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Abstract
Despite lack of studies on it, organizational transparency is an issue that has greatly
attracted politicians and researchers. This concept refers to the free flow of
information easily accessed by all stakeholders. The purpose of this study was to
examine the variables that have been found to be effective on and affected by
organizational transparency in the previous studies in Iran. This study was applied in
terms of purpose and descriptive in terms of method, and was conducted through
meta-analysis method using Comprehensive Meta-Analysis software. The
examination of 21 selected studies in this field led to the identification of 7
independent and 18 dependent variables. The results of the meta-analysis showed
that appropriate strategy, public responsibility, genuine leadership, social capital,
change-oriented leadership, and innovative leadership have the strongest effects on
the formation and improvement of organizational transparency in the Iranian
organizations. Moreover, the results of this study showed that organizational
transparency affects important organizational variables such as empowerment,
organizational communications, organizational spirituality, organizational health,
organizational capital, organizational trauma management, organizational culture,
organizational performance, employees’ organizational silence, customer
satisfaction, job compatibility, organizational conflicts, administrative corruption,
employees’ moral behaviors, organizational citizenship behaviors, job commitment,
organizational loyalty, and organizational trust.
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فراتحلیل متغیرهای مؤثر بر شفافیت سازمانی و متغیرهای
تأثیرپذیر از آن در پژوهشهای انجامشده در ایران
بالل پناهی



استادیار ،دانشکدة مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه پیام نور ،ایران

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

چکیده
شفافیت سازمانی از موضوعاتی است كه بهرغم اینکه مطالعات چندانی دربارة آن انجام نشده مورد توجه بسیاری از سیاسیون و
پژوهشگران بوده است .این مفهوم به معنای جریان آزاد اطالعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان برای همة ذینفعان در این
زمینه است .هدف از این پژوهش بررسی متغیرهای مؤثر بر شفافیت سازمانی و تأثیرپذیر از آن در پژوهشهای انجـامشـده در
این حوزه در كشور ایران بود .این پژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظـر روش توصـیفی اسـت كـه بـا بـهكـار یری روش
فراتحلیل و با استفاده از نرمافزار جامع فراتحلیل انجام شد .در این بررسی از تعداد  21مطالعة منتخب تعداد  7متغیر مسـتلل و
 18متغیر وابستة مختلف شناسایی شد .نتیجة بررسی فراتحلیل نشان داد متغیرهای استراتژی مناسـب ،پاسـخگویی عمـومی،
رهبری اصیل ،سرمایة اجتماعی ،رهبری تحولآفرین ،رهبری نوآور بیشترین تأثیر را در شکل یری و تشدید شفافیت سازمانی
در سازمانهای ایرانی داشتهاند .همچنین ،نتایج ایـن تحلیـق نشـان داد شـفافیت سـازمانی متغیرهـای مهـم سـازمانی مثـل
توانمندسازی ،ارتباطات سازمانی ،معنویت سازمانی ،سالمت سازمانی ،سرمایة اجتماعی ،مدیریت ترومـای ،فرهنـ سـازمانی،
عملکرد سازمان ،سکوت سازمانی كاركنان ،خشنودی مشتریان ،ساز اری شغلی ،تعارضات سـازمانی ،فسـاد اداری ،رفتارهـای
اخالقی كاركنان ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،تعهد شغلی ،وفاداری سازمانی ،اعتماد سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد.

کلیدواژگان
شفافیت ،شفافیت سازمانی ،فراتحلیل.

 رایانامهpanahi1980@yahoo.com :
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مقدمه
در دنیای كسبوكار و رقابت فزایندة عصر كنونی ،سازمانهای پیشرو و موفق در تالشاند
تا وضعیت عملكرد خود را پایش و در جهت رشد و موفقیت خود هدایت كنند و تاا حاد
امكان عملكرد خود را اصالح كنند و بهبود بخشند .یكی از متغیرهای مهم كه بار عملكارد
سازمانی تأثیر میگذارد شفافیت سازمانی است .شافافیت موجاب شاك گیاری ارتباطاا
اثربخش ،افزایش رقابت ،ارتقای اعتماد سازمانی ،و كاهش تنشهاا و تعارضاا

ساازمانی

میشود و به بهبود كیفیت تصمیمگیاری مایانجاماد (كردناایی و همكااران .)175 :1393
اصطالح شفافیت بیشتر به قابلیت دسترسی به اطالعاا

اشاار دارد .همچناین ،باه حااا

حغوی ،شفافیت امكان نگا كردن به درون یک چیز تعریف شد است .یک ساازمان شافا
از نظر حینستد 1و نورین ( )2007سازمانی است كه افراد و ذینفعاان آن بتوانناد باهراحتای
اطالعااا

مااورد نیازشااان را كسااب كننااد و از آن بااه منظااور شااك دادن بااه نظاارا

تصمیمگیری صایح و باهموقا در زمینا اقاداما

و

و فراینادهای درون و بیارون ساازمان

استفاد كنند .در تئوری اصی و وكی  ،به شفافیت به مثاب یكی از ابزارهای مهم اصی برای
كنترل وكی اشار شد است .رعایت شفافیت توسط وكی اجاز نخواهد داد كه وكی فقط
خطمشیهای در جهت مناف خود را دنبال كند و حتی اشار شاد اسات كاه ایادة اصالی
استفاد از شفافیت سازمانی در جهت مبارز با فساد اداری از تئوری اصی و وكی نشائت
گرفته است .بنابراین ،سازمان شفا
بتوانند اطالعا

ساازمانی اسات كاه ذینفعاان داخلای و خاارجی آن

مورد نیاز خود را بهآسانی به دست آورند و به منظور بررسی فعاحیتهاا و

پروسههای درونسازمانی از آن استفاد كنند (سایدنقوی و فراهاانی  .)80 :1392همچناین
شفافیت راهی برای حفظ یا حتی افزایش اعتماد معرفی شد و شواهد بیانگر آن اسات كاه
شفافیت تصمیمگیری تأثیر مثبتی بر اعتماد شهروندان به سازمانهای نظارتی نیز مای گاذارد
(.)Grimmelikhuijsen et al. 2021: 36

