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 چکیده
باشـد.  نظـام اداری مـی   هـای تحـول  هدف این پژوهش تعیین نقش عوامل مصونیت فرهنگی در بهبود اجرای برنامه

و  یا مطالعـه کتابخانـه   صـورت  بـه آوری اطالعات نتیجه، کاربردی و از نوع پیمایشی است. جمع بر اسا روش تحقین، 
تحـول اداری، دولـت الکترونیـک،     اسـتاندارد  هـای هـای پـژوهش، از پرسشـنامه   پرسشنامه است. بـرای گـردآوری داده  

اسـتفاده شـد. جامعـه     ازمان اداری و استخدامی کشور تـدوین شـده اسـت،   که در س و صیانت فرهنگی یسازمان فرهنگ
گیـری  نفرکه با نمونه 053های تحول نظام اداری به تعداد آماری شامل مدیران و کارشناسان متخصص در اجرای برنامه

از ضـریب آلفـای   انـد. بـرای روایـی پرسشـنامه از روایـی محتـوا و بـرای پایـایی         نفر انتخاب شـده  885ای به تعداد طبقه
ها از طرین تحلیل معادالت ساختاری انجـام  داده لیوتحل هیتجز( استفاده و مورد تائید قرار گرفته شد. α=0.87کرونباخ )

( نشـان داد کـه روابـط بـین همـه      β<+1<1-تحول نظام اداری ) یها برنامهها، مقدار ضریب مسیر گردید. بر اسا  یافته
هـای  رقرار است و با ضریب تعیین مشخص شـد، مصـونیت فرهنگـی بـه ترتیـب بـر برنامـه       ها با مصونیت فرهنگی ببرنامه
(، R2=60/5) (، صیانت از حقوق مردم و سالمت اداریR2=64/5(، نظارت و ارزیابی)R2=64/5) یسازمان فرهنگتوسعه 
(، R2=66/5) قـابتی (، خدمات عمـومی در فضـای ر  R2=00/5(، مدیریت سرمایه انسانی )R2=19/5های مدیریتی )فناوری

 ریتـ ث ( R2=31/5( و مهندسـی نقـش و سـاختار دولـت )    R2=67/5اداری ) یهوشـمند سـاز  توسـعه دولـت الکترونیـک و    
 P) پـژوهش  یهـا  هیفرضـ ( مورد تائید و با تکنیک بـوت اسـتر  نیـز همـه     R2=69/5دارد. اعتبار مدل نیز با ) یدار یمعن

value< 0.05هـای فنـاوری  ب همبستگی باال نیـز در برنامـه  ( مورد تائید قرار گرفته شد. ضری  ( هـای مـدیریتیr=0.75 ،)
( با مصونیت فرهنگی را نشان داد. نتیجه بر ایـن شـد کـه    r=0.83( و نظارت و ارزیابی )r=0.79) یسازمان فرهنگتوسعه 

نظـارت   یها برنامه بیشتری بر بهبود دیت کتحول نظام اداری داشته و  یها برنامهبر تمامی  یمؤثرمصونیت فرهنگی نقش 
 های مدیریتی داشته است.و فناوری یسازمان فرهنگو ارزیابی، توسعه 
 

 .مصونیت، فرهنگ، مصونیت فرهنگی، تحول، نظام اداری :ها هکلیدواژ
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 مقدمه
هـای مـدیریتی و اهـداف    مدیریت نظام اداری به شدت تحـت نفـوذ فرهنـگ اسـت و سـبک     

، مصـونیت  نیب نیدراپذیرد. بسیار می ریت ثربوط به کار، های مهای جهانی و ارزشجمعی از تفاوت

مصـنوعات( از نظـام    جـه یدرنتاست که از تیییر در فرهنگ )باورها و ارزش و  یسازوکارفرهنگی 

دهد جای خوب و بد، زشت و زیبا، ، سازوکاری که اجازه نمیگرید انیب به .کنداداری پاسداری می

مصـونیت فرهنگـی امـروزه یکـی از      مسـئله عوض شـود و   درست و غلط و حن و باطل با یکدیگر

 (.3-6: 7397باشد )سلجوقی، های دولتی در اداره امور میسازمان یها دغدغه

هـای  هـای دولـت، تطبیـن نظـام اداری کشـور بـا ارزش      های اخیر هدف عمده فعالیتدر سال

ر نظام اداری تـدوین و  متصور اسالمی بوده است. در این برهه تالش گردید اصول و مبانی حاکم ب

اصـول علمـی    یریکـارگ  بـه های کارآمد منطبن با اسالم طراحی گردند و در مقطع دیگری نیز نظام

. نتیجه این اقدامات در چندین مرحلـه بـه بـازنگری در    ردیگ یممدیریت در اصالحات، مدنظر قرار 

داری نیـز منشـ  برخـی    به نتیجه نهایی نرسید. شورای عالی ا کی چیهتشکیالت دولت منجر شد که 

نظام اداری  ولی مشکالت اصلی ؛های مورد عمل بوداصالحات در زمینه تشکیالت و اصالب روش

های جدی ناشی از انباشت مشکالت آن در نظام اداری کشور مملو از کاستیکماکان پابرجا است. 

است که با توجه (. امروز زمانی 7395های گذشته و عدم توجه به اصالحات بود )حسن بیگی، سال

محترم مبنـی بـر    جمهور سیرئهای نظام اداری از جانب مقام معظم رهبری و ت کید به ابالغ سیاست

های مشترک میان تمامی فعاالن نظام توان به خلن ارزشها میاولویت اصالب نظام اداری در برنامه

 اداری پرداخت.

یافته کـه در آن منـافع تمـامی    توسعهرسد در راستای رسیدن به یک نظام کارآمد و می به نظر

بتوانـد  کـه   یحلـ  راهتیییر و تحـول در نظـام اداری نیسـت.     جز بهحلی راه ،گردد نیت مآحاد جامعه 

تیییراتی اساسی در  ،ین طریناند از اتا بتو دادههای اداری را کاهش در بروز ناهنجاری مؤثرعوامل 

 مالحظه قابلاره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت نظام اداره عمومی و سالمت آن ایجاد و توان اد

مصونیت نیز همـواره یکـی از    مسئله، نیب نیدرا(. 7390پور، قلی) ملی و اهداف توسعه افزایش دهد

دهد که بیشترین جرائم از سـوی  های جامعه بوده و هست. نگاهی به وقایع جهانی، نشان مینگرانی

انـد و بـه دلیـل مصـونیت بـه هـیچ       ت و اختیار را داشتهکسانی صورت گرفته است که بیشترین قدر
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اند. در حال حاضر نیاز به حفظ، تقویت، نظم و اجرای عدالت پیش از پـیش  مرجعی پاسخگو نبوده

از مقــام و موقعیــت، امــری  نظــر صــرفشــود و ضــرورت پاســخگویی توســط جامعــه احســا  مــی

مات انجام شده در صیانت نظـام اداری  اقدا ی(. مجموعه7395انکارناپذیر است )رضایی و درجی، 

، کارکنـان دهی افزایش دانش، بینش، تعدیل رفتار، هویتضمن و کارکنان رویکرد م بت داشته و 

 (.798: 7369و باخدا،  ینیالد تاجشود )همسویی فکری و عملی را موجب می تیدرنها

ــترده     ــش گس ــه نق ــه ب ــا توج ــران ب ــام اداری در ای ــور د نظ ــام ام ــه در انج ــی از ای ک ارد؛ یک

 یریناپـذ  جبـران هـای  توجهی به آن مسبب آسیبآید که بیهای مهم توسعه به شمار می زیرساخت

باشد ها، رضایت مردم و ... میهای نظام جمهوری اسالمی ایران، تحقن برنامهدر مسیر تحقن آرمان

تن نظـام اداری  (. این نظام تقلیدی از الگوهای غربـی بـوده و تناسـب نداشـ    7390)خراسانی طرقی، 

بـه  هـا  های بسـیاری در سـازمان  ها و نارساییکنونی با شرایط فرهنگی سبب شده است که دشواری

(. چالش اساسی در اقدام هنجاری )کار یا توسعه فرهنگی( که 7393آید )طبری و محمدی،  وجود

هـای  نامـه هـا و بر گیرد، عدم تطبین موضوع سیاسـت بیشتر در حوزه مصنوعات مورد توجه قرار می

با (. 3-6: 7397تواند به مسائل جامعه پاسخ درستی دهد )سلجوقی، تحول نظام اداری است که نمی

ری وکاهش بهـره همچنین های دولتی و توجه به مباحث کالن در این زمینه و کارایی پایین سازمان

هـای   ابالغ سیاسـت رهبر معظم انقالب اسالمی ایران با  ها موجب شد تامنابع انسانی در کل سازمان

. ی تحول بزرگـی قـرار دهنـد   در آستانه های اجرایی کشور راکلی نظام اداری، نظام اداری دستگاه

بنـدی مشخصـی را بـرای     شـدند کـه زمـان    های دولتـی موظـف  کلیه دستگاه ،به موجب این ابالغیه

بسترسـازی   .(7390ها تهیه نماینـد )سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور،     عملیاتی شدن این سیاست

 6انجـام گردیـده و اجرایـی شـدن آن در      7398تهیه و تدوین نقشه راه اصالب نظام اداری در سال 

ها، ابالغ گردید )معاونت توسعه مدیریت و جهت اجرایی شدن برنامه 7396برنامه تدوین و در سال 

 (.7396سرمایه انسانی ریاست جمهوری، 

دولتـی وابسـته بـه وزارت ارتباطـات و      ؤسساتمشرکت ارتباطات زیرساخت نیز که یکی از 

های تحول نظـام اداری اقـدام   در جهت اجرا نمودن برنامه 7390از سال  ،باشد یمفناوری اطالعات 

ایـن   .ها تـوجهی نشـده اسـت   مصونیت در اجرای برنامه ی مسئلهبه  تاکنوندر این شرکت اما  نمود؛

هـای  نگـی و نقـش آن در بهبـود اجـرای برنامـه     در مصونیت فره مؤثربا دستیابی به عوامل  پژوهش
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 خواهد کرد. موردمطالعهها در سازمان در اجرای برنامه ییبسزاکمک  ،تحول نظام اداری

رهبر معظـم انقـالب    دیت کو با در نظر گرفتن بیانات این تحقین  هدف اصلی ،در همین راستا

