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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
ضر  شارکت یحکمران مدل یطراحباهدف پژوهش حا ستایم ساد ی در را  یادار کاهش ف

برحسب نوع  بنیادی-یبرحسب هدف، کاربردحاضر پژوهش بر این اساس  صورت گرفت.

و  یداده، مقطع یبرحساااب زمار گردآور ؛ی( از نوع اکتشاااافیکم-یفی)ک ختهیداده، آم

. است یشیمایپیک پژوهش و روش پژوهش،  تیماه ای وها داده یبرحسب روش گرداور

عه مار جام م  در بخش کیفی پژوهش یآ و  نیخبرگار، متخصاااصااانفر از  20 شاااا

 هجامع همچنین در بخش کمی،. ی اسااتو فرمانداری کارشااناسااار شاااا  در اسااتاندار

سازمار هیشام  کل ژوهش،پ نیا یآمار سار  ستاندارکارشنا هستند  یو فرماندار یهای ا

 نمونهعنوار نفر به 335شااده، بندیخوشااه یگیری تصااادفبا اسااتفاده از روش نمونه که

شدانت صاحبه بود. در  مرور ادبیاتها در بخش کیفی . روش تحلی  دادهندخاب  و روش م

ای و تک نمونه یپژوهش از آزمور ت یهاپاسااب به ساا ال یبرا یو کم یبخش اسااتنباط

 یحکمران یحاص  از پژوهش نشار داد که الگو جیاستفاده شد. نتا SPSS-v21افزار نرم

 ی: حکمرانیمحور دهیشاااام  ابعاد پد راریدر ا یکاهش فسااااد ادار ی جهتمشاااارکت

: کاهش فساد جیو نتا امدهایپ ،یمشارکت یحکمران ی: توسعه نهادیعل طیشرا ،یمشارکت



 

ستر حاکم(: فرهنگ مشارکت یانهیزم طیشرا ،یادار نظام  تیگر: تقومداخله طیشرا ،ی)ب

ساخت یادار صالح  ست.  30و  یسازمان ارو راهبردها: ا شار داد در نهایت نتم لفه ا ایج ن

 مدل ارائه شده از اعتبار مطلوبی برخوردار است. 

 واژگار کلیدی: فساد اداری، حکمرانی مشارکتی، شفافیت، پاسخگویی

 17/12/00تاریخ پذیرش:   17/12/00تاریخ بازبینی:   18/09/00تاریخ دریافت: 

 865-831، صص 1400، اسفند 101، پیاپی 4، شماره 30فصلنامه راهبرد ، سال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بیان مسئله مقدمه -1
صورت یها در طسازمار  اتیتوانند به حمی یمراح  مختلف چرخه عمر خود در 

برخوردار باشاااند.  یخود را حفظ کنند که از ساااالمت کاف یخود ادامه دهند و بقا

س سازمار یاریب شرا  یها به دلاز  سالم و عدم طیوجود  شخیص بهنا وقع و درمار مت

فساد در این میار . (Guidetti G, 2015, p. 3)شوند دچار مشکالت فراوار می یناکاف

وبیش به آر دچار شاامول که نظام اداری هر کشااور کمای اساات جهاراداری، پدیده

ساد اداری، زمینه رکود می ست. ف سانی ا شد و تاریب آر به قدمت پیدایش جوامع ان با

کند و با آساایب زدر به توسااعه، مانع رشااد رقابت سااالم م میدر تمام ابعاد را فراه

توار در این ها و عوام  م ثر بر بروز فساد متعدد و چندبعدی است و میشود. علتمی

صادی و  سی و نظارتی، اقت ضایی، بازر زمینه دالی  مختلفی همچور: عوام  قانونی، ق

حلی ت که بتوار آر را با راهسیاسی را نام برد. فساد، نیروی یکپارچه و متمرکزی نیس

نگر و چندبعدی است. بعدی کنترل کرد، بلکه مستلزم استفاده از راهبردهای کلیتک

)حسااینی هاشاام زاده و دیگرار  شااده را در برگیرد راهبرهایی که تمامی ابعاد گفته

 یاز کشورها یاریبس یدولت یهامعض  بزرگ در سازمار یفساد ادار(. 5  ص. 1393

ستراتژ کی ی. هدف از اجرادیآیشمار م جهار به ساد، افزا یا  ه،یروح شیمبارزه با ف

 یاحترام متقاب  و فضااا یحال، هنگامدولت و مردم اساات. بااین نیاعتماد و احترام ب

صداقت و  یکار شترک ارزش دارد.  دگاهید کیمثبت وجود دارد که در آر اعتماد،  م

خواهد  شاارفتیتوسااعه و پ ت،یبر حاکم اثر بلندمدت یاسااتراتژ نیبه هنگام اجرا، ا

داشاااتااه  زین یاجتماااع رییتغ یبرا ییاماادهااایااپ تواناادیم نیداشاااات و همچن

از  یکی ،یمسااهله فساااد ادار (Sungbeh, Tewroh-Wehtoe, 2017, p. 74).باشااد
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سناهنجاری سا اعتمادی به بی ،یشود. انحطاط اخالقمی یدولت تلق در جیو را یهای ا

ی شااده درراسااتاو مقررات طراحی نیقوان فیتضااع) دولت یآمدنهاد حکومت، ناکار

و  (نهادها و م سسات مختلف یو اجتماع یادار ییپذیری و پاسخگوکاهش مسهولیت

 تیامن یتوسااعه و گاه یبرا یجد دیتهد عنواررا به دهیپد نیا یادصااهای اقتهزینه

ی عرصاااه ادار مقابله با فسااااد در نیبنابرا. جوامع مبدل نموده اسااات اتیو ح یمل

یک سازمار (. 63  ص. 1٤00)پرورام و مردانی   باشدمی ریو انکارناپذ یجد یضرورت

با آر سااازگار شااده،  یسااالم ضاامن پایداری و بقا در محیط، در درازمدت به قدر کاف

نای جاد کرده و  یتوا هد در محیط ای قای خود و افزایش تع الزم را برای حفظ و ب

ر سالم است که کارکنار احساس کنند کاری سودمند سازما یدهد. زمانگسترش می

یابند. آنار بیشتر کاری دست می یشخص ورشدهند و به احساس رشد و پرانجام می

شنودی درونشوق ست دارند و میفراهم می یانگیز را که خ سالمت آورد دو پذیرند. 

و  یزندگدلپذیر برای کار و کوشش، باال رفتن روحیه سا یسبب ایجاد محیط یسازمان

 مارخواهد شد. در سازمار سالم، مأموریت و اهداف ساز یبه اهداف سازمان یدستیاب

حدوده ارزش کت افراد در م مه افراد روشااان اسااات. حر مار، برای ه های سااااز

ست و عملکرد اجتماعفرهنگ ست ا سازمار تندر ساس  یسازمانی یک  کارکنار بر ا

اگر نظام (. 8  ص. 1398منصاااوری  )آثارتمر و مقتدرشاااود می یها ارزیاباین ارزش

یابد گذارار آنچه در عم  تحقق میرام نیت خیر ساایاسااتاداری سااالم نباشااد علی

  1397)منتظری و فردوسی پور   ها باشدممکن است در تضاد با آر اهداف و سیاست

 .(٤7ص. 

 یاخاص و جامعه یهایژگیبه دولت با و یامروزه در روند اجتماعدر این میار، 

شد یو همکار یآر همراه یاعضا نیب که و  یمشارکت یحکمران ی. الگومیازمندین ،با

 نیدولت و همچن تیماه ،یگذاراسااتیدر نوع ساا یدیآر عرصااه جد یهاشاااخص

دهی و ساااازمار هیخواهد گشاااود که در آر توساااعه بر پا یاجتماع یروهایکنش ن

شراکت تمام ن یفیک تیریمد ست. بر ا یاجتماع یروهایو کارآمد دولت و  ستوار ا  نیا

ساس امور اجتماع  نهینهاد یو عموم یمصالح خصوص یبا جهت مشخص و برمبنا یا

ای از حکمرانی حکمرانی مشااارکتی نمونه .(11  ص. 1395زاده  جمعه)امام شااودیم

های های حکومتی، دولتی یا حوزهاساات که پدیدآورندگار این حکمرانی از سااازمار

کنند. برخی جلو همکاری میمسیر معین، سازنده و روبهخصوصی و اجتماعی در یک 

های حاکمیت داخلی و خارجی تقساایم از محققار حکمرانی مشااارکتی را به مکانیزم

 . (Fu, 2018, p. 5) کنندمی
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سال اخ ساد در ا یهابرنامه ریدر طول چند  صالح مد راریضد ف  تیریعمدتاً بر ا