1. Lindstedt
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شناخت موضاو شافافیت ساازمانی نیازمناد بررسای و تركیاب تعاداد گساترد ای از
تاقیقا

و مدلها و نگرشهاست .مبارز با بزرگ ترین چاحش های پیش روی جهان فقر و

فساد ،كه تقریباً هم كشورها با آن درگیرند ،مستلزم شفافیت و اطال رسانی صایح به مردم
در زمین ناوة استفادة دوحت از مناب عمومی است .گزارش شفافیت بیناحمللی از عملكارد
سازمانهای مختلف ایران بیانگر آن است كه بیشتر سازمانهاای ایرانای در زمینا شافافیت
عملكرد ضعیفی دارند؛ درحاحیكه كشورهای موفقی همچون نیوزیلند و دانمارک توانسته اند
در رتبااهبناادیهااای جهااانی شاافافیت در صاادر قاارار بگیرنااد .كشااورهای عضااو سااازمان
همكاری های اقتصادی و توسعه از كشورهای موفق در حوزة شفافیت هستند .كشاور كارة
جنوبی نیز یكی دیگر از كشورهای بسیار فعال در این زمینه است و شفافیت بین احمللی كر
یک نهاد مستق است كه كامالً به صور

مردمی ادار می شود و سعی دارد آگاهی جامعاه

از مزایای شفافیت را افزایش دهد.
در ساحیان اخیر موضو شفافیت سازمانی به عنوان یک موضو پژوهشای مهام مطارح
بود است و تاقیقا

متعددی دربارة آن انجام شد است .به همین دحیا در ایان تاقیاق

تالش شد ،با رویكرد فراتالی  ،متغیرهای مؤثر بر شفافیت ساازمانی و تأثیرپاذیر از آن در
پژوهشهای قبلی بررسی و جم بندی شوند .با توجه به اینكاه نتاای مطاحعاا

فراتالیا

منعكسكنندة طیف وسیعی از ویژگیهای پژوهشهای ارزشمند قبلی است ،این تاقیاق باا
بهر گیری از اصول و قواعد روش فراتالی در خصوص تاقیقا

قبلی در زمین موضاو

شفافیت سازمانی انجام شد .در این زمینه ،سؤال تاقیق پیش رو این است :متغیرهای مؤثر بر
شفافیت سازمانی و تأثیرپذیر از آن در پژوهشهای انجامشد در كشور ایران كداماند؟
مباني نظری و پیشینه
مفهوم شفافیت سازمانی برآمد از نیاز به مقابله با رویههای فاسد است و به دسترسی آسان
به اطالعا

توسط ذینفعان اشار دارد .اطالعا

در دسترس باشد و از طر

دیگر اتخاذ تصامیما

باید به اندازة كافی و به صور

قاب فهم

و اجارای آنهاا از قاوانین و مقاررا

مشخص پیروی كند (قنبری و مرادی  .)208 :1397شفافیت فرایندی اسات كاه ناهتنهاا در
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دسترس بودن اطالعا  ،بلكه مشاركت فعال در دستیابی و توزی و ایجاد داناش را شاام
میشود .شفافیت ،همچنین ،مستلزم پاسخگویی است .سازمانهای شفا

پاسخگوی اعمال

و گفتار و تصمیمهای خود هستند (قنبری و مرادی .)207 :1397
وجود شفافیت سازمانی امكان مشاركت بیشتر را برای كارمندان فراهم میسازد كه نقش
سازمانی خاود را بهتار درک كنناد و در نتیجاه بار وظاایف خاود متمركزتار باشاند و در
فعاحیتهای سازمانی بیشتر مشاركت كنند .همچنین شفافیت سازمانی اعتمااد كارمنادان باه
مدیریت ارشد سازمان را بیشتر میكند .شفافیت باا در اختیاار قارار دادن اطالعاا
شهروندان و باز كردن اقداما

و اطالعا

بارای

برای عموم به آنهاا امكاان مشااهد و بررسای

دقیق را میدهد؛ طوری كه موجب افشای فساد میشاود ( .)Fox 2007: 663پاساخگویی و
شفافیت پایههای الزماالجرای نظار
به تمركز بر نتای  ،پیگیری اهدا

دموكراتیک هستند كه بخش دوحتی و جامع مدنی را

روشن ،توسع استراتژی ماؤثر ،نظاار

بار عملكارد ،و

گزارش آن وادار میكند .پاسخگویی به افراد و سازمانهای مسئول در برابر عملكرد اشاار
دارد و شاام پاسااخگویی ماااحی ،پاساخگویی اداری ،پاسااخگویی سیاساای ،و پاسااخگویی
اجتماعی است .شفافیت شام تسهی دساتیابی شاهروندان باه اطالعاا

و درک آنهاا از

سازوكارهای تصمیمگیری است .شفافیت بخش دوحتی با استفاد از استانداردهای واضاح و
دستیابی به اطالعا

شرو میشود .اعتماد و درستی و راستی به معنای منز بودن از ارتشا

و شرایط ساحم و متراد

با صداقت است ( .)UNDP 2004: 1اخیراً نیز ماققان چاارچوبی

اشتراكی مبتنی بر شفافیت در زمین تعامال

اقتصادی ارایه كرد اند كاه مطاابق آن شاراكت

تجاری مبتنی بر اعتماد بین شركا پیامدهای مثبت و منفی برای طرفین و همچنین اشاخاص
ثاحث ایجاد میكند ( .)C. Köbis et al. 2021: 36شفافیت از ساویی موجاب پاسا خاواهی
مردم و شهروندان و از سوی دیگر موجب پاسخگویی سازمانها میشود .چنانچاه وظاایف
و فعاحیتها غیرشفا

باشند ،پاس خواهی و پاسخگویی معنا نخواهد داشات (نرگسایان و

جماحی  .)223 :1398شفافیت به منزح مؤثرترین ابزار برای اساتقرار دوحتای كاارآ و ایجااد
جامعهای پایدار با هد

رشد و توسع جوام ضروری است و امكان اتخااذ تصامیمهاای
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آگاهانه و پاسخگویی بیشتر دربارة چگونگی تخصیص و مصر
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مناب را فراهم مایكناد و