مصـونیت فرهنگـی در بهبـود     ، تعیـین نقـش عوامـل   رهنگی نظـام اداری بر مصونیت ف اسالمی مبنی

تحول نظام اداری بوده و فرضیه اصلی مطرب شده این است که عوامل مصونیت فرهنگی  یها برنامه

 کند.را ایفا می یمؤثرهای تحول نظام اداری نقش در بهبود اجرای برنامه

 :باشد یمهای فرعی نیز به قرار ذیل فرضیه

 است. رگذاریت ثلت مصونیت فرهنگی بر مهندسی نقش و ساختار دو

 است. رگذاریت ثاداری  یهوشمند سازدولت الکترونیک و  یمصونیت فرهنگی بر توسعه

 است. رگذاریت ثمصونیت فرهنگی بر خدمات عمومی و فضای رقابتی 

 است. رگذاریت ثمصونیت فرهنگی بر مدیریت سرمایه انسانی 

 است. رگذاریت ثهای مدیریتی مصونیت فرهنگی بر فناوری

 است. رگذاریت ث یسازمان فرهنگ یصونیت فرهنگی بر توسعهم

 است. رگذاریت ثمصونیت فرهنگی بر صیانت از حقوق و سالمت اداری 

 است. رگذاریت ثمصونیت فرهنگی بر نظارت و ارزیابی 

 

 پژوهش ی. مبانی نظری و پیشینه1
 تعریف مفاهیم )متغیرها(

هـای نظـام اداری در جهـت ایفـای     منـدی عبارت اسـت از تقویـت توان   تحول نظام اداری:

 یها تیها و قابلها، توانمندیدولت و یا به تعبیری دیگر، انطباق نقش علیو نقش ف ئفکارآمد وظا

سازی و ایجـاد تحـول در   ضوع نوین. مواستو برای توسعه ضروری  بوده امری حیاتی نظام اداری

 تحول. باشدهای جامعه میی تحقن خواستههای تکنولوژی در راستامتناسب با پیشرفت ،نظام اداری

فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمـومی کارکنـان، اصـالب سـاختارهای اداری،      ،اداری نظام

تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی کارکنـان و مـدیران، پاسـخگویی دولتمـردان در مقابـل      

کنـد )اسـتاد زاده،   و ... را دنبـال مـی  های اطالعاتی داری و توسعه شیوها شهروندان، نظارت بر نظام

7361، 8.) 
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مدیریت عـالی اسـت. تشـخیص     تیو حماهای تحول نظام اداری، مستلزم تعهد تدوین برنامه

 هــایی اســتکلــی از تهدیــدات و فرصــت لیــوتحل هیــتجزمســتلزم نــوعی نیــز مســائل و مشــکالت 

 هـای تحـول  ه برنامـه هـا محـور توجـ   مواجـه اسـت. ایـن مشـکالت و فرصـت      هـا  آنکه سـازمان بـا   

 شـود هـا مـی  ، باعـث موفقیـت سـازمان   مـوردنظر تیییـر محورهـای    یو اجرابندی خواهند بود. زمان

(Kilmann, 2011 .) تــیم ســازی، هــای مــدیریتمهــارت ،فرهنــگ از: انــد عبــارتایــن محورهــا، 

اشـاعه   ، محـور فرهنـگ؛ اعتمـاد، ارتباطـات، نشـر و     نیبـ  نیدرا . سیستم پاداشساختار و  -یاستژاتژ

هـای مـدیریت؛   دهد. محور مهارتاعضا  را افزایش می انیدر ماطالعات و تمایل به تیییر و تحول 

 مجهـز  پنهـان  یهـا  فـرض  شیپـ های نوین حـل مسـائل پیچیـده و    پرسنل مدیریتی را به روش یهمه

د. کنـ نوین را درون هر واحد کاری القا می یها و مهارتکند. محور تیم سازی؛ فرهنگ جدید  می

کنـد و  ساختار؛ در ابتدا نوعی طرب استراتژیک تجدیدنظر شده یا نوین ایجاد می -محور استراتژی

و تحقـن   یریکـارگ  بـه های کاری، مشـاغل و همـه منـابع را در جهـت     ها، دوائر، گروهسپس بخش

بـه   وعی سیستم پاداش مبتنـی بـر عملکـرد را   کند. محور پاداش؛ نمی یده سازماناستراتژی جدید، 

، حفـظ  دیتائ، تحوالت و بهبودهایی را که در محورهای پیشین اشاره شد یآورد که همهجود میو

 (.48-43: 8573دارد )وندال و سیسل، و نگه می

 جامعـه  کـه  فرهنگ است مفهوم سازوکارهایی در مصونیت فرهنگی، به مصونیت فرهنگی:

 مسـتقل،  آن هویت ی جهیدرنت و ساخته منطبن و سازگار ،هویت مستقل با و یا ناآگاهانه آگاهانه را

مصـونیت فرهنگـی،    .(774، 7397)آشـوری،   کنـد  یمـ  زمـان حرکـت   طـول  در دگرگـونی  بـدون 

 .کنداست که از تیییر در فرهنگ )باورها و ارزش و در نتیجه مصنوعات( پاسداری می یسازوکار

درست و غلط و حـن و  دهد جای خوب و بد، زشت و زیبا، ، سازوکاری که اجازه نمیگرید انیب به

(. مصونیت فرهنگی به هـویتی اشـاره دارد کـه    3-6، 7395باطل با یکدیگر عوض شود )سلجوقی، 

در طول زمـان، فرهنـگ را از انحطـاط بازداشـته و سـعی در ایجـاد تحـولی م بـت دارد )خضـری،          

کـه نـه از   باشـد. صـیانتی   صیانت از فرهنگ و استقرار آن از مسائل مهم جامعه مـی  ی مسئله(. 7398

)حسـن  آیـد  از سازوکارهای بعد فرهنگی حاصـل مـی   یبردار بهرهبلکه از طرین  یکار دستطرین 

 .(7395بیگی، 
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 ی پژوهشپیشینه

 :در جدول ذیل ذکر شده است پیشین یها نیتحقبررسی 

 
 و خارجی داخلی نهیشیپعناوین  .0جدول 

 آمده دست بهنتایج  عنوان تحقیق سال تحقیق محقق

-دهمعمارزا

طهران و 

 نجفی

7394 

بررسی و شناسایی 

عوامل اثرگذار بر 

تحول سالمت 

 اداری

محققان با روش تحقین پیمایشی و اکتشافی، به این نتیجه 

ــیده ــایی،     رس ــدیریتی، قض ــی، م ــل فرهنگ ــه عوام ــد ک ان

داشـته   ریت ثساختاری، ارزشی و سیاسی بر سالمت اداری 

ارزشـی   است. همچنین عوامل ساختاری بیشترین و عامل

 را در سالمت اداری دارند. ریت ثکمترین 

 7390 قنبری

 صیانتی نقش

 کاهش در مدیران

 کارکنان جرائم

 روش، ازنظـر  و کـاربردی  هـدف  ازنظـر  پـژوهش  ایـن 

 آمـده  دسـت  بـه  نتـای   بـر اسـا   است.  توصیفی پیمایشی

وظـایف   یحیطه بر کارکنان ناکافی تسلط و ناکارآمدی

 نقش اعمال ضرورت بر مبنی لدلی اختیارات، باالترین و

ــی، وجــود ــا و برخــی ضــعف مراقبت ــاه ــانونی  یخوه ق

 وادار کـردن ممـانعتی و   نقـش  اعمال دلیل برای بیشترین

 دلیـل  های خالف باالترینبرخی اقدام انجام به کارکنان

توسـط   جـرم  کـاهش  ای درمقابلـه  نقش اعمال ضرورت

را  ریثتـ  هستند و نقش مراقبتی مدیران بیشـترین   کارکنان

 بر کاهش جرم داشته است.

 7396 گو حن

ها بررسی فرصت

و راهکارهای 

تقویت فرهنگ 

 اسالمی -ایرانی

رویکرد تحلیل محتـوا   وتحلیلی  -روش توصیفی محقن با

کــه بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت  هــدف کــاربردی  و بــا

گذاری، سیاستشامل  محورهای اصولی تقویت فرهنگ

همــاهنگی در فضــای  گیــری وگــذاری، تصــمیمســرمایه

ــا      ــوط ب ــئوالن مرب ــدیران و مس ــد م ــت و بای ــازی اس مج

های خـود و رویکـردی جهـادی، زمینـه را بـرای      حمایت

 .تقویت و تولید محتوای فاخر فراهم کنند
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 آمده دست بهنتایج  عنوان تحقیق سال تحقیق محقق

