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 مقدمه
 مجامع موردتوجه سونيا دهه نود به از است که جديدی مفهوم خوب حکمراني

 افتهيتوسعه و بسط ملل سازمان حمايت سايه در ( و1396درايي )ص قرارگرفته دانشگاهي
 طريق از هادولت که یدارحکومت اصول و معيارها دولت، توانمندسازی آموزه اين است.

 همکارت)مفتح و  رديگيبرم در را پردازنديم بشر حقوق تضمين و عمومي امور اداره به هاآن
 مبنای بر که است حاکميت و قدرت لاعما نحوه بر ناظر خوب حکمراني .(1394

 و هایريگميتصم در شفافيت پاسخگويي، قانون، مهمي همچون حاکميت یهاشاخص
 عدم تبعيض، عدم ،یريپذنظارت مستمر، و مندقاعده ، نظارتیريپذتيمسئول ،هاکنش

 یادهيا و (1396 ،ردار نياس) شوديم تعريف مدني اخالق به عمومي تعهد و التزام و فساد
به  ايده اين شد. درواقع، مطرح توسعه پيشين سازوکارهای ناکارآمدی به دنبال که است
کنند  به سمتي هدايت را سياسي و اداری ساختار يطورکلبه و هادولت که است آن دنبال

حکمراني خوب  .(1396)مرشدی زاده  نمايد بروز دروني یهابيآس و فساد کمترين که
و يکي از اهداف هزاره  باشديم توسعهدرحالدر کشورهای  ژهيوهبعامل توسعه اقتصادی، 

و نقش متفاوت برای  (Kraipornsak& Paitoon, 2017)روديمسازمان ملل متحد بشمار 
که تمام عناصر حاکميتي  دانديمحاکميت قائل است و وظيفه حاکميت را ايجاد فضايي 

 .(1398 ،و همکاران دوله)داشته باشند  ديگر تعامل و مشارکتو غير حاکميتي بتوانند با يک
 از را تبعيض و يناامن فقر، بايد بتواند که دانست هدفي يا روند را خوب حکمراني توانيم

 بخش بازرگاني، مدني، یهاسازمان که کند ايجاد را محيطي همچنين و بردارد ميان

 هابخش ديريتم و توسعه روند مالك را خود موجود نهادهای ديگر و خصوصي شهروندان
 .(1396 ،)تفکريان کنند مالکيت احساس روند اين در عبارتي به يا و بدانند

 ارتباطات عنوانبه که است دانش از یارشته چند زمينه استراتژيك از سويي ارتباطات

 در را خود کلي مأموريت تا کننديم اجرا و یزيربرنامه هاسازمان و شوديم تعريف هدفمند

 اجرا، استراتژيك، کلي ارتباط دهند. هدف انجام مختلف خارجي و داخلي نفعانذي با ارتباط

 و هاسازمان بين همکاران( و و مديران )بين هاسازمان در مشروعيت از دفاع يا دادن شکل
 یهاداده رندهيدربرگاستراتژيك  ارتباط .(1397 ،راد)خليل نژاد و رضايي  جامعه است
 و منابع تحليل واقعي؛ اختصاصي اهداف مناسب؛ اندازچشم تئوريك؛ مباني و علمي کافي
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 تئوريك، مباني بر عالوه است و نفعانیذ و کليدی افراد فعال مشارکت رفتار؛ تغيير موانع

 رفتاری اهداف و برنامه بلندمدت اندازچشم تعيين برای موجود حقايق و علمي یهاداده از

ارتباطات استراتژيك به افراد کمك  .(1395 ،ر)رفيعي ف کنديم استفاده بر واقعيت مبتني
. ارتباطات  نديفزايبآورند و بر قدرت خويش  به دستتا سرمايه اجتماعي  کنديم

ايه سرم یريگشکلابزاری مهم در  عنوانبهاست و  رگذاريتأثاستراتژيك در حوزه عمومي 
لذا امری ضروری  .(1398)سپهوند و همکاران،  کنديمايفا  یمؤثراطالعاتي سازمان نقش 
در جلب رضايت مخاطبان خود و دستيابي به اهداف  هاسازمانبرای تضمين موفقيت 

 سازماني است. 
مهم حيات اجتماعي و  یهاعرصهدر  اساسينقش  و رفاه اجتماعي کار تعاون، وزارت
 یهاشرکتو  هاسازماناست که  یاگستردهاجرايي  و دستگاه داردکشور اقتصادی 
 باهدف 1390. اين وزارتخانه در سال است شدهفيتعراين وزارتخانه  رمجموعهيزمتعددی 

سازی دولت با تصويب مجلس شورای اسالمي و با تأييد شورای نگهبان از ادغام کوچك
ه عنايت ب با تشکيل شد.  رفاه و تأمين اجتماعي  کار و امور اجتماعي و سه وزارت تعاون،

 زبورم، کار و رفاه اجتماعي ضروری است تا وزارتخانه تصويب قانون تشکيل وزارت تعاون
با استفاده بهينه از امکانات و منابع مادی و معنوی خود  گذارقانونجهت تحقق اهداف 

 باشد: ذيل یهايژگيوواجد 
نتيجه ، رقابت گرا، غيرمتمرکز ،مدار رجوعارباب ،نگرندهيآ ،مأموريت محور، تسهيل گر

در انتصابات و  ساالرستهيشا، عدالت محور، اخالق مدار ،مدارنقانو، ساز توانمند ،گرا
مسائل و  وفصلحلرسالت اين وزارتخانه شامل تنظيم روابط کار،  تحوالت سازماني.

مشکالت جامعه کارگری، حفظ و صيانت از نيروی کار، افزايش سهم بخش تعاوني در 
اعي اجتم نيتأمظام جامع رفاه و اقتصاد کشور و حمايت از توسعه اشتغال و نيز برقراری ن

رتقای شفافيت ، اهای فعال بازار کارنظير اجرای سياست یمتعدد یهابرنامهو  و وظايف
، هاآنتوجه به معيشت کارگران و افزايش توانمندی ، هاگذاریها، سرمايهدرآمدها، هزينه

ها ي، ادغام تعاونيهای تعاونساماندهي بخش تعاون با تأکيد بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه
 پيشگيریای، های بيمهمشوقو خدمات ، ارائه ای و مليهای فراگير منطقهو ايجاد تعاوني

تقريباً همه آحاد  ،هاتيمأمور گستره به علتو  دهديمانجام های اجتماعي را آسيباز 
 منظوربه لذا ها و اقدامات اين وزارتخانه قرار دارند.ها، برنامهسياست تأثيرجامعه تحت 
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با توجه به  افزايش اعتماد عمومي مردم به اين وزارتخانه و ارتقای سرمايه اجتماعي،
، بر آحاد جامعه مذکور های وزارتخانهها، راهبردها و برنامهمجموعه سياست یرگذاريتأث

ضروری است به نظريه حکمراني خوب با رويکرد ارتباطات استراتژيك در اين وزارتخانه 
 د.پرداخته شو

 که باشنديم یخدمتگزار یسوبهمداری  قدرت حالت از گذار حال در جوامع امروزه 

 .(1390مجد پيمان ) است عمومي منفعت گرفتن نظر در و مردم نقش بر توجه اصلي آن در
. اندجهموادولتي با مشکالتي در اثربخشي و کارآمدی  یهادستگاهدر حاليکه در کشورمان 

دولتي در حد قابل قبولي نبوده و مردم ديد خوبي نسبت  یهاهدستگااعتماد عمومي به 
 فتهقرارگردر اولويت  مدتکوتاهپايين آمده و دستيابي به اهداف  یوربهرهندارند.  هاآنبه 
. موازی کاری نهادهای دولتي سبب شودينمبه نحو مطلوبي اجرا  بلندمدت یهابرنامهو 

گروهي مديران از پستي به پست ديگر  حرکت .هدر رفتن منابع مادی و انساني شده است
و  گردشکارهادرست، کندی  یزيربرنامه، باعث عدم امکان گردديممشاهده  وفوربهکه 

 .(1394 ،)دانايي فر و همکاران شوديمدولتي  یهادستگاهدر کارکنان  یديناامايجاد 
 سياسي نظامبه یاعتماديب تسری باعث دولتي یهاسازمان از رضايت مردم همچنين عدم

 یهادرصحنه سياسي نظام همراهي به نسبت شهروندان يتفاوتيب به زمان درگذرو  شده
 کردهليتحصبخش دولتي با انتظارات جديد شهروندان . گردديم منجر يالمللنيب و ملي

را  باالتری تيفيباکروبرو خواهد بود. بدين معني که شهروندان، انتظار دريافت خدمات 
فراهم آورند  نفعانیذبرای شهروندان و  ييهاتيقابلبايد  هادولتبنابراين ؛ داشتخواهند 

 .(1385 ،)صانعي داشته باشند یترفعالبتوانند در موضوعات عمومي مشارکت  هاآنتا 
از ارتباطات استراتژيك برای دستيابي به آن، نقش  یمندبهرهاستقرار حکمراني خوب و 

وزارت  ازجملهدولتي  یهادستگاهجلب اعتماد عمومي به  در رفع اين مسئله و یمؤثر
در خصوص  2016سال جهاني در  به گزارش بانك نگاهي تعاون، کار و رفاه اجتماعي دارد. با

 هاشاخص اکثر اين در ما کشور که گردديم مشخص ايران، در خوب حکمراني یهاشاخص

متعددی در  یهامقالهو  هاقيتحق .(1397 ،)ذاکری دارد قرار یبندرده پايين یهادهك در
با رويکرد  تاکنون، ليکن آن اجرا و نگاشته شده است یهايژگيوزمينه حکمراني خوب و 

ارتباطات استراتژيك به مقوله حکمراني خوب پرداخته نشده است، الزم است با رويکرد 
 اساسي یهايژگيو خصوص ارتباطات استراتژيك الگوی مناسب طراحي گردد. در
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 ( اين6/2000) شماره قطعنامه طي ،"ملل متحد  سازمان حقوقي گروه" خوب، کمرانيح

 مشارکت، حاکميت ، پاسخگويي،یريپذتيمسئول، تيشفاف از: اندعبارترا که  هايژگيو

در پژوهش  .باشديم، ابالغ نموده که الگوی بررسي در مقاله حاضر یريپذانعطاف قانون و
 :رديگيمقرار  يموردبررسطرح ارتباطات استراتژيك يه ذيل برای ته یهاسؤالحاضر 

 ؟يو گفتمانچينشي  یهايژگيوکدام  توسط کدام منبع اطالعاتي؟ ؟ع اطالعاتينوچه 
از ارتباطات استراتژيك مدنظر است؟  یاحوزه چه ؟در راستای کدام استراتژی منتشر شوند

؟ چه کساني در مورد ارتباطات استراتژيك چگونه است یريگميتصمروند 
هراه شا ييهاکانال چه ؟ چه زمان و چگونه تصميمات بايد اتخاذ شوند؟اندرندهيگميتصم

خواهد  ييهايژگيوشبکه ارتباطي اين شاهراه چه  بود؟ دارتباطات استراتژيك خواه
مخاطبان مورد هدف ارتباطات استراتژيك هستند؟ اين مخاطبان در کدام  کدام ؟داشت
بر  مشتمل نقشه زماني طرح ارتباطات استراتژيك چگونه بوده و ؟شونديمتعريف  هادسته

 بازخوردهابرای برانگيختن و جذب  ييهاسبكو  هاروشچه مراحل مشخصي است؟ چه 
چگونه بکار  و شدهيطراحبه طرح ارتباطات استراتژيك از سطوح مختلف داخلي و خارجي 

 ؟اندکدمبا ارتباطات استراتژيك مرتبط  یهاميپاراداموضوعات و  گرفته خواهد شد؟
استقرار حکمراني  یسازوکارها یهاتياولو مرتبط با ارتباطات استراتژيك و یهاارزش

چه فرآيندهايي طراحي  و روندهاچه  ؟اندکدمخوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
و  یزيربرنامه باز ،ارتباطات استراتژيك مدام مورد بازبيني یهابرنامهو  هاطرحشود تا 
زمينه نظريه حکمراني  ( در1395خرازی، )و بعد اجرای مجدد قرار گيرند؟  يبازطراح