رشد فساد را كاهش میدهد (حساسیگانه و خیراحلهی .)75 :1387
از دیگر مزایای شفافیت در سازمان ایجاد ارتباطا

مناسب باین كارمنادان ساازمان باه

منظور افزایش همكاری بین آنها و افزایش اثربخشی از طریاق كااهش تاالشهاای ماازاد
كاركنان است (قنبری و مرادی  .)209 :1397شفافیت سازمانی پیامدها و نتای مثبتی به باار
میآورد ،شام  .1 :مشاركت بیشتر كارمندان؛  .2اعتمااد باه مادیریت ساازمان؛  .3افازایش
خالقیت؛  .4بهبود عملكرد؛  .5افازایش رضاایت شاغلی كارمنادان (سایدنقوی و فراهاانی
 .)81 :1392بنابراین وجود شفافیت سازمانی امكان مشاركت بیشتر را برای كارمندان فراهم
میسازد تا نقش سازمانی خود را بهتر درک كنند و بهتبا آن بار وظاایف خاود متمركزتار
شوند و در فعاحیتهای سازمانی مشاركت بیشتری داشته باشند .همچنین ،شفافیت سازمانی
اعتماد كارمندان به مدیریت ارشد سازمان را بیشتر میكند .سازمانهای شفا

زمانی قابلیت

پاس گویی دارند كه جوابگوی مأموریت و نقشهایی باشند كه باه ذینفعاان خاود وعاد
داد اند و از این طریق مناب در دسترس خود را بهتر به كار گیرند و باعث افزایش اعتماد و
در نهایت كاهش سكو

سازمانی شوند (قنباری و مارادی  .)207 :1397همچناین از نظار

ماققان شفافیت و به دنبال آن پاسخگویی اعتماد عمومی به دوحات را افازایش مایدهاد و
شفافیت سازمانی تضمین خوبی برای بهكارگیری روشهای مناساب در ادارة دوحات اسات
(.)Suwanda & Suryana 2021: 1064
باحكین 1با شناسایی سه نو شافافیت ابعااد آن را مشاخص كارد :شافافیت اطالعااتی،
شفافیت مشاركتی ،شفافیت پاسخگویی؛ كه مكم یاکدیگار و از نظار تالیا متمایزناد.
اطالعاتی كه موافق با حقایق و قاب توجه و مفید است .مشاركت ساهامداران در شناساایی
اطالعا

مورد نیاز در تهی گزارشهای بیطرفانه از فعاحیتهای سازمان و سیاستهایی كه

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

1. Balkin
2. Berggren
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برنشتین ( )2007چهار بُعد برای شفافیت سازمانی در نظر گرفتند و اعالم كردند با اساتفاد
از میزان وجود و روشن و آشكار بودن این ابعاد در سازمان میتوان باه شافافیت ساازمانی
پی برد .1 :چشمانداز :بیانگر آیندة مطلوب و ایاد آل ساازمان اسات؛  .2مأموریات :بیاانگر
ارزشها و اوحویتهای یک سازمان و نشاندهندة طیف فعاحیت سازمان از نظار ماصاول و
بازار است؛  .3اهدا  :هر سازمانی دارای دو دسته اهدا
میتوان هد های بلندمد

كوتا مد

و بلنادماد

اسات.

را نتیجههای خاصی تعریف كرد كه سازمان میكوشد در تأمین

مأموریت خود به دست آورد .این هد ها تعیینكنندة مسیر سازماناند و مقصود از اهادا
كوتا مد

نیز اهدافی است كه سازمان برای رسیدن به هد های بلندمد

بایاد باه آنهاا

دست یابد؛  .4عملكرد :به برآیند كار سازمان اطالق میشود (سایدنقوی و فراهاانی :1392
 .)80راوحینز )2008( 1نیز برای انداز گیری شفافیت در سازمانها چهاار عاما را شناساایی
كرد كه عبار اند از .1 :بُعد اطالعا  :عناصر ماورد بررسای عباار اناد از مارتبط باودن،
صات داشتن ،كام بودن ،معتبر بودن ،مورد تأیید بودن اطالعا ؛  .2بُعد مشاركت :عناصر
مورد بررسی عبار اند از دریافت بازخور ،عرص اطالعا

تفصیلی و جزءبهجزء ،سهوحت

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

سهیمشد دربرگیرندة هم جنبهها و مسای سازمانی؛  .4بُعد اختفا و پنهانكااری:

عناصر مورد بررسی عبار

اند از میزان تالش سازمان برای مخفی نگا داشتن اطالعاا

و

میزان صداقت در سازمان (دیهیمپور و میانداری .)287 :1396
تعاريف مفهومي و عملیاتي شفافیت سازماني
شفافیت سازمانی از نگا سازمان بیناحمللی مشخصهای اسات كاه دوحاتهاا ،شاركتهاا،
سازمانها ،و افراد در افشای واضاح و روشان اطالعاا  ،قاوانین ،برناماههاا ،فراینادها ،و
اقداما

به صور

باز عم كنند .به منزح یاک اصا  ،مقاماا

دوحتای ،كاركناان ،مادیران

شركتها و سازمانها ،و هیئتمدیر ها وظیفه دارند برای ارتقای مشاركت و پاسخگویی به

1. Rawlins
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واضح و قاب پیشبینی و قاب فهم عم كنند و باه اشاخاص ثاحاث اجااز دهناد

اقداماتی را كه در حال انجام گرفتن است بهآسانی درک كنناد (نرگسایان و جمااحی :1398
 .)215در تعریف عملیاتی ،شفافیت سازمانی دارای  4بعد است كه بعد مشاركت با  6گویه،
بعد اطالعا

واقعی با  8گویه ،بعد پاسخگویی با  3گویه ،و بعاد پنهاانكااری باا  5گویاه

سنجید میشود.
مهمترین تاقیقا

منتخب كه در ایران انجام گرفته و در این پژوهش بررسی شاد اناد

در جدول  1ارایه شد است.
جدول  .1تحقیقات منتخب انجام گرفته در ایران

محققان

عنوان

ضریب

روش

مجله منتشر

نمونه

شده

نمونه

سال

بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر
درویش و عظیمی
زاچكانی

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

0.50

تصادفی

0.16

طبقهای

مدیریت دوحتی

184

1395

ورامین)
كردنایی و

فرهنگ سازمانی ،حلق مفقودة

0.538

همكاران

شفافیت سازمانی و عملكرد سازمان

0.722

سازمانی (مورد مطاحعه :ادارة ك را و

0.558

درخشان و
همكاران
سیدنقوی و
فراهانی
دیهیمپور و
میانداری

رابط رهبری اصی و شفافیت
شهرسازی استان كرمان)
ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای
شفافیت سازمانی از طریق رهبری
نوآور