موسوی و 

 مرادی
7396 

 راهکارهای

 یساز نهینهاد

خود  فرهنگ

 یحفاظت

ــنادی و   ــاربردی و روش اسـ ــا روش تحقیـــن کـ ــان بـ محققـ

ای مسئله یخود حفاظتکه  اند دهیرسی به این نتیجه اکتابخانه

درونی و زیربنـایی اسـت و نتـای  آن در درازمـدت آشـکار      

بــه صــبر و حوصــله نیــاز دارد. آمــادگی الزم در      شــده و

خودحفاظتی در واقـع صـیانت فـردی اسـت. چنانچـه بتـوان       

ــاد     ــن صــورت ضــمن ایج ــاخت، در ای ــدار س ــدان را بی وج

-پـذیرد و مـی  صـورت مـی   زین خودحفاظتی نظارت و پایش

 .های آن را صرف آموزش و یادگیری نمودتوان هزینه

 7398 سلطانی

 ریت ثبررسی 

نظام  یها استیس

از  شده ابالغاداری 

سوی مقام رهبری 

 بر توسعه

 یسازمان فرهنگ

 اداری نظـام  کلـی  هایسیاستدارد که این تحقین اظهار می

تحـولی   یسـو  هبـ  و ابـالغ  معظـم انقـالب   رهبر توسط کشور

 و سیاسـی  و فرهنگی اجتماعی، در ساختار اقتصادی، بنیادی

 اسـالمی  جمهـوری  ساله ستیب اندازتحقن چشم برای امنیتی

ایشـان بـا روش    اسـت.  حرکـت  در حـال  7656افن  در ایران

 رسد که؛ میانگینتحلیلی و با ابزار پرسشنامه به این نتیجه می

 ریتـ ث  میزان از کمتر غیهای ابالسیاست بر دیت ک میزان رتبه

 نظـام  ابالغی هایو سیاست است ابالغی هایسیاست نهایی

 .دارد ت ثیر مرزبانی ناجا یسازمان فرهنگ توسعه در اداری

 8576 فدرستون
اصالب نظام اداری 

 یونان

محقن با روش توصیفی پیمایشی و ابـزار پرسشـنامه، بـه ایـن     

 انـد  عبـارت  اریاد تحول عناصردر یونان،  که رسد یمنتیجه 

هـای  نظـام  بودجـه؛  شامل محتوای تـدوین ؛ مدیریت مالی از

 و هـا فـرم  عملکرد شـامل بـازیگران،   و حسابداری، ممیزی

اطالعـات   دولتـی ممیـزی کننـده؛    هـای سـازمان  هـای رویـه 

 انسـانی شـامل   نیـروی ، کـاربردش  عملکـرد و  مـدیریت 

 اسـتخدام،  مناصب، هنجارها، مقـررات خـدمات کشـوری؛   

کارکنـان و   تصمیم مدیران؛ قدرت انتصاب، اداش؛ترفیع، پ

 ؛یــیتخصـص گرا هــای ویژگـی  مـدیران، ســازمان شـامل  

، اقـدامات  سـازمانی  طراحـی  عدم تمرکزگرایی؛ هماهنگی؛

 عرضـه  های مشترک؛و ارزیابی ها تیم مور مشترک شامل

 نظـر  اسـا   بـر  اصـالحی  هـای طـرب  ایجـاد  اطالعـات؛ 

 .متخصصان
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 آمده دست بهنتایج  عنوان تحقیق سال تحقیق محقق

ویچ و هارت

 همکاران
8551 

مدیریت دانش 

 هابرای نوآوری

 یسازمان فرهنگهای بارز محققان در این تحقین مشخصه

انـد کــه عـالوه بـر اعتقـادات بــه     را اعـالم و اظهـار داشـته   

 نشـر،  توسـعه  و ایجـاد  بـرای فرهنـگ، مـدیریت دانـش    

 و علـوم  مسـتمر فراینـد انتقـال    ارزشـیابی  و یریکـارگ  بـه 

نتـای   . باشدمی ایفهوظی هایفعالیت و هابرنامه در فناوری

 سـطوب  در بایـد  الزم مهارت و دانش که نشان داده است

 رغمگیرد و علی قرار برداراختیار طبقات بهره در مختلف

 دانـش  انتقـال  و هـا  ینوآور گرفته نشر صورت هایتالش

 برای جدیدی هایباید راه و گیردنمی انجام خود یخود به

با  توسعه درحال کشورهای هایسازمان در دانش مدیریت

 و ایشان مؤثر مشارکت مخاطب و جامعه تمرکز بر پویایی

از  فراتـر  دانش انتشار و توسعه کننده بهکمک عوامل سایر

 .شود دنبال است، اداری ساده هایفرصت

بالنچارد و 

 اوکانر
8554 

مصونیت و بقای 

 هاسازمان

انـد  محققان با روش پیمایشی توصیفی به این نتیجه رسیده

ــر اســا  مــدیریت از راه  کــ ه بایســتی مــدیریت تحــول ب

ــد آن در    ارزش ــرد و فراین ــام گی ــا انج ــفافه ــاز ش  یس

ــم مور ــا تی ــا، نشــاندن ، هــدف و ارزشه ــم موره و  تی

ــدامات  ارزش هــا در فرهنــگ ســازمان، همســو کــردن اق

)لطیفـی،   کنـد هـا نمـود مـی   و ارزش تیـ م مورروزمره با 

7366 :46) 

الیدن و 

 کلینگل
8550 

نیت و مصو

 سالمت سازمانی

-محققان با روش توصیفی پیمایشی، به این نتیجـه رسـیده  

جهـت حفـظ و تقویـت )مصـونیت( و     مؤلفـه   77 اند کـه 

 ،ارتبـاط  از: انـد  عبـارت سالمت سازمانی وجود دارد کـه  

، وفـاداری و تعهـد  ، مشارکت و درگیر بـودن در سـازمان  

روحیـه مناسـب در    ،اعتبار یا شهرت موسسـه یـا شـرکت   

مسـیر  ، شناسایی یا بازشناسی عملکرد ،اخالقیات، مانساز

کـاربرد  ، بهبود یا توسعه کارایی کارکنان، هبریر، هدف

 (.7398)فی ،  منابع
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 چارچوب نظری

( در مدیریت دولتی نوین، دیدگاه خود را در تحـول نظـام اداری بـر سـه بعـد      7968آلیسون )

 کند:ریزی میپایه

هـای سـازمان و   ین سـاختن اهـداف عملیـاتی و اولویـت    تدوین استراتژی کـه متضـمن معـ   ـ 7

 های اجرایی برای نیل به اهداف است.طراحی مدبرانه برنامه

هـا و  نیروهـا و هـدایت   یکارگمـار  بـه و  یدهـ  سـازمان مدیریت عناصر داخلی که متضـمن  ـ 8

 .طراحی سیستم مدیریت و اهتمام به کنترل کارکنان است

هـای مسـتقل،   تضمن مراوده با واحدهای خارجی، سـازمان های بیرونی که ممدیریت حوزه ـ3

 (.838: 7369ها و مردم است )پورعزت، مطبوعات، سایر رسانه

هـای تکنولـوژی در   سازی و ایجاد تحـول در نظـام اداری متناسـب بـا پیشـرفت     ضوع نوینمو

مشارکت اداری فرایندهای متعددی همچون  نظام تحول. باشدهای جامعه میراستای تحقن خواسته

عمومی کارکنان، اصالب ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان و 

هـای  داری و تــوسعه شـیوه  ا مدیران، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان، نظـارت بـر نظـام   

ه نقــش (. نظــام اداری در ایــران بــا توجــه بــ8: 7366)اســتادزاده،  کنــداطالعــاتی و... را دنبــال مــی

آیـد کـه   هـای مهـم توسـعه بـه شـمار مـی      ای که در انجـام امـور دارد؛ یکـی از زیرسـاخت     گسترده

های نظام جمهوری اسالمی در مسیر تحقن آرمان یریناپذ جبرانهای توجهی به آن مسبب آسیب بی

 (.7390باشد )خراسانی طرقی، ها، رضایت مردم و ... میایران، تحقن برنامه

 باشـد، بــه شــرب جـدول ذیــل بــوده  تحــول نظــام اداری قابـل کــاربرد مــی هــایی کـه در  مـدل 

در زمینـه فرهنـگ و تحـول     شـده  ارائـه هـای  مـدل  تـوان از ( که مـی 60-64: 7398هرنجی،  )آقاتقی

 سازمانی جهت مصونیت فرهنگی در تحول نظام اداری استفاده نمود.

مصـونیت و حفـظ و تقویـت     در تحول فرهنگی که همانا باعث یساز آمادهبنابراین به منظور 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:فرهنگ نیز خواهد شد، می

 از باال تحولآغاز  -

 گستردگی دامنه مشارکت در سازمان -

 ینینوآفرو  تحولاز میان برداشتن سدهای آشکار یا پنهان در راه  -
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 های تحول نظام اداریمدل .1 جدول

 ابزارها هامدل

 ییگرا قانون -تخصص گرایی -یساالر هستیشا مدل بروکراسی

 قراردادی عمل کردن - یساز یخصوص -یساز کوچک مدل مدیریت دولتی نوین

 بازار گرایی - ها نهیهزکاهش  مدل بازآفرینی دولت

 عملکردگرایی -نتیجه محوری  مدل مدیریت گرایی

 مدل مدیریت کیفیت
پاسخگویی  -تمرکز عدم  -مشتری مدار  -مقررات زدایی  -محور  تیم مور

 (یساز شفاف)

 آموزش -اطالعات  -تکنولوژی  -مشارکت  -و تیییر ساختاری  یساز ساده مدل مهندسی مجدد

 

 یکپارچه یسازمان فرهنگوردن آ پدید -

 (76-85: 7398طوسی، ) تسهیل در انتقال اطالعات و ارتباطات -

است و  شده مطربنیز  ها ولتدمصونیت در راستای حفظ و هماهنگی، در برگیرنده صالحیت 

گیری در مورد مسـائل و اعمـال قـدرت اجرایـی و اداری اسـت      اهمیت عمده آن در دولت تصمیم

(Murphy, 2006: 324)هـای  ریزی و اجرای صـحیح فعالیـت  . تحقن هدف مصونیت نیازمند برنامه

از:  انـد  عبـارت ری های اداری سازمان است. اقدامات مصونیت فرهنگی در ارتبـاط بـا نظـام ادا   نظام

ارائـه   پـردازد؛ که به ترسیم دورنمایی از عواقب، هشدارها، تذکرات مـوارد قـانونی مـی    یساز آگاه

 لیـ بـه دل های ارشـادی  استفاده از دستورالعمل ها؛الگوهای رفتاری و کالمی در خصوص پیشگیری

گـردد سـازمان   عث میو تک ر نقاط تما  و تالقی مخاطبان که با ها تیم مورمتنوع بودن و گستره 

الگوسازی و استفاده از تقویت  های مختلف قرار داشته باشد؛همواره در معرض تهدیدات و آسیب

 .(798: 7366، ینیالد تاج) و تشوین کارکنان درستکار و ...م بت 

در کننــد.  هــا را از لحــا  قــدرت فرهنگــی از یکــدیگر متمــایز مــی ســازمان ،نظــران صــاحب

 ها و مفروضـات بنیـادی وفادارنـد   به ارزش آن ی فرهنگ قوی هستند، اعضایکه داراهایی  سازمان

( چهار نوع فرهنگ به شرب جدول ذیل وجود دارد: 7990در سال ) 7(. از نظر کوئین7398)ربیعی، 

