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توسعه  کردیبا رو ی داخلی هارسانهیی اجتماعی در پاسخگو یالگوهاتبیین 

  عملکرد داخلی 

 *2، دکتر علیرضا ابراهیمی 1سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

 انسانی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباددانشجوی دکتری مدیریت رسانه ، دانشکده علوم  -1
 )نویسنده مسئول(-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  اصفهان )خوراسگان(-2
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 ی داخلیهارسانه،توسعه بازار کردیرو، یی اجتماعیپاسخگوواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

دککرار بککرای  یککج جامعککه تککالا افککراد ی ازانشککانه ی رسککمی و ریککر رسککمی،هککاچهرهدر شکککگ ریککری دراردادهککای اجتمککاعی 

 ییابعککاد سککنجس پاسککخگو تحقیقککات انجککام شککده در راسککتای گیککپس از تحل.باشککدیمدر مسککیر توسککعه  جامعککه مککدنی دادن

ی مشکخ  شکده در ( بکه عنکوان فاکتورهکااجکرای خکدماتو  مناسک  ارتباطکات ، یابیارزشک ،مشکارکت ،رفک  ابهامکات) یاجتماع

 تبیکین از ایکن تحقیک  . هکد ه اسکتمکورد تحلیکگ و بررسکی دکرار ررفتک شکده و ییشناسکا راستای بهینه سکازی مسکیر توسکعه

 .اسکت ی بکازار داخلکیتوسکعهایکران مبتنکی بکر روا  ی داخلکیهارسکانهدر پاسکخگویی اجتمکاعی در رابطکه بکا  مناس  چارچوب

، سیسککتس سککازماندهی شککده تککری بککرای تککوانیمچککرا کککه بککا بهینککه سککازی چککارچوب پاسککخگویی و اصککال  اشککتباهات موجککود 

 پاسخگویی داشت.
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 مقدمه

در  یرشکد ادتاکاد افکزایس رونکد زیکتوسکعه ن ی مبتنکی بکرهابکود و هکد  یرشکد ادتاکاد یبکه معنکا عهتوسکدر رذشته 

توسککعه و  یهابرنامککه یاجککرا ینککدهیدولککت تنهککا نما آن زمککان و بککا شککراید موجککود،در  .بککود افتککهیتوسککعه ن یکشککورها

رذشکته، مفهکوم توسکعه  یهانقکا  ضکعف برنامکه مشکخ  شکدنو بکا ا رکذر زمکان . اما بکشدیمحسوب م هانظارت بر آن

 یکارآمکد اجتمکاع یسکاختارها نبکودبکا مشکخ  شکدن  نککهیا ژهیکتحکول شکد. بکه و عامگ اصلیو عوامگ اجرا کننده آن 

 عناکر ه ایکن صکورت. بکباشکدیم کشکورهای ایکن رشکد ادتاکاد بکر یکی از عوامکگ تاییررکذار،ی جهکان سکومدر کشورها

 یاسکتراتژ تحکت عنکوانانسکان  یو اجتمکاع یفرهنگک ،یمکاد یازهکایمورد توجکه دکرار ررفکت و رفک  ن در اجتماع توسعه

توسککعه  یاجککرا ی در راسککتایانککهیدولککت از عرصککه توسککعه زم ی و کمرنککش شککدننینشکک عقکک  توسککعه رنجانککده شککد. بککا

بلککه توسکعه  باشکدیها نمتمکام برنامکه مسکئول دولکت توسکعه، دیکجد یرهایدر مسک  یکترت نیکفراهس شد. به ا یمشارکت

دولتکی متفکاوت باشکند، بکا وجکود  یهافعالیکت شکرکت یهکازهیممککن اسکت انگ .اسکت در اولویکت اول دولکت یمشارکت

در مقابکگ آنهکا پاسکو رکو باشکند. بکه ایکن  خاوصی سهام دارانکی دارنکد ککه بایکد آنها مانند همتایان خود در بخس کهاین

 یهامتعلک  بکه عمکوم مکردم اسکت، سکاختار سکهام داری آنهکا از شکرکت دولتکی حقکوم مالکانکه یهادلیگ که در شرکت

 .دولتکی رو بکه افکزایس اسکت یهاتر اسکت. بنکابراین مطالبکه شکفافیت، و پاسکو رکویی در شکرکتسهامی عام نیز رسترده

 و فراینکدهای حاکول آنهکا بایکد بکرای اطمینکان از پاسکو رکویی مناسک  بکه هاهیکشکرکت و روساختار اهکدا  و مقاصکد 

 ذی نفعان تبیین، اجرا و ارزیابی شوند.