معدنی و همكاران

تصادفی
ساد

فرهنگ

0.31

طبقهای

0.853

0.761

ساد
تصادفی
ساد

118

1396

سازمانی

مدیریت

تصادفی

115

1393

مدیریت

0.78

تالی تأثیر پاسخگویی عمومی بر
شفافیت سازمانی در بخش دوحتی

خوشهای

سازمانی

تصادفی

شهرداریهای غرب مازندران)
خطمشی ارتقای سالمت اداری و

طبقهای و

فرهنگ

مطاحعا

بررسی نقش شفافیت سازمانی در
توسع سرمای اجتماعی (مورد مطاحعه:

تصادفی

مدیریت

198

1392

مدیریت
سرمای

230

1396

اجتماعی
خطمشیگذاری
عمومی در
مدیریت

134

1397
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ادامۀ جدول  .1تحقیقات منتخب انجام گرفته در ایران

محققان

عنوان

ضریب

روش

مجله منتشر

نمونه

شده

ارای مدل شفافیت سازمانی در ارتباط
كاشف و همكاران

با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد

0.991

تصادفی

سازمانی مدیران (مطاحع موردی:

0.323

خوشهای

دانشگا آزاد اسالمی استان مازندران)
بررسی تأثیر شفافیت درکشد از
شیرازیان

عملكرد ،تجرب برند و شهر

0.543

سازمانی بر خشنودی مشتریان
حكاک و فرهیخته

فیضآبادی و
عالیی

در
دسترس

تأثیر شفافیت سازمانی بر سالمت

0.833

تصادفی

سازمانی (متغیر میانجی :معنویت)

0.824

ساد

0.50

تصادفی

0.16

طبقهای

تأثیر شفافیت سازمانی بر فساد اداری
با تأثیرا متقاب اعتماد سازمانی در
مراكز درمانی شهرداری تهران
بررسی رابط رهبری تاولآفرین و

شجاعی و خلیلی

رفتارهای شهروندی سازمانی با تأكید

0.35

تصادفی

بر نقش انگیزة خدما عمومی و

0.33

ساد

شفافیت اهدا
دیهیمپور و
همكاران

تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت
ترومای سازمانی با میانجیگری سرمای
اجتماعی

0.78

تصادفی

0.84

ساد

بررسی رابط بین سالمت معنوی و
تیرگر و كماحی

شفافیت سازمانی در رفتارهای اخالقی

0.388

كاركنان شهرداری رفسنجان
پورعز و
همكاران

رابط آگاهی شهروندان از حقوق
شهروندی با پاسخگویی و شفافیت

0.29

سازمانها

پژوهش در
نظامهای

مدیریت برند

384

1396

توسعه مدیریت
مناب انسانی و

163

1396

پشتیبانی
مدیریت
بهداشت و

280

1397

درمان
مدیریت
فرهنگ

250

1396

سازمانی
مدیریت
سرمای

191

1397

اجتماعی

تصادفی
ساد

پیشرفت

ساد

254

1397

آموزشی

مدیریت

تصادفی

نمونه

سال

رفا اجتماعی

248

381

1395

1388

رابط حسابرسی عملكرد با كاهش
اعتباریان و

فساد اداری از طریق افزایش شفافیت،

همكاران

بهبود پاسخگویی ،و ارتقای اعتماد و
درستی

0.206

تصادفی

دانش

ساد

حسابرسی

269

1393
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ادامۀ جدول  .1تحقیقات منتخب انجام گرفته در ایران

محققان

قنبری و مرادی

عنوان
تالی رابط شفافیت سازمانی با
سكو سازمانی كاركنان

ضریب

-0.531

رابط میان شفافیت نقش و تعهد
قربانی و همكاران

شغلی مسئوالن گرو شعب بانک

0.309

كشاورزی تهران

روش

مجله منتشر

نمونه

شده

تصادفی
طبقهای
تصادفی
ساد

ارای مدل علّی روابط شفافیت
رستگار و همكاران

سازمانی و وفاداری سازمانی با تأكید
بر نقش واسطهای اعتماد سازمانی

حاجیان و همكاران

226

1397

مدیریت بر
آموزش
سازمانها
مدیریت دوحتی

227

1391

پژوهشهای
0.22

تصادفی

رهبری و

ساد

مدیریت

كاركنان دانشگا علوم پزشكی زاهدان
رابط شفافیت با سازگاری شغلی

نمونه

سال

189

1396

آموزشی
0.525

تصادفی

تاقیقا علوم

طبقهای

رفتاری

243

1391

ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر
تعارضا سازمانی با میانجیگری
پناهی

ارتباطا سازمانی اثربخش (مورد
مطاحعه :سازمان آب منطقهای

0.47

تصادفی

0.97

ساد

مدیریت
سازمانهای

181

1398

دوحتی

آذربایجان شرقی)

روششناسي
این پژوهش به روش فراتالی انجام شد .روش فراتالی یكی از روشهای تاقیاق كمای
است كه در آن از روشهای آماری منظم بارای انتخااب و گاردآوری و تالیا تاقیقاا
استفاد میشود و تلخیص یافتههای تاقیقا

مختلف روی یک موضو انجام میگیرد.

