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Abstract
The aim of this study was to design a participatory governance model in order
to reduce corruption. Accordingly, the present study is practical-fundamental
in terms of purpose, mixed (qualitative-quantitative) in terms of data type,
cross-sectional in terms of data collection time, and a survey research in
terms of data collection method. The statistical population of the present
research in the qualitative section includes 20 experts, specialists and elites
working in both the provincial government and the office of governor. Also
in the quantitative part, the statistical population of this study includes all
experts working in the organizations of the provincial office and office of
governor from which 335 individuals were selected as a sample using cluster
random sampling method. The analysis in the qualitative part was conducted
through the methods of literature review and the interview. In the inferential
and quantitative sections, one-sample t-test and SPSS-v21 software were
used in order to answer the research questions. The results showed that the
model of participatory governance to reduce corruption in Iran includes the

dimensions of the central phenomenon: participatory governance, causal
conditions:

institutional

development

of

participatory

governance,

consequences and results: reduction of corruption, Contextual background
(governing

context):

participatory

culture,

interfering

conditions:

strengthening the administrative system and strategies: reforming the
organizational structure along with 30 components. Finally, the results
showed that the proposed model has a good validity.
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چکیده
پژوهش حا ضر باهدف طراحی مدل حکمرانی م شارکتی در را ستای کاهش ف ساد اداری
صورت گرفت .بر این اساس پژوهش حاضر برحسب هدف ،کاربردی-بنیادی برحسب نوع
داده ،آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشاااافی؛ برحساااب زمار گردآوری داده ،مقطعی و
برحسب روش گرداوری دادهها و یا ماهیت و روش پژوهش ،یک پژوهش پیمای شی است.
جام عه آ ماری پژوهش در بخش کیفی شاااا م  20نفر از خبر گار ،متخصاااصاااین و
کارشااناسااار شاااا در اسااتانداری و فرمانداری اساات .همچنین در بخش کمی ،جامعه
آماری این پژوهش ،شام کلیه کارشنا سار سازمارهای ا ستانداری و فرمانداری هستند
که با اسااتفاده از روش نمونهگیری تصااادفی خوشااهبندیشااده 335 ،نفر بهعنوار نمونه
انتخاب شدند .روش تحلی دادهها در بخش کیفی مرور ادبیات و روش م صاحبه بود .در
بخش اسااتنباطی و کمی برای پاسااب به س ا الهای پژوهش از آزمور تی تک نمونهای و
نرمافزار  SPSS-v21استفاده شد .نتایج حاص از پژوهش نشار داد که الگوی حکمرانی
مشاااارکتی جهت کاهش فسااااد اداری در ایرار شاااام ابعاد پدیده محوری :حکمرانی
مشارکتی ،شرایط علی :توسعه نهادی حکمرانی مشارکتی ،پیامدها و نتایج :کاهش فساد

اداری ،شرایط زمینهای (ب ستر حاکم) :فرهنگ م شارکتی ،شرایط مداخلهگر :تقویت نظام
اداری و راهبردها :ا صالح ساختار سازمانی و  30م لفه ا ست .در نهایت نتایج ن شار داد
مدل ارائه شده از اعتبار مطلوبی برخوردار است.
واژگار کلیدی :فساد اداری ،حکمرانی مشارکتی ،شفافیت ،پاسخگویی
تاریخ دریافت 00/09/18 :تاریخ بازبینی 00/12/17 :تاریخ پذیرش00/12/17 :
فصلنامه راهبرد  ،سال  ،30شماره  ،4پیاپی  ،101اسفند  ،1400صص 865-831

 -1مقدمه و بیان مسئله
سازمارها در طی مراح مختلف چرخه عمر خود در صورتی میتوانند به حیات
خود ادامه دهند و بقای خود را حفظ کنند که از ساااالمت کافی برخوردار باشاااند.
ب سیاری از سازمارها به دلی وجود شرایط نا سالم و عدمت شخیص بهموقع و درمار
ناکافی دچار مشکالت فراوار می شوند ) .(Guidetti G, 2015, p. 3در این میار فساد
اداری ،پدیدهای اساات جهارشاامول که نظام اداری هر کشااور کموبیش به آر دچار
میبا شد و تاریب آر به قدمت پیدایش جوامع ان سانی ا ست .ف ساد اداری ،زمینه رکود
در تمام ابعاد را فراهم میکند و با آساایب زدر به توسااعه ،مانع رشااد رقابت سااالم
میشود .علتها و عوام م ثر بر بروز فساد متعدد و چندبعدی است و میتوار در این
زمینه دالی مختلفی همچور :عوام قانونی ،ق ضایی ،بازر سی و نظارتی ،اقت صادی و
سیاسی را نام برد .فساد ،نیروی یکپارچه و متمرکزی نیست که بتوار آر را با راهحلی
تکبعدی کنترل کرد ،بلکه مستلزم استفاده از راهبردهای کلینگر و چندبعدی است.
راهبرهایی که تمامی ابعاد گفتهشااده را در برگیرد (حسااینی هاشاام زاده و دیگرار
 1393ص .)5 .فساد اداری معض بزرگ در سازمارهای دولتی بسیاری از کشورهای
جهار به شمار میآید .هدف از اجرای یک ا ستراتژی مبارزه با ف ساد ،افزایش روحیه،
اعتماد و احترام بین دولت و مردم اساات .بااینحال ،هنگامی احترام متقاب و فضااای
کاری مثبت وجود دارد که در آر اعتماد ،صداقت و یک دیدگاه م شترک ارزش دارد.
به هنگام اجرا ،این اسااتراتژی اثر بلندمدت بر حاکمیت ،توسااعه و پیشاارفت خواهد
داشاااات و همچنین میتوانااد پی ااماادهااایی برای تغییر اجتماااعی نیز داشاااتااه
باشااد (Sungbeh, Tewroh-Wehtoe, 2017, p. 74).مسااهله فساااد اداری ،یکی از
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ناهنجاریهای اساسی و رایج در دولت تلقی می شود .انحطاط اخالقی ،بیاعتمادی به
نهاد حکومت ،ناکارآمدی دولت (تضااعیف قوانین و مقررات طراحیشااده درراسااتای
کاهش مسهولیتپذیری و پاسخگویی اداری و اجتماعی نهادها و م سسات مختلف) و
هزینههای اقتصااادی این پدیده را بهعنوار تهدید جدی برای توسااعه و گاهی امنیت
ملی و حیات جوامع مبدل نموده اسااات .بنابراین مقابله با فسااااد در عرصاااه اداری
ضرورتی جدی و انکارناپذیر میباشد (پرورام و مردانی  1٤00ص .)63 .یک سازمار
سااالم ضاامن پایداری و بقا در محیط ،در درازمدت به قدر کافی با آر سااازگار شااده،
توا نایی الزم را برای حفظ و ب قای خود و افزایش تع هد در محیط ای جاد کرده و
گسترش میدهد .زمانی سازمار سالم است که کارکنار احساس کنند کاری سودمند
انجام میدهند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست مییابند .آنار بیشتر کاری
شوقانگیز را که خ شنودی درونی فراهم میآورد دو ست دارند و میپذیرند .سالمت
سازمانی سبب ایجاد محیطی دلپذیر برای کار و کوشش ،باال رفتن روحیه سازندگی و
دستیابی به اهداف سازمانی خواهد شد .در سازمار سالم ،مأموریت و اهداف سازمار
برای ه مه افراد روشااان اسااات .حر کت افراد در م حدوده ارزش های سااااز مار،
فرهنگ سازمانی یک سازمار تندر ست ا ست و عملکرد اجتماعی کارکنار بر ا ساس
این ارزشها ارزیابی میشاااود (آثارتمر و مقتدرمنصاااوری  1398ص .)8 .اگر نظام
اداری سااالم نباشااد علیرام نیت خیر ساایاسااتگذارار آنچه در عم تحقق مییابد
ممکن است در تضاد با آر اهداف و سیاستها باشد (منتظری و فردوسی پور 1397
ص.)٤7 .
در این میار ،امروزه در روند اجتماعی به دولت با ویژگی های خاص و جامعهای
که بین اع ضای آر همراهی و همکاری با شد ،نیازمندیم .الگوی حکمرانی م شارکتی و
شاااخصهای آر عرصااه جدیدی در نوع ساایاسااتگذاری ،ماهیت دولت و همچنین
کنش نیروهای اجتماعی خواهد گشاااود که در آر توساااعه بر پایه ساااازماردهی و
مدیریت کیفی و کارآمد دولت و شراکت تمام نیروهای اجتماعی ا ستوار ا ست .بر این
ا ساس امور اجتماعی با جهت م شخص و برمبنای م صالح خ صو صی و عمومی نهادینه
میشااود (امامجمعهزاده  1395ص .)11 .حکمرانی مشااارکتی نمونهای از حکمرانی
اساات که پدیدآورندگار این حکمرانی از سااازمارهای حکومتی ،دولتی یا حوزههای
خصوصی و اجتماعی در یک مسیر معین ،سازنده و روبهجلو همکاری میکنند .برخی
از محققار حکمرانی مشااارکتی را به مکانیزمهای حاکمیت داخلی و خارجی تقساایم
میکنند ).(Fu, 2018, p. 5
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در طول چند سال اخیر برنامههای ضد ف ساد در ایرار عمدتاً بر ا صالح مدیریت
دولتی و مدیر یت امور مالی عمومی متمرکز بودند اما این برنامه ها چندار م ثر واقع
نشاادهاند و به نظر اندیشاامندار و حتی عامه مردم فساااد اداری در ایرار بیشازپیش
افزایش مییابد .شاید بتوار گفت ری شههای فساد اداری فراتر از توار و ظرفیت دولت
و مدیر یت بودند تا جایی که روابط سااااختاری عناصااار کل یدی در جامعه ازجمله
ساماندهی درونی نظام سیا سی رابطه حکومت در شرکتهای خ صو صی و روابط بین
حکومت و جامعه مدنی را نیز در برمیگیرد (آذر و دیگرار  139٤ص .)٤ .به دلی
اهمیت این پدیده در ساااازمارهای دولتی ،هدف اصااالی این تحقیق طراحی الگوی
حکمرانی م شارکتی با رویکرد کاهش ف ساد اداری ا ست .در همین را ستا این پژوهش
به دنبال یافتن پا سب به این س ال ا ست که شاخصهای حکمرانی م شارکتی با توجه
به کاهش فساااد اداری کداماند و الگوی مناسااب حکمرانی مشااارکتی از چه ابعادی
تشکی شده است؟ براین اساس هدف از این پژوهش طراحی مدل حکمرانی مشارکتی
در راستای کاهش فساد اداری است که سواالت پژوهش به شرح زیر مطرح می شود:
 .1شرایط علی حکمرانی مشارکتی در ایرار کدامند؟
 .2شاخص ها ،م لفه ها و ابعاد حکمرانی مشارکتی در ایرار کدامند؟
 .3سازو کارهای (راهبردها) پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در ایرار کدامند؟
 .٤بساااترهای (تساااهی کننده ها) پیاده ساااازی حکمرانی مشاااارکتی در ایرار
کدامند؟
 .5موانع (بازدارنده ها) پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در ایرار کدامند؟
 .6شاخص ها ،م لفه ها و ابعاد فساد اداری در ایرار کدامند؟
 .7وضعیت موجود عوام شناسایی شده در مدل چگونه است؟
 ..8اعتبارسنجی الگوی حکمرانی مشارکتی با رویکرد کاهش فساد اداری در ایرار
از منظر خبرگار چگونه است؟