 

 تعاریف

 ی داخلیهارسانهسازمان دولتی مرتبط با   -2.1

از  یکککه در دککانون محاسککبات عمککومی داخلککی هارسککانهمککرتبد بککا  و معنککی سککازمان دولتککی فیککبککا توجککه بککه تعر

 جیک ،ی داخلکی هارسکانهی مکرتبد بکا دولتک سکازمانککرد   فیکتعر نگونکهیآن را ا تکوانیشده اسکت م یدولت یهاسازمان

% 50از  سیدسکت ککس بک ایکشکده و تمکام  جکادیا سکازماناست که با اجکازه دکانون بکه صکورت  یمشخا یواحد سازمان

شکدن، تمکام  یبکر ایکر ملک ایکداده باشکد  گیلکت آن را تشککدو اابتکد نککهی، اعکس از اباشدیم آن متعل  به دولت هیاز سرما

 لکذا(.2020)علکی ابراهیمکی و همککاران،  .(رانیکنفکت ا یسهام آن به دولکت انتقکال داده شکده باشکد )مرکگ شکرکت ملک

% 50از  سیککه بکاین رکردد مکادام جکادیا یدولتک یهاسکازمان یرکذار هیسکرما  یکککه از طر مرتبد با رسکانههر شرکت 

ی وابسکته هاوجکود، شکرکت نیک. بکا ارکرددیم یتلقک یدولتک یکج سکازمان اسکت، یدولت یهاآن متعل  به شرکت هیسرما

شککود  گیخککا ، تشکک یمکرال  بککه صکورت شککرکت سکهام ،یدولتک یهاشککرکت یرکذار هیسککرما  یککککه از طر بکه رسکانه

آن  هیاز ناکف سکرما سیبک اداره نخواهکد شکد. امکا چکون زیکن یاخ  نبوده و طبک  دکانون خاصک یبه معنا یشرکت دولت

)علککی ابراهیمککی و همکککاران،  .محسککوب خواهککد شککد یاسککت، شککرکت دولتکک یدولتکک یهاشککرکت ایککمتعلکک  بککه شککرکت 

2020) 
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هکا طبک  آن دیکاز دکانون تجکارت و مقکررات دکانون تجکارت بکوده و با یاصکال  دسکمت حکهیمذبور،تاب  مقررات ال شرکت

و  یخواهککد شککد.اداره امور،ورشکسککتگ یحقککود تیشخاکک یو بککه یبککت داده شککود.پس از یبککت اسککت کککه دارا گیتشککک

 مزبور،به عمگ خواهد آمد. نیآن طب  مقررات دوان هیتاف

هسکتند و بکرخال   یحقکود تیشخاک ی، داراشکودیم گیککه بکا اجکازه دکانون تشککوابسته بکه رسکانه  یدولت یهاشرکت

از دکانون  یاصکال  دسکمت یدکانون حکهیال 300تکاب  مکاده  یدولتک یهایبکت ندارنکد. شکرکت به ازین ،یتجارت یهاشرکت

و  سیتأسکک نیتککاب  دککوانوابسککته بکه رسککانه  یدولتکک یهاشککرکت"  دیکرویاسککت کککه م 27/12/1347تجکارت، ماککوب 

هککا ذکککر نشککده، تککاب  آن یهاو اساسککنامه نیکککه در دککوان یو فقککد نسککبت بککه موضککوعات باشککندیخککود م یهااساسککنامه

 (2020)علی ابراهیمی و همکاران، ."شوندیدانون م نیمقررات ا

شکان تکا آنجکا ککه در اساسنامه ی داخلکیهارسکانهی وابسکته بکه دولتک یهارفت شکرکت توانیماده م نیتوجه به مفاد ا با