تاقیقا متعدد و پراكندگی بیش از حد انتشارا علمی در یک موضاو خااص یكای از
چاحشهای مهمی است كه امروز در مراكز علمی با آن ماواجهیم و شااید پارداختن باه ابعااد
گوناگون یک مسئل پژوهشی از منظرهای مختلف از دالی این پراكندگی باشاد .ایان موضاو
موجب دشواری یافتن دانش عینی و كاربردی از میان انبو اطالعا پژوهشی است؛ درحاحیكه
هد از پژوهش علمی این است كه دانش عینی و مفید و كاربردی از پژوهشها حاص شود.
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معض یادشد در هم حوز های علمی مشاهد میشود .همچناین برخای از پاژوهش ممكان
است فاقد اعتبار علمی باشند و حتی از جهاتی معتبر نباشند .بسیاری از پژوهشهای انجامشاد
طوری گزارش شد اند كه قابلیت تعمیمپذیری و تكرار آنها وجود ندارد و حتای در ماواردی
پژوهشگران روشها و یافتههای خود را بدون ساختار بیان كرد اناد كاه خوانناد را ساردرگم
میسازد .بنابراین وجود تفاو و حتی تناقض در یافتهها و پاژوهشهاای بسایار درباارة یاک
موضو از دالیلی است كاه در چااحش یادشاد مؤثرناد .موضاو شافافیت ساازمانی هام از
موضوعاتی است كه با نگا هاا و رویكردهاای متفااو بررسای شاد و پراكنادگی نتاای در
تاقیقا انجامشد دربارة آن مشهود است .روش فراتالی یكی از روشهاای بسایار خاوب
است كه با مرور سیستماتیک ،تلخیص ،ارزشیابی ،و جما بنادی روشان و برناماهریازیشادة
گزارشهای پژوهشی به دنبال از بین بردن پراكنادگی یادشاد اسات (نصاراحلهی و همكااران
 .)295 :1392در این زمینه و برای تلفیق این نتای  ،روش فراتالی انتخاب شد تا بتاوان نتاای
تاقیقا انجامشد را سازماندهی و پیام اصلی آنها را استخراج كرد.
در مطاحعا فراتالی فرایندی منظم طی میشود .در مرحلا اول ساؤال پژوهشای مطارح
میشود .سپس شناسایی مطاحعا مرتبط انجام میگیرد و روش كدگذاری داد ها تعیین میشود.
در مرحل بعد مطاحعا جم آوری و كدگذاری اوحیه انجام می شود و باه دنباال آن داد هاا باه
نرمافزار وارد و اندازة اثر مااسبه میشود .سپس تالی های اصلی و تكمیلی روی داد ها انجام
و گزارش تاقیق تدوین میشود (قربانیزاد  .)31 :1396این پژوهش ،كه باا روش فراتالیا
انجام گرفت ،از نظر هد از انوا تاقیقا بنیادین است و در حوزة پژوهشهای كمای قارار
میگیرد .در این تاقیق از روش كتابخانهای برای گردآوری داد ها استفاد شد .در این پژوهش
تمركز بر تاقیقا انجامشد دربارة عوام و متغیرهای ماؤثر بار شافافیت ساازمانی باود؛ كاه
مقاال علمیا پژوهشی دربارة این موضاو انتخااب شادند كاه تاا ساال  1398در ایاران در
مجال علمی ا پژوهشی معتبر چاپ شد بودند .جامع یادشد به طور دقیاقتار و شافا تار
شام هم مقاال چاپشد در مجال علمی ا پژوهشی در ایاران و موجاود در پایگاا هاای
جهاد دانشگاهی ) ،(SIDپایگا مجال تخصصی نور ) ،(noormagsپایگا نظام بانک اطالعاا
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نشریا كشور ) ،(magiranو پایگا مركز اسناد و مادارک علمای ایاران ) (irandocبودناد كاه
پایگا های علمی معتبر و شناختهشد دربارة مقاال ایرانی هستند .در پژوهش حاضار بررسای
كام جامع آماری انجام شد و نمونهگیری صور نگرفات و ماقاق تاالش كارد مطاحعاه و
گردآوری اطالعا از ك جامعه صور گیرد .در این زمینه ویژگیهاایی نظیار روش آمااری،
جامع آماری ،روش نمونهگیری ،حجم نمونه ،فرضیهها ،چارچوب نظری ،نتای داد ها ،و سطح
معناداری پژوهشها ارزیابی و در مجمو تعداد  64مقاح اوحیه دربارة موضو تاقیق شناساایی
شد كه با بررسی ویژگیها و تطابق و تناسب مقاال با موضاو تاقیاق در نهایات تعاداد 21
مقاح كامالً منطبق و مناسب برای فراتالی موضو تاقیق انتخاب شد .برای تالی اطالعاا
بهدستآمد از تاقیقا یادشد  ،پس از اساتخراج داد هاای الزم ،مثا ضاریب همبساتگی و
جهت رابط بین متغیرها و حجم نمونه ،برای مااسبا فراتالیا نارمافازار جاام فراتالیا
) (CMAاستفاد شد؛ طوری كه داد های بهدستآمد از مطاحعا پیشین توساط نارمافازار باه
اندازة اثر تبدی شدند .برای تعبیر اندازة اثر از معیارهای كوهن استفاد شد كه در جدول  2ارایه
شد است.
جدول  .2حدود اندازۀ اثر

نتیجه

حد باالی اندازۀ اثر

حد پایین اندازۀ اثر

كوچک

0/3

0/1

متوسط

0/5

0/3

بزرگ

0/8

0/5

تجزيهوتحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
بررسی متون تاقیقاتی برگزید بیانگر آن بود كه در موضو تاقیق روشهاای باهكاررفتاه
دارای تنو چندانی نیست و اغلب تاقیقا

به روش توصیفی همبستگی یا پیمایشی انجام

شد اند كه از بین آنها تعداد  17پژوهش با روش توصیفی همبستگی و تعداد  4پژوهش با
روش پیمایشی انجام شد بود .در تاقیقا

انتخابشد از انوا نمونهگیریهاای تصاادفی

ساد  ،تصادفی طبقهای ،خوشهای ،سهمیهای ،و نمونهگیری در دسترس استفاد شد بود كه
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در مطاحعا

مربوط به این تاقیقا

ماققاان باه ترتیاب  12ماورد از روش نموناهگیاری

تصادفی ساد  6 ،مورد از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 2 ،مورد از روش نموناهگیاری
خوشهای ،و  1مورد نیز از نموناهگیاری در دساترس اساتفاد كارد بودناد .تعاداد نمونا
بررسیشد در تاقیقا