 -2مبانی نظری
 -2-1فساد اداری
فساااد یک جرم اساات که میتواند توسااعه اجتماعی و اقتصااادی را در همهجا
تضعیف کند .هیچ کشوری در برابر فساد مصور نیست و بر تحصی  ،بهداشت ،عدالت،
دموکرا سی ،رونق و تو سعه در سطح جهانی تأثیر میگذارد ) .(Etiki, 2019, p. 25در
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یک تعریف ساده یکی از اندی شمندار ،ف ساد اداری را عملی یا رفتاری میداند که به
منافع عمومی لطمه میزند .برخی از اندیشااامندار ،فسااااد اداری را برمبنای فرآیند
تصاامیمگیری تعریف کردهاند ،بر این اساااس یک کارمند یا مسااهول دولتی هنگامی
مرتکب ف ساد شده ا ست که در اتخاذ ت صمیمات اداری تحت تأثیر منافع شخ صی یا
روابط و عالئق خانوادگی و دوسااتیهای اجتماعی قرارگرفته باشااد (عابدی جعفری و
دیگرار  1398ص .)51 .ف ساد اداری ،سوءا ستفاده از قدرت و موقعیت دولتی برای
کسااب منافع شااخصاای تعریف میشااود .این تعریف دربردارنده بساایاری از رفتارهای
ایراخالقی از قبی اختالس ،رشوه ،تضاد منافع و جع اسناد است .سازمارها بهطور
فزاینده ای ،مسهول رفتارهای ایرقانونی و ایراخالقی کارمندار خود هستند (Wells,
) .2014, p. 851ف ساد اداری در مفهوم کلی خود به معنای زیر پا گذا شتن ضوابط و
ا ستفاده ایرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخ صی ا ست .برخی صاحبنظرار
معتقدند بع ضی از جنبههای رفتاری ف ساد ن سبی بوده و با نظام ارز شی هر جامعه یا
ساااازمار مرتبط اسااات .بنابراین ،رفتار یا عملکردی که در یک جامعه فسااااد تلقی
میشااود ،ممکن اساات در جامعه دیگر کامالً عادی و طبیعی به نظر برسااد .بهعالوه،
شمول فساد بیشتر متوجه دستگاههای دولتی است). (Kaluza et al, 2018, p. 112
 -2-2حکمرانی مشارکتی
مفهوم حکمرانی ریشاااه در تاریب سااایاسااات دارد .در طول تاریب اندیشااامندار
مختلفی از ابعاد گوناگونی پیرامور پیدایش و تو سعه این مفهوم به برر سی و پژوهش
پرداختند .این مفهوم ری شه پی شا سقراطی دارد و اندی شمندار امروز علم سیا ست در
مغرب و م شرق زمین را به خود م شغول کرده و هریک گزارهای بر گزارههای گذ شته
افزودند و گاهی با به چالش کشیدر مفهوم رایج از حکمرانی ،شک جدیدی به وجود
آوردند یا آن چه رایج بود را تکم ی کردند .بههرحال امروزه مفهوم حکمرانی ادب یات
نظری به نساابت مناساابی را در اندیشااههای علوم ساایاساای و مدیریت دولتی دارد
(االمپور آهنگر و خوا جه نائینی  1395ص .)3 .در حکمرانی مشاااارکتی ،قدرت
تقریباً همیشاااه در م یار شااارکتکنندگار توزیع میشاااود .عدم تقارر قدرت بین
شرکتکنندگار معموالً بهعنوار یک م شک در حکمرانی م شارکتی تلقی می شود.
این امر میتواند مقدمهای جهت بروز فساااد اداری شااود ) .(Qi, 2019, p. 3این نوع
حکمرانی بر مشارکتِ عمیق و دموکراتیک از طریق مشارکت شهروندار تمرکز دارد و
ایده پشاتیبارِ آر این اسات که شاهروندار باید نقش مساتقیمتری را در تصامیمات
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عمومی داشته باشند ،یا حداق با مسائ سیاسی عمیقتر دخی شوند .در عم  ،این
نوع حکمرانی میتواند مکم نقش شهروندار ،بهعنوار رأیدهنده و ناظرِ [کارکردهای
دولت] ،باشد ). (Triumph, 2006
در مطالعهای که باهدف اندازهگیری وضاااعیت حکمرانی در  177کشاااور جهار
تو سط بانک جهانی صورت گرفته ا ست ،شش ویژگی و شاخص ذی برای سنجش
حکمرانی مشاااارکتی به کار گرفتهشاااده اسااات (آرایی و آرایی  1393ص )7 .که
میتواند مالک تمایز این شاایوه حکمرانی با سااایر شاایوهها باشااد .حق اظهارنظر و
پاسااخگویی که در آر بر مشااارکت مردم در امور عمومی و پاساابدهی مسااهوالر به
مردم تأکید میشود.
 ثبات سیاسی و آشوب
 اثربخشاای دولت که میزار کارآمدی و دسااتیابی به هدف دولت در انجام وظایف
محوله تأکید دارد.
 بار مقررات که منظور میزار قرارت ا ضافی و د ست و پاگیر و هزینههای نا شی از
آر میباشد.
 حاکمیت قانور
 فساد و کاهش آر