 یهاشکرکت یتمکام بکا یککرد. تقر یهکا را تکاجر تلقکآن تکوانیرا دارنکد و م یسکهام یهانشکده باشکد، شککگ شکرکت دید

 .رسندیبه یبت م یدر دال  شرکت سهام یدولت

اسکت.  یدولتک یهابکه بحکب بکازر  و حسکابر  در شکرکت یتجکار یهاها بکا شکرکتشکرکت نیکا یهکااز تفاوت یکی

بازرسککان  نیککعککام ا یسککهام یها. تنهککا در شککرکتشککوندیشککرکا انتخککاب م لهیبککه وسکک نیبازرسکک یتجککار یهادر شککرکت

، امککا در رکرددیمنتشکر م یککیو دارا یانتخکاب شکوند کککه هکر سکاله از جانکک  وزارت امکور ادتاکاد یفهرسککت انیکاز م دیکبا

)علکی ابراهیمکی و  .باشکدیم یبکر عهکده سکازمان حسابرسک یو امکور حسابرسک یبکازر  دکانون فیوظا یدولت یهاشرکت

 (2020همکاران، 

متعلک   هیدرصکد سکرما 50از  سیککه مجمکوع بک ییهاها، مؤسسکات و دسکتگاهماده آمده ککه در تمکام شکرکت نیهم در

 .ردیتوسد سازمان انجام پذ دیبا یو حسابرس یامور مربو  به بازرس باشدیم یدولت یهابه شرکت

 یرککذار هیسککرما  یککرا کککه بککر اسککا  دککانون خککا ، از طر ییهاشککرکت هیکک، کل25/12/1350واحککد ماککوب  مککاده

 نککهیبشکود، اعکس از ا ایکشکده  گیتشکک ،یمؤسسکات خکارج ایکوابسکته بکه دولکت  ایک یمؤسسات دولت ایها شرکت ایدولت 

 300تکاب  حککس مقکرر در مکاده  اشکد،نب ایکمؤسسکات مکذکور باشکد  ایکها شکرکت ایکها متعل  به دولت سهام آن تیاکرر

 (.2020)علی ابراهیمی و همکاران،  .دهدیفوم الذکر درار م

 دولتههی تههدوین چههارچوبی بههرای پاسههخگویی اجتمههاعی سههازمان ایی تحههع عاههوان امقالهههدر 

دارد و ابکزاری اسکت بکرای دادن  یادهیکچیپاسکخگویی مفهکوم پ، (1398) ایهران ی داخلهیهارسهانهوابسته بهه 

ری ه همکراه آیکار حقکودی، سیاسکی و اداککتوضیح متعهدانه اعمال و تامیمات یج فرد یا نهکاد بکه فکرد یکا نهکاد دیگکری 

اسکت از روابکد اجتمکاعی ککه براسکا  آن شکخ  بکرای توضکیح و توجیکه رفتکار  یاپاسکخگویی مجموعکه الزم اسکت.

اصکرار دارد بکه توضکیح و توجیکه روابکد  فکرد اجبکار و دیگکر، عبکارت بکه. کنکدیخود با دیگران و سایرین احسا  تعهد م

دموکراتیکج، بهبکود  عتمکاد عمکومی، ارتقکای حاکمیکتایجکاد ا یهکاپاسکخگویی یککی از راه بپکردازد.خود با دیگکر افکراد 

دولتکی یکککی از الزامکات حاکمیککت  اسکخگویی اجتمککاعی سکازمانهای. پاسککت و توانمندسکازی شککهروندان ارائکه خکدمات

. هکد  ایکن ردیکریصکورت م اجتمکاعی رروههکای ایکن نکوع پاسکخگویی بکرای واککنس بکه کشکور اسکت. در عمکومی
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بککر روا  بخککس دولتککی ایککران مبتنککی اسککتقرار پاسککخگویی اجتمککاعی در سککازمانهایپککژوهس تککدوین چککارچوبی بککرای 

دارای  پاسکخگویی اجتمکاعیاسکت ککه در حکوزه  خبررکانی   شکامگ آمکاری ایکن پکژوهس جامعک  بنیاد اسکت. کیفی داده

 نکوع مأموریکت ، المللکی الزامکات بکین ککه دهکدیپکژوهس نشکان م یهاافتکهی دانکس ککافی و تجربکه عملکی هسکتند.