حکمراني  یهامؤلفهمصاديق هر يك از  است؟ شدهمطرح ييهامؤلفهو  هادگاهيدخوب چه 
 ؟اندکدمخوب 

طراحي مدل حکمراني خوب با رويکرد ارتباطات استراتژيك در هدف ويژه اين تحقيق 
 رتأثيارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. همچنين اهداف اختصاصي تحقيق بررسي وز

حکمراني خوب يعني شفافيت،  یهامؤلفهبر استقرار  كياستراتژارتباطات 
 اين بر .هست یريپذانعطاف قانون و مشارکت، حاکميت ، پاسخگويي،یريپذتيمسئول

 یهاشاخص توانيمکه چگونه  شودميپرسش پاسخ داده  اين به حاضر پژوهش در اساس،
را با رويکرد ارتباطات استراتژيك در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي  خوب حکمراني
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و يك الگوی  مستقر نمود (دولتي جمهوری اسالمي ايران یهادستگاهيکي از  عنوانبه)
 مطلوب ارائه کرد؟

 
 و پیشینه تحقیق مبانی نظری

 نآ یهامؤلفهحکمرانی خوب و 
 حکمراني مفهوم .(Komar, 2018)است  یريگميتصم نديفرا یمعنا بهحکمراني 

 رفتارهای و اقدامات تعامل و همبستگي برآيند معنای به و است از حکومت ترگسترده

 توانيم( حکمراني را 1394 ،است. )آقازاده و همکاران جامعه مختلف یهابخش بازيگران
اقتصادی و اجتماعي يك کشور برای توسعه تعريف  شيوه اعمال قدرت در مديريت منابع

های دولتي است،  نهاد مراتبسلسلهحاکميت، عمل دولت و طراحي  اگر .( (San, 2014کرد
غيرمتمرکز، غيررسمي و مشارکتي  یهادستگاهپس حکمراني عدم تمرکز قدرت و ايجاد 

چارچوبي  عنوانبهکه حکمراني  کننديممحققان اذعان  .( (Levy, 2012 حاکميت است
را تعريف و تنظيم  هایريگميتصمو  هایريپذتيمسئول، هاوهيش، هانقشتا  کنديمعمل 

و  دولت بيانگر تغيير پارادايم نقش که است یاواژه خوب حکمراني .(( Qiu, 2019 کند
 درک باهدف يليتحل مفهوم كي عنوانبه( و 1398، حکومت است. )مواليي و همکاران

 تيريمد نيب روابط یالگو رييتغ نيهمچن و يدولت مختلف یهادستگاه نيب يندرو روابط
بانك جهاني در سال  .( ( Frey, 2008استي مطرح گرديده مدن جامعه و دولت ،يعموم

ارائه خدمات عمومي کارآمد و نظام اداری پاسخگو  عنوانبهحکمراني خوب را  1989
حکمراني خوب، نهادها و امور سياسي  .(1391 ،بيگي نيا و همکاران) تعريف کرده است

 اتحاديه تعريف اساس بر .( (Mira & Hammadache, 2017 دهديمرا برای ايجاد توسعه پيوند 

 توسعه تضمين باهدف کشور يك در منابع شفاف مديريت پاسخگو و خوب اروپا، حکمراني

اني خوب فرايندها کمرح .(1395 ،)باغسنگاني پايدار است و عادالنه اجتماعي و اقتصادی
)پناهي  کنديمکه روابط سياسي، اجتماعي و اقتصادی را هدايت است و ساختارهايي 

 تسريع و مدني جامعه تقويت بخش عمومي، اصالح جهت در است الگويي و (1397

 مثابهبه خوب حکمراني .(1394 ،)رضوی الهاشم و قلي پور بخش خصوصي مشارکت

 بخش و مدني جامعه بين دولت، يمساعكيتشر اجدو و دوجانبه، حمايتي ارتباطات

 طوربه نه غيردولتي و دولتي بازيگران ( و1396 ،خصوصي است )سلطاني نژاد و گودرزی
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 در همگي و پردازنديم مشکالت حل به گونه همکاری و ترکيبي صورتبه بلکه جداگانه

دولت  کهيرصورتد .(1394 ،)مفتح و همکاران هستند سهيم کشور يك یريگميتصم عرصه
؛ به اهداف فردی و مشترک برسند تواننديمعملکرد مطلوبي داشته باشد، شهروندان بهتر 

اما اگر دولت ضعيف باشد، حتي اگر يك کشور منابع مالي و کمك فني داشته باشد، 
حکمراني خوب  .(Vian &Others, 2013) دستيابي به اهداف خود ناکام باشدممکن است در 
يم نييپا رشد به منجر فساد. (1392 ،)دولتي و همکاران شودميد ساموجب کاهش ف

 شدن کارآمد از مانع و کنديم مختل را يدولت و يخصوص یگذارهيسرما یهانهيهز ،گردد
 ساختن فراهم در دولت را توانايي اقتصادی رشد .( (Agostino &Others, 2014 شودمي آن

)کريمي و  کنديمفراهم  خوب حکمراني دايجا و فقر کاهش و توسعه بخش نهادهای
 تباطار و است وابسته يحکمران به ماًيمستق توسعه و فساد نيب رابطه .(1396، همکاران

 ي دارددولت بخش فساد از يناش انحراف و دولت یهانهيهز از یمندبهرهبا  ميمستق
Ratbac, 2014)). مختلفي ابعاد که شوديمانساني  پايدار حکمراني خوب منجر به توسعه 

و  تداوم و عدالت؛ برابری و مشارکت؛ همکاری است: توانمندسازی؛ جمله آن از که دارد
از مرحله توسعه  کشورهايي که موفق شدند .(1395 ،و اليکي پور ابراهيم) امنيت پايداری؛

 ب را اتخاذ يا از آن حمايت کردند، کشورهايي بودند که حکمراني خوخود پيشي بگيرند
Moral, 2018 ) ). و نهادها ،هاسازمان بيشتر اعتالی و تقويت برای مدني جامعه ساخت باز 

 اين از فراتر .(1395 ،)امامي و شاکری کارکرد ديگر حکمراني خوب است محلي جوامع

 حقوق تأمين برای آگاهي فقر، افزايش مسائل به يدهتياولو متحد، ملل سازمان موارد،

رفاهي  و زيستي مسائل ديگر و اشتغال برای الزم یهافرصت ، ايجادستيزطيمح زنان، حفظ
 کميسيون. (1394 ،و کاويان )جعفری است افزوده خوب حکمراني به نتايج استقرار نيز را

( 6/2000) شماره قطعنامه طي 2008در هشتم دسامبر سال  ملل متحد، سازمان حقوقي
، پذيریمسئوليتفيت، برشمرد: شفا شرح بدين را خوب حکمراني اساسي یهايژگيو

( که در اين 1396 ،)صدرايي یريپذانعطاف قانون و مشارکت، حاکميت پاسخگويي،
 یهاهيفرضمزبور در  یهامؤلفهقرار مي گيرد، لذا  مورداستفادهالگو  عنوانبهپژوهش 

 :گردديمبه شرح شکل ذيل ارائه  تحقيق
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 (1396صدرايي خوب )حکمراني  یهامؤلفه -1شکل 
 

 باطات استراتژیکارت
مانند تفکر و منطق عملکردها دانست. دراکر آن را نشانه  توانمياستراتژی را  

بايد انجام شود و نه  یکارچهتا تصميم گيرد که  دانديمموقعيت يك سازمان در آينده 
از تعهد خود به يك استراتژی که  هاسازمانهمه  .( (Steyn, 2002شوداينکه چگونه انجام 

 مندبهرهبرای توليد آن ارزش است،  یالهيوسارزش سازمان و  نندهکفيتوص

بقای سازمان به استراتژی آن بستگي دارد و تا حدودی  .((Liao & Huang, 2016شوندمي
ان و موضوعات سازمان و مديران آن، انتظارات ذينفع یهاارزشبه وجود تناسب بين 
استراتژيك يك حوزه نوظهور برای مطالعه ارتباطات  .( (Styn,2012 اجتماعي وابسته است

زمينه نسبتاً جديد است که تئوری  در علوم اجتماعي، ارتباطات و مديريت است و
ارتباطات استراتژيك   .( (Tomas, 2015 کنديمارتباطات را با مديريت استراتژيك مرتبط 

 است مانند روابط عمومي و تبليغاتمرتبط با ارتباطات،  یهاحرفهشامل انواع 
Jasmine,2017)  ،در زمينه های ارتباطات بازاريابي، ارتباطات سياسي، مديريت بحران .)

اجتماعي، ديپلماسي عمومي، ايمني  یهاجنبشو علمي،  يطيمحستيزارتباطات 
کاربرد استراتژيك  ارتباطات استراتژيك بر تمرکز (.Botan,2017) عمومي کاربرد دارد

حکمرانی خوب

پاسخگويى

شفافیت

مسئولیت پذيری

انعطاف پذيری

حاكمیت قانون

مشاركت
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( (Hallahan, 2007سازمان برای پيشبرد رسالت خود است ارتباطات و نحوه عملکرد يك 
 بينش و از همه، کردار، رفتار، ارتباطات استراتژيك طرحي است که مجموعه عملکردی

 .(1393خرازی، ) است شدهمنعکس در آنيك کشور  يالمللنيبتعهدات داخلي و  ترمهم
در درون  ران ارتباطاتدر طول دو دهه گذشته ما شاهد تغيير عميقي در نحوه ديد مدي

به سطح استراتژيك تر و  يسطحو اين تغيير از تمرکز تاکتيکي  هستيم. هاسازمان
 شدهمنتقلباالتری يعني تدوين و اجرای استراتژی از طريق ارتباطات، 

اجتماعي عوامل  یهارسانه(. خالقيت و نوآوری همراه با درک  (Argenty,2017است
 .( (Stevko &Others, 2015باشنديمباطات استراتژيك موفقيت در ارت کنندهنييتع

بهره  شفاف و دوطرفه ارتباط یبرقرار در کارکنان مشارکت از يستيبايم هاسازمان
 در ژهيوبه را اطالعات یازهاين سازمان ،کارمندان ديدگاه داشتن ارياخت در با گيرند.

ارتباطات به دو گروه تقسيم  یهایاستراتژ(.  (Kim, 2018 کنديم نيتأم يبحران طيشرا
 یهایاستراتژو  مدتانيمو  مدتکوتاهمتمرکز بر کمپين،  یهایاستراتژ: شونديم

استراتژيك بايد دارای  مؤثر( يك ارتباط  (Porter, 2015 بلندمدتو  مدتانيمسازماني 
 هاكيکتتامنطقي که اهداف و  ، باشد،"چگونه"و  "چرا"و پيوند بين  هابرنامهرهبری کليه 

استراتژيك اعتبار آور است،  (. ارتباطات(Steyn & Nunes, 2007 دهديمرا به هم پيوند 
 و یريذپانعطاف، نمايانگر ميزان افزاستهمگفتگو محور است، مبتني بر تالش همسو و 

 کي عميق از کشور است، فراگير استرديپلماتيك است، فراهم آورنده د یريپذتيمسئول
(. ارتباطات 1395خرازی، )ارزيابي بازبيني و بازطراحي مداوم است  و حاصل يك چرخه

دارای مرکز ارتباطات، ارسال پيام خاص به يك هدف است و ارتباطات توانايي  استراتژيك
(. موضوعات و ابتکارهای جديد  (Alison,2017تأثيرگذاری بر موضوعات در جامعه را دارد 

)زنوزی،  شوديمتژيك ايجاد، بازسازی و اجرا از طريق ارتباطات استرا هاسازماندر 
 هاانسازمبرای  شيازپشيبارتباطات استراتژيك  یريکارگبهلزوم  نيبنابرا؛ (1400

 حياتي است.

