شاد  شناساایی  متغیر 34 تعداد پیشین مطاحعا  از كلی طور به

 در و مساتق   متغیار  عناوان  باه  مطاحعا  برخی در یا بودند یتكرار متغیرها این از تعدادی

 بار  رماؤث  متغیرهای تعداد ،مجمو  در بودند، رفته كار به وابسته متغیر عنوان به دیگر برخی

 18 در سازمانی شفافیت از پذیرتأثیر متغیرهایتعداد  و مستق  متغیر 7 در سازمانی شفافیت

 .آماد  اسات   كاما   طاور  به 5 و 4 های جدول در نتای  نیا كه شدند خالصه وابسته متغیر

 اثار  شاد   كاه  ،را ساازمانی  شفافیت بر گذارتأثیر متغیرهای ترین مهم توان می ترتیب بدین

 رهبری ،عمومی پاسخگویی ،مناسب استراتژی كرد: بیان شرحدین ب ،دارند الییبا یا متوسط

های جدول  مطابق نتای  و داد  .نوآور رهبری ن،یآفر تاول رهبری ،اجتماعی سرمای  ،اصی 

 است.  استراتژی مناسبمربوط به  باالترین اندازة اثرگذاری 4

 یاا  متوساط  اثار  شد  كه ،سازمانی شفافیت از پذیرتأثیر متغیرهای ترین مهم دیگر طر  از

 ساالمت  سازمانی، معنویت ،سازمانی ارتباطا  توانمندسازی، از: ندا عبار  ،دارند همرا  باالیی

 ساكو   ،ساازمان  عملكارد  ،ساازمانی  فرهناگ  تروماای،  مدیریت ،اجتماعی  سرمای ،سازمانی

 ،اداری فسااد  ،ساازمانی  تعارضاا   شاغلی،  ساازگاری  ،مشاتریان  خشانودی  كاركنان، یسازمان

 تعداد گیری نمونه روش
 فیط باالی حد

 نمونه

 فیط پایین حد

 نمونه
 نمونه تعدادكل

 12 ساد  تصادفی

 4669 نفر 115 نفر 383
 6 ای طبقه

 2 ای خوشه

 1 دسترس در
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 اعتماد ،سازمانی وفاداری شغلی، تعهد سازمانی، شهروندی رفتارهای كاركنان، اخالقی رفتارهای

 است. شد  ارایه 5 جدول درمتغیرهای یادشد   ازیک  هر اثر اندازة و فراوانی .مانیساز

 وابسته( ریمتغ عنوان به سازمانی شفافیت) رهایمتغ اثر اندازۀ شدت و یفراوان .4 جدول

 اثرۀ انداز یفراوان وابسته ریمتغ مستقل ریمتغ
 0.558 1 سازمانی شفافیت اصی  رهبری
 0.780 1 سازمانی شفافیت مناسب استراتژی
 0.310 1 سازمانی شفافیت نوآور رهبری
 0.761 1 سازمانی شفافیت عمومی پاسخگویی

 0.350 1 یسازمان شفافیت نیآفر تاول رهبری
 0.290 1 سازمانی شفافیت یشهروند حقوق از شهروندان یآگاه

 0.534 1 سازمانی شفافیت اجتماعی سرمای 

 مستقل( ریمتغ عنوان به سازمانی شفافیت) رهایمتغ اثر اندازۀ شدت و یفراوان .5 جدول

 اثر اندازه یفراوان وابسته ریمتغ مستقل ریمتغ
 0.401 3 اداری فساد سازمانی شفافیت
 0.219 3 سازمانی داعتما سازمانی شفافیت
 0.538 1 سازمان عملكرد سازمانی شفافیت
 0.722 1 سازمانی فرهنگ سازمانی شفافیت
 0.847 2 اجتماعی  سرمای سازمانی شفافیت
 0.991 1 توانمندسازی سازمانی شفافیت
 0.543 1 مشتریان خشنودی سازمانی شفافیت
 0.833 1 سازمانی سالمت سازمانی شفافیت
 0.824 1 سازمانی معنویت زمانیسا شفافیت
 0.33 1 سازمانی شهروندی رفتارهای سازمانی شفافیت
 0.78 1 تروما مدیریت سازمانی شفافیت
 0.388 1 كاركنان اخالقی رفتارهای سازمانی شفافیت
 0.531 1 كاركنان یسازمان سكو  سازمانی شفافیت
 0.309 1 شغلی تعهد سازمانی شفافیت
 0.22 1 سازمانی وفاداری سازمانی شفافیت
 0.525 1 شغلی سازگاری سازمانی شفافیت
 0.47 1 سازمانی تعارضا  سازمانی شفافیت
 0.97 1 سازمانی ارتباطا  سازمانی شفافیت
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 كاه  اسات  انتشار سوگیری وضعیت بررسی فراتالی  مطاحعا  در مهم های بخش از یكی