از عوامکگ مکؤیر بکر اسکتقرار  و بلکو  فککری جامعکه سکازمانی وجهکه الزامکات دکانونی، سکازمانی، فرهنکش ، سکازمان

دولتکی  یهااسکتقرار پاسکخگویی اجتمکاعی در سکازمان ، در ضکمناسکت.  دولتکی در سکازمانهای پاسکخگویی اجتمکاعی

همچاههین در تعککالی جامعککه اسککت.و رشککد و  رضککایت عمککومی پیامککدهایی ماننککد افککزایس اعتمککاد عمککومی، موجکک 

ی هارسههانهی دولتههی وابسههته بههه هاشههرکعی تحههع عاههوان چههارچود ب بههود پاسههخگویی امقالههه

 آنهککا ایکن وجکود بکا ،بیکان شکده اسکت متفکاوت یدولتکی هاشکرکت فعالیکت یهکازهیانگ( 1399داخلهی  ایهران )

 دلیکگبکه ایکن  .باشکند رکو پاسکو آنهکا مقابکگ در بایکد ککه دارنکد دارانی سهام خاوصی بخکس در خکود همتایکان ماننکد

 یهاشکرکت از آنهکا داری سکهام سکاختار اسکت، مکردم عمکوم بکه متعلک  مالکانککه حقککوم دولتککی یهاشکرکت در که 

 یهاشککرکت در گوییخپاسکک و شککفافیت مطالبککه بنککابراین. اسککت تررسککترده نیککز عککام سککهامی

 فراینکدهای و هاهیکرو و شکرکت مقاصکد و اهکدا  سکاختار. اسکت افکزایس بکه رو ی داخلکی هارسکانهوابسکته بکه  دولتی

 حکال ایکن بکا. شکوند ارزیکابی و اجکرا تبیکین، نفعکان ذی بککه مناسکک  پاسکخگکویی از اطمینکان بکرای باید آنها حاول

 ،دهنکدیم رخ آن اطکرا  و ی داخلکی هارسکانهوابسکته بکه  دولتکیی هاشکرکت در ککه نکامنظس یهاوهیشک سایر یا فساد

. ایکن پکژوهس بکا هکد  ارائکه چکارچوب بهبکود پاسکخگویی هسکتند هاشکرکت خکوب مکدیریت بکرای یاعمکده مکان 

ی دولتکی اجکرا شکده اسکت. بکا توجکه بکه اهمیکت وجکود نظکام پاسکخگویی شکرکتی در ارزیکابی نحکوه مکدیریت هاشرکت

تکا ضکمن ممانعکت از بکروز عکدم  شکودیموجکه ی مکالی و عملیکاتی عملککرد تهاجنبکهمناب  ادتاادی، در دنیای امروز بکه 

منککاف  ذی نفعککان فککراهس  نیتککأمتقککارن اطالعککاتی، امکککان ارزیککابی عملکککرد مککدیریت در تحقکک  اهککدا  شککرکت و 

ی هارسکانهوابسکته بکه ی دولتکی هاشکرکتی انجکام شکده، عناصکر مکرتبد بکا پاسکخگویی هاماکاحبهپس از تحلیگ شود.