 

متعددی در داخل کشور و چند مورد در مجموعه وزارت تعاون، کار و  یهاپژوهش 
 تباطات استراتژیمورد در زمينه ار و چند رفاه اجتماعي در خصوص حکمراني خوب

 قرار گرفت: مورداستفادهکه در اين پژوهش  شدهانجام
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( در بررسي نقش کيفيت حکمراني خوب در رفاه عمومي 1400کريم پور و همکاران )
: کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمي و عضو سازمان همکاری اقتصادی موردمطالعه)

مزبور، بين حکمراني خوب  یهاانسازمکه در کشورهای عضو  رنديگيمنتيجه  و توسعه(
 زمينه ها (1398)و همکاران  دوله مستقيمي وجود دارد. معنادارستگي و رفاه ملي همب

را  ايران جامعه در خوب حکمراني یريگشکل در گرمداخله و شرايط علي موانع، شرايط و
 وضوعاتم در مدني نهادهای از متشکل ارتباطي یهاشبکهبررسي نموده و نتيجه گرفتند 

 و خواست ها شهروندان، اعتماد جلب با ندتوانمي فرهنگي اجتماعي، سياسي، مختلف
 تقويت با بيترتنيابه و کنند مطرح منسجم و افتهيسازمان شکل مطالبات مردم را به

شوند. اميرپور و  آماده مطلوب و بهتر جامعه برای مدني و همبستگي انسجام مشارکت،
 مفهوم تحليل و حقوقي ادبيات در خوب حکمراني مفهوم ينتبي ( به1398همکاران )

 هرقدر رنديگيمو نتيجه  پرداخته آن ارکان و اجتماعي نيتأمسازمان  در گرايي جانبهسه

محقق  اجتماعي نيتأم سازمان سازی تصميم و یريگميتصم ساختار در گرايي جانبهسه
 حکمراني یهاشاخص و هشدتيتقو سازمان اجتماعي شرکای بين اعتمادسازی شود،

 شد. خواهد نمايان گذشته از بيش گرايي اجماع و پاسخگويي و شفافيت خصوصبه خوب
درت ارتباطات استراتژيك بر ( نتيجه گرفتند ق1398سپهوند و همکاران )

 رتأثيسازمان گسترش  رمجموعهيز یهاشرکتسياسي  یسازشبکه، يسازمانتوسعه
 خوب حکمراني و شايسته حکمراني وجود دارد: حکمراني دارد. دو نوع یمعنادارمثبت و 

 آن امثال و اثربخشي و کارايي پاسخگويي، مانند لفظ حيث از ،هاشاخصبرخي  که در

 خوب حکمراني است؛ متفاوت حکمراني نوع دو اين مباني فلسفي اما يکسان هستند،

 بر مبتني شايسته يحکمران ولي است، ييگراماده دنياگرايي و ،یمحورانسان بر مبتني

 توجه (زمانهم صورتبه دو هر) آخرت و و دنيا معنا و ماده به اگرچه است، یخدامحور

 تأثيربه بررسي حکمراني خوب: ( 1397عيني ) پور .(1397ابطحي و همکاران ) دارد
که بين حکمراني خوب و  رديگيمو نتيجه است  پرداخته هايتعاونجامعه مدني بر 
بررسي رابطه  ( به1396تفکريان ) .وجود دارد یمعناداررابطه  هايتعاونجامعه مدني با 

 .پرداخته است اجتماعي نيتأمبين توانمندسازی سازماني با حکمراني خوب در سازمان 
بودن، احساس شايستگي،  مؤثرنتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که بين احساس 
 نيتأمشغل کارکنان سازمان  احساس داشتن حق انتخاب، احساس معنادار بودن
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 )ياراحمدی و الماسي اجتماعي ايران با حکمراني خوب سازماني رابطه مثبت وجود دارد

نتيجه گرايي، )را  دولتي یهادستگاه حکمراني در یهاشاخص وضعيت .(1396فرد، 
 يموردبررسو پاسخگويي(  یسازتيظرف، یسازشفاف، هاارزش وظايف، ارتقای اثربخشي

 حکمراني یهاشاخص که داد نشان تحقيق اصلي فرضيه آزمون . نتايجدندقراردا

يگانگي و  .باشديم جامعه نرمال شرايط از ترنييپا و نامناسب استان دولتي یهادستگاه
 در خوب حکمراني یهاشاخص یبندتياولوپژوهش در زمينه در ( 1395همکاران )

 اندداشته( قزوين استان کارگران رفاه بانك موردی شعب کارا )مطالعه یهاسازمان
 و ييگراقانون به ترتيب پاسخگويي، خوب حکمراني شاخص ميان شش ازدريافتند 

پژوهش کش  یهاافتهي. همچنين رنديگيم قرار سوم تا اول یهاتياولو در ييگراارزش
 پايدار هوشمند، شهرهای به شهری مراکز ارتقای برای تالش هنگام که داد نشان (2016)

( 2013) اناندنيدا (.1398و رجبي،  دفترعزبدارد ) وجود اساسي مشکالت ريپذانعطاف و
 و پاسخگويي، شفافيت مشارکت، همچون کننده ينيبشيپ متغير چهار که نتيجه گرفت

 .(1398 ،ي شاد)امين دارند تعاوني عملکرد بر ای فراوان تأثير قانون، حاکميت
صوص عنوان تحقيق حاضر انجام نپذيرفته است پژوهشي در خ تاکنوننظر به اينکه 

و برای اولين بار به بررسي استقرار حکمراني خوب با رويکرد ارتباطات استراتژيك در 
تعيين معيارهای مناسب برای  منظوربهاست، لذا  شدهپرداختهيك دستگاه دولتي 

ت گرف قرار يموردبررسپژوهشي، نتايج مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش  یريگجهت
، هاهيفرضضمن توجيه  تا گردديمو با توجه به مباحث مطروحه، در اين بخش تالش 

 بيان گردد که هاهيفرضهر يك از  یهاگزارهو  شدهفراهم هاآنشواهد کافي برای تبيين 
 :شوديمبه شرح ذيل ارائه 

 
 تیاستقرار شفافارتباطات استراتژیک بر  تأثیر

و قابليت دسترسي آسان به اطالعات برای تمامي ذينفعان شفافيت به معني جريان آزاد 
است )شمس  ملى امنيت مرز تا اطالعات جانبههمه گردش شفافيت .(1394 ،قطبي) است

، . هر چيزی که از ديد عموم پنهان نباشدرودميبکار  کاریپنهاندر مقابل  ( و1390
 نظارت تسهيل باعث فافيت( ش1391 ،زنديه و ساالر سروی). رساندميمعنای شفافيت را 

 و اطالعات به شهروندان دستيابي تسهيل و مقامات عمومي هایکاریکم و هافعاليت بر
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مصاديق شفافيت  ازجمله .(1392 ،کمالي) شودمي گيریتصميم سازوکارهای از هاآن درک
 جلسات رشوه(، شفافيت با مقابله برای) هدايا قراردادها، شفافيت در از: شفافيت اندعبارت

مسئولين  مواضع و هاوعده مسئولين، شفافيت دارايي و اموال در ، شفافيتگروهي و شورايي
 افراد همچنين دسترسي (1394 ،سازماني. )عبدالحسن زاده و ثنايي اطالعات ارائه و نحوه

 و خود متقابل حقوق به نسبت شهروندان آگاهي ، افزايشدستگاه در موجود اطالعات به
و قرا گرفتن اطالعات مالي عموم  دسترس درخدمات به مردم،  رسانيعاطالدستگاه، 

 یمندرهبهدستگاه، شفافيت در ساختار قانوني، توسعه دولت الکترونيك و  عملکرد گزارش
 تيبااهم استراتژيك . ارتباطباشنديم تيشفاف گريدمصاديق  ازجملهنوين  یهایفناوراز 

 اين بر اساساست و  مرتبط دارانسهام ميان رد سازمان تصاوير تقويت يا تغيير حفظ،

 سازمان، بين سازمان و اعضای بين شفافيت و بودن باز امکان که شودمي توجيه استدالل

ادبيات موجود نشان  .(1397)خليل نژاد و رضايي راد، دارد وجود عمومي حوزه و ذينفعان
توجه به نقش ارتباطات و نيز با  باشديمحکمراني خوب  یهامؤلفهشفافيت از  دهديم

امور، فرضيه اول پژوهش به شرح ذيل ارائه  سازیشفافمردم و  سازیآگاهاستراتژيك در 
 :شودمي

و شفافيت و استقرار حکمراني خوب در وزارت  بين ارتباطات استراتژيك(: 1)فرضيه 
 تعاون کار و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد.

 
 پذیریمسئولیتقرار ارتباطات استراتژیک بر است تأثیر
 باشند پذيرمسئوليت جامعه در برابر هايشانسياست تأثيرگذاری با ارتباط در بايد نهادها

 تصميم گير نهادهای که است پذيرامکانزماني  تنها هدف اين به نيل .(1395 ،حاجي نژاد)

و  )صحرايي باشند داشته احساس مسئوليت افراد تمايالت و هاخواسته تأمين نسبت به
 برای فرد سوی از دروني تعهد و الزام يك عنوانبه پذيریمسئوليت .(1397 ،محمدی نيا

 ،. )درويش و رمضانيانباشدمي، شدهگذاشتهاو  عهده بر يي کههافعاليت همه مطلوب انجام
از  فرار برای همواره که هستند مواردی ازجملهتوطئه  توهم و ( فرافکني1397

 خوب، حکمراني در .(1392 ،)محمودی و همکاران اندشدهتهگرف بکار پذيریمسئوليت
. باشند مسئول شده محوّل وظايف قبال در و ذينفعان خدمت در بايد نهادها و هاسازمان

 هيچ و کند مديريت مربوط بخش و سازمان بايد را جامعه سطح در بحران يا مشکل هر
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آرايي و همکاران،  )دندان ئولمس آن قبال در را خود کسي که باشد نداشته وجود معضلي
 وجود بدون البته است، خوب حکمراني برای حياتي امر يك پذيریمسئوليت (1396

 مردم نيز و مردم مقابل در حکومت پذيریمسئوليت نيست. اجراقابل و قانونمندی شفافيت

 عدم و جويي همکاری و دوسويه رابطه ايجاد در مهم عنصر جامعه، و مقابل حکومت در

 ،نيازها گسترش و جوامع شدن پيچيده دليل به امروزه که است جامعه و بين حکومت افشک
)امامي و شاکری، است  ضروری حکمراني استمرار و ايجاد برای تعامل و دوسويگي اين

 قرار گرفتن سرلوحه سازمان، در افراد بين مناسب کارتقسيمتعيين شرح شغل و  .(1394

سازمان، ارتقای وجدان کاری  در اقدامات مخاطبان به سبمنا خدمات ارائه جهت در تالش
تهيه و ابالغ دستورالعمل ارائه خدمات به مردم و تدوين  واداریانضباط مالي  کارکنان و

ك . ارتباطات استراتژيشوندمي پذيریمسئوليتمنجر به  سازمانيفرهنگبرنامه ارتقای 
بر اساس مطالب  . لذاشودمي پذيریمسئوليتکمك بزرگي در عملياتي شدن مصاديق 

 فوق و در جهت نوآوری در پژوهش حاضر، فرضيه دوم عبارت است از:
و استقرار حکمراني خوب در  پذيریمسئوليتارتباطات استراتژيك و  نيب :(2)فرضيه 

 و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد. کار وزارت تعاون،
 

 مشارکتارتباطات استراتژیک بر استقرار  تأثیر
 مشارکت مداوم و و منظم صورتبه شهروندان با کردن مشورت معنای ارکت بهمش 

 که است فرايندی مشارکت .(1391 ،یدريح) است سازی دولت تصميم در شهروندان

و  ابوالفتحي) خواهند گذاشت توسعه هایطرح بر را خود کنترل و تأثير مردم آن وسيلهبه
 به آن وجود ضرورت و باشدمي گروهي و معيج زندگي تداوم و بقا الزمه .(1398 ،قنبری

 دارد را خود خاص ضرورت جاهمه در بلکه ،شودمين محدود خاص علمي و خاص ایدوره
 ترينکليدی از يکي جامعه امور در مردم مشارکت ميزان .(1397 ،)زينلي و همکاران