 خطاهاای  اناوا   و هاا  پاژوهش  برخی شارانت عدم و شد  چاپ های پژوهش انتشار وضعیت از

 نیاز  فراتالیا   نتای  باشد، داشته وجود انتشار سوگیری كه شرایطی در .شود می ناشی شد یاد

 خطاا  و تورش دارای نیز آن از حاص  های گیری نتیجه ترتیب بدین و گیرد می قرار تأثیر تات

 شاد.  اساتفاد   فان  یا قیفی دارنمو از ،انتشار تورش شناسایی برای ،تاقیق این در بود. خواهد

 مطاحعاه  آن نموناه  انادازة  مقابا   در مطاحعه هر از آمد  دست به  مداخل اثر نمودار این با مطابق

 خیلی تورش میزان یا باشد نداشته وجود انتشار تورش كه صورتی در بنابراین .شود می ترسیم

 قیفای،  یاا  فانا   نمودارهاای  منطاق  با مطابق .شود می متقارن نیز نظر مورد نمودار باشد، پایین

 جما   قیاف  بااالی  در وندارناد   انتشاار  ساوگیری  پاایین  اساتاندارد  خطای دارای تاقیقا 

شاوند   می جم  قیف پایین سمت در باال استاندارد خطای دارای تاقیقا  ،برعكس .شوند می

 نتشاار ا ساوگیری  كاه  صاورتی  در همچناین  كناد.  می پیدا افزایش نیزها  آن انتشار سوگیری و

 نتاای   گیارد.  مای  خود به متقارن حاحت اثر اندازة  خالص حول نیز نمودار باشد، نداشته وجود

 در اساتاندارد  یخطاا  و رشیپاذ  مورد سطح حاحت در تاقیق این در انتشار سوگیری بررسی

 بااالی  در مطاحعاا   دهناد  می نشان ها شك  این كه همچنان است. شد  ارایه 2 و 1 یها شك 

 است. تاقیق این در انتشار سوگیری فقدان بیانگر این و اند شد  جم  نمودار

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

5

10

15

20

Pr
ec

is
io

n 
(1

/S
td

 E
rr)

Fisher's Z

Funnel Plot of Precision by Fisher's Z

 
 شده یبررس تحقیقات فانل نمودار .1 شکل
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 قاتیتحق شریف z استاندارد یخطا نمودار .2 شکل

 توئیدی و دوال برازش و اصالح

 آن باا  مطاابق  كه ی ارایه كردندروش توییدی و دوال انتشار، سوگیری تعدی  و ارزیابی برای

 كه هایی ارزش آن دنبال بهو  شوند می حذ  فان  نمودار از نامنطبق مشاهدا  یندیافر طی

 كوچک مطاحعا  تعداد اگر ،بنابراین .شوند می اضافه شد  داد  اختصاص مفقود مطاحعا ه ب

 یان ا گرفات  نتیجاه  تاوان  مای  باشاند،  آن چپ سمت از بیش نمودار راست سمت در واق 

 شناسایی از بعد شد  گم مطاحعا  ،روش این مطابق اند. د ش حذ  چپ سمت از مطاحعا 

 شاد   گام  تاقیاق  0 تعاداد  تاقیاق  این در گیرند. می قرار اثرة انداز  خالص چپ سمت در

 مطاحعاا   باه  شادن  كاما   منظاور  باه   یا فراتال و مطاحعه نیا دهد كه نشان می شد منظور

 بارآورد  اثار،  ثابات  مادل  اسااس  ربا  ،تالی  نتای  مطابق ،این بر عالو  ندارد. ازین یگرید

 باا  .اسات  58602/0 ،54682/0 برابار درصاد   95 اطمیناان   فاصل و 56674/0 برابر ای نقطه

 اطمینان  فاصل و 56674/0 برابر ای نقطه برآورد توییدی و دوال برازش و اصالح از استفاد 