منتخب  4669نفر بود كه در جدول  3خالصه شد اند.
جدول  .3مشخصات كلی مطالعات انتخابی

روش نمونهگیری

تعداد

تصادفی ساد

12

طبقهای

6

خوشهای

2

در دسترس

1

به طور كلی از مطاحعا

حد باالی طیف

حد پایین طیف

نمونه

نمونه

 383نفر

 115نفر

تعدادكل نمونه

4669

پیشین تعداد  34متغیر شناساایی شاد كاه باا توجاه باه اینكاه

تعدادی از این متغیرها تكراری بودند یا در برخی مطاحعا

باه عناوان متغیار مساتق و در

برخی دیگر به عنوان متغیر وابسته به كار رفته بودند ،در مجمو  ،تعداد متغیرهای ماؤثر بار
شفافیت سازمانی در  7متغیر مستق و تعداد متغیرهای تأثیرپذیر از شفافیت سازمانی در 18
متغیر وابسته خالصه شدند كه این نتای در جدولهای  4و  5به طاور كاما آماد اسات.
بدین ترتیب میتوان مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر شفافیت ساازمانی را ،كاه شاد

اثار

متوسط یا باالیی دارند ،بدین شرح بیان كرد :استراتژی مناسب ،پاسخگویی عمومی ،رهبری
اصی  ،سرمای اجتماعی ،رهبری تاولآفرین ،رهبری نوآور .مطابق نتای و داد های جدول
 4باالترین اندازة اثرگذاری مربوط به استراتژی مناسب است.
از طر دیگر مهمترین متغیرهای تأثیرپذیر از شفافیت سازمانی ،كه شد اثار متوساط یاا
باالیی همرا دارند ،عبار

اند از :توانمندسازی ،ارتباطا سازمانی ،معنویت سازمانی ،ساالمت

سازمانی ،سرمای اجتماعی ،مدیریت تروماای ،فرهناگ ساازمانی ،عملكارد ساازمان ،ساكو
سازمانی كاركنان ،خشانودی مشاتریان ،ساازگاری شاغلی ،تعارضاا ساازمانی ،فسااد اداری،
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رفتارهای اخالقی كاركنان ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،تعهد شغلی ،وفاداری سازمانی ،اعتماد
سازمانی .فراوانی و اندازة اثر هر یک از متغیرهای یادشد در جدول  5ارایه شد است.
جدول  .4فراوانی و شدت اندازۀ اثر متغیرها (شفافیت سازمانی به عنوان متغیر وابسته)

متغیر مستقل

متغیر وابسته

فراوانی

اندازۀ اثر

رهبری اصی

شفافیت سازمانی

1

0.558

استراتژی مناسب

شفافیت سازمانی

1

0.780

رهبری نوآور

شفافیت سازمانی

1

0.310

پاسخگویی عمومی

شفافیت سازمانی

1

0.761

رهبری تاولآفرین

شفافیت سازمانی

1

0.350

آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی

شفافیت سازمانی

1

0.290

سرمای اجتماعی

شفافیت سازمانی

1

0.534

جدول  .5فراوانی و شدت اندازۀ اثر متغیرها (شفافیت سازمانی به عنوان متغیر مستقل)

متغیر مستقل

متغیر وابسته

فراوانی

اندازه اثر

شفافیت سازمانی

فساد اداری

3

0.401

شفافیت سازمانی

اعتماد سازمانی

3

0.219

شفافیت سازمانی

عملكرد سازمان

1

0.538

شفافیت سازمانی

فرهنگ سازمانی

1

0.722

شفافیت سازمانی

سرمای اجتماعی

2

0.847

شفافیت سازمانی

توانمندسازی

1

0.991

شفافیت سازمانی

خشنودی مشتریان

1

0.543

شفافیت سازمانی

سالمت سازمانی

1

0.833

شفافیت سازمانی

معنویت سازمانی

1

0.824

شفافیت سازمانی

رفتارهای شهروندی سازمانی

1

0.33

شفافیت سازمانی

مدیریت تروما

1

0.78

شفافیت سازمانی

رفتارهای اخالقی كاركنان

1

0.388

شفافیت سازمانی

سازمانی كاركنان

1

0.531

شفافیت سازمانی

تعهد شغلی

1

0.309

شفافیت سازمانی

وفاداری سازمانی

1

0.22

شفافیت سازمانی

سازگاری شغلی

1

0.525

شفافیت سازمانی

تعارضا

سازمانی

1

0.47

شفافیت سازمانی

ارتباطا

سازمانی

1

0.97

سكو
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یكی از بخشهای مهم در مطاحعا

فراتالی بررسی وضعیت سوگیری انتشار اسات كاه

از وضعیت انتشار پژوهشهای چاپشد و عدم انتشار برخی پاژوهشهاا و اناوا خطاهاای
یادشد ناشی میشود .در شرایطی كه سوگیری انتشار وجود داشته باشد ،نتای فراتالیا نیاز
تات تأثیر قرار میگیرد و بدین ترتیب نتیجهگیریهای حاص از آن نیز دارای تورش و خطاا
خواهد بود .در این تاقیق ،برای شناسایی تورش انتشار ،از نمودار قیفی یا فان اساتفاد شاد.
مطابق با این نمودار اثر مداخل بهدستآمد از هر مطاحعه در مقابا انادازة نموناه آن مطاحعاه
ترسیم میشود .بنابراین در صورتی كه تورش انتشار وجود نداشته باشد یا میزان تورش خیلی
پایین باشد ،نمودار مورد نظر نیز متقارن میشود .مطابق با منطاق نمودارهاای فانا یاا قیفای،
تاقیقا

دارای خطای اساتاندارد پاایین ساوگیری انتشاار ندارناد و در بااالی قیاف جما
دارای خطای استاندارد باال در سمت پایین قیف جم می شاوند

میشوند .برعكس ،تاقیقا

و سوگیری انتشار آنها نیز افزایش پیدا میكناد .همچناین در صاورتی كاه ساوگیری انتشاار
وجود نداشته باشد ،نمودار نیز حول خالص اندازة اثر حاحت متقارن به خود مایگیارد .نتاای
بررسی سوگیری انتشار در این تاقیق در حاحت سطح مورد پاذیرش و خطاای اساتاندارد در
شك های  1و  2ارایه شد است .همچنان كه این شك ها نشان میدهناد مطاحعاا