 -3پیشینه پژوهش
محمدی و دانایی فرد ( )1398در پژوهش خود به ارائه الگوی حکمرانی مشارکتی
توسااعه انرژی تجدیدپذیر ایرار :رویکرد نهادی پرداختند .این پژوهش با اسااتفاده از
روش کیفی موردکاوی و پس از  25مصاااحبه نیمهساااختاریافته با س ایاسااتگذارار،
مدیرار سااازمارها و شاارکتها ،انجمن ها و ساارمایه گذارار به ارائه مدل توسااعه
مشاااارکتی و با رویکرد نهادی در ایرار پرداخته اسااات .بررسااای نشاااار داد الگوی
م شارکت اح صایی ،فرآیندی ا ست که با انگیزه های م شارکت آااز می شود و چرخه
مشاااارکت را با ت عام م ثر به حرکت درمیآورد .این چر خه با ح ت عارضاااات،
اعتماد سازی و ایجاد تعهد میار نقشآفرینار موجب تقویت بی شتر فرآیند م شارکت و
دسااتیابی به نتایج مطلوب میشااود .در این مدل ،نقش دوگانه نهادهای شااناختی،
هنجاری و رساامی بهعنوار عام پیشاارفت و بهطور همزمار ،عام توقف در مساایر
تو سعه ت شریح شده ا ست .دولت ،با و ضع قوانین ت شویقی و ت ضمینی ،انگیزه سرمایه
گذاری در این بخش را ای جاد کرده اسااات؛ ا ما برخی از موانع ن هادی هن جاری و
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شااناختی ،مانند تضاااد منافع ،عدم تعهد دولتمردار و عدم اعتماد بخش خصااوص ای
موجب کاهش سرعت تو سعه شده ا ست .راهکارهای پی شنهادی ،ا ستفاده از ابزارهای
تعهد (کمپینها ،ائتالفات و انجمن ها) ،مشارکت ارگار های دولتی در پرداخت هزینه
و سود اجتماعی ،واقعی سازی قیمت حام های انرژی و ا ستفاده از ترکیب خطم شی
گذاریها در سمت تقا ضا همانند سمت عر ضه ،شنا سایی شدند (محمدی و دانایی
فرد  .)1398شاافیع پور ( )1396در پژوهش ای تحت عنوار نقش«حکمرانی نوین» و
فرهنگ ساااازمانی در کاهش فسااااد اداری دریافت که فسااااد اداری به علت نقش و
تأثیرات منفی که بر کارایی و اثربخشااای نظام مدیریت اداری کشاااورها دارد ،همواره
مورد توجه سااازمارها ،دولتها و نهادهای بینالمللی ،مانند برنامه عمرار مل متحد،
سازمار همکاری و تو سعه اقت صادی ،برنامه شفافیت و پا سب گویی بوده و ه ست .از
آنجا که ف ساد اداری موجب کاهش سرمایهگذاری و بهره وری ،تقلی سطح خدمات
اجت ماعی به ویژه برای افراد فقیر و کم درآ مد ،افزایش هزی نه ز ندگی و قی مت ها،
کاهش رشد اقتصادی و درنهایت افزایش بی شتر فساد میگردد ،پرواضح است چنانچه
با این پدیده شااوم مقابله نشااود ،امیدی به رشااد و توسااعه کشااور و پیشاارفت و رفاه
شاااهروندار نخواهد بود .برای حذف یا کاهش فسااااد اداری در نظام اداری و ساااطح
جامعه ،نیازمند برنامههایی اساسی و همهجانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی
جامعه و ابعاد آر همچور فرهنگساااازمانی ،بعنوار پدیدهای که بهطور مساااتقیم از
فرهنگ جامعه تأثیر می پذیرد ،پیش گیری از بروز فسااااد اداری را تقو یت میکند.
پیامد و نتیجه چنین فرهنگ سازی در جامعه ،میتواند کاهش آثار و نشانه های فساد
در کلیه سطوح جامعه با شد ( شفیع پور  .)1396ویالنوا )2020(1در پژوه شی تحت
عنوار «چرا جامعه مدنی نمیتواند به تنهایی با آر مبارزه کند :نقش محیط جامعه
مدنی ،قوانین شفاف و کیفیت مدیریت عمومی در کاهش فساد سیاسی» دریافت که
در حالی که جامعه مدنی و ساختار آر به طور قاب توجهی تعیین کننده میزار فساد
سیا سی ا ست ،معرفی شفافیت قوانین و قاب پیشبینی بودر اجرا ،سختگیری و بی
طرفی مدیریت دولتی ،و محیط جامعه مدنی در مدل رگرساایور با فساااد ساایاساای
راب طه بیشاااتری داشاااات ( .)Villanueva, 2020جورجوال 2و دیگرار ( ،)2020در
پژوهشاای تحت عنوار سااودهای ساایاساای حاکمیت مشااارکتی دیجیتال در مسااکو
1Villanueva
2Gorgulu
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دریافتند که اساااتفاده بیشاااتر از فناوری های دیجیتال (با شاااکایت از گودال ها
اندازهگیری می شود) منجر به افزایش تعداد آرا و حا شیه پیروزی بی شتر برای رئیس
فعلی میشاااود .آن ها نقش ف ناوری های دیجی تال را بهعنوار ابزاری برای ای جاد
سازوکارهای حاکمیت مشارکتی و انتقال تصویر به مردم از یک دولت شفاف ،پاسخگو
و توانمند ضااروری قلمداد میکنند (Gorgulu et al, 2020).مارچوسااکا ،)2020(3در
پژوهشی تحت عنوار «حکمرانی مشارکتی در اوکراین :مطالعه موردی سیاست مبارزه
با فساد در دوره  » 2018-201٤دریافت که با استفاده از متور حقوقی ،گزارش های
خارجی و مصاحبههای نیمه ساختاری با فعاالر ضد فساد مستقر در کیو ،این مطالعه
ن شار داد یک روند وا ضح ن سبت به افزایش باز بودر روند سیا ستگذاری برای ورود
نهادهای مدنی در اواخر انقالب و هم از طریق اداام و نهادینه ساااازی ناکافی چنین
مکانی زم های مشاااارکتی وجود دارد که درنهایت باعس آسااایب پذیری آنها در برابر
ترجی حات تک تک بازیگرار و تغییرات گساااترده تر در نگرش های سااا یاسااای
میشود(Marchevska, 2020).
از مطالعۀ پیشاااینۀ تجربی پژوهش چنین بر میآید که خأل پژوهشااای در زمینه
حکمرانی مشارکتی در جهت کاهش فساد اداری وجود دارد؛ یکی فقدار پژوهشهای
داخلی و دیگری کمبود چارچوب ها و مدل هایی که به شاااناساااایی ابعاد چندگانه
حکمرانی م شارکتی در جهت کاهش ف ساد اداری بپردازند .حجم و سیع منابع موجود
در ادبیات پژوهش که به ت شریح یکی از بخشهای مدیریت سرمایه ان سانی با رویکرد
کارآفری نانه پرداختهاند ،در قیاس با محدود بودر منابعی که به موضاااوع حکمرانی
مشارکتی در جهت کاهش فساد اداری به شکلی سامارمند و چندبعدی نگری ستهاند،
حکایت از نبود دیدگاهی ک نگر در این حوزه مطالعاتی دارد .در عم نیز ،ازآنجا که
ب سیاری از سازمارها تعریف محدودی از حکمرانی م شارکتی در جهت کاهش ف ساد
اداری دارند ،این امکار وجود دارد که رهبرار کسااب و کارها نه تنها در شااناسااایی
شای ستگی های ا سا سی و بنیادی مربوط شک ست بخورند ،بلکه در درک فر صت های
بهبود برای کمک به ارتقای عملکرد خود و سازمار در مقایسه با رقبا نیز ناموفق عم
نمایند .موضااوعی که کمتر به آر پرداخته شااده در حالیکه اهمیت زیادی داشااته و
برای توسااعه ی تحقیقات آتی حکمرانی مشااارکتی در جهت کاهش فساااد اداری در

3Marchevska
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ایرار ب سیار مهم میبا شد ،ارائه مدلی جامع برای شنا سایی و تبیین عوام اثرگذار،
اثرپذیر و همچنین بسترها ،راهبردها و موانع این مقوله ی مهم است.

 -4روش شناسی
با توجه به اینکه هدف پژوهش حا ضر طراحی الگوی حکمرانی م شارکتی کاهش
ف ساد اداری در ایرار ا ست؛ روش پژوهش برح سب هدف ،بنیادی-کاربردی برح سب
نوع داده ،آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشاااافی؛ برحساااب زمار گردآوری داده،
مقطعی و برحساااب روش گردآوری دادهها و یا ماهیت و روش پژوهش ،پیمایشااای
اسااات .جامعه و نمونه آماری این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی متفاوت اسااات.
جام عه آ ماری بخش کیفی پژوهش شاااا م  20نفر از خبر گار ،متخصاااصاااین و
کار شنا سار شاا در سازمارهای ا ستانداری و فرمانداری و همچنین اع ضای هیهت
علمی دان شگاه ها ست که دارای حداق  10سال و حداکثر  29سال سابقه کار در
سازمار و همچنین از تح صیالت کار شنا سی ار شد و باالتر برخوردار بوده و در پ ست
های مدیریتی م شغول انجام وظیفه می با شند .اطالعات جمعیت شناختی این افراد
به شرح جدول  1است:
جدول  :1آمار جمعیت شناختی مصاحبهشوندگان
متغیر

طبقه
رؤسای
دانشگاه
آزاداسالمی

فراوانی

متغیر

2

طبقه

فراوانی

فوقلیسانس

5

متغیر

تحصیالت

محل
خدمت

خبرگان
استانداری و
فرمانداری ها
اساتید مطلع
در حوزه
موردمطالعه
(در زمینه
حکمرانی
مشارکتی
کاهش فساد
اداری)