 باا  شاد   مشااهد   ارزش دهاد  مای  نشان كه آمد دسته ب 58602/0 ،54682/0 برابر منتسب

 در ای نقطاه  بارآورد  تصادفی، اثر مدل اساس بر است. برابر ثابت مدل در افتهی  یتعد ارزش

 باا باود.   74015/0 ،36489/0 برابار درصد  95 اطمینان  فاصل و 58279/0 برابر تاقیق این
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 اطمینان  فاصل و 58279/0 برابر ای نقطه برآورد توییدی و دوال برازش و اصالح از استفاد 

 باا  شاد   مشااهد   ارزش دهاد  مای  نشان كه آمد دسته ب 74015/0 ،36489/0 برابر بمنتس

 ارزش دو هار  یبارا  زیا ن Q مقادار  اسات.  برابار  زیا ن یتصاادف  مادل  در افتهی  یتعد ارزش

 زین فان  نمودار كه چنان آمد. دسته ب 64280/1924 برابر افتهی  یتعد ارزش و شد  مشاهد 

 تاقیاق  دهنادة  نشاان  كاه  ای نقطاه  1 شك  نمودار در تكمی  و چینش توسط دهد یم نشان

 نماودار  در پررنگ  نقط کی صور  به منتسب تاقیق هر وجود .ندارد وجود باشد منتسب

 شد. خواهد ظاهر

N کالسیک خطای از ايمن 

 اسات  الزم كاه  كند می مااسبه را شد  گم تاقیقا  تعداد روزنتال خطای از ایمن N آزمون

 مقدار تاقیق این در بیاید. دست به كلی اثر آماری داری امعن عدم تاد شو اضافه ها تالی  به

N خنثی تاقیق 514 تعداد كه است این آن مفهوم وبود  514 برابر روزنتال خطای از ایمن 

 بادین  (.6 )جادول  شود 05/0 از تر بزرگ دامنه دو P مقدار تا شود افزود  مطاحعا  به باید

 دهد رخ ییخطا ها  یتال و مااسبا  یینها  ینتا در تا شود انجام مطاحعه 514 دیبا ترتیب

 پاژوهش  نیا ا از آماد   دست هب  ینتا و اطالعا  یباال صات و دقت از یحاك جهینت نیا و

 است. یتوجه قاب  مقدار خطا از فاصله مطاحعه مورد تعداد نیا كه است

 خطا از ایمن N محاسبات .6 جدول

 89844/43 شد  مشاهد  مطاحعا  برای Z مقدار

 000/0 شد  مشاهد  مطاحعا  برای P مقدار

 05/0 آحفا

 2 )دنباحه( ماند  باقی

Z 95996/1 آحفا برای 

 21 شد  مشاهد  مطاحعا  تعداد

 514 .رساند می آحفا به را P مقدار كه شد  گم مطاحعا  تعداد
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  نتیجه

 .گذارناد تأثیر سازمانی شفافیت بر مختلفی عوام  كه است آن بیانگر شد  انجام قا یتاق نتای 

 تاأثیر  تاات  سازمان در را مهمی متغیرهای و دارد مهمی پیامدهای سازمانی شفافیت نینچهم

ة درباار  1398 ساال  تاا  كه بود مطاحعاتی بررسی و شناسایی تاقیق این از هد . دهد می قرار

 و بررسای  اناد.  شاد   انجاام  ایران در آن پیامدهای و سازمانی شفافیت بر مؤثر عوام  موضو 

 در ؛كارد  تقسایم  دساته  دو در تاوان  می را شد  بررسی متغیرهای داد نشان مطاحعا  بندی جم 

 مساتق   متغیرهای تأثیر و شد  گرفته نظر در وابسته متغیر سازمانی شفافیت مطاحعا  از برخی

 نظار  در مساتق   متغیر سازمانی شفافیت مطاحعا  از دیگر بسیاری در و اند شد  بررسی آن بر

 بررسای  وابساته  متغیار  عناوان  باه  سازمانی مهم متغیرهای از تعدادی بر آن تأثیر و شد  گرفته

 و مرباوط  مطاحعاا   كلای  طور به توان می حاضر پژوهش نتای  اساس بر بنابراین است.  شد 

 ایان  نتای  كرد. بندی تقسیم سازمانی شفافیت پیامدهای و پیشایندها  دست دو در را ها آن نتای 