در بااالی

نمودار جم شد اند و این بیانگر فقدان سوگیری انتشار در این تاقیق است.
Funnel Plot of Precision by Fisher's Z
20

15

5

0
3

2

1

0

-1

Fisher's Z

شکل  .1نمودار فانل تحقیقات بررسیشده

-2

-3

)Precision (1/Std Err

10
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Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
0.00

0.05

Standard Error

0.10

0.15

0.20
3

1

2

0

-1

-2

-3

Fisher's Z

شکل  .2نمودار خطای استاندارد  zفیشر تحقیقات

اصالح و برازش دوال و توئیدی

برای ارزیابی و تعدی سوگیری انتشار ،دوال و توییدی روشی ارایه كردند كه مطاابق باا آن
طی فرایندی مشاهدا
به مطاحعا

نامنطبق از نمودار فان حذ

میشوند و به دنبال آن ارزشهایی كه

مفقود اختصاص داد شد اضافه میشوند .بنابراین ،اگر تعداد مطاحعا

كوچک

واق در سمت راست نمودار بیش از سمت چپ آن باشاند ،مایتاوان نتیجاه گرفات ایان
مطاحعا

از سمت چپ حذ

شد اند .مطابق این روش ،مطاحعا

گمشد بعد از شناسایی

در سمت چپ خالص اندازة اثر قرار میگیرند .در این تاقیاق تعاداد  0تاقیاق گامشاد
منظور شد كه نشان میدهد این مطاحعه و فراتالیا باه منظاور كاما شادن باه مطاحعاا
دیگری نیاز ندارد .عالو بر این ،مطابق نتای تالی  ،بار اسااس مادل ثابات اثار ،بارآورد
نقطهای برابر  0/56674و فاصل اطمیناان  95درصاد برابار  0/58602 ،0/54682اسات .باا
استفاد از اصالح و برازش دوال و توییدی برآورد نقطهای برابر  0/56674و فاصل اطمینان
منتسب برابر  0/58602 ،0/54682به دست آمد كه نشان مای دهاد ارزش مشااهد شاد باا
ارزش تعدی یافته در مدل ثابت برابر است .بر اساس مدل اثر تصادفی ،بارآورد نقطاهای در
این تاقیق برابر  0/58279و فاصل اطمینان  95درصد برابار  0/74015 ،0/36489باود .باا
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استفاد از اصالح و برازش دوال و توییدی برآورد نقطهای برابر  0/58279و فاصل اطمینان
منتسب برابر  0/74015 ،0/36489به دست آمد كه نشان مای دهاد ارزش مشااهد شاد باا
ارزش تعدی یافته در مادل تصاادفی نیاز برابار اسات .مقادار  Qنیاز بارای هار دو ارزش
مشاهد شد و ارزش تعدی یافته برابر  1924/64280به دست آمد .چنان كه نمودار فان نیز
نشان میدهد توسط چینش و تكمی در نمودار شك  1نقطاهای كاه نشااندهنادة تاقیاق
منتسب باشد وجود ندارد .وجود هر تاقیق منتسب به صور

یک نقط پررنگ در نماودار

ظاهر خواهد شد.
 Nايمن از خطای کالسیک

آزمون  Nایمن از خطای روزنتال تعداد تاقیقا

گمشد را مااسبه میكند كاه الزم اسات

به تالی ها اضافه شود تا عدم معناداری آماری اثر كلی به دست بیاید .در این تاقیق مقدار
 Nایمن از خطای روزنتال برابر  514بود و مفهوم آن این است كه تعداد  514تاقیق خنثی
باید به مطاحعا

افزود شود تا مقدار  Pدو دامنه بزرگتر از  0/05شود (جادول  .)6بادین

ترتیب باید  514مطاحعه انجام شود تا در نتای نهایی مااسبا
و این نتیجه حاكی از دقت و صات باالی اطالعا

و تالی ها خطایی رخ دهد

و نتای بهدستآماد از ایان پاژوهش

است كه این تعداد مورد مطاحعه فاصله از خطا مقدار قاب توجهی است.
جدول  .6محاسبات  Nایمن از خطا

مقدار  Zبرای مطاحعا

مشاهد شد

43/89844

مقدار  Pبرای مطاحعا

مشاهد شد

0/000

آحفا

0/05

باقیماند (دنباحه)

2

 Zبرای آحفا

1/95996

تعداد مطاحعا
تعداد مطاحعا

مشاهد شد

21

گمشد كه مقدار  Pرا به آحفا میرساند.

514
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نتیجه
نتای تاقیقا

انجامشد بیانگر آن است كه عوام مختلفی بر شفافیت سازمانی تأثیرگذارناد.

همچنین شفافیت سازمانی پیامدهای مهمی دارد و متغیرهای مهمی را در سازمان تاات تاأثیر
قرار میدهد .هد

از این تاقیق شناسایی و بررسی مطاحعاتی بود كه تاا ساال  1398درباارة

موضو عوام مؤثر بر شفافیت سازمانی و پیامدهای آن در ایران انجاام شاد اناد .بررسای و
جم بندی مطاحعا
برخی از مطاحعا

نشان داد متغیرهای بررسیشد را میتاوان در دو دساته تقسایم كارد؛ در
شفافیت سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شد و تأثیر متغیرهای مساتق

بر آن بررسی شد اند و در بسیاری دیگر از مطاحعا

شفافیت سازمانی متغیر مساتق در نظار

گرفته شد و تأثیر آن بر تعدادی از متغیرهای مهم سازمانی باه عناوان متغیار وابساته بررسای
شد است .بنابراین بر اساس نتای پژوهش حاضر میتوان به طور كلای مطاحعاا مرباوط و
نتای آنها را در دو دست پیشایندها و پیامدهای شفافیت سازمانی تقسیمبندی كرد .نتای ایان
تاقیق نشان داد تاقیقا