 از) ميرمستقيغ يا و مستقيم صورتبهد توانميو  رودمي شمار به خوب حکمراني هایپايه

مشارکت مردم سبب تقويت  .(1396 ،صدرايي) رديگنهادهای قانوني( صورت  طريق
 کارکردهای و دينمايم ايفاء توسعه در که مهمي نقش واسطهبه سرمايه اجتماعي شده و

 (شودمي احساس آن تقويت مهمي برای اهميت دارد، جامعه برای که منفي و مثبت

 فرآيندهای و تصميمات مورد در پيشنهاد ارائه و آزاد ارنظراظهحق  .(1396، یدرآباديح
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از نهادهای جامعه  یريگبهره، دستگاه اقدامات و تصميمات فرآيندها، ،هااستيس، نقد اداری
مردمي در نظام اداری و فراهم  یهاتيظرفبرای جذب و استفاده از  یسازنهيزممدني و 

سازمان در اين  یهابرنامه با رابطه در مردم توسط سؤال طرح برای کافي نمودن فرصت
( 1398قرار گرفتند، اميرپور و همکاران ) يموردبررسمصاديق مشارکت  عنوانبهپژوهش 

 تصميم و یريگميتصم ساختار در گرايي جانبهسه هرقدر رنديگيمدر تحقيق خود نتيجه 

 سازمان ياجتماع شرکای بين اعتمادسازی محقق شود، اجتماعي نيتأم سازمان سازی

 گرايي اجماع و پاسخگويي و شفافيت خصوصبه خوب حکمراني یهاشاخص و شدهتيتقو

( در پژوهش خود 1398) و همکاران شد. همچنين دوله خواهد نمايان گذشته از بيش
اجتماعي،  مختلف موضوعات در مدني نهادهای از متشکل ارتباطي یهاشبکهنتيجه گرفتند 

 مطالبات مردم را به و خواست ها شهروندان، اعتماد جلب با ندتوانمي فرهنگي سياسي،

و  انسجام مشارکت، تقويت با بيترتنيابه و کنند مطرح منسجم و افتهيسازمان شکل
( بيان 1398) همکارانشوند. سپهوند و  آماده مطلوب و بهتر جامعه برای مدني همبستگي

سرمايه اجتماعي و جلب مشارکت داشتند ارتباطات استراتژيك ابزاری است برای توسعه 
 :ودشميذيل پيشنهاد  به شرحبا توجه به ادبيات موجود، فرضيه سوم  نيبنابرا؛ مردم

مشارکت و استقرار حکمراني خوب در وزارت  بين ارتباطات استراتژيك و(: 3)فرضيه 
 .و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد کار تعاون،
 

 ییار پاسخگواستقرارتباطات استراتژیک بر  تأثیر
 توضيح شخص برای يك وظيفه را آن توانميو  است بودن جوابگو معنای به پاسخگويي

( 1395 ،تعريف نمود. )جاللي و اژئر ديگران از انتقاد پذيرش همچنين و رفتارش توجيه و
 يك سيستم دموکراسي، داشتن الزمه زيرا است، پاسخگويي يك سيستم نيازمند هر دولتي

 قانوني هایآزادی جامعه يك در کههنگامي .(1398، )آهني و همکاران شدبامي پاسخگويي

 وجود هستند، پاسخگويي و اظهارنظر حق بارز هایمصداق از که اطالعات آزاد جريان و

 سياسي و اقتصادی و اجتماعي شفافيت و عمومي هایآگاهيتقويت  به دتوانمي باشد، داشته

پاسخگويي سازماني، پاسخگويي  (1398 ،رانو همکا دوله)شود  منجر کشور يك در
 انهگپنج، ابعاد ایحرفهسياسي، پاسخگويي قانوني، پاسخگويي اداری و پاسخگويي 

در تحقيق  (2014سوسنو )و  نوفيانتي .(1390 ،)آرايي باشندميپاسخگويي مديران دولتي 
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 بودن یاحرفه محلي و حکومت دستگاه شايستگي یسازادهيپ که خود نتيجه گرفتند

 و خوب حکمراني یسازادهيپ بر معنادار یريتأثدارای  حکومت، اين داخلي کنترل دستگاه
 .(1398 ،)اميني شاد باشندمي محلي پاسخگويي حکومت کارايي بر معنادار یريتأث دارای
 سازمان عملکرد دستگاه، اهتمام با رابطه در مردم توسط سؤال طرح برای کافي فرصت ايجاد

برابر عملکرد  بودن کارکنان در و عملکرد دستگاه، پاسخگو هاطرح اهداف، ساالنه انتشار به
مردم، وجود استانداردهای اخالقي  مناسب به شکايت سازمان، ارائه بازخورد در تصميمات و

تدوين و ابالغ حدود انتظارات  و ترويج ارتقای تعهدات اخالقي و ديني و وجدان کاری و
مستمر از کارکنان با توجه به حدود انتظار  یريگگزارشکنان به واحدهای اداری و کار

تشويق و تنبيه کارکنان با توجه به نتايج ارزيابي عملکردها و پاسخگويي واحدها  شدهابالغ
 مؤلفهعموم، مصاديق  افکار و هارسانهنظارتي و  یهابخش و هادستگاه به و کارکنان

مراني خوب هستند. ارتباطات استراتژيك حک ینا مؤلفهيکي از  عنوانبهپاسخگويي، 
و و آنان را پاسخگ شودمي شدهنييتعموجب ايجاد تعهد در کارکنان و دستيابي به اهداف 

 . بر اساس مطالب مطروحه، فرضيه چهارم عبارت است از:(1400زنوزی،کند )يم

بين ارتباطات استراتژيك و پاسخگويي و استقرار حکمراني خوب در (: 4)فرضيه  
 و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد. کار وزارت تعاون،

 قانون ارتباطات استراتژیک بر حاکمیت تأثیر 
 برای کشور يك شهروندان و دولتمردان که عملي است احترام حاکميت قانون ميزان

)پاشايي  .اندجادشدهيا اختالف حل و قانون اجرای و وضع باهدف که قائل هستند نهادهايي
 ژهيوبه و جامعه نيقوان تيرعا و يدولت مأموران نفساعتمادبه زانيم( 1398 ،و سرمدی

باشند يمبيانگر حاکميت قانون  و هادادگاه و سيپل ت،يمالک حقوق مقررات، یاجرا تيفيک
Kaufmann, 2010)  شدهشناخته یامجموعهوجود دارد که  یاجامعه( حاکميت قانون در 

امعه اعم از دولتمردان و مردم عادی وجود داشته باشد از حقوق و حدود برای تمام آحاد ج
 یهاچارچوب نيازمند خوب حکمراني .(1396، )مرادی و همکاران واقع گردد مورداحترامو 

 شوند. اجرا غير مغرضانه که است یاطرفانهيب قانوني

 از بودن از: مصون اندعبارتمصاديق حاکميت قانون  (1398 ،نوربخش و همکاران)

 از بودن مصون مقررات، ابالغ و تنظيمو  اداری تصميمات فرآيندها، ،هانظام در تبعيض

اداری، وجود قوانين و مقررات  قراردادهای و معامالت ،هاتوافق در زيآماجحاف شروط
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مبتني بر اخالق اسالمي  یساالرستهيشاو  هافرصت برابر توزيع، کنندهليتسهعادالنه و 
گانگي ، يشودمين که با طراحي ارتباطات استراتژيك عملياتي اب و ارتقای مديراصتنادر 

 شاخص ميان شش از ييگراقانون رنديگيم( در تحقيق خود نتيجه 1395و همکاران )

 دادن شکل اجرا، . همچنين ارتباطات استراتژيك،رديگيم قرار در اولويت خوب حکمراني

جامعه بوده و  و هاسازمان اران و بينهمک و مديران بين هاسازمان در مشروعيت از دفاع يا
 هایمؤلفهاست. در ادبيات موجود حاکميت قانون از  مؤثرحاکميت قانون  استقرار در

 با توجه به نکات فوق فرضيه پنجم عبارت است از: حکمراني خوب تلقي شده است.

 : بين ارتباطات استراتژيك و حاکميت قانون و استقرار حکمراني خوب در(5)فرضيه 
 .و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد کار وزارت تعاون،

 

 یریپذانعطافارتباطات استراتژیک بر  تأثیر
 ريناپذباجتناو تغيير هميشگي قواعد و اذعان به  یريپذانعطافحکمراني نوين مستلزم 

بودن تغيير مقررات به هنگام مواجهه با مشکالت و تغييرات است که بيش از آنکه موجد 
( ارتباطات 1396 ،. )زارعي و همکارانشودميضافي باشد، خود يك مزيت محسوب هزينه ا

، رهبری فکری و نوآوری و مقاومت در برابر کنديمبر محيط سازمان نظارت  استراتژيك
از:  اندعبارتسازماني  یريپذانعطاف هایمؤلفه .(1400)زنوزی،  دهديمبحران را افزايش 

دانش، منابع دروني و ، نوآوری و خالقيت، استفاده از یريگميتصمآگاهي از وضعيت، 
و  یسازمتناسبچابك سازی، همچنين  ،(1396 ،)محمودی و همکارانيگانگي هدف 

عدم تمرکز اداری و سازماني با رويکرد افزايش  ،منطقي ساختن تشکيالت نظام اداری
ظام پويايي ن رمنظوبه، اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات

 یريپذانعطافمصاديق  ازجمله کارکنان مستمر مشارکت جهت انگيزه ايجاد واداری 
بودن،  مؤثربين احساس  که رديگيمدر پژوهش خود نتيجه  .(1396تفکريان ) باشندمي

احساس شايستگي، احساس داشتن حق انتخاب، احساس معنادار بودن شغل کارکنان 
 طبق .ان با حکمراني خوب سازماني رابطه مثبت وجود دارداجتماعي اير نيتأمسازمان 

 موارد فوق، فرضيه ششم پژوهش عبارت است از:

و استقرار حکمراني خوب در  یريپذانعطاف: بين ارتباطات استراتژيك و (6)فرضيه 
 و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد. کار وزارت تعاون،
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 تحقیق یشناسروش
ای تشريح مباحث ارتباطات استراتژيك و شناسايي در بخش چارچوب نظری بر 

 بهره گرفته شد. برای یاکتابخانهاز روش  حکمراني خوب و سوابق پژوهش هایمؤلفه

تحقيق  یهاهيفرضو  سؤاالتاطالعات و گردآوری نظريات خبرگان در زمينه  یآورجمع
يك حکمراني خوب در در زمينه طرح ارتباطات استراتژ .استفاده گرديد پرسشنامه ابزار از

ذاتي ارتباطات در  یهايژگيو، در خصوص سؤال 14و رفاه اجتماعي  کار وزارت تعاون،
و در زمينه  سؤال 10و رفاه اجتماعي  کار خوب در وزارت تعاون، ياستقرار حکمرانراستای 

متحد ملل  سازمان حقوقي کميسيون قطعنامه خوب، حکمراني اساسي یهايژگيو
 مورداستفاده (یريپذانعطاف قانون و مشارکت، حاکميت يت، پاسخگويي،شفافيت، مسئول)

مذکور، با توجه به اسناد باالدستي، قوانين و  هایمؤلفه 6قرار گرفت و برای هر يك از 
 اصالح نظام اداری و مقررات مرتبط با حکمراني خوب در کشور، یهابرنامه ازجملهمقررات 

تحقيق، خبرگان در  طراحي گرديد. جامعه آماریاصلي  سؤال 42 درمجموعو  سؤال 12
شاغل در مجموعه وزارت تعاون، کار  "حکمراني خوب"و  "ارتباطات استراتژيك "زمينه 

فرهنگي  ،روابط کار های معاونت، حوزه وزارتياز:  اندعبارتکه  باشندميو رفاه اجتماعي 
ر امو ،توسعه کارآفريني و اشتغال ، توسعه مديريت و منابع ، اجتماعيرفاه ، و اجتماعي

زيرمجموعه  یهاسازمان، همچنين از امور اقتصادیو  امور مجلس، حقوقي و استانها، تعاون
، صندوق ایحرفهاجتماعي، بهزيستي، آموزش فني و  نيتأموزارتخانه مزبور شامل : 