13

5

سن

دکتری
تخصصی

15

زن

8

مرد

12

جنسیت

طبقه
پایینتر از
 39سال
 40تا 45
سال
 46تا 50
سال
باالی 50
سال
 11تا 20
سال

سابقه
کار

باالی 21
سال

فراوانی
2
10
4
4
12

8

گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش ،شاااام تمام کارشاااناساااار شااااا در
سااازمانهای اسااتانداری و فرمانداریها به تعداد  2522نفر اساات .با توجه به ماهیت
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متفاوت بخش ها ،با استفاده از جدول کرجسی و مورگار ( )1970و در ابتدا از طریق
نمونهگیری طبقه ای 350 ،نفر بهعنوار آزمودنی انتخاب شد .الزم بهذکر ا ست که به
منظور تعمیم پذیری بیشااتر و جلوگیری از ریزش حجم نمونه  ٤00پرسااشاانامه در
م یار آزمودنی ها توزیع و از این م یار  65پرساااشااانامه به-دل ی ناقص بودر کنار
گذا شته شد و عملیات آماری بر روی  335آزمودنی صورت گرفت .اطالعات جمعیت
شناختی پاسب دهندگار در بخش کمی به شرح جدول  2است:
جدول  :2آمار جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
متغیر
تحصیالت

جنسیت

متغیر

طبقه

فراوانی

کارشناسی

145

کارشناسی ارشد
دکترا
زن

162
28
140

سن

مرد

195

سابقه کار

طبقه
پایینتر از  30سال
 30تا  36سال
 37تا  43سال
 44تا  51سال
باالی  50سال
زیر  10سال
 11تا  20سال
باالی 20

فراوانی
11
34
105
133
52
132
118
85

برای جمعآوری اطالعات از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شد .در بخش
کتابخانه ای از مرور مقاالت ،کتب ،پایار نامه ها و منابع باالدساااتی اساااتفاده شاااد.
همچنین در بخش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد.
برای حصااول اطمینار از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و بهمنظور اطمینار
خاطر از دقیق بودر یافتهها از دیدگاه پژوه شگر ،از نظرات ارز شمند ا ساتید آ شنا با
این حوزه و متخ ص صار دان شگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند ا ستفاده شد.
در این پژوهش ضریب پایایی بین کدگذاریهای انجام شده  79در صد به د ست آمد
که بیانگر قاب قبول بودر آر اسااات .همچنین در بخش کمی ،بهمنظور تعیین روایی
پر س شنامه از روایی ظاهری ،محتوایی و سازه ا ستفاده شد .همچنین در این پژوهش
پایایی از طریق ضااریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاساابه شااد .مقادیر این دو
ضااریب برای همه متغیرهای پژوهش باالی  0/7به دساات آمد که نشاااردهنده پایا
بودر ابزار اندازهگیری بود .همچنین  AVE>0.5ا ست .روایی همگرا مورد تأیید ا ست،
زیرا CR>0.7؛  CR>AVE؛  AVE>0.5و همینطور روایی واگرا نیز مورد تأیید ا ست
زیرا  MSV < AVEو .ASV < AVE
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روش تحلی ا دادههااا در بخش کیفی کاادگااذاری نظری برگرفتااه از روش
نظریهپردازی داده بن یاد اسااات .در بخش کمّی با توجه به سااا ال های پژوهش از
روشهای آمار تو صیفی و ا ستنباطی ا ستفاده شده ا ست .برای تو صیف ویژگیهای
جمعیت شناختی که دادههای آر از پرسشنامه بهدقت آمد از درصد ،فراوانی ،جداول،
اشااکال و نمودار اسااتفاده شااد و همچنین بهمنظور توصاایف متغیرهای پژوهش از
میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشاایدگی بهره گرفته شااد .الزم به ذکر اساات که
عملیات مربوط به آمار تو صیفی با ا ستفاده از نرمافزار  Spss-21انجام شد .در بخش
اسااتنباطی برای بررساای وضااعیت شاااخصهای پژوهش از آزمور تی تک نمونهای با
اسااات فاده از نرمافزار  SPSS-v21نیز بهره گرف ته شاااد .همچنین بررسااای آزمور
کلموگروف اسمیرنوف نشار داد دادهها از توزیع نرمالی پیروی میکنند.

 -5یافته ها
یافته های پژوهش در قالب پاسب به سواالت پژوهش به شرح زیر می باشد.
 .1شرایط علی حکمرانی مشارکتی در ایرار کدامند؟
 .2شاخص ها ،م لفه ها و ابعاد حکمرانی مشارکتی در ایرار کدامند؟
 .3سازو کارهای (راهبردها) پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در ایرار کدامند؟
 .٤بساااترهای (تساااهی کننده ها) پیاده ساااازی حکمرانی مشاااارکتی در ایرار
کدامند؟
 .5موانع (بازدارنده ها) پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در ایرار کدامند؟
 .6شاخص ها ،م لفه ها و ابعاد فساد اداری در ایرار کدامند؟
در ابتدا و در بخش کیفی پژوهش ،با تکیه بر مصااااحبه و مطالعه متور ،ابعاد و
شاخصهای مدل شک گرفتند .این فرایند طی سه مرحله کدگذاری صورت گرفت.
به دلی طوالنی بودر فرایند کدگذاری ،شاخصهای نهایی به شرح جدول  3است:
جدول  :3مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان

8٤3
کدگذاری
انتخابی
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کدگذاری
محوری

کدگذاری باز

منبع

شفاف سازی سازمان برای کلیه شهروندان در مورد
داشتن شرایط برابری در تصمیمگیری ها
مشخص بودن فرآیندهای کاری

مصاحبه و (Noda,
)2017
(حسنی و شمس)1391 ,
و شفیع پور ()1396
شفیع پور ()1396
مصاحبه نودا (،)2017
(Onyango,
)2019

میزان اطالعات با اهمیت در سازمان

مصاحبه

شفاف سازی اهداف ،طرحها ،قراردادهای مالی و بطور
کلی اطالعات و خروجیهای سازمان برای کارکنان

مصاحبه

شفافیت انتظارات سازمان از کارکنان

مصاحبه و (زرندی و
معدنی)1394 ,

اطالع از مباحث فنی و اجرایی بهموقع ،عینی و بطور
شفاف
شفاف سازی سازمان برای کلیه اعضایی که در امر
تصمیمگیری مسؤلیت دارند و همچنین در مورد داشتن
شرایط برابری در تصمیمگیری ها

(میانداری و دیگران,
)1397
فو ()2018

ارائه بیانیه واضحی از نقشها و مسؤلیت های مربوط به
مدیران اجرایی و غیر اجرایی

مصاحبه

تالش و التزام به شفافیت و آشکاری در تصمیمات و
استفاده از منابع

مصاحبه

برگزاری دوره های آموزشی در خصوص فساد
عدم رواج قوم گرایی در سازمان

زرندی و معدنی ()1394
زرندی و معدنی ()1394
و عابدی جعفری
()1391
(براتی و همکاران,
)1399
مصاحبه و (منیعی و
دیگران)1398 ,
میانداری و همکاران
()1397
شفیع پور ()1396
محمدی و دانایی فرد
(( ،)1398صادقی زاده
بافنده و دیگران)1396 ,

مشخص بودن ضوابط پرداخت
نظام سیاسی مبتنی بر شفافیت

شفافیت در
سازمان

فرهنگ
مشارکتی

وجود فرهنگ
ضد فساد

برحذر داشتن کارمندان از فساد
اخالق گرایی

وجود فرهنگ احترام متقابل در سازمان

ارج نهادن به کارکنان و مشتری
تالش در جهت تقویت اخالق خدمترسانی به مردم در
بخش عمومی

کد مصاحبه
شونده
S5-S9

S8-S12S6-S9S14-S1S7
S10-S8S1
S10-S8S1-S3S4
S8-S10S20-S1S19

S10-S6S5-S1S7
S3-S1S5-S14S16

S12-S5S14-S2S11

راهبرد ♦ سال  ♦ 30شماره  ♦ 101زمستار 8٤٤ 1٤00
آزادی و
استقالل

فعالیت های سیاستی برای آزادی بیشتر اطالعات و
افشای عمومی
رعایت حق آزادی مالکیت
حق آزادی بیان به کارکنان در جهت کاهش نابرابری

ویژگی های
تخصصی
پیشگیرانه

بهره مندی کارکنان از حقوق خویش در مشارکت های
سیاسی از قبیل نامزد شدن در انتخابات محلی و رای
دادن
جامع نگر بودن
تخصص داشتن
امانتدار و راز دار بودن
خالق و نوآور بودن
ساده زیستی و پرهیز از تجمالت

عوامل اعتقادی

غافل نبودن از یاد خدا
عدم اطاعت از هوی نفس

تأمین ایمنی و
امنیت

مصاحبه

(الوانی و اسالم پناه,
)1396
مصاحبه و (آقازاده و
دیگران)1397 ,
مصاحبه و الوانی و
اسالم پناه ()1396
مصاحبه و الوانی و
اسالم پناه ()1396
الوانی و اسالم پناه
()1396
مصاحبه
مصاحبه