ها چندار م ثر واقع برنامه نیبودند اما ا متمرکز یعموم یامور مال تیریو مد یدولت

ازپیش بیش راریدر ا یعامه مردم فساااد ادار یو حت شاامنداریاند و به نظر اندنشااده

دولت  تیفراتر از توار و ظرف یفساد ادار یهاشهیبتوار گفت ر دیشا .ابدییم شیافزا

زجمله در جامعه ا یدیعناصااار کل یکه روابط سااااختار ییبودند تا جا تیریو مد

سینظام س یدرون یسامانده  نیو روابط ب یخصوص یهارابطه حکومت در شرکت یا

به دلی   .(٤  ص. 139٤)آذر و دیگرار  گیرد در برمی زیرا ن یحکومت و جامعه مدن

های دولتی، هدف اصااالی این تحقیق طراحی الگوی اهمیت این پدیده در ساااازمار

ساد ادا شارکتی با رویکرد کاهش ف ستا حکمرانی م ست. در همین را پژوهش  نیاری ا

ست کهس ال  نیپاسب به ا افتنیبه دنبال  با توجه  یمشارکت یهای حکمرانشاخص ا

 یاز چه ابعاد یمشااارکت یمناسااب حکمران یالگو و اندماکد یبه کاهش فساااد ادار

 یمشارکت یمدل حکمران یطراحبراین اساس هدف از این پژوهش  شده است؟تشکی 

 است که سواالت پژوهش به شرح زیر مطرح می شود: یهش فساد ادارکا یدر راستا

  کدامند؟ راریدر ا یمشارکت یحکمران یعل طیشرا. 1

  کدامند؟ راریدر ا یمشارکت یلفه ها و ابعاد حکمران شاخص ها، م. 2

  کدامند؟ راریدر ا یمشارکت یحکمران یساز ادهی)راهبردها( پ یسازو کارها. 3

 راریدر ا یمشاااارکت یحکمران یسااااز ادهیکننده ها( پ  ی)تساااه یبساااترها. ٤

  کدامند؟

  کدامند؟ راریدر ا یمشارکت یحکمران یساز ادهیموانع )بازدارنده ها( پ. 5

  کدامند؟ راریدر ا یلفه ها و ابعاد فساد ادار شاخص ها، م. 6

  شده در مدل چگونه است؟ ییموجود عوام  شناسا تیوضع. 7

 راریدر ا یکاهش فساد ادار کردیبا رو یمشارکت یحکمران یالگو یاعتبارسنج. .8

 از منظر خبرگار چگونه است؟

 مبانی نظری -2

 فساد اداری -2-1

جا را در همه یو اقتصاااد یتوسااعه اجتماع تواندیجرم اساات که م کیفساااد 

بهداشت، عدالت،   ،یو بر تحص ستیدر برابر فساد مصور ن یکشور چیکند. ه فیتضع

س سطح جهانرونق  ،یدموکرا . در (Etiki, 2019, p. 25) گذاردیتأثیر م یو توسعه در 
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ساد ادار شمندار،یاز اند یکیساده  فیتعر کی داند که به می یرفتار ای یرا عمل یف

 ندآیفر یرا برمبنا یفسااااد ادار شااامندار،یاز اند یزند. برخلطمه می یمنافع عموم

 یهنگام یمسااهول دولت ایمند کار کیاساااس  نیاند، بر اکرده فیگیری تعرتصاامیم

ست که در اتخاذ ت شده ا ساد  ص یادار ماتیصممرتکب ف شخ  ای یتحت تأثیر منافع 

)عابدی جعفری و قرارگرفته باشااد  یهای اجتماعو دوسااتی یروابط و عالئق خانوادگ

ستفاده از قدرت و موقعیت دولتی برای (51  ص. 1398دیگرار   سوءا ساد اداری،  . ف

شااود. این تعریف دربردارنده بساایاری از رفتارهای تعریف میکسااب منافع شااخصاای 

طور ها بهایراخالقی از قبی  اختالس، رشوه، تضاد منافع و جع  اسناد است. سازمار

 ,Wells)ای، مسهول رفتارهای ایرقانونی و ایراخالقی کارمندار خود هستند فزاینده

2014, p. 851). ساد اداری در مفهوم کلی خود به معن ضوابط و ف شتن  ای زیر پا گذا

صاحب ست. برخی  صی ا شخ ستفاده ایرقانونی از اختیارات اداری برای نفع  نظرار ا

ضی از جنبه شی هر جامعه یا معتقدند بع سبی بوده و با نظام ارز ساد ن های رفتاری ف

ساااازمار مرتبط اسااات. بنابراین، رفتار یا عملکردی که در یک جامعه فسااااد تلقی 

عالوه، ت در جامعه دیگر کامالً عادی و طبیعی به نظر برسااد. بهشااود، ممکن اساامی

 .(Kaluza et al, 2018, p. 112) های دولتی استشمول فساد بیشتر متوجه دستگاه

 حکمرانی مشارکتی -2-2

مفهوم حکمرانی ریشاااه در تاریب سااایاسااات دارد. در طول تاریب اندیشااامندار 

سی و پژوهش  مختلفی از ابعاد گوناگونی پیرامور پیدایش سعه این مفهوم به برر و تو

ست در  سیا شمندار امروز علم  سقراطی دارد و اندی شا شه پی پرداختند. این مفهوم ری

شغول کرده و هریک گزاره شرق زمین را به خود م شته ای بر گزارهمغرب و م های گذ

به وجود  یافزودند و گاهی با به چالش کشیدر مفهوم رایج از حکمرانی، شک  جدید

بهآ چه رایج بود را تکمی  کردند.  یا آن یات وردند  هرحال امروزه مفهوم حکمرانی ادب

 علوم ساایاساای و مدیریت دولتی دارد یهابه نساابت مناساابی را در اندیشااه ینظر

نائینی   جه  قدرت  ،یدر حکمرانی مشاااارکت .(3  ص. 1395)االمپور آهنگر و خوا

 نی. عدم تقارر قدرت بشاااودیم عیکنندگار توزشااارکت اریدر م شاااهیتقریباً هم

شارکت کیعنوار کنندگار معموالً بهشرکت شک  در حکمرانی م . شودیم یتلق یم

نوع  نی. ا(Qi, 2019, p. 3)شااود  یجهت بروز فساااد ادار یامقدمه تواندیامر م نیا

مشارکت شهروندار تمرکز دارد و  قیاز طر کیو دموکرات قیبر مشارکتِ عم یحکمران

 ماتیرا در تصام یترمینقش مساتق دیاسات که شاهروندار با نیآر ا بارِیپشات دهیا
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 نیشوند. در عم ، ا  یدخ ترقیعم یاسیحداق  با مسائ  س ایداشته باشند،  یعموم

 یدهنده و ناظرِ ]کارکردهاعنوار رأیمکم  نقش شهروندار، به تواندیم ینوع حکمران

 .(Triumph, 2006)  دولت[، باشد

 جهار کشاااور 177 در حکمرانی وضاااعیت گیریاندازه باهدف که ایمطالعه در

سط ست، گرفته صورت جهانی بانک تو  سنجش برای ذی  شاخص و ویژگی شش ا

( که 7  ص. 1393)آرایی و آرایی   اسااات شااادهگرفته کار به حکمرانی مشاااارکتی

 و اظهارنظر ها باشااد. حقتواند مالک تمایز این شاایوه حکمرانی با سااایر شاایوهمی

 به مسااهوالر دهیپاسااب و عمومی امور در مردم مشااارکت بر آر در که خگوییپاساا

 شود.می تأکید مردم

 آشوب و سیاسی ثبات  

 وظایف  انجام در دولت هدف به دسااتیابی و کارآمدی میزار دولت که اثربخشاای

 . دارد تأکید محوله

 ضافی قرارت میزار منظور مقررات که بار از  شینا هایهزینه و پاگیر و دست و ا

 باشد.می آر

 قانور حاکمیت  

 آر کاهش و فساد  

 پیشینه پژوهش  -3
 یمشارکت یحکمران یالگو( در پژوهش خود به ارائه 1398محمدی و دانایی فرد )

پژوهش با  اسااتفاده از  نیای پرداختند. نهاد کردی: روراریا ریدپذیتجد یتوسااعه انرژ

 گذارار،اسااتیبا ساا افتهیساااختارمهین همصاااحب 25و پس از  یموردکاو یفیروش ک

 همدل توسااع هبه ارائ گذارار هساارمای و انجمن ها ها،شاارکت وها سااازمار راریمد

 یالگوبررسااای نشاااار داد پرداخته اسااات.   راریدر ا ینهاد کردیو با رو یمشاااارکت

صا شارکت اح ست که با ا یندآیفر ،ییم شارکت آااز م های زهینگا  هو چرخ شودیم

م  م  عا با ت به حرکت درمیمشاااارکت را  عارضاااات،  نیآورد. اثر  با ح  ت چرخه 

مشارکت و  ندآیفر شتریب تیموجب تقو ناریآفرنقش اریتعهد م جادیو ا یاعتمادساز

 ،یشااناخت یمدل،  نقش دوگانه نهادها نیشااود. در امطلوب می جیبه نتا یابیدساات

 ریمسااطور همزمار، عام  توقف در و به شاارفتیعنوار عام  پبه یو رساام یهنجار

شر ضع قوان حیتوسعه ت ست. دولت، با و شو نیشده ا ضم یقیت  هیسرما زهیانگ ،ینیو ت

ما برخ جادیبخش را ا نیدر ا گذاری هاد یکرده اسااات؛ ا جار یاز موانع ن و  یهن
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 یمانند تضاااد منافع، عدم تعهد دولتمردار و عدم اعتماد بخش خصااوصاا ،یشااناخت