 جواناب  درباارة  و گساترد   صاور   باه  تاقیاق  موضو   زمین در تاقیقا  داد نشان اقیقت

 ایان  و اناد  گرفتاه  انجاام  سازمانی شفافیت با ها آن ارتباط و سازمانی مهم متغیرهای و مختلف

 موضاو   اهمیات  به توجه با است. شد  بررسی مختلف زوایای از موضو  كه است آن بیانگر

 ساازمانی  مهم پیامدهای و آن بر مؤثر عوام  از ها سازمان آگاهی ضرور  و سازمانی شفافیت

 در گذشاته  های سال در شد  انجام تاقیقا  نتای  تلفیق با هد  و كند می بروز آن دنبال به كه

 صاور   باه  كاه  تاقیقاتی نتای  تجمی  و قبول قاب  بندی جم  به دستیابی جهت و حوز  این

 رویكارد  باا  تاقیق این .گرفت انجام فراتالی  تاقیق این اند، شد  انجام زمینه این در پراكند 

 در و رود باه شامار مای    در ایان زمیناه   نوآوری ،بار اوحین رایب ،موضو  این دربارة فراتالی 

 دارد.نقش  علمی حوزة این در دانش  توسع

 بااحكین،  بُعادی  سه شفافیت های مدل و نظریا  داد نشان تاقیق این در فراتالی  نتای 

 ساازمانی  شافافیت  چهارعااملی  مادل  و ،برنشاتین  و برگارن  چهاربُعدی سازمانی فافیتش

 داشاتند.  پیشاین  تاقیقاا   دررا  اساتفاد   ماورد  بیشاترین  سازمانی شفافیتة دربار راوحینز

 ،اصای   رهباری  ،عماومی  پاساخگویی  ،مناسب استراتژی ،آمد  دست هب نتای  طبق ،همچنین
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 ساازمانی  شفافیت قوی پیشایندهای از نوآور رهبری ن،یآفر تاول رهبری ،اجتماعی سرمای 

 در و بررسای  قبلای  تاقیقا  در كهروند  به شمار می مستقلی متغیرهای ترین مهم و هستند

 ;Harder & Jordan, 2013)پیشااین  تاقیقااا  نتاای   بااا و انااد شاد   تأییااد تاقیااق ایان 

Porumbescu, 2015; Shim & Eom, 2009; Lindstedt & Naurin, 2007;  Ferry & 

Eckersley, 2015; Cristina et al, 2016    ) ایان هم   ضمن در .هستند سو هم زمینه این در 

 تاات  را آن مساتقیم  طور به وگذارند  می سازمانی شفافیت بر مثبتی تأثیر مستق  متغیرهای

 اثر شد با  ،سازمانی شفافیت از پذیرتأثیر متغیرهای ترین مهم ،همچنین دهند. می قرار تأثیر

 ،سازمانی سالمت سازمانی، معنویت ،سازمانی ارتباطا  توانمندسازی، شام  باال، یا متوسط

 یساازمان  ساكو   ،ساازمان  عملكارد  ،ساازمانی  فرهنگ تروما، مدیریت ،اجتماعی  سرمای

 رفتارهاای  ،اداری فسااد  ،سازمانی تعارضا  شغلی، سازگاری ،مشتریان خشنودی كاركنان،

 اعتمااد  ،ساازمانی  وفااداری  شاغلی،  تعهاد  سازمانی، شهروندی رفتارهای ان،كاركن اخالقی

 سكو  ،اداری فساد ،سازمانی تعارضا  متغیرهای بر سازمانی شفافیت كه هستند سازمانی

پیشاین   تاقیقاا   نتای  با و دارد مثبت تأثیر متغیرها سایر بر و منفی تأثیر كاركنان یسازمان

(Porumbescu, 2015; Whipple et al, 2015; Lindstedt & Naurin, 2007; Ferry & 

Eckersley, 2015; Cristina et al, 2016) برای وابسته متغیرهای ترین مهم و دارند سازگاری 

 نیاز  دیگاری  متغیرهاای  خاارجی  تاقیقاا   در احبتاه  شوند. می ماسوب سازمانی شفافیت

 Yusnaini) وظیفه و نقش شفافیت مث  دارند؛ تأثیر سازمانی شفافیت بر كه اند  شد بررسی

et al, 2020)  انسانی مناب  مدیریت كیفیتو (Shakil et al, 2020.) 