گرایش به قرآن و سنت

مصاحبه

وضعیت روحی و روانی متناسب با شغل

مصاحبه

وضعیت جسمانی متناسب با شغل
فضای کاری ارگونومیک
توجه به عوامل مؤثر بر سالمت جسمی و روانی کارکنان
مردم داری و
معاشرت
اجتماعی

(قربانی و دیگران,
)1398
مصاحبه و قربانی و
همکاران (،)1398
مارچوسکا ()2020
مصاحبه

حرمت نگه داشتن و خوش بینی به مردم
مشارکت و مشورت مردم در اداره امور
احترام به افکار دیگران
استفاده از نظرات خبرگان و افراد صالح
پاسخگویی به مدیران باالسری

(Donaghy,
)2020
شفیع پور ()1396
آقازاده و همکاران
()1397
آقازاده و همکاران
()1397
سنگه ( ،)2017نودا
()2017
آقازاده و همکاران
()1397
شفیع پور ()1396
مصاحبه آقازاده و
همکاران ()1397

S1-S2S11-S7S15
S5-S4S11-S13
S5-S7S6-S4

S2-S20S9
S20-S9S1-S8
S9-S10S8

S8-S7S11-S18
S7-S3S9-S11S17
S3-S7S19
S6-S5S7-S17

S2-S8

8٤5

راهبرد ♦ سال  ♦ 30شماره  ♦ 101زمستار 1٤00
توضیح کافی به ارباب رجوع
پاسخگویی در
سازمان

حکمرانی
مشارکتی

عدالت

مشارکت

احساس
مالکیت

کیفیت قوانین

پاسخگویی سازمان در قبال ذی نفعان
ارتقاء صحیح افراد به پست های باالتر با سازو کارهای
درست
جا به جایی افراد از یک واحد به واحد دیگر بر اساس
ضوابط
اجرای قوانین در یک فضای بی طرفانه
ارائه خدمات مناسب به شهروندان و نادیده گرفتن منافع
شخصی و دسترسی برابر به نظام قانونی
تقسیم عادالنه درآمد و امکانات
وجود نظام مشورت و مشارکت در سازمان

مصاحبه

افزایش امکانات مادی و تخصصی الزم جهت ارتقاء
مشارکت کارکنان
مشارکت داشتن در مسائل گروهی و سازمانی

مصاحبه
مصاحبه

احساس تعلق به سازمان

مصاحبه

شوق عضویت در سازمان
وفاداری به سازمان
اطمینان کارکنان به سازمان

مصاحبه
مصاحبه
مصاحبه

تفسیرپذیر بودن قوانین
ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ضد فساد

مصاحبه
آقازاده و همکاران
()1397
مصاحبه و آقازاده و
همکاران ()1397
آقازاده و همکاران
()1397
آقازاده و همکاران
()1397
آقازاده و همکاران
()1397
جورجوال و همکاران
()2020
مصاحبه و آرایی و آرایی
()1393
دونگی ()2020

کافی بودن قوانین

تقویت نظام
اداری

اتوماتیک کردن فرایندها
انجام کارها از راه پرتال
استفاده از فناوری روز دنیا

برخورد با فساد

مصاحبه
صادقی زاده بافنده و
همکاران ()1396
مصاحبه و منیعی و
همکاران ()1398
قربانی و همکاران
()1398
مصاحبه

اجرای صحیح قوانین

استفاده از
فناوری
اطالعات

آقازاده و همکاران
()1397
مصاحبه

توانایی فناوری اطالعات در نظارت و کنترل بهتر رفتار
کارکنان
افشای هویت مفسدان

S10-S9S1-S18S11
S13S14-S15

S5-S11S4-S13

S3-S1S5-S14S16
S1-S10S12-S14
S3-S1S5 -S16
S8-S9S2-S1
S7-S17S16
S15-S16
S16-S1
S11-S7S10-S3
S20-S1

S2-S5

S2-S6S8

راهبرد ♦ سال  ♦ 30شماره  ♦ 101زمستار 8٤6 1٤00
برکنار کردن مفسدان از کار
برخورد عادالنه و بدون تبعیض

مصاحبه
مصاحبه و الوانی اسالم
پناه ()1396
مصاحبه و الوانی و
اسالم پناه ()1396

نظارت دقیق بر عملکرد دولت و نهادهای عمومی از
طرف جامعه مدنی
سازماندهی رسمی و نهادسازی در مبارزه با فساد

براتی و همکاران
()1397
براتی و همکاران
()1397
بانک جهانی ()2014
سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی
()2018
مصاحبه

امر به معروف و نهی از منکر
مشارکت مؤثر
جامعه مدنی

نهادها و تشکلهای مردم نهاد
به رسمیت شناختن و زمینه سازی در افزایش نظارت
نهادهای خودجوش برخاسته از آحاد ملت
وجود اراده سیاسی
حمایت های
دولتی

نقش نهادهای حکومت های دموکراتیک ،همچون قوهی
قضاییهی مستقل و رسانهی بیطرف
واگذاری قدرت به مقامات منتخب محلی

براتی و همکاران
()1397
منیعی و همکاران
()1398
آقازاده و همکاران
()1397
مصاحبه

ارتقاء بر اساس شایستگی برخورداری مدیران از تجربه
کافی
انتخاب و انتصاب نیروهایی که بدون هیچ رابطه و تنها از
روی ضابطه در بخشهای مدیریتی کشور قرار میگیرند
توانایی پیشرفت و بودن در پستی که شایسته فرد است
پرداخت حقوق عادالنه
پرداخت حقوق بر اساس توانمندی ها

مصاحبه و شفیعی
()1396
مصاحبه

پارتی بازی برای استخدام
شایسته
ساالری

توسعه
نهادی
حکمرانی
مشارکتی

توجه به
معیشت
کارمندان

استخدام بر اساس ضوابط

وجود نظام تشویق و پاداش
پرداخت حقوق بر اساس نیاز کارکنان
پاداش هایی (مادی و غیر مادی) سازمان در برابر عملکرد
مؤثر کارکنان

آموزش
کارکنان

توانمند سازی سازمان در زمینه بکارگیری عقالیی منابع
انسانی
افزایش توانمندی نظارتی کارکنان بصورت مستقیم و غیر
مستقیم

آرایی و آرایی ()1393
مصاحبه
مصاحبه
مصاحبه و الوانی و
اسالم پناه ()1396
مصاحبه
مصاحبه
مصاحبه
)(Bauhr, 2016
منیعی و همکاران
()1398

S8-S9
S12S20-S9
S7-S1S15-S8S18

S9-S2S3-S7

S9-S20S8
S2-S8S9
S2-S11S8
S18-S19
S1-S8S9-S6
S2-S8
S1-S8
S10-S9S1-S18S11
S12-S8S3

8٤7

راهبرد ♦ سال  ♦ 30شماره  ♦ 101زمستار 1٤00
آموزش های الزم و ظرفیت سازی
حق برخورداری کارکنان از آموزش فراگیر
تعهد

تعهد مأموران دولتی به انتشار اطالعات
تعهد دولت ها جهت ایجاد ترتیبات سازمانی برای همهی
اشخاص

سالمت
ساختاری

کاهش فساد
اداری

احساس تعهد در کارکنان
هماهنگی ساختار سازمان با فلسفه وجودی یا اهداف
سازمان
کاهش هدر رفتن منابع ملی و در نتیجه افزایش اثربخشی
دولت در هدایت امور و سلب اعتماد مردم به دستگاه های
دولتی و غیردولتی
تشکیالت اداری کار آمد
قوانین روشن و شفاف
کاهش ضررهای کیفیتی
مدیران مؤثر و کارآمد
وجود شایسته ساالری
کاهش وجود تبعیض

سالمت
اقتصادی

کارآمدی نظام تشویق ،تنبیه و نظام نظارت و ارزشیابی
رشد و توسعه اقتصادی از طریق هدایت استعدادها و منابع
بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیتهای درست برای
دستیابی به درآمدهای سهل الوصول
افزایش درآمدهای واقعی
رشد سرمایه گذاری

سالمت
سیاسی

مصاحبه و جورجوال و
همکاران ()2020
مصاحبه
مصاحبه و محمدی و
دانایی فرد ()1398
مصاحبه
آرایی و آرایی ()1393
مصاحبه
مصاحبه و شفیع پور
()1396
شفیع پور ()1396
شفیع پور ()1396
مصاحبه و شفیع پور
()1396
شفیع پور ()1396
مصاحبه و شفیع پور
()1396
مصاحبه و شفیع پور
()1396
شفیع پور ()1396
مصاحبه

مصاحبه و الوانی و
اسالم پناه ()1396
مصاحبه

کفایت درآمد برای رفع نیازهای افزایش یافته

(قائمی و گنجی)1390 ,

وجود فضای باز مشارکتی

مصاحبه

توجه به منزلت و مقام افراد
توجه به خواسته و نظارت کارکنان در تصمیمگیری ها
طراحی طرحها متناسب با خواست آحاد شهروندان و در
جهت رفاه
اجرای پروژه های کاری و مشارکت با افراد متخصص