ست. راهکارها شده ا سرعت توسعه  ستفاده از ابزارها ،یشنهادیپ یموجب کاهش   یا

 نهیدر پرداخت هز یدولت ارگار های مشارکت ،(ها و انجمن ائتالفات ها،نیتعهد )کمپ

سود اجتماع ستفاده از ترک یانرژ یهاحام  متیق یسازیواقع ،یو  شخط بیو ا ی م

سمت تق هاگذاری ضادر  سا ا شنا ضه،  سمت عر )محمدی و دانایی  شدند ییهمانند 

و  «حکمرانی نوین»تحت عنوار نقش یدر پژوهشاا (1396شاافیع پور ) .(1398فرد  

به علت نقش و  یکه فسااااد ادار افتیفرهنگ ساااازمانی در کاهش فسااااد اداری در

کشاااورها دارد، همواره  یادار تیرینظام مد یو اثربخشااا ییکه بر کارا یمنف راتیثأت

عمرار مل  متحد،  رنامهمانند ب ،یالمللنیب یها و نهادهاها، دولتمورد توجه سااازمار

صاد یسازمار همکار سعه اقت شفاف ،یو تو سب گو تیبرنامه  ست. از  ییو پا بوده و ه

ساد ادار سرما یآنجا که ف سطح خدمات   یتقل ،یو بهره ور یگذارهیموجب کاهش 

م مد، افزا ریافراد فق یبرا ژهیبه و یاعاجت ندگ نهیهز شیو کم درآ ها،  متیو ق یز

پرواضح است چنانچه  گردد،یفساد م شتریب شیدرنهایت افزا و یکاهش رشد اقتصاد

و رفاه  شاارفتیبه رشااد و توسااعه کشااور و پ یدیشااوم مقابله نشااود، ام دهیپد نیبا ا

و ساااطح  یدر نظام ادار یادار دکاهش فساااا ایحذف  یشاااهروندار نخواهد بود. برا

 یر بر فرهنگ عمومکه با تأثی میجانبه هستو همه یاساس ییهابرنامه ازمندیجامعه، ن

از  میطور مساااتقکه به یادهیبعنوار پد ،ساااازمانیجامعه و ابعاد آر همچور فرهنگ

. کندیم تیرا تقو یاز بروز فسااااد ادار یریگ شیپ رد،یپذیفرهنگ جامعه تأثیر م

فساد  یتواند کاهش آثار و نشانه هادر جامعه، می یفرهنگ ساز نیچن جهیو نت امدیپ

شدسطوح جام هیدر کل شفیع پور   عه با شی تحت 2020) 1ویالنوا .(1396) ( در پژوه

تواند به تنهایی با آر مبارزه کند: نقش محیط جامعه چرا جامعه مدنی نمی»عنوار 

دریافت که « مدنی، قوانین شفاف و کیفیت مدیریت عمومی در کاهش فساد سیاسی

فساد  زاریکننده م نییتع یبه طور قاب  توجهدر حالی که جامعه مدنی و ساختار آر 

سیس ست یا شفافیت قوانین و قاب  پیشا سختگیری و بی ، معرفی  بینی بودر اجرا، 

طرفی مدیریت دولتی، و محیط جامعه مدنی در مدل رگرساایور با فساااد ساایاساای 

طه بیشاااتری داشاااات ) (، در 2020و دیگرار ) 2(. جورجوال ,2020Villanuevaراب

میت مشااارکتی دیجیتال در مسااکو پژوهشاای تحت عنوار سااودهای ساایاساای حاک

                                                           

1 Villanueva 

2 Gorgulu 
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دریافتند که اساااتفاده بیشاااتر از فناوری های دیجیتال )با شاااکایت از گودال ها 

شتر برای رئیس گیری میاندازه شیه پیروزی بی شود( منجر به افزایش تعداد آرا و حا

به شاااود.فعلی می تال را  های دیجی ناوری  ها نقش ف جاد آن عنوار ابزاری برای ای

، پاسخگو حاکمیت مشارکتی و انتقال تصویر به مردم از یک دولت شفافسازوکارهای 

(، در 2020) 3مارچوسااکا  ) ,2020Gorgulu et al(.کنندو توانمند ضااروری قلمداد می

حکمرانی مشارکتی در اوکراین: مطالعه موردی سیاست مبارزه »پژوهشی تحت عنوار 

ده از متور حقوقی، گزارش های دریافت که با استفا«  2018-201٤با فساد در دوره 

های نیمه ساختاری با فعاالر ضد فساد مستقر در کیو، این مطالعه خارجی و مصاحبه

ست سیا سبت به افزایش باز بودر روند  ضح ن شار داد یک روند وا گذاری برای ورود ن

نهادهای مدنی در اواخر انقالب و هم از طریق اداام و نهادینه ساااازی ناکافی چنین 

زم های مشاااارکتی وجود دارد که درنهایت باعس آسااایب پذیری آنها در برابر مکانی

یاسااای  های سااا بازیگرار و تغییرات گساااترده تر در نگرش  تک  تک  حات  ترجی

  .(Marchevska, 2020)شودمی

در زمینه  یکه خأل پژوهشااا دیآیپژوهش چنین بر م یتجرب ۀپیشاااین ۀاز مطالع

 یهافقدار پژوهش یکیوجود دارد؛  یاردر جهت کاهش فساد اد یمشارکت یحکمران

ابعاد چندگانه  ییکه به شاااناساااا ییهاها و مدلکمبود چارچوب یگریو د یداخل

شارکت یحکمران ساد ادار یم سیع منابع موجود  جمبپردازند. ح یدر جهت کاهش ف و

شر سان هیسرما تیریمد یهااز بخش یکی حیدر ادبیات پژوهش که به ت  کردیبا رو یان

 یکه به موضاااوع حکمران یاند، در قیاس با محدود بودر منابعپرداخته انهنیکارآفر

 اند،ستهینگر یمند و چندبعدسامار یبه شکل یدر جهت کاهش فساد ادار یمشارکت

دارد. در عم  نیز، ازآنجا که  یحوزه مطالعات نیک  نگر در ا یدگاهیاز نبود د تیحکا

سیار سازمار یب شارکت یاناز حکمر یمحدود فیها تعراز  ساد  یم در جهت کاهش ف

 ییامکار وجود دارد که رهبرار کسااب و کارها نه تنها در شااناسااا نیدارند، ا یادار

ساس یها یستگیشا  یدرک فرصت ها درمربوط شکست بخورند، بلکه  یو بنیاد یا

با رقبا نیز ناموفق عم   سهیعملکرد خود و سازمار در مقا یکمک به ارتقا یبهبود برا

داشااته و  یادیز تیاهم کهیکه کمتر به آر پرداخته شااده در حال یموضااوع. ندینما

در  یدر جهت کاهش فساااد ادار یمشااارکت یحکمران یآت قاتیتحق ی توسااعه یبرا

                                                           

3 Marchevska 
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س راریا شدمهم می اریب سا یجامع برا یارائه مدل ،با عوام  اثرگذار،  نییو تب ییشنا

 مهم است.ی  ولهمق نیبسترها، راهبردها و موانع ا نیو همچن ریاثرپذ

 روش شناسی -4
ضر طراح نکهیبا توجه به ا شارکت یحکمران یالگو یهدف پژوهش حا کاهش  یم

ساد ادار ست راریدر ا یف سب هدف، بنا سب  یکاربرد-یادی؛ روش پژوهش برح برح

داده،  یورآبرحساااب زمار گرد ؛ی( از نوع اکتشاااافیکم-یفی)ک  ختهینوع داده، آم

 یشااایمایپ  وهش،و روش پژ تیماه ای وها هداد یورآو برحساااب روش گرد یمقطع

متفاوت اسااات.  یو کم یفیپژوهش در دو بخش ک نیا ی. جامعه و نمونه آماراسااات

مار عه آ م  یفیبخش ک یجام و  نیخبرگار، متخصاااصااا نفر از 20 پژوهش شاااا

سازمار شاا  در  سار  شنا ستاندارکار ضای هیهت و فرماندار یهای ا ی و همچنین اع

ست شگاه ها سابقه کار در  29و حداکثر  سال 10حداق   یدارا هک علمی دان سال 

ست  التیاز تحص نیسازمار و همچن شد و باالتر برخوردار بوده و در پ سی ار شنا کار

شغول انجام وظ یها شند یم فهیمدیریتی م شناختی این افراد با . اطالعات جمعیت 

 است: 1به شرح جدول 
 شوندگان:  آمار جمعیت شناختی مصاحبه1جدول 

 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه تغیرم

محل 
 خدمت

رؤسای 
دانشگاه 
 آزاداسالمی

2 

 تحصیالت

 5 لیسانسفوق

 سن

تر از پایین
 سال 39

2 

 45تا  40
 سال

10 

خبرگان 
استانداری و 
 فرمانداری ها

13 
دکتری 
 تخصصی

15 
 50تا  46

 سال
4 

اساتید مطلع 
در حوزه 

دمطالعه مور
)در زمینه 
حکمرانی 
مشارکتی 

کاهش فساد 
 اداری(

 جنسیت 5

 8 زن
 50باالی 
 سال

4 

 12 مرد
سابقه 

 کار

 20تا  11
 سال

12 

 21باالی 
 سال

8 

 

پژوهش، شاااام  تمام کارشاااناساااار شااااا  در  نیا یآمار هگروه دوم از جامع

 تی. با توجه به ماهاسااتفر ن 2522به تعداد  هایو فرماندار یاسااتاندار یسااازمانها



 1٤00زمستار  ♦ 101شماره  ♦ 30سال  ♦راهبرد      8٤1

 

 قی( و در ابتدا از طر1970و مورگار ) یمتفاوت بخش ها، با استفاده از جدول کرجس

شد. الزم به آزمودنیعنوار نفر به 350 ،یگیری طبقه انمونه ست که بهانتخاب   ذکر ا

پرسااشاانامه در  ٤00حجم نمونه  زشیاز ر یریو جلوگ شااتریب یریپذ متعمی منظور

ناقص بودر کنار   یدل-پرساااشااانامه به 65 اریم نیو از ا عیتوز ی هانآزمود اریم

شد و عمل شته  اطالعات جمعیت  صورت گرفت. یآزمودن 335 یبر رو یآمار اتیگذا

 است: 2شناختی پاسب دهندگار در بخش کمی به شرح جدول 
 پاسخ دهندگان یشناخت تیآمار جمع: 2جدول 

 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

 تحصیالت

 145 کارشناسی

 سن

 11 سال 30تر از پایین

 34 سال 36تا  30

 105 سال 43تا  37 162 کارشناسی ارشد

 133 سال 51تا  44 28 دکترا

 جنسیت

 52 سال 50باالی  140 زن

 سابقه کار 195 مرد

 132 سال 10زیر 

 118 سال 20تا  11

 85 20باالی 

 

میدانی و کتابخانه ای استفاده شد. در بخش اطالعات از دو روش  یآورجمع یبرا

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. 