 نيأمت یگذارهيسرمابازنشستگي، صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، شرکت 
تعاون، صندوق کارآفريني اميد، صندوق حمايت  یگذارهيسرمااجتماعي، صندوق ضمانت 

 فوالد، بانك رفاه کارگران و بانك توسعه تعاون . در داخل اين  و بازنشستگي کارکنان

 هاداده یآورجمع برای هدفمند یريگنمونه روش از ،باشندمينفر  180آماری که   جامعه

 نفر انتخاب گرديد. 70 درمجموعشد و با در نظر گرفتن دو اصل دانش و تجربه  استفاده

زيرمجموعه وزارتخانه  یهاسازمانکاني ستاد و و قلمرو م 1399قلمرو زماني تحقيق، سال 
 توصيفي هاداده گردآوری شيوه اساس بر و کاربردی هدف برحسب. اين مقاله باشدميمزبور 

با اخذ نظر چهار نفر متخصص  یريگاندازهروايي ابزار  .باشدمي پيمايش آن روش و بوده
طات استراتژيك و حکمراني در حوزه ارتبا مؤثرخبره و اساتيد مطرح که دارای تجربه 

يق بررسي پايايي پرسشنامه تحق منظوربه، انجام پذيرفت. در تحقيق حاضر باشندميخوب 

https://www.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/daftarvezarati
http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/ravabetkar
http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/farhangi
http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/farhangi
http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/refah
http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/toseehmodiriyat
http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/karafarini
http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/taavin
http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/taavin
http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/omoremajles
http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/eghtesadi
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است. برای  یريگاندازهقابل SPSS افزارنرمکه با  شودمياز شاخص آلفای کرونباخ استفاده 
يماصلي مدنظر قرار  سؤالمربوط به يك  یهاسؤالمحاسبه شاخص مزبور، مجموعه 

 . بر اين اساس نتايج به شرح زير است:رديگ

 

 

 پژوهش سنجة پايايي -1 جدول
آلفای  سؤال

 کرونباخ
آلفای  سؤال

 کرونباخ

تعيين سطوح سازماني درگير در 
 طرح ارتباطات استراتژيك

استراتژی در راستای کدام  907/0
 کالن اجرای حکمراني خوب؟

0٫941 

های تعيين موضوعات و پارادايم
 طات استراتژيكارتبا

شاهراه  ييهاکانالچه  873/0
 دارتباطات استراتژيك خواه

 بود؟

0٫623 

کمپين ارتباطات استراتژيك در 
 راستای حکمراني خوب

کدام مخاطبان مورد هدف  0٫952
 ارتباطات استراتژيك هستند؟

0٫781 

ارتباطات،  یهاتيقابلتعيين 
رساني و نفوذ ارتباطات اطالع

 استراتژيك

 هادستهاين مخاطبان در کدام  0٫903
 ؟شوندميتعريف 

0٫771 

منتشر  ع اطالعاتينوچه 
 ؟شودمي

نقشه زماني طرح مراحل  0٫857
 ارتباطات استراتژيك

0٫948 

برای  ييهاسبكو  هاروشچه  0٫717 ؟توسط کدام منبع اطالعاتي
 و جذبمخاطبان  برانگيختن
به طرح ارتباطات  بازخوردها

 ؟شدهيطراحاستراتژيك 

0٫924 
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و چينشي  یهايژگيوکدام 
 ؟يگفتمان

چگونه بکار  هاسبكو  هاروش 0٫881
 ؟گرفته خواهد شد

0٫81 

 0٫964 پاسخگويي 0٫964 مشارکت

 0٫966 یريپذانعطاف 0٫96 شفافيت

 0٫965 پذيریمسئوليت 0٫969 حاکميت قانون

 
 :نتایج و بحث

 توصيفي یهاافتهي-1
 جنس برحسبن : جمعيت پاسخگويا2جدول 

 درصد تعداد جنسیت

 20 14 زن

 80 56 مرد

 100 70 جمع

 .اندبودهدرصد زن  20درصد پاسخگويان مرد و  80، دهديمبررسي نتايج نشان 
 
 

 سطح تحصيالت برحسبجمعيت پاسخگويان  -3جدول 
 درصد تعداد تحصیالت

 43/51 36 کارشناسی ارشد

 29/34 24 دانشجوی دکترا
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 29/14 10 دکترا

 100 70 جمع

 
ارشد با  کارشناسي النيالتحصفارغبيشترين سهم پاسخگويان از منظر سطح تحصيالت، 

 .اندبودهدرصد  34٫29دانشجويان دکترا با  هاآندرصد و پس از  51٫43

 سابقه کار برحسبجمعيت پاسخگويان  -4جدول 
 درصد تعداد سابقه کار

 57/48 34 ساله 20تا  15

 71/25 18 هسال 25تا  21

 86/22 16 ساله 30تا  26

 86/2 2 ساله و بيشتر 31

 100 70 جمع

 
درصد( و کمترين  58/47سال ) 20تا  15بيشترين سهم پاسخگويان دارای سابقه کار 

 درصد( اختصاص دارد. 86/2ساله و بيشتر ) 31کار  باسابقهدرصد به پاسخگويان 
 (حقيقت یهاهيفرض )آزمون استنباطي یهاافتهي-2

ا شده است، لذ گيریاندازهبا طيف ليکرت  یهاپرسشتحقيق در قالب  یهاداده ازآنجاکه
 یهاادهدمختلف با يکديگر، ضريب همبستگي پيرسون برای  هایحوزهبرای بررسي ارتباط 

مطرح در اين تحقيق با استفاده از  یهاهيفرضاين اساس  بر است. شدهاستفاده یافاصله
آزمون کردن هر فرضيه تنها به مقدار  منظوربهاست.  قرارگرفتهمورد آزمون  spss افزارنرم

ضريب همبستگي اکتفا نشده است، بلکه آزمون فرضي بر اساس فرضيه نيز صورت پذيرفته 
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زير همواره مطرح  یهاسؤالاست. چراکه در مورد تحليل رابطه همبستگي بين دو متغير، 
 است:
در صورت وجود رابطه خطي ميزان و جهت -2 جود دارد يا نه؟رابطه خطي و اصوالًآيا  -1 

 رابطه به چه شکلي است؟

ضريب  یريگاندازهدوم با  سؤالاول با انجام آزمون وجود همبستگي بررسي و  سؤال
( بر پايه عدم H0). در بررسي وجود رابطه فرض صفر شودميهمبستگي مذکور پاسخ داده 

. ودشمي ديتائن در صورت رد فرض صفر وجود رابطه خطي وجود رابطه استوار است، بنابراي
-pکرد. در اين روش مقدار  ديتائ، فرضيه را رد يا p-valueاز  یريگبهرهبا روش  توانميلذا 

value  که مقدار  شودميمقايسه  (خطای نوع اول) شدهنييتع یداريمعنمحاسبه و با سطح
p-value  وسيلهبهنيز spss در  0.05 یداريمعندر اين تحقيق مقدار سطح  .ديآيم به دست

فرض صفر  کمتر باشد، یداريمعناز مقدار سطح  p-valueاست. لذا اگر مقدار  شدهگرفته نظر
سوی ديگر مقدار ضريب همبستگي بين  از که به معني داشتن رابطه خطي است. شودميرد 
باشد،  تركينزد+ 1يا  -1به  شدهمحاسبه+ خواهد بود. هرچه مقدار ضريب همبستگي 1و  -1

يا بيشتر است. همچنين عالمت ضريب همبستگي نيز جهت رابطه  تریقوميزان همبستگي 
 :باشدميتحقيق به شرح ذيل  یهاهيفرض . نتايج آزموندارديمدو متغير را بيان 

و استقرار حکمراني خوب  سازیشفافو  فرضيه اول تحقيق: بين ارتباطات استراتژيك-1
 زارت تعاون کار و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد.در و
 
 

 برای فرضيه اول تحقيق p-value مقادير ضريب همبستگي و -5جدول 
 p-valueمقدار  مقدار ضريب فرضيه اول تحقيق

 000/0 704/0 ضريب همبستگي

 
که  دارديم انيب، آزمون فرضيه اول پژوهش، شودمي( مشاهده 5که در جدول ) طورهمان

-pدار دارد. مق معنادارمثبت و  تأثيررتباطات استراتژيك در شفافيت و استقرار حکمراني خوب ا

value  کمتر ( 05/0)در تحقيق حاضر  شدهنييتع یداريمعناست که از سطح  000/0برابر
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و استقرار حکمراني خوب ارتباط خطي  سازیشفاف. لذا بين ارتباطات استراتژيك و باشدمي
است، وجود رابطه خطي  آمدهدستبه 0.704ضريب همبستگي،  ازآنجاکه نيمچنه وجود دارد.
 ، فرضيه مورد تائيد قرار گرفت.هاآنقوی بين 

خوب  و استقرار حکمراني پذيریمسئوليتفرضيه دوم تحقيق: بين ارتباطات استراتژيك و -2
 در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد.

 
 برای فرضيه دوم تحقيق p-value ضريب همبستگي و مقادير -6جدول 

 p-valueمقدار  مقدار ضریب فرضیه دوم تحقیق

 000/0 643/0 ضریب همبستگی

 
است که از سطح  000/0برابر  p-value، مقدار شودمي( مشاهده 6که در جدول ) طورهمان

ارتباطات استراتژيك . لذا بين باشدميکمتر  (0.05)در تحقيق حاضر  شدهنييتع یداريمعن
 ازآنجاکه نيهمچن و استقرار حکمراني خوب ارتباط خطي وجود دارد. پذيریمسئوليتو 

 هاآنقوی بين  نسبتاست، وجود رابطه خطي  آمدهدستبه 0.623ضريب همبستگي، 
 شده، فرضيه مورد تائيد قرار گرفت. یريگجهينت

و استقرار حکمراني  ارکت مخاطبانمش فرضيه سوم تحقيق: بين ارتباطات استراتژيك و-3
 خوب در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد

 برای فرضيه سوم تحقيق p-value مقادير ضريب همبستگي و -7جدول 
 p-valueمقدار  مقدار ضریب فرضیه سوم تحقیق

 000/0 609/0 ضریب همبستگی

 
است که از سطح  0.000برابر  p-valueر ، مقداشودمي( مشاهده 7که در جدول ) طورهمان

. لذا بين ارتباطات استراتژيك و باشدميکمتر ( 0.05)در تحقيق حاضر  شدهنييتع یداريمعن
ضريب  ازآنجاکه نيهمچن مشارکت مخاطبان و استقرار حکمراني خوب ارتباط خطي وجود دارد.
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ده ش یريگجهينت هاآنی بين قو نسبتاًاست، وجود رابطه خطي  آمدهدستبه 0.609همبستگي، 
 فرضيه مورد تائيد قرار گرفت. و

فرضيه چهارم تحقيق: بين ارتباطات استراتژيك و پاسخگويي و استقرار حکمراني خوب -4
 در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد.

 
 برای فرضيه چهارم تحقيق p-value : مقادير ضريب همبستگي و8جدول 

 p-valueمقدار  مقدار ضریب رم تحقیقفرضیه چها

 000/0 624/0 ضریب همبستگی

 
است که از سطح  0.000برابر  p-value، مقدار شودمي( مشاهده 8که در جدول ) طورهمان

. لذا بين ارتباطات استراتژيك و باشدميکمتر ( 0.05)در تحقيق حاضر  شدهنييتع یداريمعن
ضريب  ازآنجاکه نيهمچن ارتباط خطي وجود دارد.پاسخگويي و استقرار حکمراني خوب 

نتيجه شده و  هاآنقوی بين  نسبتاًاست، وجود رابطه خطي  آمدهدستبه 0.624همبستگي، 
 اين فرضيه مورد تائيد قرار گرفت.