 (655: 7390)خورشیدی، 

 
1. Quinn 
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 (0115انواع فرهنگ از نظر کوئین ) .3 جدول

 متغیرها

 هافرهنگ

 فرهنگ عقالنی
فرهنگ 

 ژیکایدئولو

فرهنگ توافق 

 و مشارکت

فرهنگ سلسله 

 مراتبی

 هدف سازمان
تحقن اهداف سازمانی 

 مشخص

تحقن اهداف 

گسترده و 

 سازمان یها رسالت

 بقای گروه
اجرای فرامین و 

 دستورات

 بازدهی و راندمان معیار عملکرد
حمایت خارج از 

 سازمان

اتفاق و انسجام 

 گروه
 کنترل و ثبات

 قوانین و مقررات عضویت در گروه ری کاریزمارهب رئیس مرجع اختیار

 دانش فنی یررسمیغمنابع  ها ارزش شایستگی منبع قدرت

 سلسله مراتبی مشارکتی قضاوتی عقالنی یریگ میتصمنحوه 

 هدایت و هدف مدار سبک رهبری
فردی و مخاطره 

 پذیر
 کارانه محافظه حمایتی و دوستانه

شیوه پیروی و 

 قبول

یمان بر اسا  قرار و پ

 با سازمان
 سرپرستی و کنترل تعهد به گروه ها ارزشتعهد به 

معیار ارزشیابی 

 اعضا 
 رسمی یها مالک کیفیت روابط ها تالششدت  بازدهی ملمو 

 رشد توفین انگیزش
صمیمیت و 

 همبستگی
 امنیت

 

ی/ را به انواع باشـگاهی، ادهوکراسـ   یسازمان فرهنگابتدا کامرون و کوئین  7999اما در سال 

آن را تکمیـل کـرده و بـا     8554ساختار ویژه ریا، بازاری و سلسله مراتبی تقسیم نمودند و در سـال  

با توجه بـه دو   اصالب نموده و مراتب گراو  گرا جهینتگرا، گرا، توسعهتیم یسازمان فرهنگعناوین 

و در ( یریپـذ  انعطـاف بعد میزان توجه به محیط داخل یا خارج و میزان ت کیـد بـر ثبـات یـا تیییـر )     

گیـری  شـکل  منهـا (. 87: 7398طوسـی، ) انـد معرفی کردههای رقابتی مدل خود را چارچوب ارزش

هـا  های اصلی اثربخشـی سـازمان  های رقابتی از تحقیقات انجام شده روی شاخصچارچوب ارزش

 .(44: 8554)کامرون و کوئین،  باشدمی
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 (1221) کامرون و کویین،الگوی فرهنگ سازمانی  .0شکل 

 

بر بیانات مقام معظـم رهبـری، بـه دنبـال یـافتن مـدلی در مصـونیت         دیت کاین پژوهش ضمن 

 باشد.های تحول نظام اداری میفرهنگی جهت بهبود اجرای برنامه

هـای اداری  هـای نظـام  و اجـرای صـحیح فعالیـت    یزیـ ر برنامـه تحقن هدف مصونیت نیازمند 

در جهـت صـیانت نظـام اداری و کارکنـان رویکـرد       شـده  انجاماقدامات  یسازمان است. مجموعه

دارد و  ییبسـزا دهی به کارکنان کمک م بت داشته و به افزایش دانش، بینش، تعدیل رفتار، هویت

 (.7369و باخدا،  ینیالد تاجشود )همسویی فکری و عملی را موجب می تیدرنها

اجتمـاعی، سیاسـی،   مصونیت بر اسا  اظهارات رهبر جمهوری اسـالمی ایـران بـه مصـونیت     

هـا،  تقویـت ارزش اسا ، مصـونیت فرهنگـی شـامل     نیبر همشوند. اقتصادی و فرهنگی تقسیم می

حفاظت از مصنوعات، تقویت باورها و هنجارها، تطبین موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و 

شـدند کـه    های دولتی موظفدستگاه یهای نظام اداری، کلیهسیاست یابالغیه موجب به .است ...

 ها تهیه و پیشرفت آن را نیز در فواصل زمانیبندی مشخصی را برای عملیاتی شدن این سیاست زمان

 (7390. )بیانات رهبری، معین گزارش نمایند
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کـه بـه افـراد القـا       اسـت  هـا و اسـتانداردهای درون فرهنگـی   ها به معنی اصول، آرمانارزش

هـا در منشـور اخالقـی    بـرای تقویـت ارزش   همـین رو باید مراقب چـه چیزهـایی باشـند. از     کند یم

(. مصنوعات سطح روئین فرهنگ بوده 7395و همکاران،  فرد ییداناشود )ها به آن اشاره میسازمان

باشـد و حفاظـت از آن باعـث    هـا مـی  ، هنر، تشریفات، نمادها و نظایر آنیفنماور ی رندهیدربرگکه 

 دیـ ت ک (. در باورها و هنجارهـا نیـز  393-394: 7369مصونیت در فرهنگ خواهد شد )خورشیدی، 

و  کنـد  یمـ زندگانی که یـک اجتمـاع از آن پیـروی     یآن شیوهیعنی  ؛بر قاعده و راه و روش است

 شـود و تقویت آن نیز باعـث مصـونیت فرهنگـی مـی     های اجتماعی یکسان استرویه یشامل همه

رهنگ فراورده نیروهای طبیعی و اجتماعی فاینکه  لیبه دلدر تطبین موضوعات نیز،  (.8559)ویسلر،

هـا  جیرافیای یک منطقه و گذشته آن، ساختار جمعیتی مـردم آن، سرشـت بنیـادی انسـان     ،باشدمی

نظـامی از   ،آورد یدرمـ چیـزی کـه از درون ایـن نیروهـا سـر       آیند.ای از این نیروها به شمار میپاره

رانـد و پیونـدهای انسـانی میـان ایـن      مـان مـی  ها و باورهای چیره است که بر رفتـار انسـان فر  ارزش

توان منش ملـی یـا   چیره و بنیادین را می یها ارزشبرای یک کشور این . کندآسان می رامجموعه 

کـه در تطبیـن عوامـل سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاعی و ... جامعـه را بـه          شخصیت الگویی نـام نهـاد  

 .(45: 7397 )طوسی،گرداند های خود نزدیک می آرمان

انجام گردیده و اجرایی شدن آن  98سترسازی تهیه و تدوین نقشه راه اصالب اداری در سال ب

ابالغ گردیده است. هشت بخش مـوردنظر در تحـول نظـام اداری     90برنامه تدوین و در سال  6در 

دولت که به تبیین نقش مناسب فعاالن توسعه کشور برای  ساختار نقش و ی( مهندس7از:  اند عبارت

دولـت   ی( توسـعه 8پـردازد.  گـر، چابـک، متناسـب و غیرمتمرکـز مـی     بی بـه سـاختار تسـهیل   دستیا

اداری که به تسهیل و تسریع دسترسی مـردم، کارکنـان و سـازمان بـه      یهوشمند سازالکترونیک و 

خـدمات عمـومی بـا     یرقابتی که به ارائـه  یدر فضا( خدمات عمومی 3 پردازد.خدمات دولتی می

( مـدیریت سـرمایه انسـانی    6پـردازد.  مناسب و زمان کوتاه در فضای رقابتی می کیفیت برتر، قیمت

وری که در این برنامه به جذب نیروی انسانی متناسب با نیازها، تعالی سرمایه انسانی و افزایش بهـره 

بـه رشـد و    هـای مـدیریتی کـه   ( فنـاوری 0 پـردازد. در راستای تحقن اهداف توسعه کشور می ها آن

های مدیریتی کشور مبتنی بـر مبـانی ارزشـی، نظـری و منطبـن بـا       مند تمامی عناصر نظاممارتقا  نظا

سازی فرهنگ کار، خـودکنترلی  که به نهادینه یسازمان فرهنگ( توسعه 4پردازد. اسناد فرادست می
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منـت بـه   دهـی بـی  داری، تعلن و تعهد سازمانی، انضباط اداری، اجتماعی، مـالی و خـدمات  و امانت

( صیانت ازحقوق مردم و سالمت اداری کـه بـه حفـظ و صـیانت حقـوق مـردم،       1 پردازد.یمردم م

، ارتقـای سـالمت اداری و کـاهش فسـاد     یاعتمـاد عمـوم  پـذیری و  افزایش پاسخگویی، مسـئولیت 

ریـزی و مـدیریت   که بـه کسـب اطمینـان از صـحت فراینـد برنامـه       یابیو ارز( نظارت 6 پردازد. می

 (.7390پردازد )سازمان اداری و استخدامی کشور، استای تحقن اهداف میها در راجرایی برنامه

محتـوا و بـا در نظـر     از تحلیـل  شـده  اسـتخراج هـای  مدل مفهومی بر اسا  شـاخص  نیب نیدرا

 آمـده  دسـت  بـه هـای تحـول نظـام اداری    و هشت بخش برنامـه  گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری

 است.

 
 صونیت فرهنگیهای مرتبط با ممقوله .4 جدول

 نویسندگان ها / معیارهاتعاریف/ شاخص ها مقوله

سطوب مصونیت 

 از فرهنگ

، درک و هـا  ارزش و باورهـا  سـطح  ،انتخاب کارکنان سازمان یها وهیش

 بـه  و گروهـی  فـردی  نامطلوب ویژگی از حرکت انتقال معانی، معنای

فـردی و هویـت    گروهـی، هویـت   و فـردی  های مطلوبویژگی سمت

 جمعی

 8573بینز، را

حسن بیگی، 

7395 

 نتیجه مصنوعات( در و ارزش فرهنگ )باورها و تیییر در صیانت فرهنگی

 7366، ینیالد تاج

 اثربخشی میزان

 صیانت فرهنگی

 آن( قوت و عناصر فرهنگی ذاتی )شامل همخوانی عوامل

 سازی( و نهادی اجتماعی کنترل ،یریپذ جامعهدرونی )شامل  عوامل

 تبادل فرهنگی( و شامل هجومبیرونی ) عوامل

های دیدگاه

 صیانت

 انسانی، منابع نگهداری آموزش، استخدام، و سازمانی: گزینش دیدگاه

 ...و انتصاب

 و... شیلی رضایت درونی، انگیزش تقوا، و دیدگاه فردی: ایمان

 قوانین اجرای ضامن: فردی صیانت

اقدامات مصونیت 

فرهنگی در 

ارتباط با نظام 

 اداری

 یساز اهآگ

 هاارائه الگوهای رفتاری و کالمی در خصوص پیشگیری

 ارشادی یها دستورالعملاستفاده از 

 الگوسازی و استفاده از تقویت م بت و تشوین کارکنان درستکار
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 نویسندگان ها / معیارهاتعاریف/ شاخص ها مقوله