 ناراطمی منظورپژوهش و به یفیابزار در بخش ک ییاز روا ناریحصااول اطم یبرا

سات دگاهیاز د هایافتهبودر  قیخاطر از دق شمند ا شگر، از نظرات ارز شنا با  دیپژوه آ

شگاه نیا ستفاده شد.  نیکه در ا یحوزه و متخصصار دان حوزه خبره و مطلع بودند ا

ضر نیدر ا ست آمد  79شده های انجامکدگذاری نیب ییایپا بیپژوهش  صد به د در

 ییروا نتعییمنظور بههمچنین در بخش کمی، ر اسااات. قبول بودر آقاب  انگریکه ب

سشنامه  شد. یی، محتوایظاهر روایی ازپر ستفاده  سازه ا پژوهش  نیدر اهمچنین  و 

دو  نیا ری. مقادشاادمحاساابه  یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا بیضاار قیاز طر ییایپا

 ایه پادهندبه دساات آمد که نشااار 7/0 یپژوهش باال یرهایهمه متغ یبرا بیضاار

ست. روا AVE>0.5 نیبود. همچن یریگبودر ابزار اندازه ست،  دأییهمگرا مورد ت ییا ا

ست  دییمورد تأ زیواگرا ن ییطور رواو همین AVE>0.5؛  CR>AVE؛ CR>0.7 رایز ا

 .ASV < AVEو   MSV < AVE رایز
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 روش از برگرفتااه نظری کاادگااذاری کیفی بخش درهااا روش تحلیاا  داده

ی یاد د یپردازهنظر به سااا ال ی. در بخش کمّاساااتاده بن های پژوهش از با توجه 

صروش ستنباط یفیهای آمار تو ستفاده یو ا ست. براا ص یشده ا  یهایژگیو فیتو

جداول،  ،یدقت آمد از درصد، فراوانآر از پرسشنامه به یهاکه داده یشناخت تیجمع

پژوهش از  یهاریمتغ فیمنظور توصاابه نیاشااکال و نمودار اسااتفاده شااد و همچن

بهره گرفته شااد. الزم به ذکر اساات که  یدگیو کشاا یچولگ ار،یانحراف مع ن،یانگیم

ص رمربوط به آما اتیعمل ستفاده از نرم یفیتو شد. Spss-21افزار با ا در بخش  انجام 

ای با تک نمونه یپژوهش از آزمور ت هایبررساای وضااعیت شاااخص یبرا یاسااتنباط

فاده از نرم ته شاااد. زین SPSS-v21افزار اسااات همچنین بررسااای آزمور  بهره گرف

 کنند. ها از توزیع نرمالی پیروی میکلموگروف اسمیرنوف نشار داد داده

 یافته ها -5

 یافته های پژوهش در قالب پاسب به سواالت پژوهش به شرح زیر می باشد. 

  کدامند؟ راریدر ا یمشارکت یحکمران یعل طیشرا. 1

  کدامند؟ راریدر ا یمشارکت یعاد حکمرانلفه ها و اب شاخص ها، م. 2

  کدامند؟ راریدر ا یمشارکت یحکمران یساز ادهی)راهبردها( پ یسازو کارها. 3

 راریدر ا یمشاااارکت یحکمران یسااااز ادهیکننده ها( پ  ی)تساااه یبساااترها. ٤

  کدامند؟

  کدامند؟ راریدر ا یمشارکت یحکمران یساز ادهیموانع )بازدارنده ها( پ. 5

  کدامند؟ راریدر ا یلفه ها و ابعاد فساد ادار خص ها، مشا. 6

در ابتدا و در بخش کیفی پژوهش، با تکیه بر مصااااحبه و مطالعه متور، ابعاد و 

صورت گرفت. شاخص سه مرحله کدگذاری  شک  گرفتند. این فرایند طی  های مدل 

 است: 3های نهایی به شرح جدول به دلی  طوالنی بودر فرایند کدگذاری، شاخص
 

 
 با خبرگان افتهیساختار مهیمصاحبه ن کیاستخراج شده از تکن میمفاه: 3جدول 
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کد مصاحبه 
 شونده

کدگذاری  کدگذاری باز منبع
 محوری

کدگذاری 
 انتخابی

S5-S9  مصاحبه و(Noda, 

2017) 

شهروندان در مورد  هیکل یسازمان برا یشفاف ساز
 گیری هادر تصمیم یبرابر طیداشتن شرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در  تیشفاف
 سازمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرهنگ 
 مشارکتی

( 1391)حسنی و شمس,  
 (1396و شفیع پور )

 یکار یندهاآیمشخص بودن فر

 بودن ضوابط پرداخت مشخص (1396پور ) عیشف 

S8-S12-

S6-S9-

S14-S1-

S7 

(، 2017نودا )مصاحبه 
(Onyango, 

2019) 

 تیبر شفاف یمبتن یاسینظام س

S10-S8-

S1 
 در سازمان تیاطالعات با اهم زانیم مصاحبه

S10-S8-

S1-S3-

S4 

و بطور  یمال یاهداف، طرحها، قراردادها یشفاف ساز مصاحبه
 کارکنان یسازمان برا یهایاطالعات و خروج یکل

S8-S10-

S20-S1-

S19 

)زرندی و  مصاحبه و 
 (1394معدنی, 

 انتظارات سازمان از کارکنان تیشفاف

)میانداری و دیگران,  
1397) 

و بطور  ینیموقع، عبه ییو اجرا یاطالع از مباحث فن
 شفاف

سازمان برای کلیه اعضایی که در امر  یشفاف ساز (2018فو ) 
گیری مسؤلیت دارند و همچنین در مورد داشتن تصمیم

 گیری هاشرایط برابری در تصمیم

S10-S6-

S5-S1-

S7 

ضحی از نقشها و مسؤلیت های مربوط به ارائه بیانیه وا مصاحبه
 مدیران اجرایی و غیر اجرایی 

S3-S1-

S5-S14-

S16 

و  ماتیدر تصم یو آشکار تیتالش و التزام به شفاف مصاحبه
 استفاده از منابع 

وجود فرهنگ  فساد در خصوص یآموزش یها دوره یبرگزار (1394) یو معدن یزرند 
 (1394) یو معدن یزرند  ضد فساد

و عابدی جعفری 
(1391) 

 در سازمان ییرواج قوم گراعدم 

)براتی و همکاران,  
1399) 

 برحذر داشتن کارمندان از فساد

S12-S5-

S14-S2-

S11 

)منیعی و  و مصاحبه 
 (1398دیگران, 

و همکاران  یانداریم
(1397) 

 اخالق گرایی وجود فرهنگ احترام متقابل در سازمان

 یارج نهادن به کارکنان و مشتر (1396پور ) عیشف 

فرد  ییو دانا یمحمد 
)صادقی زاده (،  1398)

 (1396بافنده و دیگران, 

به مردم در  یرساناخالق خدمت تیتالش در جهت تقو
 یبخش عموم
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)قربانی و دیگران,  
1398) 

اطالعات و  شتریب یآزاد یبرا یاستیس یها تیفعال
  یعموم یافشا

آزادی و 
 استقالل

S1-S2-

S11-S7-

S15 

و  یقربانو مصاحبه 
(، 1398همکاران )
 (2020مارچوسکا )

  تیمالک یحق آزاد تیرعا

S5-S4-

S11-S13 
  یدر جهت کاهش نابرابربه کارکنان  انیب یحق آزاد مصاحبه

S5-S7-

S6-S4 

 یدر مشارکت ها شیکارکنان از حقوق خوبهره مندی  مصاحبه
 یو را ینتخابات محلنامزد شدن در ا لیاز قب یاسیس

 دادن 

)الوانی و اسالم پناه,  
1396) 

ویژگی های  جامع نگر بودن
تخصصی 
-S2-S20 پیشگیرانه

S9 

)آقازاده و  مصاحبه و 
 (1397دیگران, 

 تخصص داشتن

S20-S9-

S1-S8 

و  یالوانمصاحبه و 
 (1396اسالم پناه )

 امانتدار و راز دار بودن

S9-S10-

S8 

و  یانالومصاحبه و 
 (1396اسالم پناه )

 خالق و نوآور بودن

و اسالم پناه  یالوان 
(1396) 

 ساده زیستی و پرهیز از تجمالت

S8-S7-

S11-S18 
 عوامل اعتقادی غافل نبودن از یاد خدا مصاحبه

S7-S3-

S9-S11-

S17 

 مصاحبه
 نفس یاطاعت از هوعدم 

S3-S7-

S19 
 قرآن و سنتگرایش به   مصاحبه

S6-S5-

S7-S17 
و  یمنیاتأمین  متناسب با شغل یو روان یروح تیوضع مصاحبه

 تیامن
 (Donaghy, 

2020) 
 متناسب با شغل یجسمان تیوضع

 فضای کاری ارگونومیک (1396شفیع پور ) 