مصاحبه
مصاحبه
مصاحبه
(قلی پور)1384 ,

S1-S6S13
S10-S6S5-S1S7
S12-S8S3
S10-S9S1-S18S11
S11S20-S9
S2-S4S8-S9S10

S8-S14S12
S13-S1S2
S8-S11S17-S13
S1-S11S5-S8S9
S10-S3
S10-S3S18-S2
S9-S2S7
S8-S10S5
S9-S1S10-S1S4
S2-S6S10-S14

راهبرد ♦ سال  ♦ 30شماره  ♦ 101زمستار 8٤8 1٤00

حل تعارضات

اعتماد سازی

اصالح
ساختار
سازمانی

عدم وجود روابط متعارض با سازمان

مصاحبه

حل و فصل سریع اختالفات میان کارکنان در موضوعات
مرتبط با کار

مصاحبه

رفع خصومت های احساسی و شناختی
آزمون و به چالش کشاندن پیشنهادات از طریق مدیران
اجرایی

مصاحبه
مصاحبه

S11-S8S4-S9
S10-S1S5-S6S7
S5-S20
S11-S7S10-S3

شکل دهی نهادها و قوانینی که خواسته های مردم
بوسیله آنها محقق شود

مصاحبه

S8-S3S15S12-S2
S11-S3S14S12-S9
S12-S5S14-S2S11

اعتماد به کارکنان و اختیار تصمیمگیری و فعالیت بر
اساس اطالعات

مصاحبه

طراحی مرجعی برای رسیدگی به اعتراض و شکایات
کارکنان

مصاحبه و سنگه ()2017

فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر
بهبود مستمر فرآیندها
بهبود کیفیت
کاالها و
خدمات

در دسترس بودن و مناسب بودن مکان ارائه خدمات
طراحی درست فرآیندها و محصوالت
خریداری تجهیزات مورد نیاز واحد و کاهش برون سپاری
در سازمان
استفاده از اطالعات بدست آمده در رابطه با کیفیت
خدمات در فرایندهای برنامه ریزی و تصمیمگیری

سالمت نظام
اداری

توانایی سازمان برای تطابق با محیط
توانایی مدیر در تحت تأثیر قرار دادن فرادستان
رفتار دوستانه ،حمایتی ،باز و همکارانه

تناسب
سازوکارهای
نظارتی و
مقابله با فساد

شفیعی (( ،)1396رابینز,
)1385
شفیعی ( ،)1396رابینز
()1385
منیعی و همکاران
()1398
مصاحبه
مصاحبه و اونیانگو
()2019
آرایی و آرایی (،)1393
منیعی و همکاران
()1398
مصاحبه
مصاحبه
مصاحبه

رفتار وظیفه مدار و موقعیت مدار
قاطع و بهموقع بودن برخورد با فساد

مصاحبه
مصاحبه

تناسب برخورد با جرم صورت گرفته
سنگین و بازدارنده بودن مجازات

مصاحبه
مصاحبه

وجود نظام جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان

مصاحبه و الوانی و
اسالم پناه ()1396

S8-S13S11
S6-S8S10S17-S4

S1-S2S8
S20-S9S12
S13S11-S6S7
S8-S9
S20S12-S3
S9-S8
S12S11S10-S6
S1-S9S20-S8

8٤9

راهبرد ♦ سال  ♦ 30شماره  ♦ 101زمستار 1٤00
وجود ساز
وکارهای
نظارتی

وجود نظام کنترل بازرسی کلی و جزئی
نظارت بر شکایات مردم
آگاهی از فرهنگ عمومی نظارت بر عملکرد مدیران

الوانی و اسالم پناه
()1396
الوانی و اسالم پناه
()1396
(تبیانیان و مرادی
حقیقت)1393 ,

با تکیه بر اطالعات بد ست آمده ،مدل پارادایمی پژوهش حا ضر به شک زیر ارائه
میشود.

شرایط مداخله گر:
تقویت نظام اداری

پیامدها و نتایج :
کاهش فساد اداری

راهبردها:
اصالح ساختار سازمانی

شرایط علی:
توسعه نهادی حکمرانی مشارکتی

پدیده محوری:
حکمرانی مشارکتی

شرایط زمینه ای (بستر حاکم) :
فرهنگ مشارکتی

شکل  :1مدل پارادایمی پژوهش

در ابتدای بخش کمی ،با اساااتفاده از شااااخصهای مرکزی ،پراکندگی و نمودار
متغیرهای پژوهش مورد توصیف قرار گرفت که نتایج آر به شرح جدول  ٤است.

راهبرد ♦ سال  ♦ 30شماره  ♦ 101زمستار 850 1٤00
جدول  :4مشخصههای آماری متغیرهای پژوهش
سازه
پدیده محوری:
حکمرانی مشارکتی

شرایط علی:
توسعه نهادی حکمرانی
مشارکتی
پیامدها و نتایج:
کاهش فساد اداری

شرایط زمینهای (بستر
حاکم):
فرهنگ مشارکتی

شرایط مداخلهگر:
تقویت نظام اداری

راهبردها:
اصالح ساختار سازمانی

مؤلفه
پاسخگویی در سازمان
عدالت
مشارکت
احساس مالکیت
شایسته ساالری
توجه به معیشت کارمندان
آموزش کارکنان
تعهد
سالمت ساختاری
سالمت اقتصادی
سالمت سیاسی
شفافیت در سازمان
وجود فرهنگ ضد فساد
اخالق گرایی
آزادی و استقالل
ویژگیهای تخصصی پیشگیرانه
عوامل اعتقادی
تامین ایمنی و امنیت
مردمداری و معاشرت اجتماعی
کیفیت قوانین
استفاده از فناوری اطالعات
برخورد با فساد
مشارکت مؤثر جامعه مدنی
حمایت های دولتی
حل تعارضات
اعتماد سازی
بهبود کیفیت کاالها و خدمات
سالمت نظام اداری
تناسب سازوکارهای نظارتی و مقابله
با فساد
وجود ساز وکارهای نظارتی

میانگین
3,65
3,13
3,66
3,24
3,21
3,08
3,37
3,32
3,23
3,22
3,28
3,33
3,14
3,32
3,46
3,16
2,94
3,22
3,17
3,17
3,21
3,04
3,04
3,09
3,27
3,42
3,41
3,34

انحراف استاندارد
0,83
0,83
0,80
0,83
0,89
0,83
0,82
0,79
0,71
0,79
0,82
0,74
0,81
0,83
0,80
0,78
0,90
0,76
0,86
0,82
0,78
0,84
0,82
0,92
0,89
0,77
0,71
0,74

چولگی
-0,47
0,03
-0,44
-0,03
0,20
0,22
-0,10
-0,10
0,11
-0,04
0,01
-0,09
0,08
-0,14
-0,41
-0,08
0,14
0,09
0,15
0,16
-0,09
0,29
0,13
-0,02
-0,20
-0,28
-0,14
-0,14

کشیدگی
-0,17
-0,13
-0,08
-0,24
-0,47
-0,18
-0,01
0,09
0,24
0,15
0,09
0,36
0,31
0,25
0,48
0,44
0,22
0,27
-0,07
-0,05
0,48
0,12
-0,06
0,01
0,25
0,59
0,49
0,30

3,35

0,75

-0,35

0,43

3,63

0,71

-0,58

0,81

اطالعات جدول باال مشااخصهای آماری (میانگین ،انحراف اسااتاندارد ،چولگی و
کشااایدگی) را برای متغیرهای پژوهش نشاااار میدهد .همچنین ،با توجه به مقادیر
چولگی و کشیدگی که در بازهی معقولی برای حدس بر نرمال بودر دادهها قرار دارند،
میتوار فرض نرمال بودر دادهها را مطرح کرده و پذیرفت.
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 .6وضعیت موجود عوام شناسایی شده در مدل چگونه است؟
جهت بررسی و ضعیت شاخص ها ،از آزمور  tتک نمونه بهره گرفته شد که نتایج
به شرح جدول  ٤است .فرض صفر و پژوهش برای این س ال آورده شده است:
H0: µ = 3
H1: µ ≠ 3
جدول  :4آزمون تی تک نمونهای به منظور بررسی وضعیت موجود
ارزش آزمون = 3
سازه

پدیده
محوری

شرایط علی

پیامدها

بعد
پاسخگویی در
سازمان
عدالت
مشارکت
احساس مالکیت
شایسته ساالری
توجه به معیشت
کارمندان
آموزش کارکنان
تعهد
سالمت
ساختاری
سالمت
اقتصادی
سالمت سیاسی

مقدار تی

Sig.