فرضيه پنجم تحقيق: بين ارتباطات استراتژيك و حاکميت قانون و استقرار حکمراني -5
 رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد.خوب در وزارت تعاون کار و 

 برای فرضيه پنجم تحقيق p-value مقادير ضريب همبستگي و -9جدول 
 p-valueمقدار  مقدار ضریب فرضیه پنجم تحقیق

 000/0 0.623 ضریب همبستگی

است که از سطح  000/0برابر  p-value، مقدار شودمي( مشاهده 9که در جدول ) طورهمان
. لذا بين ارتباطات استراتژيك و باشدميکمتر ( 0.05)در تحقيق حاضر  هشدنييتع یداريمعن

ضريب  ازآنجاکه نيهمچن حاکميت قانون و استقرار حکمراني خوب ارتباط خطي وجود دارد.
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 یريگجهينت هاآنقوی بين  نسبتاًاست، وجود رابطه خطي  آمدهدستبه 0.623همبستگي، 
 شده و فرضيه مورد تائيد قرار گرفت.

ي خوب و استقرار حکمران یريپذانعطاففرضيه ششم تحقيق: بين ارتباطات استراتژيك و -6
 در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد.

 
 برای فرضيه ششم تحقيق p-value مقادير ضريب همبستگي و-10جدول 

 p-valueمقدار  مقدار ضریب فرضیه ششم تحقیق

 000/0 688/0 ضریب همبستگی

 
است که از سطح  0.000برابر  p-value، مقدار شودمي( مشاهده 10که در جدول ) طورهمان

. لذا بين ارتباطات استراتژيك و باشدميکمتر ( 05/0)در تحقيق حاضر  شدهنييتع یداريمعن
ضريب  ازآنجاکه نيهمچن و استقرار حکمراني خوب ارتباط خطي وجود دارد. یريپذانعطاف

 یريگجهينت هاآنقوی بين  نسبتاًاست، وجود رابطه خطي  آمدهدستبه 688/0، همبستگي
 .گردديمتائيد  هيو فرضشده 

 

 و پیشنهادها یریگجهینت
را با رويکرد  خوب حکمراني توانميآغاز شد که چگونه  سؤالبا طرح اين  پژوهش اين 

و يك الگوی مطلوب ارائه  نمود ارتباطات استراتژيك در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مستقر
کرد؟ با توجه به اينکه اولويت انتخاب، موضوعي بود که در آن اصل نوآوری رعايت شود، به همين 

ه مختلف و ضرورت اجرای نظري هایطرحنقش ارتباطات استراتژيك در پيشبرد  ليبه دلسبب و 
اجتماعي و اعتماد مردم به  ارتقای اثربخشي نظام اداری و ارتقای سرمايه باهدفحکمراني خوب 

 :باشدميذيل  به شرحنتايج کلي پژوهش  .دولتي کشورمان، اين موضوع انتخاب شد یهادستگاه
اجرای نظريه حکمراني خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه  ارتباطات استراتژيكتصميم گيران 

. موضوعات کارکنان تان،از: شورای معاونين، شورای مديران، شورای اداری اس اندعبارتاجتماعي 
 تيمأمور یهاهيانيبتدوين -1از: اندعبارتمرتبط با ارتباطات استراتژيك به ترتيب  یهاميپاراداو 
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تعيين -3موضوعات  یبندتياولوتدوين استراتژی ارتباطات برای شناسايي مشکالت و حل و -2
ستراتژيك برای نظريه ارتباطات ا یهاشاهراهو اهداف طرح ارتباطات استراتژيك.  هاارزش

و ارتباطات چهره به  مايصداوسمجازی،  یهاشبکهاينترنتي،  تيساوبحکمراني خوب شامل 
 .باشدميچهره 

تشکالت کارگری و  یهاگروهدر قالب  عمدتاً مخاطبان مورد هدف ارتباطات استراتژيك،
 طات استراتژيكمخاطبان مورد هدف ارتبا و شوندمي یبندطبقهمراجعين و گيرندگان خدمت 

. ارتباطات استراتژيك هستنداجرای نظريه حکمراني خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
قابليت فهم ساده، جذابيت )به لحاظ مفهومي و بصری( و باورپذيری  یهاارزشدارای  يستيبايم

ب در وزارت در خصوص سازوکارهای استقرار حکمراني خو آمدهدستبهباشد. با توجه به نتايج 
از: استقرار پاسخگويي، استقرار شفافيت،  اندعبارت هاتياولوتعاون، کار و رفاه اجتماعي، ترتيب 

. یريذپانعطافو استقرار  پذيریمسئوليتاستقرار مشارکت، استقرار حاکميت قانون، استقرار 
ي کار و رفاه اجتماعدر وزارت تعاون،  ارتباطات استراتژيك تحقيق، یهاافتهيهمچنين با توجه به 

 اندعبارتخاص استقرار يابد که  یهايژگيوبا  يستيبايمدر راستای اجرای نظريه حکمراني خوب 
، مبتني بر تالش بودنو محور گگفت بودن،اعتبار آور بودن،  واحد یایرهبرمبتني بر هدايت  از:

، بودنکي عميق از کشور رد، فراهم آورنده گرا بودن، نتيجه بودنفراگير بودن،  افزاهمهمسو و 
 بودن، استقرار يابد.بازبيني و بازطراحي  ،حاصل يك چرخه ارزيابيو  بودن نگرندهيآ

 برای بررسي روابط بين متغيرهای تحقيق از شش فرضيه استفاده گرديد:
و استقرار حکمراني  سازیشفافبين ارتباطات استراتژيك و  که داردميانيبآزمون فرضيه اول 

(، 704/0) آمدهدستبه ضريب همبستگي باط خطي وجود دارد. همچنين با توجه بهخوب ارت
. به عبارت بهتر هرچه ارتباطات استراتژيك شودمي یريگجهينت هاآنوجود رابطه خطي قوی بين 

، ارتباطات و اثبات فرضيه اول آمدهدستبهباشد، شفافيت بيشتر است. لذا با توجه به نتايج  تریقو
يك موجب ارتقای شفافيت و استقرار حکمراني خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي استراتژ

 از هاآن درک و اطالعات به شهروندان دستيابي تسهيل باعث به عبارت بهتر شفافيت .گردديم

 توانيم از رويکرد ارتباطات استراتژيك، یريگبهرهو با  شودمي گيریتصميم سازوکارهای

و آگاهي مردم را ارتقا داد. لذا با توجه به نتايج  افزايش را پاسخگويي بخشد، را بهبود یريگميتصم
و اثبات فرضيه اول، برقراری ارتباطات استراتژيك موجب ارتقای شفافيت و استقرار  آمدهدستبه

 .گردديمحکمراني خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
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 و استقرار پذيریمسئوليتبين ارتباطات استراتژيك و  که داردميانيبآزمون فرضيه دوم 
(، 623/0آمده )دستبه ضريب همبستگي، حکمراني خوب ارتباط خطي وجود دارد و توجه به

. به عبارت بهتر هر چه ارتباطات شودمي یريگجهينت هاآنقوی بين  نسبتاًوجود رابطه خطي 
ت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برای بيشتر اس پذيریمسئوليتباشد،  تریقواستراتژيك 

محوله مسئول  وظايف قبال بوده و خود را در مخاطبان در خدمت بايد خوب، حکمراني استقرار
در  نيبنابرا؛ باشد پذيرمسئوليت جامعه در برابر شيهااستيس تأثيرگذاری با ارتباط و در دانسته

يمرضيه، گفت، با توجه به اثبات ف توانمي ضيهتحليل و تفسير نهايي نتايج رد يا اثبات اين فر
 وزارت تعاون، کار و رفاه و استقرار حکمراني خوب در مجموعه پذيریمسئوليت مؤلفه يستيبا

 اجتماعي با رويکرد ارتباطات استراتژيك عملياتي گردد.
ار ربين ارتباطات استراتژيك و مشارکت مخاطبان و استق که داردمي انيبآزمون فرضيه سوم 

(، 609/0) آمدهدستبهحکمراني خوب ارتباط خطي وجود دارد و با توجه به ضريب همبستگي 
. به عبارت بهتر هرچه ارتباطات شودمي یريگجهينت هاآنقوی بين  نسبتاً وجود رابطه خطي 

 جامعه امور در مردم مشارکت باشد، مشارکت مخاطبان بيشتر است. ميزان تریقواستراتژيك 

 از) ميرمستقيغ يا و مستقيم صورتبهد توانمي و رودمي شمار به خوب حکمراني هایهمؤلف يکي

استقرار  شودمي یريگجهينتنهادهای قانوني( صورت گيرد با توجه به اثبات فرضيه سوم،  طريق
مشارکت ذينفعان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با رويکرد ارتباطات استراتژيك، قابليت 

 ي شدن دارد.عمليات
بين ارتباطات استراتژيك و پاسخگويي و استقرار  که داردمي انيبآزمون فرضيه چهارم 

 هآمددستبه با توجه به ضريب همبستگي نيهمچن حکمراني خوب ارتباط خطي وجود دارد.
وجود دارد. به عبارت بهتر هرچه ارتباطات  هاآنقوی بين  نسبتاً(، وجود رابطه خطي 624/0)

 عمومي هایآگاهيتقويت  به دتوانميپاسخگويي که  پاسخگويي بيشتر است. تریقوتژيك استرا

بنابراين با توجه به اثبات ؛ شود منجر کشور يك در سياسي و اقتصادی و اجتماعي شفافيت و
در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، پاسخگويي کارکنان و  ميريگيمفرضيه چهارم نتيجه 

 .رديپذيمتباطات استراتژيك تحقق از طريق ار ی استقرار حکمراني خوبدستگاه در راستا
بين ارتباطات استراتژيك و حاکميت قانون و استقرار  که داردمي انيبآزمون فرضيه پنجم  

(، 623/0) آمدهدستبهضريب همبستگي  حکمراني خوب ارتباط خطي وجود دارد. با توجه
. به عبارت بهتر هرچه ارتباطات شودمي یريگجهينت اهآنقوی بين  نسبتاً وجود رابطه خطي 
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باشد، حاکميت قانون بيشتر است. وجود قواعد مشخص در وزارت تعاون،  تریقواستراتژيك 
 ،هانظام در تبعيض از بودن کار و رفاه اجتماعي در زمينه حقوق متقابل دستگاه و مردم و مصون

در  یمؤثرقررات شفاف در اين زمينه نقش م ابالغ و تنظيمو  اداری تصميمات فرآيندها،
گفت،  توانمي حاکميت قانون دارد. لذا در تحليل و تفسير نهايي نتايج رد يا اثبات اين فرضيه

تای حاکميت قانون را در راس توانميبا توجه به اثبات فرضيه، با رويکرد ارتباطات استراتژيك 
 .اجتماعي ايجاد نمود استقرار حکمراني خوب در وزارت تعاون کار و رفاه

و استقرار  یريپذانعطافبين ارتباطات استراتژيك و  دارديمآزمون فرضيه ششم بيان 
است،  آمدهدستبه حکمراني خوب ارتباط خطي وجود دارد. با توجه ضريب همبستگي،

. به عبارت بهتر هرچه شودمي یريگجهينت هاآنقوی بين  نسبتاً( وجود رابطه خطي 688/0)
 یريذپانعطافبيشتر است. حکمراني خوب مستلزم  یريپذانعطاف، تریقوباطات استراتژيك ارت

ا مواجهه ب بودن تغيير مقررات به هنگام ريناپذاجتنابو تغيير هميشگي قواعد و اذعان به 
 یريپذانعطاف هایمؤلفه يستيبايم شودمي یريگجهينت نيبنابرا؛ مشکالت و تغييرات است

 و منطقي ساختن تشکيالت نظام اداری در جهت تحقق یسازمتناسبازی، چابك سيعني 
در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي با رويکرد ارتباطات و عدم تمرکز اداری  یريپذانعطاف

 استراتژيك اجرايي شود.
، سازیشفافاز بررسي ميداني مشخص گرديد ميان  آمدهدستبه با توجه به نتايج ،تيدرنها

، مشارکت مخاطبان، پاسخگويي، حاکميت قانون و استقرار حکمراني خوب در پذيریمسئوليت
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي رابطه وجود دارد و ضريب همبستگي ميان ارتباطات 