آقازاده و همکاران  
(1397) 

 توجه به عوامل مؤثر بر سالمت جسمی و روانی کارکنان

آقازاده و همکاران  
(1397) 

و  یمردم دار حرمت نگه داشتن و خوش بینی به مردم
معاشرت 

(، نودا 2017سنگه )  یاجتماع
(2017) 

 مشارکت و مشورت مردم در اداره امور

آقازاده و همکاران  
(1397) 

 احترام به افکار دیگران

 استفاده از نظرات خبرگان و افراد صالح (1396شفیع پور ) 

S2-S8  قازاده و آمصاحبه
 (1397همکاران )

 یباالسر رانیبه مد ییپاسخگو
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آقازاده و همکاران  
(1397) 

  به ارباب رجوع یکاف حیتوض
در  ییپاسخگو

 سازمان

 
 
 
 
 
 
 

حکمرانی 
 مشارکتی

S10-S9-

S1-S18-

S11 

 نفعان یسازمان در قبال ذ ییپاسخگو مصاحبه

S13-

S14-S15 

 یباالتر با سازو کارها یافراد به پست ها حیارتقاء صح مصاحبه
 درست

 
 

زاده بافنده و  یصادق  عدالت
 (1396همکاران )

بر اساس  گریواحد به واحد د کیافراد از  ییجا به جا
 ضوابط

S5-S11-

S4-S13 

و  یعیمصاحبه و من
 (1398همکاران )

 طرفانه یب یفضا کیدر  نیقوان یاجرا

و همکاران  یقربان 
(1398) 

گرفتن منافع  دهیسب به شهروندان و نادارائه خدمات منا
 یبرابر به نظام قانون یو دسترس یشخص

S3-S1-

S5-S14-

S16 

 عادالنه درآمد و امکانات میتقس مصاحبه

S1-S10-

S12-S14 

  وجود نظام مشورت و مشارکت در سازمان مصاحبه
 

-S3-S1 مشارکت

S5 -S16 
ارتقاء  الزم جهت یو تخصص یامکانات ماد شیافزا مصاحبه

 مشارکت کارکنان

S8-S9-

S2-S1 

 یو سازمان یمشارکت داشتن در مسائل گروه مصاحبه

S7-S17-

S16 

  احساس تعلق به سازمان مصاحبه
احساس 
 شوق عضویت در سازمان مصاحبه S15-S16 مالکیت

S16-S1 وفاداری به سازمان مصاحبه 

S11-S7-

S10-S3 

 زمانکارکنان به سا نانیاطم مصاحبه

S20-S1 نیقوان تیفیک نیبودن قوان ریرپذیتفس مصاحبه   
 
 
 
 
 
 
 
 

تقویت نظام 
 اداری 

آقازاده و همکاران  
(1397) 

 ضد فساد و مقررات نیقوان ییضمانت اجرا

S2-S5  مصاحبه و آقازاده و
 (1397همکاران )

 نیقوان حیصح یاجرا

آقازاده و همکاران  
(1397) 

 کافی بودن قوانین

آقازاده و همکاران  
(1397) 

استفاده از  ندهایکردن فرا کیتوماتا
 یفناور

آقازاده و همکاران   اطالعات
(1397) 

 انجام کارها از راه پرتال

جورجوال و همکاران  
(2020) 

 ایروز دن یاستفاده از فناور

S2-S6-

S8 

 ییو آرا ییو آرامصاحبه 
(1393) 

ظارت و کنترل بهتر رفتار اطالعات در ن یفناور ییتوانا
 کارکنان

 برخورد با فساد افشای هویت مفسدان (2020) یدونگ 
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S8-S9 برکنار کردن مفسدان از کار مصاحبه 

S12-

S20-S9 
و الوانی اسالم  مصاحبه

 (1396پناه )
 برخورد عادالنه و بدون تبعیض

S7-S1-

S15-S8-

S18 

و الوانی و  مصاحبه
 (1396اسالم پناه )

 مر به معروف و نهی از منکرا

براتی و همکاران  
(1397) 

ی از بر عملکرد دولت و نهادهای عموم قینظارت دق
 طرف جامعه مدنی

مشارکت مؤثر 
 یجامعه مدن

براتی و همکاران  
(1397) 

 فساد و نهادسازی در مبارزه با یدهی رسمسازمان

 نهاد نهادها و تشکلهای مردم (2014بانک جهانی ) 

و  یسازمان همکار 
اقتصادی   توسعه
(2018) 

 نظارت شیدر افزا سازی نهیشناختن و زم تیرسم به
 نهادهای خودجوش برخاسته از آحاد ملت

S9-S2-

S3-S7 

 یاسیاراده سوجود  مصاحبه

براتی و همکاران  
(1397) 

 یهمچون قوه ک،یدموکرات یحکومت ها ینقش نهادها
  طرفیب یرسانه و مستقل یهییقضا

حمایت های 
 دولتی

و همکاران  یعیمن 
(1398) 

 یقدرت به مقامات منتخب محل یواگذار

آقازاده و همکاران  
(1397) 

  استخدام یبرا یباز یپارت
 

شایسته 
 ساالری

 
 
 
 
 
 
 

توسعه 
نهادی 

حکمرانی 
 مشارکتی

S9-S20-

S8 

 استخدام بر اساس ضوابط مصاحبه

S2-S8-

S9 
 مصاحبه و شفیعی

(1396) 
از تجربه  رانیمد یبرخوردار یستگیبر اساس شا ءارتقا

 یکاف

S2-S11-

S8 

رابطه و تنها از  چیکه بدون ه ییروهایانتخاب و انتصاب ن مصاحبه
 رندیگیکشور قرار م یتیریمد یهاضابطه در بخش یرو

 فرد است ستهیکه شا یو بودن در پست شرفتیپ ییتوانا (1393) ییو آرا ییآرا 

S18-S19 توجه به  پرداخت حقوق عادالنه مصاحبه
 شتیمع

 کارمندان
S1-S8-

S9-S6 
 پرداخت حقوق بر اساس توانمندی ها مصاحبه

S2-S8 و الوانی و  مصاحبه
 ( 1396اسالم پناه )

 وجود نظام تشویق و پاداش

S1-S8 پرداخت حقوق بر اساس نیاز کارکنان مصاحبه 

S10-S9-

S1-S18-

S11 

( سازمان در برابر عملکرد یماد ریو غ ی)ماد ییپاداش ها احبهمص
 مؤثر کارکنان

S12-S8-

S3 

منابع  ییعقال یریبکارگ نهیسازمان در زم یتوانمند ساز مصاحبه
 یانسان

آموزش 
 کارکنان

 (Bauhr, 2016) 
و همکاران  یعیمن

(1398) 

 ریو غ میکارکنان بصورت مستق ینظارت یتوانمند شیافزا
 میمستق
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S1-S6-

S13 

مصاحبه و جورجوال و 
 (2020همکاران )

 یساز تیالزم و ظرف یآموزش ها

S10-S6-

S5-S1-

S7 

 ریکارکنان از آموزش فراگ یحق برخوردار مصاحبه

S12-S8-

S3 

و  یمصاحبه و محمد
 (1398فرد ) ییدانا

 تعهد  اطالعات انتشار به دولتی مأموران تعهد

S10-S9-

S1-S18-

S11 

 یهمه برای سازمانی ترتیبات ایجاد جهت دولت ها تعهد بهمصاح
 اشخاص

 احساس تعهد در کارکنان  (1393) ییو آرا ییآرا 

S11-

S20-S9 

اهداف  ای یبا فلسفه وجود سازمانساختار  یهماهنگ مصاحبه
 سازمان

 
 
 

سالمت 
 ساختاری

 
 
 
 
 
 
 

کاهش فساد 
 اداری

 
 
 

S2-S4-

S8-S9-

S10 

ور پ عیمصاحبه و شف
(1396) 

اثربخشی  شیافزا جهیو در نت یکاهش هدر رفتن منابع مل
 یامور و سلب اعتماد مردم به دستگاه ها تیدولت در هدا

 یردولتیو غ یدولت

 کار آمد یادار التیتشک (1396پور ) عیشف 

 روشن و شفاف نیقوان (1396پور ) عیشف 

S8-S14-

S12 
پور  عیمصاحبه و شف

(1396) 
 های کیفیتیکاهش ضرر

 و کارآمد مؤثر رانیمد (1396پور ) عیشف 

S13-S1-

S2 
پور  عیمصاحبه و شف

(1396) 
 یساالر ستهیشاوجود 

S8-S11-

S17-S13 

پور  عیمصاحبه و شف
(1396) 

 کاهش وجود تبعیض

 یابیو نظام نظارت و ارزش هیتنب ق،ینظام تشوکارآمدی  (1396پور ) عیشف 

S1-S11-

S5-S8-

S9 

استعدادها و منابع  تیهدا قیاز طر یرشد و توسعه اقتصاد مصاحبه
 یدرست برا یهاتیبه سمت فعال یبالقوه و بالفعل انسان

 سهل الوصول یبه درآمدها یابیدست

 
 