مصونیت فرهنگی 

 یها برنامهدر 

 تحول نظام اداری

 مهندسی نقش و ساختار دولت

 یادار یهوشمند سازتوسعه دولت الکترونیک و 

 رقابتی یدر فضاخدمات عمومی 

 مدیریت سرمایه انسانی

 مدیریتی یها یفناور

 یسازمان فرهنگتوسعه 

 اداری و سالمتصیانت ازحقوق مردم 

 یابیو ارزنظارت 

معاونت توسعه 

مدیریت و 

سرمایه انسانی 

، جمهور سیرئ

7390 

مصونیت فرهنگی 

ها رهبر از دیدگاه

معظم انقالب 

 اسالمی ایران

 هازشتقویت ار

 حفاظت از مصنوعات

 تقویت باورها و هنجارها

 تطبین موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

بیانات رهبری، 

7398 

 

؛ هـیچ تحقیقـی چـه در کشـور ایـران و چـه در       آمـده  عمـل  بـه هـای  در همین راستا با بررسـی 

را  کشورهای خارجی، یافت نشد که در مورد مصـونیت فرهنگـی در تحـول نظـام اداری پژوهشـی     

های تحول نظـام اداری، مصـونیت فرهنگـی یـک واژه     که در برنامهانجام داده باشد. با توجه به این

توان اظهار داشت که بنابراین با اطمینان می ؛نشده انجامتحقیقی در این مورد  تاکنونجدید است و 

هـای  شـاخص این تحقیـن بـا شناسـایی    این پژوهش برای نخستین بار انجام شده است. بدون تردید 

تحول نظام اداری، اولین تحقیقی اسـت   یها برنامهآن در اجرایی شدن  یمصونیت فرهنگی و ارائه

 .تحول نظام اداری خواهد کرد یها برنامهکه کمک بسزایی در مصونیت فرهنگی 

 

 . مدل مفهومی3
تحلیل  بر اسا  بیانات رهبری وپیشنهادی،  با توجه به با توجه به مباحث فوق، مدلی مفهومی

کـه از   و هشـت برنامـه تحـول نظـام اداری اسـت      محتوا از موضوعات مرتبط با مصـونیت فرهنگـی  

 ، الهام گرفته است:های مختلفو تحول اداری با دیدگاه یسازمان فرهنگ ی نهیدرزمالگوهایی 
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توسعه دولت الکترونیک و 

 هوشمندسازی اداری

خدمات عمومی در فضای 

 رقابتی

 مدیریت سرمایه انسانی

 فناوریهای مدیریتی

 توسعه فرهنگ سازمانی

انت از حقوق مردم و صی

 سالمت اداری

 نظارت و ارزیابی

مهندسی نقش و ساختار 

 دولت

ی
نگ

ره
ت ف

ونی
ص

 م

 ارزشها

 ارزشهای فردی

 ارزشهای اجتماعی

 ارزشهای سازمانی

 ارزشهای اخالقی

 ارزشهای معنوی

 ارزشهای فرهنگی

 ارزشهای حمایتی

 ارزشهای زیبایی

 هنجارها

 اعتقادات

 تعهد سازمانی

یریتصمیم گ  

 پاسخگویی

 تضاد

 مشارکت

 اعتماد عمومی

 مصنوعات

 زبان

 تکنولوژی

 مراسم و تشریفات

 استانداردها

 سیستمهای سازمانی

 تشویق و پاداش

 تطبیق موضوعات

 

 موضوعات اجتماعی

 موضوعات سیاسی

 موضوعات اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 

 تحقیق یشناس روش. 4
توصــیفی  ،ای کـه در بـردارد، کـاربردی و روش تحقیـن آن    تیجـه تحقیـن حاضـر بـر اسـا  ن    

 یمتخصـص در حـوزه   کارشناسـان  وآماری در نظر گرفته شـده، مـدیران    یپیمایشی است. جامعه

بودنـد کـه تعـداد     نفـر  053تحول نظـام اداری شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت بـه تعـداد        یها برنامه
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نفـر، انتخـاب شـدند.     885ای و جدول مورگان، هطبق یریگ نمونهروش  اسا  برهای آماری  نمونه

هـای تحـول اداری، دولـت الکترونیـک،     ابزار گردآوری اطالعات پرسشـنامه بـوده و از پرسشـنامه   

، از سـؤاالت . برای حصول اطمینان از روایـی  اده شده استو صیانت فرهنگی استف یسازمان فرهنگ

 درمیــزان موافقــت ارزیابــان یــا داوران اســتفاده شــد. در ایــن روش  (CVR)روایــی اعتبــار محتــوا 

شـود کـه از طریـن فرمـول زیـر      گیری میمناسب یا اساسی بودن یک گویه خاص، اندازه خصوص

 محاسبه گردید.

 
نفـر از آنـان    1کـه   ها نظرخـواهی شـد  گویه خصوص درنفر از استادان و متخصصان  6لذا از 

از ایــن طریــن روایــی اعتبــار  بنــابراین ؛دکردنــ دیــتائدر پرسشــنامه را  مــوردنظرهــای روایــی گویــه

محاسـبه گردیـد و بـرای پایـایی آن نیـز از آزمـون آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده و بـا            5010پرسشنامه، 

α=0.87  از تکنیـک   هـا  مؤلفـه دهـی  مـورد تائیـد واقـع شـد. بـرای وزن      شـده بـود،   501که باالتر از

 یافزارهـا  نـرم ها نیـز از طریـن   تحلیل داده های زوجی استفاده ومقایسه اسا  برفازی  مراتب سلسله

استنباطی شامل ضرایب  لیوتحل هیتجزآمار توصیفی و  صورت بهماری آماری انجام گردید. روش آ

 نیتـر  یقـو کـه یکـی از    شـده  اسـتفاده معـادالت سـاختاری )تحلیـل مسـیر(      یساز مدلهمبستگی و 

افزارهای صفحه رها نیز، با استفاده از نرمگیری متییچند متییره است. اندازه لیوتحل هیتجز یها روش

ا ، ورژن ا  پـی ا   افـزار  نـرم و استنباط مفاهیم آماری از  لیوتحل هیتجز منظور بهگستر اکسل و 

 و اسمارت پی ال ا  انجام گردید. 86

 

 ها. یافته5

 %(، میـزان 46دهنـدگان مـرد )  های جمعیت شناختی؛ بیشتر پاسخاز ویژگی آمده دست بهنتای  

%( و سـابقه خـدمت   63)کارشـنا  مسـئول   هـا  آن%(، سمت سازمانی بیشـتر  63یسانس )تحصیالت ل

نامه از روایی اعتبـار محتـوا   برای روایی پرسش %( بود.66سال ) 75تا  4بین  دهندگان پاسخبیشترین 

 که در باال ذکر گردید، استفاده و برای پایایی آن از آزمون کرونباخ استفاده شد.
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 ها دادهمون آلفای کرونباخ جهت پایایی توزیع آز. 5 جدول
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سپس به  از پایایی مناسبی برخوردار است. شده یزیر طرباد که پرسشنامه آزمون فوق، نشان د

کـه   ریب رگرسـیون اسـتاندارد )بتـا( اسـت    بررسی ضریب مسیر پرداخته شد. ضریب مسیر یک ضـ 

باشـد. ضـریب مسـیر دارای مقـادیر     اثر متییر مسـتقل و میـانجی بـر متییـر وابسـته مـی       یدهندهنشان

این است کـه   یدهندهنشان ،تر باشد+ نزدیک7چنانچه این ضریب به + است. 7و  -7استاندارد بین 

باشد و ضریبی که به صـفر نزدیـک باشـد روابـط ضـعیف را نشـان       روابط از نظر آماری معنادار می

 دار است در نهایت بستگی به خطای معیار آن ضریب دارد.دهد. اینکه یک ضریب معنی می
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 ضریب مسیر .6 جدول

 
 ساختار

 دولت

ت دول

 الکترونیک

 خدمات

 عمومی

سرمایه 

 انسانی
 فناوری

 فرهنگ

 یسازمان
 نظارت صیانت

مصونیت 

 فرهنگی

مصونیت 

 فرهنگی
         

 ساختار

 دولت
        5031 

دولت 

 الکترونیک
        5034 

 خدمات

 عمومی
        5038 

سرمایه 

 انسانی
        5031 

 5043         فناوری

سازما فرهنگ

 ین
        5010 

 5013         صیانت

 5016         نظارت

تقویت 

 ها ارزش
5036 5063 5069 5009 5016 5014 5017 5016 5061 

حفاظت از 

 مصنوعات
5065 5036 5003 5003 5047 5016 5010 5041 5069 

هنجارها و 

 باورها
5089 5066 5067 5007 5069 5041 5047 5046 5060 

تطبین 

 موضوعات
5034 5030 5039 5061 5064 5009 5004 5001 5064 
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هـا بـا مصـونیت    دهد که روابط بـین همـه برنامـه   بر اسا  جدول فوق، ضریب مسیر نشان می

 دار است.فرهنگی م بت و معنی

-دقـت پـیش   یها پرداخته شد. این ضریب، سنجهبه بررسی ضریب تعیین در برنامه ازآن پس

زای یـا سـازه درون   شده ینیب شیپوم همبستگی میان مقادیر واقعی و بینی مدل است و برابر با توان د

تـر سـطح دقـت    مقدار ضریب تعیـین از صـفر تـا یـک اسـت و مقـادیر بـزرگ        یمعین است. دامنه

 دهد.باالتر را نشان می ینیب شیپ

 
 ضریب تعیین .1 جدول

Rضریب تعیین ) متغیرها
2) 

 5031 دولت ساختار

 5067 دولت الکترونیک

 5066 عمومی ماتخد

 5000 سرمایه انسانی

 5019 فناوری

 5064 یسازمان فرهنگ

 5060 صیانت

 5064 نظارت

 

کنـد کـه )بـه    بینـی مـی  با توجه به جدول فوق، مقدار ضریب تعیین مصـونیت فرهنگـی پـیش   

حقـوق مـردم و    ، صـیانت از %64%، نظـارت و ارزیـابی بـا    64بـا   یسـازمان  فرهنگ یترتیب( توسعه