قوی بين  نسبتاًو وجود رابطه خطي  باشدمي 640/0حکمراني خوب  هایمؤلفهاستراتژيك و 
يا  تریقومذکور بيشتر باشد، ارتباطات استراتژيك  هایمؤلفهچه دارد. به عبارت بهتر هر هاآن

 پذيرمکانااجرای نظريه حکمراني خوب با رويکرد ارتباطات استراتژيك  نيبنابرا؛ بالعکس است
فرايند مشخصي را برای عملياتي شدن آن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي  توانمياست و 

 ترسيم نمود.
 :گردديمتحقيق پيشنهادهای ذيل ارائه  یهاهافتيبا توجه به 

 پیشنهادهای کاربردی-
 یبندتياولوو استراتژی ارتباطات برای شناسايي مشکالت،  تيمأمورتدوين بيانيه  -

ين تدو و اهداف طرح ارتباطات استراتژيك برای استقرار حکمراني و هاارزشموضوع و تعيين 
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راني استقرار حکم منظوربهای طرح ارتباطات استراتژيك اجر منظوربهزماني  نقشه راه و برنامه
مديران و کارکنان وزارتخانه مزبور از  سازیآگاهخوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و 

 اثرات ارتباطات استراتژيك در جهت استقرار حکمراني خوب
 باطاتبه موضوع کمپين ارت تعيين نيازهای کمپين سازی، جلب نظر افکار عمومي -

 و اصول هاارزشبه مخاطبان مبتني  رسانياطالعو  استراتژيك اجرای نظريه حکمراني خوب
مناسب برای  یهااميپمخاطبان و تهيه و ارسال  یهايژگيومستقر حکمراني خوب و شناخت 

ارتباطات استراتژيك و توجه به عوامل  يو گفتمانچينشي  یهايژگيو عنوانبه آنان،
اجرای نظريه حکمراني خوب  محيطي در فرايند رويکرد ارتباطات استراتژيكو  يسازماندرون

 یهابرنامه يبازطراحو  یزيربرنامه باز ،بازبينيدر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و 
 ارتباطات

مدني توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مردم و  جامعه با مؤثر ارتباطات تقويت -
تعاون  یهااتاقو  هاهياتحادو  هايتعاونتشکالت کارگری و کارفرمايي و  جملهازنهادهای مدني 

 اجرای نظريه حکمراني خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ارتباطات استراتژيكدر 
مردمي در نظام اداری در  یهاتيظرفبرای جذب و استفاده از  مخاطبان مورد هدف عنوانبه

 اولويت قرار گيرد
 يستيبايمکشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي  اجتماعي سرمايه ر راستای ارتقاید -

از نظرات،  یمندبهرهفضای گفتگوی عمومي و  جاديا زينهمگاني و  نظارت نسبت به استقرار
مردم از طريق سامانه الکترونيکي برای رفع مشکالت احتمالي و بهبود  یهادگاهيدانتقادها و 

 دستگاه اقدامات و تصميمات فرآيندها، ،هااستيسنقد  به جامعه و فراهم آوردن يرسانخدمت
 بهره بگيرد

 نحوه ،هادستورالعمل ،هابخشنامهقانوني،  یهاتيمأموروظايف و  عمومي رسانياطالع-

، اطالعات مالي، دستگاه توسط اقدامات و تصميمات به نحوه اعتراض و خدمات از مردم استفاده
 صورتبه مراجعين کار انجام فرآيند رسانياطالعاداری و  خدمات به سريع و نآسا دسترسي

، بودن مفيد یهايژگيومصاديق استقرار شفافيت و رعايت  نيترمهم عنوانبه، مرحلهبهمرحله
به مردم در فرايند  شدهارائه يا دسترسقابل اطالعات بودن موقعبه، کامل بودن و بودن درست
 وميعم رسانياطالع
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 منظوربهو بهبود مستمر  سازمانيفرهنگو اشاعه نوآوری و ابتکار  حمايت از روحيه -
با  شفاف و دوطرفه ارتباط یبرقرار در کارکنان مشارکتاز  یريگبهرهپويايي نظام اداری و 

 سازمان، ارائه بازخورد در تصميمات برابر عملکرد و جامعه هدف و پاسخگو بودن کارکنان در

 نظارتي و یواحدها و هادستگاه به مردم، پاسخگويي واحدها و کارکنان شکايت مناسب به

 عمومي افکار و هارسانه
 یمنشور کار قرار گرفتن ، سرلوحهواداریارتقای وجدان کاری کارکنان و انضباط مالي  -

 کارتقسيمشرح شغل و  نييو تعسازمان  در اقدامات مخاطبان به مناسب خدمات ارائه جهت در

 تبيين و هاتيمسئولشدن  مشخص کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بين ناسبم

در وزارت تعاون، کار و رفاه  پذيریمسئوليتدر راستای استقرار  رودمي انتظار که ييهاارزش
 .دهند نشان عملشان و رفتار در اجتماعي کارکنان

 ام اداری در جهت تحققتشکيالت نظ شدنو منطقي  یسازمتناسبچابك سازی، -
و عدم تمرکز اداری و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت  یريپذانعطاف

در انتصابات و انتخاب مديران متعهد و متخصص  یساالرستهيشاو استقرار  خدمات کشوری
رد و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اولويت قرار دادن منافع ملي و ضوابط، عملک

 منافع حزبي و گروهي یجابهافراد  مؤثرتجارب 
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 مدل پيشنهادی رويکرد ارتباطات استراتژيك اجرای نظريه حکمراني خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي - 2شکل 
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مدل پيشنهادی رويکرد ارتباطات استراتژيك  عنوانبهمدل ذيل را  توانمي تيدرنها -
 اجرای نظريه حکمراني خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، پيشنهاد نمود:

 
نظريه حکمراني خوب در  اجرای منظوربهدر مدل فوق استقرار ارتباطات استراتژيك 

 مدني جامعه بين دولت، و مشارکت دوجانبه، حمايتي وزارتخانه مزبور با برقراری ارتباطات

 و ترکيبي صورتبه غيردولتي و دولتي بازيگران و گردديمخصوصي عملياتي  بخش و
هستند. با  سهيم یريگميتصم عرصه در همگي و پردازنديم مشکالت حل به گونه همکاری

وب خحکمراني  هایمؤلفهجه به اينکه ضريب همبستگي ميان ارتباطات استراتژيك و تو
وجود دارد، همچنين در فرايند تهيه  هاآنقوی بين  نسبتو رابطه خطي  باشدمي (640/0)

طرح ارتباطات استراتژيك، تعيين سطوح سازماني درگير در طرح ارتباطات استراتژيك، 
ی ارتباطات استراتژيك، تعيين نوع اطالعات و منابع اطالعات هاتعيين موضوعات و پارادايم

 يو گفتمانچينشي  یهايژگيو و ترسيم تعيين استراتژی برای انتشار اطالعات و مخاطبان،
ارتباطات استراتژيك و  یهاکانالو  رندگانيگميتصم، یريگميتصمروند طرح، تعيين 

 منظوربه جذب مخاطب و اجرای طرح یهاسبك و هاروش و نقشه زمانيترسيم  تيدرنها
مشارکت،  شفافيت، مسئوليت، پاسخگويي،)حکمراني خوب  هایمؤلفهدستيابي به 

مدنظر قرار گيرد. همچنين عوامل  يستيبايم (یريپذانعطاف قانون و حاکميت
که در مدل پيشنهادی نشان  باشندمي تأثيرگذارو محيطي نيز در فرايند  سازمانيدرون
ارتباطي به  هایکانالدولتي از طريق  هایدستگاه الذکرفوقفرايند  در است. شدهداده

و  يزیربرنامه باز ،بازبينيو بازخورد از طريق  کنندميارتباط برقرار  ذينفعانمخاطبان و 
 .شودميانجام  ارتباطات استراتژيك هایبرنامه بازطراحي

 

 :آتي هایتحقيق بهترچهپيشنهادها برای انجام هر -
 نياحکمر نظريه ، موانع استقرارشدهانجام یهاقيتحقنتايج از  دهستفاا با پژوهشگران - 1

در زمينه -2راهکار ارائه نمايند  هاآنبررسي و برای رفع ج.ا.ا را  دولتي هایدستگاهخوب در 
دولتي در اجرای نظريه حکمراني خوب با رويکرد  هایدستگاه یهايعمومنقش روابط 

بازخورد مردم در زمينه  افتيو در يافکار سنج-3شود ستراتژيك پژوهش انجام ارتباطات ا
انجام -4شود انجام  .اج.ا دولتي هایدستگاهحکمراني خوب در  هایمؤلفهميزان رعايت 

انجام -5مردم کارکنان دولت و  ازنظر هارسانه در دولت خدمات يرساناطالع يشناسبيآس
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شفافيت در وزارت تعاون، کار و  یهاسامانهدی بودن از مردم در خصوص کاربر ينظرسنج
رفاه اجتماعي و در صورت مطلوب بودن نتايج، ارائه پيشنهاد برای اجرای آن در ساير 

 دولتي هایدستگاه
پژوهش کمبود سوابق  در اين یهاتيمحدود نيترمهمپژوهش:  یهاتيمحدود

بيماری کرونا و لزوم رعايت  تحقيقاتي پيرامون ارتباطات استراتژيك و همچنين شيوع
در حوزه  نظرانصاحببودن  دور کاربهداشتي در مقطع زماني اجرای پژوهش و  ضوابط

 رد.انجام پذي يسختبهاطالعات  یآورجمعبود که باعث شد دسترسي به آنان و  موردمطالعه
 

 قدردانی و تشکر:
 یآورجمعفرايند  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در نظرانصاحباز کليه  

  مينمايممعمول نمودند، تشکر و قدرداني  جانبنيااطالعات همکاری الزم را با 
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 منابع  
، یابیخوب، دانش ارز یبر مدل حکمران دیتأکبا  یدولت تیریمطلوب در مد یی( نظام پاسخگو1390، ف .)ییآرا

 86-107، 10، شماره 3سال 

 یهاسازمان یتدوین استراتژ یمدل فرایند ی(، طراح1394، ع.فرهمند، آ. )یشاه ، ع.ی، م .عسگرآقازاده
  ،یدولت  یهاسازمان تیریمد یپژوهش -یعلم فصلنامه ،یاشبکه یپارادایم حکمران   یبر مبنا یتیحاکم
 29-52، کی شمار، 4 دور

در جهان و  رانیا گاهیجا یاشهخو لی(. تحل1398، م. )یکاظم افشار، ر. یگی، م. نجف بیخان ی، م . موسیآهن
، 116، شماره امیس، سال تیریمد یپژوهندهیآخوب،  یحکمران هایمؤلفهبر  یمبتن یآت یروندها

118-99 

 یالمللنیب اجالس، هادولت یخوب در کارآمد ینقش حکمران ی( بررس1395، ف. )یکیپور، ح . و ال میابراه
 یبهشت دی، دانشگاه شهتیرینخبگان مد

بر  دیتأکبا  رانیخوب در ا یتحقق حکمران یموانع و راهکارها ی( بررس1398م . و  لقمان،  ق . )  ،یفتحابوال
 10-38، 9، سال هشتم، شماره استیس یراهبرد یهاپژوهشدر سطح کالن،  یاجتماع هیسرما

 یحکمران دکریدر رو ستهیشا یحکمران نییو تب ی( بررس1397، ف. )یسردر یح. ساالر ش،ی،  م . آرایابطح
 27-64، سال دوم، یاسی، فصلنامه راهبرد سرانیا یاسالم ینظام جمهور

، پژوهشنامه حقوق رانیا یجمهوری اسالم یخوب و قانون اساس ی( حکمران1395، ح. )ی، م . شاکریامام
 2سال اول، شماره  ،یقیتطب

و نقش  یاجتماع نیتأمدر  ییگرا جانبهسه( کارکرد 1398خواه، م. ) ی، ع  . فالح زاده، ع. برزگر، ع. نجفرپوریام
 48، شماره یاسیخوب، فصلنامه علوم س یحکمران یهاشاخصآن در توسعه 