سالمت 
 اقتصادی

 
S10-S3  مصاحبه و الوانی و

 (1396اسالم پناه )
 یواقع یدرآمدهاافزایش 

S10-S3-

S18-S2 

 یگذار هیرشد سرما مصاحبه

 کفایت درآمد برای رفع نیازهای افزایش یافته (1390)قائمی و گنجی,  

S9-S2-

S7 

  وجود فضای باز مشارکتی مصاحبه 
سالمت 
-S8-S10 سیاسی

S5 

 افراد مقام و منزلتتوجه به  مصاحبه

S9-S1-

S10-S1-

S4 

 مصاحبه
 هاگیری توجه به خواسته و نظارت کارکنان در تصمیم

S2-S6-

S10-S14 

ها متناسب با خواست آحاد شهروندان و در طرح یطراح مصاحبه
 جهت رفاه

 و مشارکت با افراد متخصص یکار یپروژه ها یاجرا (1384)قلی پور,  
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S11-S8-

S4-S9 

  عدم وجود روابط متعارض با سازمان مصاحبه
 

 حل تعارضات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اصالح 
ساختار 
 سازمانی

S10-S1-

S5-S6-

S7 

کارکنان در موضوعات  انیاختالفات م عیحل و فصل سر مصاحبه
 مرتبط با کار  

S5-S20 رفع خصومت های احساسی و شناختی مصاحبه 

S11-S7-

S10-S3 

آزمون و به چالش کشاندن پیشنهادات از طریق مدیران  مصاحبه
 اجرایی

 
 
 

 یاعتماد ساز
S8-S3-

S15-

S12-S2 

مردم  یکه خواسته ها ینینهادها و قوان یشکل ده مصاحبه
 آنها محقق شود  لهیبوس

S11-S3-

S14-

S12-S9 

بر  تیگیری و فعالتصمیم اریاعتماد به کارکنان و اخت مصاحبه
 اساس اطالعات

S12-S5-

S14-S2-

S11 

 اتیبه اعتراض و شکا یدگیرس یبرا یمرجع یطراح (2017مصاحبه و سنگه )
 کارکنان

)رابینز,  (، 1396شفیعی ) 
1385) 

 فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر
 
 
 
 

بهبود کیفیت 
کاالها و 
 خدمات

 نزی(، راب1396) یعیشف 
(1385) 

 بهبود مستمر فرآیندها

و همکاران  یعیمن 
(1398) 

 در دسترس بودن و مناسب بودن مکان ارائه خدمات

S8-S13-

S11 

 طراحی درست فرآیندها و محصوالت مصاحبه

S6-S8-

S10-

S17-S4 

 انگویاون مصاحبه و
(2019) 

 یکاهش برون سپار و واحد ازیمورد ن زاتیتجه یداریخر
 در سازمان

(، 1393) ییو آرا ییآرا 
و همکاران  یعیمن

(1398) 

 تیفیاستفاده از اطالعات بدست آمده در رابطه با ک
 گیریو تصمیم یزیبرنامه ر یندهایخدمات در فرا

S1-S2-

S8 

سالمت نظام  توانایی سازمان برای تطابق با محیط همصاحب
 یادار

S20-S9-

S12 
 ثیر قرار دادن فرادستانأتوانایی مدیر در تحت ت مصاحبه

S13-

S11-S6-

S7 

 مصاحبه
 دوستانه، حمایتی، باز و همکارانه رفتار

S8-S9 وظیفه مدار و موقعیت مداررفتار  مصاحبه 

S20-

S12-S3 
تناسب  موقع بودن برخورد با فسادهقاطع و ب مصاحبه

 یسازوکارها
و  ینظارت

 مقابله با فساد

S9-S8 گرفته تناسب برخورد با جرم صورت مصاحبه 

S12-

S11-

S10-S6 

 بودن مجازات و بازدارنده نیسنگ مصاحبه

S1-S9-

S20-S8 

و  یالوانمصاحبه و 
 (1396اسالم پناه )

 نانوجود نظام جامع ارزشیابی عملکرد کارک
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و اسالم پناه  یالوان 
(1396) 

وجود ساز  وجود نظام کنترل بازرسی کلی و جزئی
 یوکارها
الوانی و اسالم پناه   ینظارت

(1396) 
 نظارت بر شکایات مردم

)تبیانیان و مرادی  
 (1393حقیقت, 

 آگاهی از فرهنگ عمومی نظارت بر عملکرد مدیران

 

شک  زیر ارائه با تکیه بر اطالعات بدست آمده ضر به  ، مدل پارادایمی پژوهش حا

 شود.می

 : مدل پارادایمی پژوهش1شکل 

 

و نمودار  یپراکندگ ،یهای مرکزبا اساااتفاده از شااااخصدر ابتدای بخش کمی، 

 است. ٤گرفت که نتایج آر به شرح جدول قرار  فیپژوهش مورد توص یرهایمتغ

 شرایط علی: 

  یمشارکت یحکمران یتوسعه نهاد

 شرایط مداخله گر:

  ینظام ادار تیتقو

 پدیده محوری:

  یمشارکت یحکمران

 راهبردها: 

  یختار سازماناصالح سا

  

 پیامدها و نتایج :

 یکاهش فساد ادار

 شرایط زمینه ای )بستر حاکم( :

  یفرهنگ مشارکت
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 پژوهش یرهایمتغ یآمار یهامشخصه: 4جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین مؤلفه هساز

 :یمحور دهیپد
 یمشارکت یحکمران

 -0,17 -0,47 0,83 3,65 پاسخگویی در سازمان

 -0,13 0,03 0,83 3,13 عدالت

 -0,08 -0,44 0,80 3,66 مشارکت

 -0,24 -0,03 0,83 3,24 احساس مالکیت

 : یعل طیشرا
 یحکمران ینهاد توسعه

 یمشارکت

 -0,47 0,20 0,89 3,21 ایسته ساالریش

 -0,18 0,22 0,83 3,08 توجه به معیشت کارمندان

 -0,01 -0,10 0,82 3,37 آموزش کارکنان

 0,09 -0,10 0,79 3,32 تعهد

 :جیو نتا امدهایپ
 یفساد ادار کاهش

 0,24 0,11 0,71 3,23 سالمت ساختاری

 0,15 -0,04 0,79 3,22 سالمت اقتصادی

 0,09 0,01 0,82 3,28 مت سیاسیسال

)بستر  یانهیزم طیشرا
 حاکم(:

 یمشارکت فرهنگ

 0,36 -0,09 0,74 3,33 شفافیت در سازمان

 0,31 0,08 0,81 3,14 وجود فرهنگ ضد فساد

 0,25 -0,14 0,83 3,32 اخالق گرایی

 0,48 -0,41 0,80 3,46 آزادی و استقالل

 0,44 -0,08 0,78 3,16 های تخصصی پیشگیرانهویژگی

 0,22 0,14 0,90 2,94 عوامل اعتقادی

 0,27 0,09 0,76 3,22 تامین ایمنی و امنیت

 -0,07 0,15 0,86 3,17 داری و معاشرت اجتماعیمردم

 گر:مداخله طیشرا
 ینظام ادار تیتقو

 -0,05 0,16 0,82 3,17 کیفیت قوانین

 0,48 -0,09 0,78 3,21 استفاده از فناوری اطالعات

 0,12 0,29 0,84 3,04 برخورد با فساد

 -0,06 0,13 0,82 3,04 مشارکت مؤثر جامعه مدنی

 0,01 -0,02 0,92 3,09 حمایت های دولتی

 راهبردها: 
 یاصالح ساختار سازمان

 0,25 -0,20 0,89 3,27 حل تعارضات

 0,59 -0,28 0,77 3,42 اعتماد سازی

 0,49 -0,14 0,71 3,41 اتبهبود کیفیت کاالها و خدم

 0,30 -0,14 0,74 3,34 سالمت نظام اداری

تناسب سازوکارهای نظارتی و مقابله 
 با فساد

3,35 0,75 0,35- 0,43 

 0,81 -0,58 0,71 3,63 وجود ساز وکارهای نظارتی

 

و  یانحراف اسااتاندارد، چولگ ن،یانگی)م یآمار یهااطالعات جدول باال مشااخص

 ریبا توجه به مقاد ن،ی. همچندهدیپژوهش نشاااار م یرهایمتغ یبرا ( رایدگیکشااا

ها قرار دارند، حدس بر نرمال بودر داده یبرا یمعقول یکه در بازه یدگیو کش یچولگ

 . رفتیو پذ کردهها را مطرح فرض نرمال بودر داده تواریم
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  شده در مدل چگونه است؟ ییموجود عوام  شناسا تیوضع. 6

 جینتا تک نمونه بهره گرفته شد که tضعیت شاخص ها، از آزمور جهت بررسی و

 س ال آورده شده است: نیا یفرض صفر و پژوهش برا است. ٤به شرح جدول 

H0: µ = 3 
H1: µ ≠ 3 

 
 موجود تیوضع یبه منظور بررس یاتک نمونه یآزمون ت: 4جدول 

 بعد سازه

 3ارزش آزمون = 

 .Sig مقدار تی
 اختالف
 میانگین

 درصد 95 اطمینان صلهفا

 پایین حد
حد 
 باال

پدیده 
 محوری

پاسخگویی در 
 سازمان

14,29 0,000 0,65 0,56 0,74 

 0,22 0,04 0,13 0,003 2,95 عدالت

 0,74 0,57 0,66 0,000 15,11 مشارکت

 0,33 0,15 0,24 0,000 5,25 احساس مالکیت

 شرایط علی

 0,31 0,12 0,21 0,000 4,34 شایسته ساالری

توجه به معیشت 
 کارمندان

1,85 0,065 0,08 0,01- 0,17 

 0,46 0,29 0,37 0,000 8,31 آموزش کارکنان

 0,40 0,23 0,32 0,000 7,43 تعهد

 پیامدها

سالمت 
 ساختاری

5,96 0,000 0,23 0,16 0,31 

سالمت 
 اقتصادی

5,02 0,000 0,22 0,13 0,30 

 0,37 0,19 0,28 0,000 6,21 سالمت سیاسی

 