مات عمـومی  %، خد00، مدیریت سرمایه انسانی %19های مدیریتی با ، فناوری%60اداری با  سالمت

% و مهندسـی  67اداری بـا   یهوشـمند سـاز  دولت الکترونیـک و   ی، توسعه%66در فضای رقابتی با 

گذارد. سپس جهت اعتبار مـدل از تحلیـل   ها میمعناداری بر آن ریت ث% 31نقش و ساختار دولت با 

 معادالت ساختاری استفاده شد. مسیر از
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 نتایج معادالت ساختاری .1 جدول

متغیر 

 وابسته
 متغیرهای مستقل

Bet

a 
t Sig R

 جهت رابطه وضعیت فرضیه 2

گی
رهن
ت ف
ونی
ص
م

 

مهندسی نقش و 

 ساختار دولت
5037 7096 5058 

69/5 

 مستقیم ت یید

توسعه دولت 

الکترونیک و 

 اداری یسازهوشمند

 مستقیم ییدت  5055 8000 5089

خدمات عمومی در 

 فضای رقابتی
 مستقیم ت یید 5055 8003 5036

مدیریت سرمایه 

 انسانی
 مستقیم ت یید 5055 7091 5034

 مستقیم ت یید 5055 7099 5016 مدیریتی یها یفناور

توسعه 

 یسازمان فرهنگ
 مستقیم ت یید 5055 3064 5064

صیانت از حقوق 

مردم و سالمت 

 اداری

 مستقیم ت یید 5055 3059 5066

 مستقیم ت یید 5055 8016 5065 نظارت و ارزیابی

 

R=69/5) برابـر  هـای مسـتقل  ضریب تعیـین بـرای متییـر   مطابن با جدول فوق، 
 ؛شـده اسـت  ( 2

 رگذاریت ثاند بر مصونیت فرهنگی ( توانسته5069) رفته هم یروهای تحول نظام اداری برنامهبنابراین 

های تحول در بهبود اجرای برنامهاصلی که عوامل مصونیت فرهنگی  یدین ترتیب، فرضیه. بباشند

 نیتـر  بـزرگ  با یسازمان فرهنگتوسعه و  رسد یم، به تائید کنند یمرا ایفا   یمؤثرنظام اداری نقش 

 دهآم دست بهمدل  ضریب تعیین، بنا براست.  داشتهرا در مصونیت فرهنگی  ریت ث( بیشترین 5064بتا )

 درصد دارای اعتبار و مورد تائید قرار گرفته شد. 69
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 پرداخته شد: شده مطربفرعی  یها هیفرضبه بررسی  ازآن پس

روابـط بـین متییرهـا در هـر فرضـیه محاسـبه       ، tبا استفاده از تکنیک بـوت اسـتر  و آزمـون    

اسـا   فرضـیه را بـرای بررسـی انتخـاب کـرده و بـر        6 ،گردید. محقن بر اسـا  ادبیـات پـژوهش   

 هر فرضیه پرداخته است. لیوتحل هیتجزدهندگان به از پاسخ شده یآور جمعاطالعات 

 
 هاتست فرضیه .1 جدول

 tآزمون  Beta اهمیت
P 

Values 
 رد/قبول

 قبول 5058 7096 5037 ساختار دولت –مصونیت فرهنگی 

 قبول 5055 8000 5089 دولت الکترونیک -مصونیت فرهنگی 

 قبول 5055 8003 5036 خدمات عمومی -مصونیت فرهنگی 

 قبول 5055 7091 5034 مدیریت سرمایه انسانی -مصونیت فرهنگی 

 قبول 5055 7099 5016 مدیریتی یها یفناور -مصونیت فرهنگی 

 قبول 5055 3064 5064 یسازمان فرهنگ -مصونیت فرهنگی 

 قبول 5055 3059 5066 صیانت از حقوق و سالمت اداری -مصونیت فرهنگی 

 قبول 5055 8016 5065 نظارت و ارزیابی -مصونیت فرهنگی 

 

 :جداول آماری فوق بر اسا 

 است. رگذاریتأثمصونیت فرهنگی بر مهندسی نقش و ساختار دولت  فرضیه اول:

 آمده دست بهمقدار  + است،7و  -7که دارای مقادیر استاندارد بین بر اسا  ضریب مسیر )بتا( 

و ساختار دولت بود.  نقشمهندسی  یمعنادار مصونیت فرهنگی با برنامه یرابطه دهنده نشان( 5031)

R) آمده دست بههمچنین ضریب تعیین 
2
 بـر  مصـونیت فرهنگـی  معنـادار   ریت ث ی دهنده نشان(  0.37=

و  نقشبرنامه مهندسی  درصد مصونیت فرهنگی بر 31بوده و  و ساختار دولت نقشبرنامه مهندسی 

و  t=1.98، با مقـدار ) tبا استفاده از تکنیک بوت استر  و آزمون . ش داشته استساختار دولت نق

Pvalu=0.02مشخص گردید ) t  کمتـر   5050نیـز از   یمعنـادار باالتر و سـطح   7094بدست آمده از

بر مهندسی نقش و ساختار  و مصونیت فرهنگی شده واقع موردقبولبنابراین فرضیه صفر  ؛شده است

 است. رگذاریت ثدولت 
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تاکنون پژوهشی در مورد نقش مصونیت فرهنگی در بهبـود اجـرای    که اشاره شد، گونه همان

در خصـوص نقـش تحـول نظـام      ییهـا  پـژوهش امـا   ؛تحول نظام اداری انجام نشده است یها برنامه

محسنی زنوزی و به پژوهش  توان یمنمونه  عنوان به ری در موضوعات مختلف انجام شده است.ادا

 در دولت نقش»انجام شده است اشاره نمود. ایشان در تحقیقی با عنوان  7393در سال که  اصیری

که ایجاد تحـول نظـام اداری متناسـب بـا اصـالب       اند دهیرس، به این نتیجه «کشور اداری نظام تحول

کـه بـا    8576در سـال  کـه  تحقین فدرستون  در . همچنینردیپذ یمساختار اداری در دولت صورت 

 تخصـص گرایـی؛   یهـا  یژگـ یوبـه نقـش    انجـام پذیرفتـه،  « نظـام اداری در یونـان   اصـالب »عنوان 

اما در ایـن   اشاره شده است؛ در اصالب نظام اداری سازمانی طراحی عدم تمرکزگرایی؛ هماهنگی؛

 به مصونیت فرهنگی و نقش آن در تحول نظام اداری نشده است. یا اشارهتحقیقات هیچ 

 

 یهوشهمند سهاز  ی دولت الکترونیهک و  ر توسعهمصونیت فرهنگی ب ی دوم:فرضیه

 است. رگذاریتأثاداری 

 آمده دست بهمقدار  + است،7و  -7که دارای مقادیر استاندارد بین بر اسا  ضریب مسیر )بتا( 

دولـت الکترونیـک و    یتوسـعه معنادار مصونیت فرهنگـی بـا برنامـه     یرابطه ی دهنده نشان (5031)

R) آمـده  دسـت  بهنین ضریب تعیین بود. همچاداری  یهوشمند ساز
2
 ریتـ ث  ی دهنـده  نشـان (  0.41=

 .باشـد  یماداری  یهوشمند سازدولت الکترونیک و  یتوسعه یبرنامه بر مصونیت فرهنگیمعنادار 

اداری نقـش   یهوشمند سازدولت الکترونیک و  یتوسعه یبرنامه درصد مصونیت فرهنگی بر 67

( Pvalu=0.00و  t=2.55، بـا مقـدار )  tوت اسـتر  و آزمـون   با اسـتفاده از تکنیـک بـ    داشته است.

 ؛کمتـر شـده اسـت    5050نیـز از   یمعنـادار بـاالتر و سـطح    7094از  آمده دست به t ،مشخص گردید

دولـت الکترونیـک و    یبـر توسـعه   و مصـونیت فرهنگـی   شـده  واقع موردقبولبنابراین فرضیه صفر 

 است. رگذاریت ثاداری  یهوشمند ساز

گرفتن این موضوع که تاکنون پژوهشی در مورد نقش مصونیت فرهنگی در بهبـود   با در نظر

پژوهشی مرتبط با تحول  8554بنیس در سال  ی انجام نشده است؛تحول نظام ادار یها برنامهاجرای 

 یهـا  سـتم یس یجا بهارگانیک  یها ستمیس یتوسعهنظام اداری انجام و به این نتیجه رسیده است که 

 .شود یم ها سازمانتحول در نظام اداری ماشینی باعث 
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 رگذاریتأثمصونیت فرهنگی بر خدمات عمومی و فضای رقابتی  ی سوم:فرضیه

 است.

 بـه دسـت  مقـدار   + اسـت، 7و  -7که دارای مقادیر استاندارد بـین  بر اسا  ضریب مسیر )بتا( 

دمات عمـومی و فضـای   خ یمعنادار مصونیت فرهنگی با برنامه یرابطه ی دهنده نشان( 5038) آمده

R) آمده دست بهبود. همچنین ضریب تعیین رقابتی 
2
مصـونیت  معنـادار   ریتـ ث  ی دهنده نشان(  0.48=

برنامه  درصد مصونیت فرهنگی بر 66 .باشد یمخدمات عمومی و فضای رقابتی  یبرنامه بر فرهنگی

، بـا  tاستر  و آزمون با استفاده از تکنیک بوت  داشته است.خدمات عمومی و فضای رقابتی نقش 

نیز  یمعنادارباالتر و سطح  7094از  آمده دست به t ( مشخص گردیدPvalu=0.00و  t=2.53مقدار )

بـر خـدمات    و مصونیت فرهنگی شده واقع موردقبولبنابراین فرضیه صفر  ؛کمتر شده است 5050از 

 است. رگذاریت ثعمومی و فضای رقابتی 

اکنون پژوهشی در مورد نقش مصونیت فرهنگی در بهبـود  با در نظر گرفتن این موضوع که ت

 7394در سـال   و پارسـائیان  یجـابر انصـار  تحول نظام اداری انجام نشـده اسـت؛    یها برنامهاجرای 

کـه   بـه ایـن نتیجـه رسـیدند     «مدل ارائه مطلوب خدمات عمـومی در نظـام اداری  »تحقیقی با عنوان 

، روحیه یکارآمد، مسئوالنه بودن، صادقانه بودن عادالنه بودن، همچون شده استخراج یها شاخص