تهران، فصلنامه  یخوب در شهردار یحکمران یالگو ی( طراح1398، م. )یری، ع. امانیشاد، ع  .منور ینیام
 ، شمارهامیسمدیریت، سال  یپژوهندهیآ

 یخوب، پژوهشکده شورا یمفهوم حکمران یبررس یحقوق عموم میبا مفاه یی( آشنا1395، م. )یباغسنگان
 1-22، یاسالم ینگهبان، دفتر مطالعات نظام ساز

 یحکمران یهاشاخص یبندتیاولوو  یی( شناسا1391زاد، ع.پوالدرگ، ع. ) یدی، س. مرشی، ع . صفراین یگیب
 65-86، 12، شماره یدولت تیریمد اندازچشمخوب، 

توسعه جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه  یزادرون( حکمرانی خوب الگوی 1397، ح.)ی. و سرمد ، تییپاشا
   143-162، 10تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره

اداره کل تعاون، کار و  ی)مطالعه مورد یساز یو تعاون یخوب: جامعه مدن ی( حکمران1397، م. )ینیع پور
 ، 9 یاپی، پیامه مطالعات حقوق شهروند(، فصلننیاستان قزو یرفاه اجتماع

 نی)ره(، سوم ینیبندر امام خم یاقتصاد ژهیدر منطقه و یفکر هیخوب بر سرما ی( اثر حکمران1397،  ا .)یپناه
 تهران، دانشگاه صالحان ا،یپو یو حسابرس یحسابدار ت،یریکنفرانس  مد

، رانیا یاسالم یجمهور ین اساسخوب در قانو یحکمران یهاشاخص ی( بررس1390.)میمجد، مر مانیپ
 ی واحد تهران مرکز یاسالم آزادارشد، دانشکده حقوق دانشگاه  یدرجه کارشناس افتیدر یبرا نامهانیپا

اجتماعی،  نیتأمسازمانی با حکمرانی خوب در سازمان  یتوانمندساز( ارتباط بین 1396، س.)انیتفکر
 155-165، یو حسابدار تیریدر مد دیجد یهاپژوهش

خوب مطالعه   ی( تحلیل جایگاه و تدوین برنامه استراتژیک حکمران1395ا. ارشد،ح. ) دار،ینژاد، ع . پا حاجی
 63-82، 42موردی:  شهر زاهدان، جغرافیا و توسعه، شماره 
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 یخوب، فصلنامه مطالعات یحکمران اندازچشمدر  رانیا یاسالم یجمهور ی(، قانون اساس1391، ف. )یدریح
 146-160قوق زنان، از ح انتیص

ایران، مجله مطالعات توسعه  یهااستان( سرمایه اجتماعی و توسعه در 1396، ا.)یآبادصالحا . و  یدرآبادیح
 53-67سال نهم، شماره دوم،  ران،یا یاجتماع

 نی، چهارمشرفتیپ یرانیا یاسالم یخوب و فساد در الگو ی( نقش حکمران1394، ح.  )انی، ا. و کاویجعفر
 201-224،شرفتیپ یرانیا یاسالم ینس الگوکنفرا

، یقیتطب یحقوق یهاپژوهش، هاشرطشیپارکان و  گاه،یدولت:  جا یی( پاسخگو1395، م. و اژئر، ز.)یجالل
 کی، شماره 20دوره

 ریزینامهبر، دفتر مطالعات و کیعطف به ارتباطات استراتژ ؛یارسانه یپلماسید نی( کمپ1393، ر. )آذر یخراز
 رسانه 

ه ، دانشگاه عالمیاستراتژ یدر اجرا کیارتباطات استراتژ یدی( نقش کل1397راد، م. ) یینژاد، ش. و رضا لیخل
 ایپو یو حسابرس ی، حسابدارتیریمد اجالس نی، سومییطباطبا

ه ، فصلنامیدر بخش دولت یسازمان یهاتیقابل یارتقا یسازوکارها( 1394، ه. )یفر، ح . برزگر، ف. احمد ییدانا
 96-83، 11، سال سوم، شماره یدولت یهاسازمان تیریمد یپژوهش یلمع

کشورها، فصلنامه  ریو سا رانیخوب و کنترل فساد در ا ی( حکمران1392، ع. )ی، ف. لطفیشی، ع. درویدولت 
 47-65، 7، سال دوم، شماره المیا یدانش انتظام

 رانیخوب در ا یحکمران یریگشکلو موانع ها  نهی( مطالعه زم1398،ح. ) یس. زنجان ،یاله فی، ف .سدوله
 123 -154، 2، شماره 13، سال یعلوم اجتماع یپژوهش-یمعاصر، فصلنامه علم

  یو خدمات ادار یی، دانشگاه علوم قضاییو پاسخگو پذیریمسئولیت( 1397، ر. )شیدرو

، ی، سازمان ادارانریا گاهیبر جا دیتأکبا  یحکمران یهاشاخص یگزارش جهان ی( بررس1397، م .)یذاکر
 57 یاپی، شماره پیکشور، فصلنامه تحول ادار یاستخدام

 ( https://txtzoom.comبرای ارتقای سالمت، ) کی( برقراری ارتباط استراتژ1398فر، ش .)  یعیرف

الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی زنان،  ارائه( نهادگرایی هنجاری، 1394الهاشم، ب . و قلی پور، آ. ) رضوی
 537-574، 4 شمار، 7در فرهنگ و هنر، دورة زن 

، سال اول، یحقوق عموم یهاجسارت، یمیتنظ ی( مفهوم حکمران1396. )،می، م . حسنوند، م . سلمانیزارع
 124-147شماره اول، 

 تیریمد یهاپژوهشکارکنان،  ینیآفرارزشدر  کی( بازتاب ارتباطات استراتژ1400، م. )یس. جعفر ،یزنوز
 46-74، 2، شماره 25دوره ، رانیدر ا

، سال اسناد نهیآزاد به اطالعات، فصلنامه گنج یو حق دسترس یاسناد تی( شفاف1391، ح )هی، ح  و ساالرهیزند
 117-132بیستم و سوم، دفتر اول، 

بر توسعه مشارکت  یلیموبا یاجتماع یهاشبکهنقش  ی( بررس1397، ا. )یفر، محمد . مظفر ی، ح . سلطانینلیز
 97-108سال دهم، شماره چهارم، ص  ران،یا ی، مطالعات توسعه اجتماعیعاجتما

 49و ارائه راهبردها، راهبرد توسعه، شماره  یشناسبیآس، رانیدر ا ی( حکمران1396خ .) ،این سردار

( فناوری اطالعات و تحول در مفهوم حکمرانی خوب، فصلنامه سیاست، 1396، س.)ینژاد، ا . و گودرز یسلطان
  79-97، کی شمار، 47 دور

 یدولت یهاشرکتدر  یسازمانتوسعهو  کی(قدرت ارتباطات استراتژ1398، م .)یشلقی، م . وی، ر. جعفرسپهوند
 165-4،187، شماره 13بهبود، دوره  تیریزمان، مد درگذر
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 ندیراف ،مندنظامبر مهندسى نظام کنترل و نظارت براى جلوگیرى از پیدایش فساد  یامقدمه( 1390، ع .)شمس
 149-178، کی، شماره 25توسعه، دوره  تیریمد

، 178سال هفدهم، شماره  ر،ی، ماهنامه تدبیدولت تیرینو در مد یخوب مفهوم ی( حکمران1385، م .)یصانع
 33-26ص 

دولت  یاسیاقتصاد س لیتحل یبرا یخوب:چارچوب یحکمران ی( الگو1397، ا. )این یع. و محمود ،ییصحرا
 208-226، 2 ة، شمار8 ة، دوریعموم یگذاراستیس یمطالعات راهبرد ،یرفسنجان یهاشم

 23-37، 19خوب، پژوهش ملل،  دوره دوم، شماره  ینظری حکمران ی( درآمدی بر مبان1396، س. )ییصدرا

ار رفت یانجیبا توجه به نقش م یخوب بر سالمت سازمان یحکمران تأثیر( 1398، ح. )ی، آ.  و رجبدفترعزب
 142 - 157، 1سال دهم، شماره  ،یمدیریت دولت اندازچشم، یاسیس

و اداره امور دولت،  یدر عرصه حکمران تیمفهوم و کاربرد شفاف نیی( تب1394، م. )یزاده، م. و ثنائ نیعبدالحس
 یعموم یگذار یمشخط: رانیا یدولت تیریمد یکنفرانس مل نیدانشگاه تهران، نخست

 82، شماره 8آن، گزارش پژوهش، سال  هیعل جیرا یجهان هایبرنامهد و بر مفهوم فسا ی( مرور1394، م. )یقطب

، رانیا یخوب در رشد اقتصاد ینقش و اثرات حکمران ی( بررس1396، م.)انیدری، م . دورباش، م.حیمیکر
کاربردها،  و کردهای، رویو متوازن اقتصاد داری، توسعه پایاقتصاد ریزیبرنامه یالمللنیب شیهما نیاول

 اه کردستاندانشگ

 یخوب در رفاه عموم یحکمران تیفی( مطالعه نقش ک1400ا.) ،یزخانی. عز،صینیپور، س . عبد میکر
و توسعه(،  یاقتصاد یو عضو سازمان همکار یاسالم یعضو سازمان همکار ی: کشورهاموردمطالعه)

 47-27، 51، شماره  یشناسجامعهمطالعات 

سال  ،یو مبارزه با فساد اقتصادی، گزارش پژوهش رییشگیدر پ اقتصادی تیشفاف تأثیر( 1392. )ی، یکمال
 49ششم، شماره 

 دیتأکبا  یخوب در جوامع اسالم یحکمران هینظر یاجرا یسنجامکان( 1394غ .کردنژاد، ن. ) ،ی، م . قاسممفتح
 152-179حقوق اسالم و غرب، سال دوم، شماره دوم،  ی، فصلنامه پژوهشرانیا یاسالم یبر جمهور

 نی، دهمریپذانعطاف یهاسازمانآن در  هایمؤلفهو  یسازمان یریپذانعطافبر  ی( مرور1396، د .  )یمودمح
 60-85کشور،  یعلوم بهداشت یهاتازه شیهما

فصلنامه  ران،یخوب در ا یحکمران یهاشاخص نیوزن و رابطه ب نیی( تع1392، م.  )ی، ج . رونقیمحمود
 4شماره  ، سال شانزدهم،یمطالعات راهبرد

خوب در  یبا حکمران یاخالق ی( ارتباط رهبر1398، ک.  )ی، ج. بهمنانی، م . احمدراندوستی، س. اییموال
 139-146، 4، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، سال چهاردهم، شماره یدولت یهاسازمان

رل فساد، فصلنامه اقتصاد خوب در کنت یحکمران یهاشاخص تأثیر( 1396، س. )انیدری، ا . رهنما، ع. حیمراد
 151-182، 4، شماره 14، دورهیمقدار

 یپژوهندهیآ( حکمرانی خوب، و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسالمی، دو فصلنامه 1396زاده، ع ) یمرشد
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Abstract 
The Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, in order to gain public trust 

and achieve its mission, including organizing the cooperative sector and promoting 

efficiency in cooperatives, can establish good governance components through the use 

of strategic communications. The aim of this study was to investigate the effect of 

strategic relationships on the establishment of good governance theory in the ministry 

and provide a favorable model and in terms of practical purpose and method of data 

collection is descriptive and its method is survey. A questionnaire was used to test the 

research hypotheses and Cronbach's alpha index was used to assess the reliability of the 

questionnaire. The results of this study show that there is a linear relationship between 

strategic communication and good governance components including transparency, 

accountability, participation, accountability, rule of law and flexibility, and the 

priorities of good governance components in this ministry are establishing transparency 

and accountability . Also, strategic relations in the Ministry of Cooperatives, Labor and 

Social Welfare in order to implement the theory of good governance need to be 

established with characteristics such as: leadership-based unity, credibility, dialogue-

oriented, based on concerted effort and synergy Being inclusive, result-oriented, 

providing a deep understanding of the country, being forward-looking and the result of 

a cycle of evaluation, review and redesign. 
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