. 2. افشکای اطالعکات  1عنکوان شکامگ  9شناسایی و کد رکذاری شکدند. بکر اسکا  عناصکر اصکلی چکارچوبی بکا  داخلی 

. مسککئولیت پاسککخگویی 5ی جبککران خککدمات  هااسککتیس. 4. ارتبککا  بککا ذی نفعککان  3بودجککه و مککدیریت مککالی دولتککی  

ی هاشککاخ . تککدوین 8ره  ی هیئککت مککدیهاتککهیکم. نقککس و مسککئولیت 7ی هیئککت مککدیره  هایرزارشککگر. 6دککانونی  

عناککر فرعککی بککه دسککت آمککد. بککه  55ی نسککبی ارزیککابی عملکککرد و هاشککاخ . تککدوین 9مقککداری ارزیککابی عملکککرد  

ی ایککن پککژوهس، هنگککام تککدوین ضککوابد پاسککخگویی هاافتککهکککه بککا اسککتفاده از ی شککودیمسیاسککت رککذادان توصککیه 

همچاههین ی دولتکی را فکراهس کننکد.هاشکرکتگویی ی دولتکی، مالحضکه و ادکدامات مربکو  بکه بهبکود پاسکخهاشکرکت

کهارگیری کارممهد ااهاوری ااتعهاا و ارتبااهاا در ج هع  بررسهی موانهب بههدر تحقیق با عاهوان 

 ی داخلههی هارسههانهی دولتههی  وابسههته بههه هاشههرکعدر  نفعههان ب بههود نمههاس پاسههخگویی بههه  ی

، کککه شککهروندان و حاکمککان را شککودیرفتکککه م مفهککوم جدیککد پاسککخگویی در جوامکک  امککروزی بککه فراینککدهایی (1389)

و بکککه معنکککی دلیککگ آوردن و دلیککگ خواسککتن بککرای کارهککای انجککام شککده  سککازدیبککرای رفتککار و عملکردشککان مسککئول م

دارای حقکوم  ی داخلکی هارسکانهدر شکرکت  وابسکته بکه  ایکن منظکور کککه یککج فککرد، رکروه یکا سکازمان . بکهباشدیم

و از او بکرای کارهکایی ککه انجکام داده اسکت،  کنکدیحقککوم از فککرد دیگککری سککؤال م خاصی است که بر اسکا  ایکن

 یارونککه خککدمات و پاسککخگویی بککه مطالبککات شکککهروندان بکککه یایجککاد سککازمانهای کککارا در ارائککه. خواهککدیتوضککیح م
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کس عمککومی سکری ، آسکان و مناس  طکی چنکد سکال اخیکر در ارلک  کشکورهای جهکان مککورد توجککه کککاررزاران بخک

ی وابسککته بککه هاشککرکتدر  دکککرار ررفتکککه اسککت. درت اهمیککت، کککاربرد و نقشککی کککه فنککاوری اطالعککات و ارتباطککات 

رککذاران جوامکک   در بهبکککود نظکککام پاسکخگکککویی بخککس عمککومی ایفککا نمایککد، سیاسککت توانککدیم ی داخلککی هارسککانه

مککرتبد بککا آن و بسکککترهای  یهایمشکک ضکک  خککدمختلککف را بککرآن داشککته اسککت، تککا بککا در دسککتور کککار دکککرار دادن، و

نهکادی و اجرایککی، ایککن فنککاوری را در بخککس دولتککی کککاربردی نماینکد. ایکن مقالکه نیکز یککی از مسکائگ اساسکی و 

چالس برانگیکز ککاربرد فنکاوری اطالعکات و ارتباطکات را در ایجکاد نظکام پاسکخگویی بخکس دولتکی را در دالک  موضکوع 

شناسکایی موانک  ، هکد  مقالکه نیتکرر  نمککوده و مککورد تجزیککه تحلیککگ دکرار داده اسکت. مهسپژوهشی رفته شده، مط

 عنکوان مهمتککرین موانک  بککه اجتمکاعی، زیرسکاختاری، فاصککل  دیجیتکالی، دککانونی، امنیکت اطالعککات، و مکدیریت ت ییکر بککه

ر جهکت بهبکود نظکام پاسکخگویی کارریری کارآمد فناوری اطالعات و ارتباطکات اسککت، تکا بکه ایکن ترتیک  بسکتر الزم د

 یموانککک  اجتمکککاعی، زیرسکککاختاری، فاصککله یهاپکککژوهس، مؤلفککه یهاافتککهیبککر اسککا   .نفعککان فککراهس شککود بککه ذی

 دیجیتککالی و دککانونی، بیشککترین مککان ، و موانکک  امنیککت اطالعککات و مککدیریت ت ییککر، بککه عنکککوان کمتکککرین مکککان  در بککه