 .در خدمات عمومی در نظام اداری نقش اساسی دارند جهادی و مخلصانه
 

 است. رگذاریتأثمصونیت فرهنگی بر مدیریت سرمایه انسانی  ی چهارم:فرضیه

 بـه دسـت  مقـدار   + اسـت، 7و  -7که دارای مقادیر استاندارد بـین  بر اسا  ضریب مسیر )بتا( 

بـود.  مدیریت سرمایه انسـانی  معنادار مصونیت فرهنگی با برنامه  یرابطه ی دهنده نشان( 5031) آمده

R) آمده دست بههمچنین ضریب تعیین 
2
 بـر  مصـونیت فرهنگـی  معنـادار   ریت ث ی دهنده نشان(  0.55=

یه مـدیریت سـرما  برنامـه   درصـد مصـونیت فرهنگـی بـر     00 .باشد یممدیریت سرمایه انسانی برنامه 

و  t=1.97، بـا مقـدار )  tبـا اسـتفاده از تکنیـک بـوت اسـتر  و آزمـون        داشـته اسـت.  انسانی نقـش  

Pvalu=0.00مشخص گردید ) t کمتـر   5050نیـز از   یمعنـادار باالتر و سـطح   7094از  آمده دست به

بر مدیریت سرمایه انسانی  واقع شده و مصونیت فرهنگی موردقبولبنابراین فرضیه صفر  ؛شده است

 است. رگذاری ثت
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با در نظر گرفتن این موضوع که تاکنون پژوهشی در مورد نقش مصونیت فرهنگی در بهبـود  

تحقیقـی بـا    7393در سال  محسنی و اصیری ل نظام اداری انجام نشده است؛تحو یها برنامهاجرای 

ای نیروی آموزشی بر یها برنامهکه  به این نتیجه رسیدند «نقش دولت در تحول نظام اداری» عنوان

 انسانی نقش اساسی در تحول نظام اداری دارد.

 

 است. رگذاریتأثهای مدیریتی مصونیت فرهنگی بر فناوری ی پنجم: فرضیه

 بـه دسـت  مقـدار   + اسـت، 7و  -7که دارای مقادیر استاندارد بـین  بر اسا  ضریب مسیر )بتا( 

بود. این های مدیریتی فناوریرنامه معنادار مصونیت فرهنگی با ب یرابطه ی دهنده نشان( 5043) آمده

قوی بـین مصـونیت فرهنگـی و     یرابطه ی دهنده نشان ،باشد یم تر کینزدمقدار برای اینکه به یک 

R) آمده دست به. همچنین ضریب تعیین باشد یم های مدیریتیفناوری
2
 ریتـ ث  ی دهنده نشان(  0.79=

درصـد مصـونیت فرهنگـی     19 .باشد یم ریتیهای مدیفناوری یبرنامه بر مصونیت فرهنگیمعنادار 

، بـا  tبا استفاده از تکنیک بـوت اسـتر  و آزمـون     داشته است.نقش  های مدیریتیفناوریبرنامه  بر

نیز  یمعنادارباالتر و سطح  7094از  آمده دست به t ( مشخص گردیدPvalu=0.00و  t=1.99مقدار )

-بر فنـاوری  و مصونیت فرهنگی شده واقع قبولموردبنابراین فرضیه صفر  ؛کمتر شده است 5050از 

 است. رگذاریت ثهای مدیریتی 

با در نظر گرفتن این موضوع که تاکنون پژوهشی در مورد نقش مصونیت فرهنگی در بهبـود  

در سال  یمیعبدالعظ ریمکالنتری و  طاهر پورنظام اداری انجام نشده است؛  تحول یها برنامهاجرای 

 به این نتیجه رسـیدند  «ایران در اداری عوامل تحول یبند تیاولو و بررسی» تحقیقی با عنوان 7366

 .باشد یمدر تحول نظام اداری  مؤثریکی از عوامل  فناوری و دولت یریگ جهتبا  سازگاری که

 

 است. رگذاریتأث یسازمان فرهنگی مصونیت فرهنگی بر توسعه ی ششم:فرضیه

 بـه دسـت  مقـدار   + اسـت، 7و  -7یر استاندارد بـین  که دارای مقادبر اسا  ضریب مسیر )بتا( 

 یسـازمان  فرهنـگ  یتوسـعه معنادار مصونیت فرهنگی بـا برنامـه    یرابطه ی دهنده نشان (5010) آمده

قـوی بـین مصـونیت     یرابطـه  ی دهنـده  نشـان  ،باشد یم تر کینزدبود. این مقدار برای اینکه به یک 

R) آمـده  دسـت  بـه چنـین ضـریب تعیـین    . همباشـد  یمـ  یسازمان فرهنگتوسعه فرهنگی و 
2
=0.86  )
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 64 .باشـد  یمـ  یسـازمان  فرهنـگ  یتوسـعه  یبرنامـه  بر مصونیت فرهنگیمعنادار  ریت ث ی دهنده نشان

کـه ایـن برنامـه     داشـته اسـت  نقـش   یسـازمان  فرهنگ یتوسعه یبرنامه درصد مصونیت فرهنگی بر

استفاده از تکنیک بوت استر  و آزمـون   با بیشترین نقش در مصونیت فرهنگی را ایفا کرده است.

t( بــا مقــدار ،t=3.46  وPvalu=0.00مشــخص گردیــد ) t بــاالتر و ســطح  7094از  آمــده دســت بــه

واقـع شـده و مصـونیت     موردقبـول بنـابراین فرضـیه صـفر     ؛کمتـر شـده اسـت    5050نیز از  یمعنادار

 است. رگذاریت ث یسازمان فرهنگ یبر توسعه فرهنگی

فتن این موضوع که تاکنون پژوهشی در مورد نقش مصونیت فرهنگی در بهبـود  با در نظر گر

 تحقیقـی بـا عنـوان    7398سـلطانی در سـال    ل نظام اداری انجام نشـده اسـت؛  تحو یها برنامهاجرای 

 «یسـازمان  فرهنگ یاز سوی مقام رهبری بر توسعه شده ابالغنظام اداری  یها استیس ریت ثبررسی »

 ییبسـزا  ریتـ ث  یسـازمان  فرهنـگ  یتوسـعه  در اداری نظام ابالغی یها استیسکه  به این نتیجه رسید

 دارد.

 

 رگذاریتأثمصونیت فرهنگی بر صیانت از حقوق و سالمت اداری  ی هفتم:فرضیه

 است.

 بـه دسـت  مقـدار   + اسـت، 7و  -7که دارای مقادیر استاندارد بـین  بر اسا  ضریب مسیر )بتا( 

صیانت از حقوق و سالمت  یمعنادار مصونیت فرهنگی با برنامه یابطهر ی دهنده نشان (5013) آمده

قـوی بـین    یرابطـه  ی دهنـده  نشـان  باشـد  یمـ  تـر  کیـ نزدبود. این مقدار برای اینکه بـه یـک   اداری 

 آمده دست به. همچنین ضریب تعیین باشد یمصیانت از حقوق و سالمت اداری مصونیت فرهنگی و 

(R
2
صـیانت از حقـوق و سـالمت    برنامـه   بـر  مصونیت فرهنگـی معنادار  ریثت  ی دهنده نشان(  0.85=

داشته صیانت از حقوق و سالمت اداری نقش برنامه  درصد مصونیت فرهنگی بر 60 .باشد یماداری 

با استفاده بیشترین نقش را ایفا کرده است.  یسازمان فرهنگکه این برنامه بعد از برنامه توسعه  است

 ( مشــخص گردیــد Pvalu=0.00و  t=3.09، بــا مقــدار ) tآزمــون  از تکنیــک بــوت اســتر  و  

 tبنـابراین فرضـیه صـفر     ؛کمتر شده است 5050نیز از  یمعنادارباالتر و سطح  7094از  آمده دست به

 است. رگذاریت ثبر صیانت از حقوق و سالمت اداری  و مصونیت فرهنگی شده واقع موردقبول

پژوهشی در مورد نقش مصونیت فرهنگی در بهبـود   با در نظر گرفتن این موضوع که تاکنون
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تحقیقی با عنـوان  7395در سال  محمودی فرنظام اداری انجام نشده است؛  تحول یها برنامهاجرای 

 سـنجش  یهـا  شـاخص  از یکـی  به این نتیجه رسـید کـه   «در نظام اداری رجوع اربابطرب تکریم »

عباسی است. همچنین در همان سال  لتیدو یها سازمان خدمات از مردم رضایت میزان کارآمدی،

در ارتقـای سـالمت نظـام اداری و سـطح      یسـازمان  فرهنـگ نقـش  » تحقیقی بـا عنـوان   و جمال پور

 نیتـر  مهـم سیسـتم پیشـگیری از فسـاد از     یانـداز  راهکـه   انـد  دهیرسبه این نتیجه  «رضایتمندی مردم

 است. یسازمان فرهنگکارکردهای 

 

 است. رگذاریتأثی بر نظارت و ارزیابی مصونیت فرهنگ ی هشتم:فرضیه

 بـه دسـت  مقـدار   + اسـت، 7و  -7که دارای مقادیر استاندارد بـین  بر اسا  ضریب مسیر )بتا( 

بـود. ایـن   نظـارت و ارزیـابی   معنادار مصونیت فرهنگی با برنامه  یرابطه ی دهنده نشان (5016) آمده

نظارت رابطه قوی بین مصونیت فرهنگی و  هدهند نشان ،باشد یم تر کینزدمقدار برای اینکه به یک 

R) آمده دست به. همچنین ضریب تعیین استو ارزیابی 
2
مصونیت معنادار  ریت ث دهنده نشان(  0.86=

نظـارت و  برنامـه   درصـد مصـونیت فرهنگـی بـر     64 .باشـد  یمـ نظارت و ارزیـابی  برنامه  بر فرهنگی

بیشترین نقش را ایفـا کـرده    یسازمان فرهنگسعه که این برنامه با برنامه تو داشته استارزیابی نقش 

( مشـخص  Pvalu=0.00و  t=2.78، بـا مقـدار )  tبا استفاده از تکنیک بوت استر  و آزمـون  است. 