 مالحظاا   نظار  از قاا  یتاق از یبرخا  شاد  مشخص پژوهش، نیا های یافته اساس بر

  طا یح از دارند. بناابراین،  یاساس مشكال  یشناس روش و آماری های آزمون و رییگ نمونه

 قاا  یتاق و مطاحعاا   در كاه  یهای یكاست به توجه با شدند. گذاشته اركن منتخب مطاحعا 

 پژوهشاگران  توساط  هدفمناد  و کیساتمات یسو  جام  مطاحعا  است، شد  مشاهد  گذشته

 موضاو   نكاه یا باه  توجاه  باا  ،نیهمچنا  .شود یم هیتوص نهیزم این در قیتاق روش به آشنا

 و شاتر یب دقات  یبارا  قیا تاق نیا ا در ،سات ها سازمان در مهم یموضوع سازمانی شفافیت

 ند.شاد  یبررس ها سازمانة حوز به مادود و مربوط یتخصص مطاحعا  فقط تر قیدق  یتال
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 باه  ساازمانی  شافافیت  موضاو   به مربوط مطاحعا  ریسا و قیتاق نیا  ینتا تیتقو جهت

 مربوط یها نهیزم و ها حوز  ریسا در را یگرید یتخصص مطاحعا  شود یم شنهادیپ ماققان

  یا فراتال قاا  یتاقشاود   یما  شانهاد یپ نیهمچن دهند. انجام سازمانی شفافیت موضو  به

 رد.یا گ انجاام  یاجتمااع  و یاقتصاد ممه یرهایمتغ با سازمانی شفافیت  رابطة دربار یگرید

 دهد. یم نشان را قیتاق نتای   خالص 3 شك 

 
 نتایج تحقیق ۀمدل خالص .3شکل 

 کننده حمايت سازمان

 ساازمانی  شافافیت  یامادها یپ و ندهایشاا یپ  یفراتال» عنوان با پژوهشی طرح از مقاحه این

 است.كرد   حمایتاز آن  نور پیام دانشگا  كه  شد استخراج «ران(یا مطاحعه: )مورد

 

 استراتژی مناسب

 پاسخگویی عمومی

 رهبری اصیل

 سرمایۀ اجتماعی

 فرینآ لتحو رهبری

 رهبری نوآور

 سازمانی شفافیت

 وانمندسازیت

 ارتباطات سازمانی

 سازمانی معنویت

 سالمت سازمانی

 سرمایه اجتماعی

 ترومای مدیریت

 فرهنگ سازمانی

 عملکرد سازمان 

 سازمانی سکوت

 خشنودی مشتریان 

 سازگاری شغلی

 تعارضات سازمانی

 فساد اداری

 اخالقی رفتارهای

 کارکنان

 شهروندی رفتارهای

 سازمانی

 شغلی تعهد

 نیوفاداری سازما

 اعتماد سازمانی
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 منابع
 كااهش  باا  عملكرد حسابرسی  رابط» (.1393روحانی ) علی؛ زاد  عماد مصطفی اكبر؛ اعتباریان،

دانش ، «درستی و اعتماد ارتقای و، پاسخگویی هبودب شفافیت، افزایش طریق از اداری فساد
 .30ا  5 صص ،55 ش ،14 س ،حسابرسی

 شاهروندان  آگاهی  رابط» (.1388) برزكی باغستانی حوریه؛ پور قلی آرین اصغر؛ علی پورعز ،

 ،38 ش ،10 س ،رفاا  اجتمااعی  ، «ها سازمان شفافیت و پاسخگویی با شهروندی حقوق از

 .40ا  7 صص

 ش ار،حساابد ، «شافافیت  و شاركتی  حاكمیت» (.1387) لهیخیراح مامد؛ یایی ه،یگان حساس

 .79-73صص  ،203

 كااهش  بار  ساازمانی  شافافیت تأثیر  بررسی» (.1395) زاچكانی عظیمی فاطمه؛ حسن درویش،

 خرداد پانزد  بیمارستان كاركنان موردی:  )مطاحع سازمانی اعتماد میانجیگری با اداری فساد

 .166ا  153 صص ،1 ش ،8 د ،ریت دوحتی دانشكدة مدیریت دانشگا  تهرانمدی، «ورامین(

  سارمای   توساع  در سازمانی شفافیت نقش بررسی» (.1396) میانداری كمال؛ مهدی پور، دیهیم