شاهده جدول در که طور همار در همه عوام  کمتر  یسطح معنادار شود،می م

 ؛باشااادمی 05 0( کمتر از یعل طیکارمندار در شااارا شاااتیاز توجه به مع ریاه )ب

صفر با  ن،یبنابرا صد اطم 95فرض   دییعوام  رد و فرض پژوهش تأ نیا یبرا ناریدر

 نیمثبت هسااتند، چن یریقادکه م هانیانگیبا توجه به اختالف م ن،ی. همچنشااودیم

. اما، سااطح باشاادیعوام  در حالت مطلوب م نیا تیکه وضااع شااودیاسااتنباط م

اسااات؛  05 0از  شاااتریب یعل طیکارمندار در شااارا شاااتیدر توجه به مع یمعنادار

عام  قبول و فرض پژوهش رد  نیا یبرا ناریدرصااد اطم 95فرض صاافر با  ن،یبنابرا

 .شودیم
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 راریدر ا یکاهش فساد ادار کردیبا رو یمشارکت یحکمران یالگو یتبارسنجاع .8

 از منظر خبرگار چگونه است؟

برای بررساای برازش مدل نهایی، پرسااشاانامه ساانجش مدل برای تعیین درجه 

نفر از متخصصار این  30ی تنظیم و در اختیار ادرجهپنجصورت طیف تناسب مدل به

ای تی تک نمونه آزموربا استفاده  شدهیآورجمعهای حوزه قرار داده شد. سپس داده

 مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آر در جدول زیر قاب  مشاهده است:

 
 ای برای تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادی جهت ارائه مدل نهایی: نتایج آزمون تی تک نمونه5جدول 

 3میانگین مورد انتظار = 

 نیانگیم سواالت    ردیف
 افانحر
 .t df Sig اریمع

 تطبیق 1
های بررسی شده تولید شده آیا مفاهیم از داده

 است؟
3,68 1,251 9,45 29 0,000 

2 
 قابلیت فهم

شوند و به شکل آیا مفاهیم تشخیص داده می
 اند؟مند به هم مرتبط شدهکلی نظام

3,84 1,225 11,90 29 0,000 

 0,000 29 8,62 1,338 3,66 اند؟خوبی تدوین شدهها بهآیا مقوله 3

4 
 قابلیت تعمیم

آیا نظریه چنان تبیین شده که تغییر شرایط 
 متفاوت را در نظر بگیرد؟

3,8 1,257 11,05 29 0,000 

5 
تری که ممکن است بر پدیده آیا شرایط کالن

 موردمطالعه اثر گذارد، تشریح شده است؟
3,7 1,185 10,27 29 0,000 

 0,000 29 12,64 0,885 3,64 رسند؟نظری با اهمیت به نظر می هایآیا یافته کنترل 6

 

شار می شده برای تمامی متغیرها در  tدهد که آماره نتایج جدول فوق ن سبه  محا

معنادار اساات. در نتیجه می توار گفت مدل پژوهش از اعتبار برخوردار  01/0سااطح 

 است.

 نتیجه گیری -6
متور نشار  یمصاحبه و بررس ندآیفر یصورت گرفته ط یها یهمانگونه که بررس

سعه نهاد شارکت یحکمران یداد تو شارکت یعام  اثرگذار بر حکمران یم ست که  یم ا

م لفه  ٤بعد شااام   نیشااده اساات. ا یمعرف یعل طیعنوار شااراپژوهش به نیدر ا

آقازاده و . و تعهد است نارکارمندار، آموزش کارک شتیتوجه به مع ،یساالر ستهیشا

شف1397همکارار ) و  یعی(، من2016باهر )، (1393) ییو آرا یی( و آرا1396) یعی(، 

تأکید  این ابعادخود بر  قیدر تحق ، (2020( و جورجوال و همکارار )1398همکارار )

 کردند.
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ساس نتا س جیبر ا شارکت یها، حکمران یو برر سخگو ٤شام   یم در  ییم لفه پا

است  ی، واژه امشارکتی یمرانحک. است تیسازمار، عدالت، مشارکت و احساس مالک

شد. حکمراننقش دولت و حکومت ها می میپارادا رییاز تغ یکه حاک تنها در مورد  یبا

ستگاه ها  ست که  یحکمران تیفیبلکه از آر مهم تر در مورد ک ستین گراریباز اید ا

شاخص ها و ابعاد شر یتوسط  شارکتی خوب یکند. حکمران یم حیآر را ت در واقع  م

شارکت  شهروندار  رو براب سارکیم صمیم ندیکارکنار در فرآ ایتمام  ست. ت گیری ا

 افراد در برابر قانور یعدالت و ارتقاء تساو ،ییپاسخگو ت،یشفاف یعنیخوب  یحکمران

باعس تأثیر  مشاااارکتی یلذا حکمران که در حکمرانی مشاااارکتی نمود پیدا می کند.

  شود.می ماتیبر اخذ تصم یافکار عموم

شاااام  ح   یحکمرانی مشاااارکت ینشاااار داد ابعاد راهبردهانین همچ جینتا

ساز ضات، اعتماد  سالمت نظام ادار تیفیبهبود ک ،یتعار سب  ،یکاالها و خدمات،  تنا

ساانگه . اساات ینظارت یو مقابله با فساااد و وجود ساااز وکارها ینظارت یسااازوکارها

و  رهی(، ابوحصاا1398و همکارار ) یعی(، من1385) نزی(، راب1396) یعیشااف، (2017)

ناه  یالوان، (1393) ییو آرا یی( و آرا2019) انگوی(، اون2019شاااهرور ) و اساااالم پ

های موجود در این تحقیق بر شااااخص (1393و مرادی حقیقت و تبیانیار ) (1396)

 تأکید کردند.

عبارتند از:  یساازمان یحکمران یسااز ادهیپ یکننده ها  ینشاار داد تساه جینتا

 یژگیو استقالل، و یآزاد ،ییر، وجود فرهنگ ضد فساد، اخالق گرادر سازما تیشفاف

و  یو مردم دار تیو امن یمنیا نیمأت ،یعوام  اعتقاد رانه،یشااگیپ یتخصااصاا یها

پور و همکارار  عی(، شااف1391و شاامس ) ی(، حساان2017. نودا )یمعاشاارت اجتماع

کارار ) ی(، برات2019) انگوی(، اون1396) ند1397و هم عد ی(، زر (، 139٤) ینو م

شفاف2018( و فو )1397و همکارار ) یانداریم  یعوام  حکمران نیرا از مهم تر تی(، 

(، 139٤) یو معدن ی(، زرند1396پور و همکارار ) عیشااف کردند. یمعرف یمشااارکت

بد تأکید کردند.1397و همکارار ) ی( و برات1391) یجعفر یعا  ( بر نقش فرهنگ 

کارار ) یعیمن ندای(، م1398و هم کارار ) یرا (، 1396پور ) عی(، شاااف1397و هم

سان اری(، عمران1398فرد ) ییو دانا یمحمد صادق1397و همکارار ) یخرا زاده  ی(،  

نده و همکارار ) بان ییخود بر اخالق گرا قی( در تحق1396باف ند. قر ید کرد و  یتأک

ای هبر شاخص زی( ن1399و همکارار ) ی( و برات2020(، مارچوسکا )1398همکارار )

 تأکید کردند. یمشارکت یکننده حکمران  یتسه یعنوار بسترهاو استقالل به یآزاد
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نظام  تیشام  تقو یمشارکت یحکمران یساز ادهیپ یبازدارنده ها ج،یبر اساس نتا

ست یادار شام   ا ستفاده، نیقوان تیفیککه  ساد برخورد، اطالعات یاز فناور ا ، با ف

شارکت ست.  دولت یاه تیحمای و م ثر جامعه مدن م ( 1397آقازاده و همکارار )ی ا

 یدر اجرا یرا عام  مهم نیقوان تیفیخود ک قاتی( در تحق1399و همکارار ) یو برات

و  ی( و برات1396اسااالم پناه ) ی(، الوان2020) یدونگ دانند. یم یمشااارکت یحکمران

 یمشااارکت یبر حکمران رگذاریثأ( برخورد با فساااد را از عوام  مهم ت1399همکارار )

 دانند. یم

 یحکمران جادیدهد که جهت احاضااار نشاااار می قیحاصااا  از تحق یها افتهی

 نیا یشنهادیپ یاز الگو دیبا راریمد رار،یدر ا یکاهش فساد ادار کردیبا رو یمشارکت

شده در ا ی. الگوندیسطوح مختلف آر عم  نما بیپژوهش و به ترت  قیتحق نیارائه 

ساتشود می  شنهادیجهت پ نیبد و خبرگار حوزه  یمطرح دانشگاه دیکه در سطح ا

و  یمشااارکت یحکمران جادیافراد در ا نیا نکهیصااورت گرفته و با توجه به ا تیریمد

اعتماد کرد.  قیتحق نیا جیتوار بر نتا یدارند، م یینقش بسااازا یکاهش فسااااد ادار

 زین قیتحق اتیعالوه بر نظرات افراد خبره توسط ادب قیم لفه ها و ابعاد تحق نیهمچن

شت صحت و دقت ا یشوند که ممی یبانیپ  نیاطالعات تأکید کرد. همچن نیتوار بر 

ساااازه و روابط  ینشاااار دهنده اعتبار باال ،ییروا یابیبر اعتبار هیبرازش مدل با تک

شود می شنهادیپ حات،یبر توض هیاست. با تک قیشاخص ها و ابعاد تحق اریم یمنطق

ست راریمد شگاهر اندرکارا -و د سازمان یدان شده در ا یاز الگو یو   قیتحق نیارائه 

را مدنظر قرار داده  یابعاد متنوع و جامع قیتحق نیا نکهیاساااتفاده کنند. با توجه به ا

پوشش  یدوره زمان نیرا تا ا قاتیتحق ریموجود در سا یهاءتوار گفت خال یاست، م

 داده اند. 