ارتباطککات در جهککت بهبککود نظککام پاسخگکککویی شکرکتهکککای دولتکککی صککنای  کککارریری کارآمککد فنککاوری اطالعککات و 

 اند معدنی ایران ایجاد کرده

 جدول ختصه پیشیاه تحقیق

 نتایج عنوان مقاله سال نام نویسندران

 یفرجالککه رهنککورد، علکک

 بالکککککهیجوککککککار، حب

 یطککککاهرپور، مهککککد

 یرسول

 یبککککرا یچککککارچوب نیتککککدو 1398

 یاجتمککککککاع ییپاسککککککخگو

ی در دولتکککککک یسککککککازمانها

وابسکککککته بکککککه نهادهکککککای 

 رانیا ی داخلی هارسانه

ماننککد  دیککجد یهککاراه و هککور الگککوظامککروزه 

 یعمکوم خکدمات و نینکو یادارة امور عمکوم

 نینککو یهککااز ارزا یابککر مجموعککه نینککو

دارنککککد کککککه  دیککککتاک کشککککورها در اداره

 نیککککاز ا یکککککی یاجتمککککاع ییپاسککککخگو

در  یاجتمکککاع ییهاسکککت. پاسکککخگوارزا

 جیک بلککه نکه،یرز جیکنه  یعموم تیحاکم

 است. یضرورت راهبرد

, یمککرادی, علیمککیابراه

 , همتیمحمدجعفر

چککارچوب بهبککود پاسککخگویی  1399

وابسککککته بککککه در نهادهککککای 

 رانیککا ی داخلککی هارسککانه

 ایران 

کککه بککا  شککودیبککه سیاسککتگذاران توصککیه م

ایککن پککژوهس، هنگککام  یهاافتککهیاسککتفاده از 

تککدوین ضککوابد پاسککخگویی شکرکتهکککای 

ها و ادککدامهای مربککو  دولتکککی، مالحظککه

بککرای بهبککود پاسککخگویی شککرکتهای دولتککی 

را فککراهس کننککد. ایککن عناصککر اسککتانداردها، 

را مطککککر   ییهاتیهککککا و مسککککئولکنترل
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ککککه بکککه بهبکککود پاسکککخگویی  کننکککدیم

 .انجامدیشرکتهای دولتی ایران م

پاسککککخگویی در  یهککککانظام 1380 یهیابوالحسن فق

بخکککس دولتکککی  دیکککدراهی 

  تطبیقی

 

ی پاسکککخگویی در پکککنج هکککانظاممقایسکککه 

کشور مکورد مطالعکه حکایکت از آن دارد ککه 

همکککه ایکککن جوامککک  ضکککرورت و اهمیکککت 

ی نهادهکککاپاسکککخگویی بروکراسکککی بکککه 

یی بککرای سککاختارهاو  انککدرفتهیپذسیاسککی را 

اداری برپککا  یهاسککازمانپاسککخگو کککردن 

 اندداشته

 ، یالککوان یمهککد دیسکک

 ییفرشته دشقا

و  یدولتککک ریکککر یهاسکککازمان 1385

  ییپاسخگو یهاچالس

در شککراید ایککده آل، شککفافیت، زمامککداری، 

پاسککخگویی، مشککروعیت، ارزیککابی عملیککات 

سککازمانها، زمککانی اتفککام مککی افتککد کککه 

و  ارهکککایمعی اجکککرای نحکککوهمعیارسکککازی، 

پیگیککری و کنتککرل بوسککیله ارتبککا  متقابککگ و 

ی ذی هککارروهبحککب و رفککت و رککو میککان 

نف  جهت حکگ مسکائگ و مشککالت صکورت 

 ریرد.