اختالف
میانگین

فاصله اطمینان  95درصد
حد
حد پایین
باال

14,29

0,000

0,65

0,56

0,74

2,95
15,11
5,25
4,34

0,003
0,000
0,000
0,000

0,13
0,66
0,24
0,21

0,04
0,57
0,15
0,12

0,22
0,74
0,33
0,31

1,85

0,065

0,08

-0,01

0,17

8,31
7,43

0,000
0,000

0,37
0,32

0,29
0,23

0,46
0,40

5,96

0,000

0,23

0,16

0,31

5,02

0,000

0,22

0,13

0,30

6,21

0,000

0,28

0,19

0,37

همار طور که در جدول م شاهده می شود ،سطح معناداری در همه عوام کمتر
(به ایر از توجه به معیشااات کارمندار در شااارایط علی) کمتر از  0 05میباشاااد؛
بنابراین ،فرض صفر با  95در صد اطمینار برای این عوام رد و فرض پژوهش تأیید
میشااود .همچنین ،با توجه به اختالف میانگینها که مقادیری مثبت هسااتند ،چنین
اسااتنباط میشااود که وضااعیت این عوام در حالت مطلوب میباشااد .اما ،سااطح
معناداری در توجه به معیشااات کارمندار در شااارایط علی بیشاااتر از  0 05اسااات؛
بنابراین ،فرض صاافر با  95درصااد اطمینار برای این عام قبول و فرض پژوهش رد
میشود.
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 .8اعتبارسنجی الگوی حکمرانی مشارکتی با رویکرد کاهش فساد اداری در ایرار
از منظر خبرگار چگونه است؟
برای بررساای برازش مدل نهایی ،پرسااشاانامه ساانجش مدل برای تعیین درجه
تناسب مدل بهصورت طیف پنجدرجهای تنظیم و در اختیار  30نفر از متخصصار این
حوزه قرار داده شد .سپس دادههای جمعآوریشده با استفاده آزمور تی تک نمونهای
مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آر در جدول زیر قاب مشاهده است:
جدول  :5نتایج آزمون تی تک نمونهای برای تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادی جهت ارائه مدل نهایی
میانگین مورد انتظار = 3
ردیف
1
2

سواالت
تطبیق
قابلیت فهم

3
4
قابلیت تعمیم
5
6

کنترل

آیا مفاهیم از دادههای بررسی شده تولید شده
است؟
آیا مفاهیم تشخیص داده میشوند و به شکل
کلی نظاممند به هم مرتبط شدهاند؟
آیا مقولهها بهخوبی تدوین شدهاند؟
آیا نظریه چنان تبیین شده که تغییر شرایط
متفاوت را در نظر بگیرد؟
آیا شرایط کالنتری که ممکن است بر پدیده
موردمطالعه اثر گذارد ،تشریح شده است؟
آیا یافتههای نظری با اهمیت به نظر میرسند؟

انحراف
معیار

t

df

Sig.

3,68

1,251

9,45

29

0,000

3,84

1,225

11,90

29

0,000

3,66

1,338

8,62

29

0,000

3,8

1,257

11,05

29

0,000

میانگین

3,7

1,185

10,27

29

0,000

3,64

0,885

12,64

29

0,000

نتایج جدول فوق ن شار میدهد که آماره  tمحا سبه شده برای تمامی متغیرها در
سااطح  0/01معنادار اساات .در نتیجه می توار گفت مدل پژوهش از اعتبار برخوردار
است.