بنابراین فرضـیه   ؛کمتر شده است 5050نیز از  یمعنادارباالتر و سطح  7094از  آمده دست به t گردید

 است. رگذاریت ثنظارت و ارزیابی  بر و مصونیت فرهنگی شده واقع موردقبولصفر 

با در نظر گرفتن این موضوع که تاکنون پژوهشی در مورد نقش مصونیت فرهنگی در بهبـود  

در تحقیقـی بـا    7397خیرخـواه در سـال   تحول نظام اداری انجام نشده است، امـا   یها برنامهاجرای 

و نظارت بر عملکرد یکـی از   کنترل به این نتیجه رسیده است که «رجوع اربابطرب تکریم »عنوان 

 .شود یماست که باعث بهبود عملکرد  رجوع اربابانتظارات 

 

 و پیشنهادها یریگ جهینت. 6
ها مورد تائیـد قـرار گرفـت، بـه     روایی و پایایی داده نکهیازا پسهای پژوهش، با توجه به یافته

( اثـر  β<+1<1-د )بررسی ضریب مسیر پرداخته شد. در ایـن بررسـی، ضـریب رگرسـیون اسـتاندار     
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 نیبـ  نیـ دراتحـول نظـام اداری نشـان داد کـه      یهـا  برنامـه دار مصـونیت فرهنگـی بـر    م بت و معنـی 

 دهند.باشند، روابط معنادار بیشتری را نشان میمتییرهایی که نزدیک به یک می

مصونیت فرهنگی  ی(، رابطه0.75β=) یسازمان فرهنگ یمصونیت فرهنگی بر توسعه یرابطه

مصونیت فرهنگی بـر نظـارت و ارزیـابی     ی( و رابطه0.73β=نت از حقوق و سالمت اداری )بر صیا

(=0.74βروابط معنی ،).دارتری را نشان دادند 

را بـر   یدار یمعنـ م بـت و   ریتـ ث مصـونیت فرهنگـی   با ضریب تعیین مشـخص شـد،    ازآن پس

R) یسازمان فرهنگ یتوسعه
2
R(، نظـارت و ارزیـابی )  0.86=

2
انت از حقـوق مـردم و   (، صـی 0.86=

ــاوریR2=0.85ســـالمت اداری ) ــدیریتی(، فنـ R) هـــای مـ
2
ــانی 0.79= ــرمایه انسـ (، مـــدیریت سـ

(R
2
R(، خدمات عمومی در فضای رقابتی )0.55=

2
هوشـمند  (، توسعه دولـت الکترونیـک و   0.48=

Rاداری ) یساز
2
R( و مهندسی نقش و سـاختار دولـت )  0.41=

2
 64( دارد. در همـین راسـتا   0.37=

م بـت و   ریتـ ث و نظارت و ارزیابی  یسازمان فرهنگ یهای توسعهد مصونیت فرهنگی بر برنامهدرص

 داشته است. یدار یمعن

ضریب تعیین برای نیز از تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد.  شده ارائهاعتبار مدل  منظور به

R=69/5) برابر تحول نظام اداری یها برنامه
 ریتـ ث درصـد   69فرهنگی که نشان داد مصونیت  شد( 2

 یبتـا نیـز، توسـعه    نیتـر  بـزرگ  بـر اسـا   های تحول نظام اداری دارد. بر برنامه یدار یمعنم بت و 

. بر اسا  ایـن تحلیـل، مـدل    کند یمرا از مصونیت فرهنگی دریافت  ریت ثبیشترین  یسازمان فرهنگ

 باشد.از اعتبار مناسبی برخوردار و مورد تائید می آمده دست به

 ، مشخص شد:tا استفاده از تکنیک بوت استر  و آزمون ب

   ــی ــ ثمصــونیت فرهنگ ــی  ریت ــت و معن ــت    م ب ــاختار دول ــش و س ــی نق ــر مهندس داری ب

(Pvalue=0.02.دارد ) 

  هوشـمند  دولـت الکترونیـک و    یداری بـر توسـعه  م بت و معنـی  ریت ثمصونیت فرهنگی

 ( دارد.Pvalue=0.00) اداری یساز

  ــ ثمصــونیت فرهنگــی ــی ریت ــت و معن ــابتی  م ب ــر خــدمات عمــومی و فضــای رق  داری ب

(Pvalue=0.00) .دارد 

  داری بـر مـدیریت سـرمایه انسـانی    م بت و معنی ریت ثمصونیت فرهنگی(Pvalue=0.00) 

 دارد.
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  داری بر فناوریم بت و معنی ریت ثمصونیت فرهنگی(های مدیریتیPvalue=0.00) .دارد 

  یسـازمان  فرهنـگ  یداری بر توسعهم بت و معنی ریت ثمصونیت فرهنگی(Pvalue=0.00) 

 دارد.

  ــ ثمصــونیت فرهنگــی ــی ریت ــت و معن ــر صــیانت از حقــوق و ســالمت اداری م ب  داری ب

(Pvalue=0.00) .دارد 

  م بت و معنی ریت ثمصونیت فرهنگی( داری بر نظارت و ارزیابیPvalue=0.00) .دارد 

تحقین و چارچوب نظری در  یبا پیشینه آمده دست بههمسویی و عدم همسویی نتای   منظور به

هــای از تحقیـن  کیـ  چیهـ ، هـای تحـول نظـام اداری مشـخص گردیـد     مصـونیت فرهنگـی و برنامـه   

تـرین  انـد. نزدیـک  ننمـوده  های نظـام اداری به نقش مصونیت فرهنگی در برنامه یا اشاره شده انجام

بررسـی عوامـل    به 7395که در سال حسن بیگی است توان به آن اشاره کرد، تحقین تحقین که می

و به این نتیجه رسیده است که سطوب فرهنگی، نظارت و  بر صیانت فرهنگی در ایران پرداخته مؤثر

. ناهمسویی تحقیـن مـذکور بـر تحقیـن     باشد یمدر صیانت فرهنگی  مؤثرکنترل اجتماعی از عوامل 

. حـول نظـام اداری نکـرده اسـت    ت یهـا  برنامـه بـه   یا اشارههیچ  حاضر در این است که حسن بیگی

در اشاره به نظارت و کنترل اجتماعی است که در هشتمین برنامه تحول نظام اداری  زینهمسویی آن 

م بت  ریت ثبه آن اشاره شده است که در تحقین حاضر مصونیت فرهنگی بر برنامه نظارت و ارزیابی 

 دارد. ییبسزا ی نقشنظارت و ارزیاببرنامه  درصد مصونیت فرهنگی بر 64 داشته و

بـا تحقیـن حاضـر در ایـن اسـت کـه بـه         8554در سال  بالنچارد و اوکانرهمسویی در تحقین 

یکـی از ابعـاد مهـم مصـونیت     کـه   هـا  ارزشاشاره شده اسـت. در تحقیـن حاضـر تقویـت      ها ارزش

 هـا  زشاردر تحول نظام اداری دارد و در تحقین بالنچارد و اوکانر،  یمؤثرباشد، نقش فرهنگی می

. ناهمسویی این دو تحقین در این است کـه در  کند یممدیریت تحول را ایجاد  یسازمان فرهنگدر 

اشاره شده  ها ارزشبه مصونیت فرهنگی نشده است و تنها به بعد  یا اشاره بالنچارد و اوکانرتحقین 

نچارد و اوکـانر  بالاما  ،است. همچنین تحقین حاضر تنها به تحول در نظام اداری اشاره نموده است

 به تمامی ابعاد تحول اشاره کرده است.
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 :شود یمبر همین اسا  نیز پیشنهاداتی به شرب ذیل ارائه 

نشـان   یسـازمان  فرهنگ یرا در برنامه توسعه ریت ثبا توجه به اینکه مصونیت فرهنگی بیشترین 
 شود:داده است بنابراین پیشنهاد می

همچنـین ارتقـا     سـازمانی مناسـب،   یهـا  پسترکنان در کاو ارتقا   یساالر ستهیشاتوجه به ـ 
و مصـونیت   افتهی توسعه یسازمان فرهنگتا  گردد یمتوانایی و مهارت دانشی کارکنان باعث 

 .داشته باشد به دنبالفرهنگی را 

با در نظر گرفتن سازگاری  یریپذ تیمسئولفرهنگ  یو اشاعه یتعهد سازمانتقویت تعلن و ـ 
 ؛با رفتار مدیرانرفتار کارکنان 

های کنونی در تحـول  گذاران و مسئوالن باید در نظر داشته باشند که شکست برنامهستسیاـ 
گـردد؛  نظام اداری باعث کاهش باور افراد در آینده خواهد شد. بر همین اسا  پیشنهاد می

هـا  عملکـرد در اجـرای برنامـه    که یدرصورتحتی  راد داده شوداطالعات دقین و واقعی به اف
 م بت نباشد.

-در هریک از برنامه شده نییتعهای های سازمان با چارچوبسیاست ییراستا همهمسویی و ـ 

که افراد این همسویی را با تمام وجود احسـا    یا گونه به ؛واقعی انجام پذیرد صورت بهها 
ها نها برنامهتا کارکنان ت افتهی شیافزامحسوسی  طور بهگرایی در هر برنامه نمایند. میزان عمل

 شعار نپندارند. صورت بهرا 
ها خواهد شد. همچنـین  های کارکنان منجر به مشارکت آنان در اجرای برنامهتقویت انگیزهـ 

نتای   ،دنمشارکت دارآن د خود در انتخاب افراکه  هاییو برنامه اهدافباید در نظر داشت 
بنـابراین افـزایش مشـارکت    ؛ اشـد بتا اهدافی که بدون دخالت کارکنـان  بهتری در پی دارد 

های تحول نظام اداری باعث خواهد شد به اهداف کارکنان در تدوین مراحل اجرای برنامه
 تر شد.هر برنامه نزدیک

یکـی از   عنـوان  بـه  یشـیل  تیامنو  یثبات کارکنندگان در تحقین کنونی بر اهمیت شرکتـ 
های مالی و اقتصادی میزان دغدغه د. همچنینداشتن دیت کبر مصونیت فرهنگی  مؤثرعوامل 

نیز ایـن   اکنون همها به تعوین بیافتد )باعث خواهد شد افراد دل به کار نداده و اجرای برنامه
در سازمان مورد  یخودکنترلمشهود است( و برای کاهش فساد اداری تقویت  کامالًمشکل 
 باشد.لزوم می
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