و دساات اندرکارار   راریبه مدر در راسااتای نتایج بدساات آمده، پیشاانهادات زی

سازمان یدولت ساد ادار یمشارکت ینظام حکمران جادیدر جهت ا یو  ارائه  یو کاهش ف

 شود:می

 عنوار شاخص توسعه نهادی حکمرانی مشارکتی: بهکارمندار  شتیتوجه به مع

در نظرگرفتن نیازهای مادی کارکنار ازجمله حقوق دریافتی ماهیانه، امکانات و  -

 .الت رفاهیتسهی

در نظرگرفتن نیازهای ایرمادی کارکنار ازجمله مورد تشااویق قراردادر آنها به  -

شااغلی که در سااازمار دارند، حائز  نکهیهنگام موفقیت در کار، ایجاد انگیزه مبنی بر ا
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)تجارب و تخصّص( آنها در کار و ارزش  یاهمیت است، به کارگیری تمامی استعدادها

 .آر قائ  شدر سازمار برای

 ی:فرهنگ مشارکتعنوار شاخص ی بهو معاشرت اجتماع یدارمردم

در محیط کار و  گریکدیتوجه به نوع روابط و مناسااابات شاااغلی کارکنار با  -

 .برخورد جدی با روابط و مناسبات شغلی نامناسب کارکنار نسبت به یکدیگر

به محیط فیز - جه  به میکی تو مات الزم  قدا نار و در نظرگرفتن ا با کارک نظور 

 .نشاط ساختن محیط کار در حد توار و امکانات سازمار

 ی: نظام ادار تیتقو

 .هاشغلی در سازمار یبازنگری و تدوین مجدد سیستم ارتقا -

احترام به کارکنار بر اسااس لیاقت، شاایساتگی و کفایت آنار و آفرینندگی در  -

 محیط کار با حمایت های مادی و معنوی آنها.

پژوهش حاضاار با تأکید بر شااود یر پژوهشااگرار پیشاانهاد میهمچنین به سااا 

 .ردیصورت بگ یو مال یفساد ادار یهاجنبه
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 منابع -7
 (. الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت 1395. )دجوادیزاده، سجمعهامام

 .٤0-7(، 36)12کارآمد در مدیریت توسعه. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی  

  (. بررسی نقش م لفه های مسهولیت اجتماعی 1398و مقتدرمنصوری. )آثارتمر

شت و درمار ارومیه(.  شبکه بهدا سازمانی )مطالعه موردی کارکنار  سالمت  بر 

 . 20-7(، 3)10مدیریت بهداشت و درمار )نظام سالمت(  

  (. بررساای عام  م ثر بر 139٤. )نایم ،یمهربار و احمد ،یکانیپ یالهام؛ هادآذر

ساد ا ستانداری و فرمانداری ف سالمت اداری در ا داری و ارایه راهکار جهت ارتقاء 

 استار اصفهار. سومین کنفرانس مدیریت. 

 ( .تبیین ارتباط رضااایتمندی شااغلی کارکنار و فساااد در 1393آرایی و آرایی .)

 .29-5(،2)6های سیاستی. دانش ارزیابی  های اداری؛ توصیهدستگاه

 (. 1397. )ری، طیبه؛ شااااهی، عادله؛ فرهمند، آمنهآقازاده، محمدرضاااا؛ عساااگ

سازمار ستراتژی  های حاکمیتی بر مبنای پارادایم طراحی مدل فرایندی تدوین ا

 .56-25(، 3)٤های دولتی  حکمرانی شبکه ای. فصلنامه مدیریت سازمار

 کامرار و رنجبر،  ،یآذر؛ سااارهنگ ،یبرات درضاااا؛یحم ،یضااایهاجر؛ عر ،یبرات

(. تأثیر عدالت سازمانی و جو سازمانی بر رفتارهای ضد تولید. 1399. )درضایحم

 .88(، ٤)11سازمانی  مدیریت فرهنگ

 (. تأثیر ساایسااتم اطالعات مدیریت 1٤00. )محمدرضااا ،یپرورام، رضااا و مردان

(. فصلنامه علمی منابع 21برمقابله با فساد اداری )موردمطالعه: شهرداری منطقه 

 .61-91(  1)1و سرمایه انسانی  

 (. راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر 1391. )دیو شمس، عبدالحم یعل ،یحسن

 (.5)2های مدیریتی  های اسالمی. اسالم و پژوهشاساس ارزش

 (. بررساای 1393. )هیمهد ،یلیداود و ل ،یآقاجعفر ب؛یهاشاام زاده، حب ینیحساا

ساد و ارزیابی وضعیت راهبردهای قانون ضایی ف ضایی برای علتهای قانونی و ق ی ق

مبارزه با فساااد. همایش ملی پلیس و ارتقای سااالمت اداری، بازرساای ک  ناجا، 

 تهرار.

 (. مدیریت رفتار سااازمانی. تهرار: موسااسااه مطالعات و 1385. )رابینز، اسااتیفن

 تحقیقات بازرگانی.
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 (. طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری 139٤. )جواد ،یو معدن دیسع ،یزرند

 .2٤-5(، 2٤)7دانش ارزیابی   در ایرار.

 س عیشف سازمانی در  "حکمرانی نوین"(. نقش1396. )فاطمه دهیپور،  و فرهنگ 

 .٤3-23(، 5)2کاهش فساد اداری. دو ماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی  

 (. 1396. )حجت ،یآباد اریو م سیزاده بافنده، شااهرزاد و صااانع؛ پرد یصااادق

گار در نابع آب.  حکمرانی مشااااارکتی ساااااز و  یکنفرانس حکمران نیاولم

 یاستگذاریپژوهشکده س-فیشر یتهرار، دانشگاه صنعت ،یعموم یاستگذاریس

صنعت یعلم، فناور شگاه  صنعت دان و  تیمطالعات حاکم شکدهیاند- فیشر یو 

 .فیشر یدانشگاه صنعت یگذار استیس

 سعید، آقازاده ده سن، طاهرپور، حبیب اله، زرندی،  . ده، فتاح عابدی جعفری، ح

(. شااناسااایی عوام  فردی م ثر بر تمای  به فساااد اداری در شااهرداری 1398)

 .7٤-٤9(، 1)8تهرار. مطالعات رفتار سازمانی  

 (. مروری بر مفهوم حکمرانی 1395. )االپور آهنگر، خواجااه نااائینی، علی

 : گزارش مرکز پژوهش های شورای اسالمی.3ای.شبکه

 (. فساااد اداری و روش های 1390. )محمد میرح ،یمحمدحساان و گنج ،یقائم

 .89اصالح آر. مجله دادرسی  

 سو د؛یمج ،یمیرح ال؛یعوض پور، ل ؛یمهد ،یقربان سماع ،یمو . بهناز ،یلیهما و ا

گروهی در راسااتای اسااتقرار حکمرانی (. ارزیابی ساارمایۀ اجتماعی درور1398)

ه، اسااتار یزد(. طبیعی )منطقۀ موردمطالعه: شااهرسااتار ابرکومشااارکتی منابع

 .387-378(، 2)25تحقیقات مرتع و بیابار ایرار  

 (. تحلی  رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری. 138٤. )پور، رحمت اله یقل

 .127-103(، 10)3فرهنگ مدیریت  

 (. الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه 1398. )فرد، حسن ییو دانا مهینع ،یمحمد

رد نهادی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی  انرژی تجدیدپذیر ایرار: رویک

9(30 ،)133-155. 

 (. نسبت عوام  سازمانی مدیریتی 1393. )حسن ار،یانیرضا و تب قت،یحق یمراد

 .320٤8(، 8)6های دولتی. نشریه دانش ارزیابی  و فساد اداری مالی در سازمار

 زمانی بر (. تاثیر ساااالمت ساااا1397. )منتظری، محمد، فردوسااای پور، لی لی

 . .6٤-٤5(، 9)27عملکرد شغلی کارکنار. مطالعات مدیریت بهبود و تحول  
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 ی. موساا دیساا ،یینادر؛ عباس زاده، ناصاار و طباطبا ،یمانیرضااا؛ ساال ،یعیمن

(. طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشااای 1398)

 .36-17(، 3)6ایرار. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی  

 حسااان ،یجعفر یرضاااا و عابد ،ینجار ؛یپور، مهد میهیکمال؛ د ،یانداریم .

یاد در 1397) با رویکرد داده بن مانی  یت سااااز فاف مدل افزایش شااا (. طراحی 

 .110-95(، 1)5های دولتی. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی  سازمار

 نده فساااد (. طراحی مدل بازدار1396. )الوانی، ساایدمهدی و اسااالم پناه، مهدی

(، 3)5اداری با اتکاء به آموزه های اساااالمی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی  

25-50. 
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