در زمین موضو تاقیاق باه صاور گساترد و درباارة جواناب

مختلف و متغیرهای مهم سازمانی و ارتباط آنها با شفافیت سازمانی انجاام گرفتاهاناد و ایان
بیانگر آن است كه موضو از زوایای مختلف بررسی شد است .با توجه به اهمیات موضاو
شفافیت سازمانی و ضرور آگاهی سازمانها از عوام مؤثر بر آن و پیامدهای مهم ساازمانی
كه به دنبال آن بروز میكند و با هد تلفیق نتای تاقیقا

انجامشد در سالهای گذشاته در

این حوز و جهت دستیابی به جم بندی قاب قبول و تجمی نتای تاقیقاتی كاه باه صاور
پراكند در این زمینه انجام شد اند ،این تاقیق فراتالی انجام گرفت .این تاقیق باا رویكارد
فراتالی دربارة این موضو  ،برای اوحین بار ،نوآوری در ایان زمیناه باه شامار مایرود و در
توسع دانش در این حوزة علمی نقش دارد.
نتای فراتالی در این تاقیق نشان داد نظریا

و مدلهای شفافیت سهبُعادی بااحكین،

شفافیت سازمانی چهاربُعدی برگارن و برنشاتین ،و مادل چهارعااملی شافافیت ساازمانی
راوحینز دربارة شفافیت سازمانی بیشاترین ماورد اساتفاد را در تاقیقاا

پیشاین داشاتند.

همچنین ،طبق نتای بهدستآمد  ،استراتژی مناسب ،پاساخگویی عماومی ،رهباری اصای ،
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سرمای اجتماعی ،رهبری تاولآفرین ،رهبری نوآور از پیشایندهای قوی شفافیت ساازمانی
هستند و مهمترین متغیرهای مستقلی به شمار می روند كه در تاقیقا
ایان تاقیااق تأییااد شاد انااد و بااا نتاای تاقیقااا

پیشااین (

قبلای بررسای و در

;Harder & Jordan, 2013

& Porumbescu, 2015; Shim & Eom, 2009; Lindstedt & Naurin, 2007; Ferry
 )Eckersley, 2015; Cristina et al, 2016در این زمینه همسو هستند .در ضمن هم ایان

متغیرهای مستق تأثیر مثبتی بر شفافیت سازمانی می گذارند و به طور مساتقیم آن را تاات
تأثیر قرار میدهند .همچنین ،مهمترین متغیرهای تأثیرپذیر از شفافیت سازمانی ،با شد
متوسط یا باال ،شام توانمندسازی ،ارتباطا

اثر

سازمانی ،معنویت سازمانی ،سالمت سازمانی،

سرمای اجتماعی ،مدیریت تروما ،فرهنگ ساازمانی ،عملكارد ساازمان ،ساكو
كاركنان ،خشنودی مشتریان ،سازگاری شغلی ،تعارضا

ساازمانی

سازمانی ،فسااد اداری ،رفتارهاای

اخالقی كاركنان ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،تعهاد شاغلی ،وفااداری ساازمانی ،اعتمااد
سازمانی هستند كه شفافیت سازمانی بر متغیرهای تعارضا

سازمانی ،فساد اداری ،سكو

سازمانی كاركنان تأثیر منفی و بر سایر متغیرها تأثیر مثبت دارد و با نتای تاقیقاا
(

پیشاین

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

 )Eckersley, 2015; Cristina et al, 2016سازگاری دارند و مهمترین متغیرهای وابسته برای
شفافیت سازمانی ماسوب میشوند .احبتاه در تاقیقاا

خاارجی متغیرهاای دیگاری نیاز

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

Yusnaini

 )et al, 2020و كیفیت مدیریت مناب انسانی (.)Shakil et al, 2020
بر اساس یافتههای این پژوهش ،مشخص شاد برخای از تاقیقاا
نمونهگیری و آزمونهای آماری و روششناسی مشكال
مطاحعا

از نظار مالحظاا

اساسی دارند .بناابراین ،از حیطا

منتخب كنار گذاشته شدند .با توجه به كاستیهایی كاه در مطاحعاا

گذشته مشاهد شد است ،مطاحعا

و تاقیقاا

جام و سیساتماتیک و هدفمناد توساط پژوهشاگران

آشنا به روش تاقیق در این زمینه توصیه میشود .همچناین ،باا توجاه باه اینكاه موضاو
شفافیت سازمانی موضوعی مهم در سازمانهاسات ،در ایان تاقیاق بارای دقات بیشاتر و
تالی دقیقتر فقط مطاحعا

تخصصی مربوط و مادود به حوزة سازمانها بررسی شادند.
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جهت تقویت نتای این تاقیق و سایر مطاحعا
ماققان پیشنهاد میشود مطاحعا
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مربوط به موضاو شافافیت ساازمانی باه

تخصصی دیگری را در سایر حوز ها و زمینههای مربوط

به موضو شفافیت سازمانی انجام دهند .همچنین پیشانهاد مایشاود تاقیقاا

فراتالیا

دیگری دربارة رابط شفافیت سازمانی با متغیرهای مهم اقتصادی و اجتمااعی انجاام گیارد.
شك  3خالص نتای تاقیق را نشان میدهد.

استراتژی مناسب
پاسخگویی عمومی
رهبری اصیل
سرمایۀ اجتماعی
رهبری تحولآفرین
رهبری نوآور

شفافیت سازمانی

توانمندسازی
ارتباطات سازمانی
معنویت سازمانی
سالمت سازمانی
سرمایه اجتماعی
مدیریت ترومای
فرهنگ سازمانی
عملکرد سازمان
سکوت سازمانی
خشنودی مشتریان
سازگاری شغلی
تعارضات سازمانی
فساد اداری
رفتارهایاخالقی
کارکنان
رفتارهایشهروندی
سازمانی
تعهد شغلی
وفاداری سازمانی
اعتماد سازمانی

شکل  .3مدل خالصۀ نتایج تحقیق

سازمان حمايتکننده
این مقاحه از طرح پژوهشی با عنوان «فراتالی پیشاایندها و پیامادهای شافافیت ساازمانی
(مورد مطاحعه :ایران)» استخراج شد كه دانشگا پیام نور از آن حمایت كرد است.
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مؤثر بر شفافیت نظاام اداری ایاران (نااظر بار بناد  18سیاساتهاای كلای نظاام اداری)»،
چشمانداز مدیریت دوحتی ،ش  ،23صص  83ا .105
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