 -6نتیجه گیری
همانگونه که بررسی های صورت گرفته طی فرآیند مصاحبه و بررسی متور نشار
داد تو سعه نهادی حکمرانی م شارکتی عام اثرگذار بر حکمرانی م شارکتی ا ست که
در این پژوهش بهعنوار شاارایط علی معرفی شااده اساات .این بعد شااام  ٤م لفه
شای سته ساالری ،توجه به معی شت کارمندار ،آموزش کارکنار و تعهد است .آقازاده و
همکارار ( ،)1397شفیعی ( )1396و آرایی و آرایی ( ،)1393باهر ( ،)2016منیعی و
همکارار ( )1398و جورجوال و همکارار ( ،)2020در تحقیق خود بر این ابعاد تأکید
کردند.
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بر ا ساس نتایج و برر سی ها ،حکمرانی م شارکتی شام  ٤م لفه پا سخگویی در
سازمار ،عدالت ،مشارکت و احساس مالکیت است .حکمرانی مشارکتی ،واژه ای است
که حاکی از تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت ها میبا شد .حکمرانی تنها در مورد
د ستگاه ها یا بازیگرار نی ست بلکه از آر مهم تر در مورد کیفیت حکمرانی ا ست که
تو سط شاخص ها و ابعادی آر را ت شریح می کند .حکمرانی خوب م شارکتی در واقع
م شارکت یک سار و برابر تمام شهروندار یا کارکنار در فرآیند ت صمیمگیری ا ست.
حکمرانی خوب یعنی شفافیت ،پاسخگویی ،عدالت و ارتقاء تساوی افراد در برابر قانور
که در حکمرانی مشاااارکتی نمود پیدا می کند .لذا حکمرانی مشاااارکتی باعس تأثیر
افکار عمومی بر اخذ تصمیمات میشود.
نتایج همچنین نشاااار داد ابعاد راهبردهای حکمرانی مشاااارکتی شاااام ح
تعار ضات ،اعتماد سازی ،بهبود کیفیت کاالها و خدمات ،سالمت نظام اداری ،تنا سب
سااازوکارهای نظارتی و مقابله با فساااد و وجود ساااز وکارهای نظارتی اساات .ساانگه
( ،)2017شاافیعی ( ،)1396رابینز ( ،)1385منیعی و همکارار ( ،)1398ابوحصایره و
شاااهرور ( ،)2019اون یانگو ( )2019و آرایی و آرایی ( ،)1393الوانی و اساااالم پ ناه
( )1396و مرادی حقیقت و تبیانیار ( )1393بر شااااخصهای موجود در این تحقیق
تأکید کردند.
نتایج نشاار داد تساهی کننده های پیاده ساازی حکمرانی ساازمانی عبارتند از:
شفافیت در سازمار ،وجود فرهنگ ضد فساد ،اخالق گرایی ،آزادی و استقالل ،ویژگی
های تخصااصاای پیشااگیرانه ،عوام اعتقادی ،تأمین ایمنی و امنیت و مردم داری و
معاشاارت اجتماعی .نودا ( ،)2017حساانی و شاامس ( ،)1391شاافیع پور و همکارار
( ،)1396اون یانگو ( ،)2019براتی و هم کارار ( ،)1397زر ندی و م عدنی (،)139٤
میانداری و همکارار ( )1397و فو ( ،)2018شفافیت را از مهم ترین عوام حکمرانی
مشااارکتی معرفی کردند .شاافیع پور و همکارار ( ،)1396زرندی و معدنی (،)139٤
عابدی جعفری ( )1391و براتی و همکارار ( )1397بر نقش فرهنگ تأکید کردند.
منیعی و هم کارار ( ،)1398م یا نداری و هم کارار ( ،)1397شااافیع پور (،)1396
محمدی و دانایی فرد ( ،)1398عمرانیار خرا سانی و همکارار ( ،)1397صادقی زاده
باف نده و هم کارار ( )1396در تحقیق خود بر اخالق گرایی تأک ید کرد ند .قر بانی و
همکارار ( ،)1398مارچوسکا ( )2020و براتی و همکارار ( )1399نیز بر شاخصهای
آزادی و استقالل بهعنوار بسترهای تسهی کننده حکمرانی مشارکتی تأکید کردند.
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بر اساس نتایج ،بازدارنده های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی شام تقویت نظام
اداری ا ست که شام کیفیت قوانین ،ا ستفاده از فناوری اطالعات ،برخورد با ف ساد،
م شارکت م ثر جامعه مدنی و حمایت های دولتی ا ست .آقازاده و همکارار ()1397
و براتی و همکارار ( )1399در تحقیقات خود کیفیت قوانین را عام مهمی در اجرای
حکمرانی مشااارکتی می دانند .دونگی ( ،)2020الوانی اسااالم پناه ( )1396و براتی و
همکارار ( )1399برخورد با فساااد را از عوام مهم تأثیرگذار بر حکمرانی مشااارکتی
می دانند.
یافته های حاصااا از تحقیق حاضااار نشاااار میدهد که جهت ایجاد حکمرانی
مشارکتی با رویکرد کاهش فساد اداری در ایرار ،مدیرار باید از الگوی پیشنهادی این
پژوهش و به ترتیب سطوح مختلف آر عم نمایند .الگوی ارائه شده در این تحقیق
بدین جهت پی شنهاد می شود که در سطح اساتید مطرح دانشگاهی و خبرگار حوزه
مدیریت صااورت گرفته و با توجه به اینکه این افراد در ایجاد حکمرانی مشااارکتی و
کاهش فسااااد اداری نقش بسااازایی دارند ،می توار بر نتایج این تحقیق اعتماد کرد.
همچنین م لفه ها و ابعاد تحقیق عالوه بر نظرات افراد خبره توسط ادبیات تحقیق نیز
پ شتیبانی می شوند که می توار بر صحت و دقت این اطالعات تأکید کرد .همچنین
برازش مدل با تک یه بر اعتبار یابی روایی ،نشاااار دهنده اعتبار باالی ساااازه و روابط
منطقی میار شاخص ها و ابعاد تحقیق است .با تکیه بر توضیحات ،پی شنهاد می شود
مدیرار و د ست -اندرکارار دان شگاهی و سازمانی از الگوی ارائه شده در این تحقیق
اساااتفاده کنند .با توجه به اینکه این تحقیق ابعاد متنوع و جامعی را مدنظر قرار داده
است ،می توار گفت خالءهای موجود در سایر تحقیقات را تا این دوره زمانی پوشش
داده اند.
در راسااتای نتایج بدساات آمده ،پیشاانهادات زیر به مدیرار و دساات اندرکارار
دولتی و سازمانی در جهت ایجاد نظام حکمرانی م شارکتی و کاهش ف ساد اداری ارائه
میشود:
توجه به معیشت کارمندار بهعنوار شاخص توسعه نهادی حکمرانی مشارکتی:
 در نظرگرفتن نیازهای مادی کارکنار ازجمله حقوق دریافتی ماهیانه ،امکانات وتسهیالت رفاهی.
 در نظرگرفتن نیازهای ایرمادی کارکنار ازجمله مورد تشااویق قراردادر آنها بههنگام موفقیت در کار ،ایجاد انگیزه مبنی بر اینکه شااغلی که در سااازمار دارند ،حائز
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اهمیت است ،به کارگیری تمامی استعدادهای (تجارب و تخصّص) آنها در کار و ارزش
قائ شدر سازمار برای آر.
مردمداری و معاشرت اجتماعی بهعنوار شاخص فرهنگ مشارکتی:
 توجه به نوع روابط و مناسااابات شاااغلی کارکنار با ی کدیگر در محیط کار وبرخورد جدی با روابط و مناسبات شغلی نامناسب کارکنار نسبت به یکدیگر.
 تو جه به محیط فیزیکی کارک نار و در نظرگرفتن ا قدا مات الزم به منظور بانشاط ساختن محیط کار در حد توار و امکانات سازمار.
تقویت نظام اداری:
 بازنگری و تدوین مجدد سیستم ارتقای شغلی در سازمارها. احترام به کارکنار بر اسااس لیاقت ،شاایساتگی و کفایت آنار و آفرینندگی درمحیط کار با حمایت های مادی و معنوی آنها.
همچنین به سااایر پژوهشااگرار پیشاانهاد میشااود پژوهش حاضاار با تأکید بر
جنبههای فساد اداری و مالی صورت بگیرد.
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امامجمعهزاده ،سیدجواد .)1395( .الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت
کارآمد در مدیریت توسعه .فصلنامه تخصصی علوم سیاسی .٤0-7 ،)36(12
آثارتمر و مقتدرمن صوری .)1398( .برر سی نقش م لفه های م سهولیت اجتماعی
بر سالمت سازمانی (مطالعه موردی کارکنار شبکه بهدا شت و درمار ارومیه).
مدیریت بهداشت و درمار (نظام سالمت) .20-7 ،)3(10
آذر الهام؛ هادی پیکانی ،مهربار و احمدی ،مینا .)139٤( .بررساای عام م ثر بر
ف ساد ا داری و ارایه راهکار جهت ارتقاء سالمت اداری در ا ستانداری و فرمانداری
استار اصفهار .سومین کنفرانس مدیریت.
آرایی و آرایی .)1393( .تبیین ارتباط رضااایتمندی شااغلی کارکنار و فساااد در
دستگاههای اداری؛ توصیههای سیاستی .دانش ارزیابی .29-5،)2(6
آقازاده ،محمدرضاااا؛ عساااگری ،طیبه؛ شااااهی ،عادله؛ فرهمند ،آمنه.)1397( .
طراحی مدل فرایندی تدوین ا ستراتژی سازمارهای حاکمیتی بر مبنای پارادایم
حکمرانی شبکه ای .فصلنامه مدیریت سازمارهای دولتی .56-25 ،)3(٤
براتی ،هاجر؛ عریضااای ،حم یدرضاااا؛ براتی ،آذر؛ سااارهنگی ،کامرار و رنجبر،
حمیدرضا .)1399( .تأثیر عدالت سازمانی و جو سازمانی بر رفتارهای ضد تولید.
مدیریت فرهنگسازمانی .88 ،)٤(11
پرورام ،رضااا و مردانی ،محمدرضااا .)1٤00( .تأثیر ساایسااتم اطالعات مدیریت
برمقابله با فساد اداری (موردمطالعه :شهرداری منطقه  .)21فصلنامه علمی منابع
و سرمایه انسانی .61-91 )1(1
حسنی ،علی و شمس ،عبدالحمید .)1391( .راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر
اساس ارزشهای اسالمی .اسالم و پژوهشهای مدیریتی .)5(2
حس اینی هاشاام زاده ،حبیب؛ آقاجعفری ،داود و لیلی ،مهدیه .)1393( .بررساای
علتهای قانونی و ق ضایی ف ساد و ارزیابی و ضعیت راهبردهای قانونی ق ضایی برای
مبارزه با فساااد .همایش ملی پلیس و ارتقای سااالمت اداری ،بازرساای ک ناجا،
تهرار.
رابینز ،اسااتیفن .)1385( .مدیریت رفتار سااازمانی .تهرار :موسااسااه مطالعات و
تحقیقات بازرگانی.
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زرندی ،سعید و معدنی ،جواد .)139٤( .طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری
در ایرار .دانش ارزیابی .2٤-5 ،)2٤(7
شفیع پور ،سیده فاطمه .)1396( .نقش"حکمرانی نوین" و فرهنگ سازمانی در
کاهش فساد اداری .دو ماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی .٤3-23 ،)5(2
صااادقی زاده بافنده ،شااهرزاد و صااانع؛ پردیس و میار آبادی ،حجت.)1396( .
حکمرانی مشااااارکتی ساااااز گار در م نابع آب .اولین کنفرانس حکمرانی و
سیاستگذاری عمومی ،تهرار ،دانشگاه صنعتی شریف-پژوهشکده سیاستگذاری
علم ،فناوری و صنعت دان شگاه صنعتی شریف -اندی شکده مطالعات حاکمیت و
سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف.
عابدی جعفری ،ح سن ،طاهرپور ،حبیب اله ،زرندی ،سعید ،آقازاده ده ده ،فتاح.
( .)1398شااناسااایی عوام فردی م ثر بر تمای به فساااد اداری در شااهرداری
تهرار .مطالعات رفتار سازمانی .7٤-٤9 ،)1(8
االپور آهنگر ،خواجااه نااائینی ،علی .)1395( .مروری بر مفهوم حکمرانی
شبکهای :3.گزارش مرکز پژوهش های شورای اسالمی.
قائمی ،محمدحساان و گنجی ،رحیم محمد .)1390( .فساااد اداری و روش های
اصالح آر .مجله دادرسی .89
قربانی ،مهدی؛ عوض پور ،لیال؛ رحیمی ،مجید؛ مو سوی ،هما و ا سماعیلی ،بهناز.
( .)1398ارزیابی ساارمایۀ اجتماعی درورگروهی در راسااتای اسااتقرار حکمرانی
مشااارکتی منابعطبیعی (منطقۀ موردمطالعه :شااهرسااتار ابرکوه ،اسااتار یزد).
تحقیقات مرتع و بیابار ایرار .387-378 ،)2(25
قلی پور ،رحمت اله .)138٤( .تحلی رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری.
فرهنگ مدیریت .127-103 ،)10(3
محمدی ،نعیمه و دانایی فرد ،حسن .)1398( .الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه
انرژی تجدیدپذیر ایرار :رویکرد نهادی .مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
.133-155 ،)30(9
مرادی حقیقت ،رضا و تبیانیار ،حسن .)1393( .نسبت عوام سازمانی مدیریتی
و فساد اداری مالی در سازمارهای دولتی .نشریه دانش ارزیابی .320٤8 ،)8(6
منتظری ،محمد ،فردوسااای پور ،لی لی .)1397( .تاثیر ساااالمت ساااازمانی بر
عملکرد شغلی کارکنار .مطالعات مدیریت بهبود و تحول . .6٤-٤5 ،)9(27
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. سااید موساای، ناصاار و طباطبایی، نادر؛ عباس زاده، رضااا؛ ساالیمانی،منیعی
 طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشااای.)1398(
.36-17 ،)3(6  فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی.ایرار
. حسااان، رضاااا و عابدی جعفری، مهدی؛ نجاری، کمال؛ دیهیم پور،م یانداری
 طراحی مدل افزایش شااا فاف یت ساااازمانی با رویکرد داده بن یاد در.)1397(
.110-95 ،)1(5  فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی.سازمارهای دولتی
 طراحی مدل بازدارنده فساااد.)1396( . مهدی، ساایدمهدی و اسااالم پناه،الوانی
،)3(5  مدیریت منابع در نیروی انتظامی.اداری با اتکاء به آموزه های اساااالمی
.25-50
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