Munif 

Mohammed 
2013 Corporate 

accountability in 

the context of 

sustainability – a 

conceptual 

framework 

در  یشککرکت ییچککارچوب معنککادار پاسککخگو

 یاجتمکاع شکرفتیپ توانکدیم یداریکپا نهیزم

 کند. تبذیگشرکت  یرا به ارزا ادتااد

Furkan 

Baser , 

Soner 

Gokten 

2019 Paths of 

economic 

development: A 

global evidence 

for the mediating 

role of human 

capital 

بهبککود نهادهککا عککالوه بککر سککرمایه انسککانی 

بکرای کشکورهایی ککه سکطح کیفکی نهکادی 

ایینی دارنککد بککرای شککروع فرآینککد توسککعه پکک

مورد نیکاز اسکت. از سکوی دیگکر، از آنجکایی 

کککه سککرمایه انسککانی در کیفیککت نهادهککا 

، سککرمایه انسککانی کنککدیماککونیت ایجککاد م

بکرای حفکر رونکد توسکعه  یترینقس اساسک
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بککرای کشککورهایی بککا سککطح کیفککی نهککادی 

 .کندیباال ایفا م

 

 

 نتیجه گیری 

 ییپاسکخگو ککردیکشکور بکا رو یاصکال  ادار یمتکول نهکاد ککه شکودیم شکنهادیپکژوهس، پ نیکا یهاافتهیبا در نظرررفتن 

 یبککر سککنجس ادوار دیککسککازوکارها با نیکک. ابگککذارد بککه اجککرا یرا در اصککال  نظککام ادار یمناسککب یسککازوکارها ،یاجتمککاع

 یارتقککا نیو همچنکک رانیککا ی داخلککی هارسککانهوابسککته بککه در نهادهککای  یککیاجرا یهادسککتگاه ییپاسسککخگو زانیککم

 از .باشکد کننکده گیو تعکد یانجیکم مسکتقگ،ی رهکایاعکس از مت  ررکذاریبکا در نظررکرفتن عوامکگ تأی یاجتمکاعیی پاسخگو

 گککرید شککودیم هیاسککت، توصکک رانیککا ی داخلککی هارسککانهوابسککته بککه در نهادهککای  نیککا گیکککککه واحککد تحل ییآنجککا

 بتکوان ککرده تکا ییرا شناسکا ررکذاریتأی یرهکایمت  گکرید ،یکشکور سکطح و یسکطح فکرد یمکدلها نیپزوهشگران با تدو

وابسکته در نهادهکای  یدر بخکس دولتک یاجتمکاع ییپاسکخگوی و چنکدوجه یسکازه چنکد بعکد نیکیدر تب یبه مکدل جکامع

 .افتیدست  رانیا رانیا ی داخلی هارسانهبه 

ها ماککاحبه گیککو تحل هیککو پککس از تجز ییشناسککا یی، عناصککر مربککو  بککه پاسککخگو  یککتحق یهاافتککهیارائککه  یبککرا

اطالعکات ، بودجکه  یموضکوع شکامگ افشکا 9چکارچوب شکامگ  نیکا ی، عناصکر اصکل هاافتکهیشدند. بر اسکا   یکدرذار

،  رهیمکد ئکتی، رکزارا ه یدکانون ییجبکران خسکارت ، پاسکخگو یهااسکتی، س نفعکانی، ارتبکا  ذ یمکال تیریدولت و مد

 یهاشککاخ  نی، تککدو یعملکککرد کمکک یابیککارز یهاشککاخ  نی، تککدو رهیمککد ئککتیه یهاتککهیکم تینقککس و مسککئول

 عناصر است. ریمورد به عنوان ز 55ساختار شامگ  نی، باشگاه دانس عالوه بر ا پرزیسا - یعملکرد نسب یابیارز

و  SOE ییپاسکخگو نیتکدو یمطالعکه بکرا نیکا یهاافتکهیرا بکه اسکتفاده از  اسکتگذارانی، س جیبر اسکا  نتکا  یتحق نیا

هکا و عناصکر اسکتانداردها ، کنترل نیک. اکنکدیم هیآنهکا توصک ییبهبکود پاسکخگو یارائه مالحظات و اددامات مربوطکه بکرا

 یرانکیای داخلکی هارسکانهوابسکته بکه در نهادهکای  یدولتک یهاشکرکت ییککه پاسکخگو دهنکدیرا ارائکه م ییهاتیمسئول

 .بخشدیرا بهبود م
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