 ،4 د ،اجتمااعی   مدیریت سارمای ، «مازندران( غرب های شهرداری مطاحعه: )مورد اجتماعی

 .307ا  283 صص ،2 ش

 شافافیت تأثیر » (.1397جعفری ) عابدی حسن؛ نجاری رضا میانداری؛ كمال ی؛مهد پور، دیهیم

مادیریت سارمای    ، «اجتمااعی   سارمای  میانجیگری با سازمانی ترومای مدیریت بر سازمانی
 .363ا  337 صص ،3 ش ،5 د ،اجتماعی

 فیتشافا  رواباط  علّای  مدل  ارای» (.1396) نژاد ندیم نصر ؛ رمضانی افروز گ  احمد؛ رستگار،

 دانشاگا   كاركناان  ساازمانی  اعتماد ای واسطه نقش بر تأكید با سازمانی وفاداری و سازمانی

 ،های رهبری و مدیریت آموزشی دانشگا  عالماه طباطباایی   پژوهش، «زاهدان پزشكی علوم

 .50ا  29 صص ،11 ش ،3 س

 فافیتشا  ارتقاای  و مناساب  اساتراتژی  ایجااد » (.1392فراهاانی )  فاطماه ؛ میرعلای  سیدنقوی،

 ،72 ش ،23 س ،مطاحعاا  مادیریت )بهباود و تااول(    ، «ناوآور  رهبری طریق از سازمانی

 .97ا  75 صص
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 یساازمان  ساكو   باا  یساازمان  تیشافاف   رابط  یتال. »(1397) یمراد یعل روس؛یس ،یقنبر

 .230ا  205، صص (1) 7 ،ها مدیریت بر آموزش سازمان ،«كاركنان

 شافافیت  ةمفقود  حلق ،سازمانی گفرهن. »(1393) مسعودی زهرا؛ فانی اصغر یعل ؛اسداهلل  یكردنای

 .189ا  173، صص (2)12، مدیریت فرهنگ سازمانی ،«سازمان عملكرد و سازمانی

 در سازمانی شفافیت مدل  ارای» (.1397آذری ) نیاز كیومرث؛ یزدی تقوایی مریم حسنا؛ كاشف،

 آزاد دانشگا  موردی:  )مطاحع مدیران سازمانی اعتماد استقرار جهت توانمندسازی با تباطار

 .130ا  111 صص ،(نامه ویژ ) های آموزشی پژوهش در نظام، «مازندران( استان اسالمی

 عواما   بنادی  اوحویات  و شناسایی» (.1394صفری ) سعید؛ كالهی بهار  مامدوزین؛ كریمیان،

، «اداری( نظاام  كلای  هاای  سیاسات  18 بناد  بار  )نااظر  ایاران  اداری منظاا  شفافیت بر مؤثر

 .105ا  83 صص ،23 ش ،انداز مدیریت دوحتی چشم

 بار  مبتنای  ساازمانی  روابط مفهومی مدل» (.1387) كاظمی حسین؛ مرتضوی سعید مامد؛ حگزیان،

 .221ا  185 صص ،28 ش ،پیام مدیریت، «متناسب كنترحی سازوكارهای و شفافیت و اعتماد

 بار  عمومی پاسخگوییتأثیر  تالی » (.1397) لهیعبداح مامدرضا؛ زرندی سعید جواد؛ معدنی،

 وزار  مطاحعاه:  )مورد دوحتی بخش در سازمانی شفافیت و اداری سالمت ارتقای مشی خط

 ،گذاری عماومی در مادیریت   مشی خط، «ایران( اسالمی جمهوری تجار  و معدن صنعت،

 .41ا  21 صص ،30 ش ،9 س

، «ایران حاكمیتی های سازمان در شفافیت وضعیت» (.1398جماحی ) علی قاسم؛ عباس نرگسیان،

 .244ا  209 صص ،18 ش ،5 س ،(سیاسی علوم و حقوقة دانشكد  مجل) پژوهی دوحت

 باه  یكارد یرو : یفراتال» (.1392) نیدیس سادا  میمر ؛یمختار دریح نوراهلل؛ دیس ،یهلنصراح

 ،دانش و مدیریت اطالعاا  ، «یشناس دانش و اطالعا  علم یها شپژوهی ابیارزش و قیتلف

 .316ا  293صص  (،2)26
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