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  205-187صص ،39، پياپي 1390بهار و تابستان  -دين و ارتباطات، سال هجدهم، شمارة اولپژوهشي  -دوفصلنامه علمي
  

  غيردولتي و دولتي يها سازمان اداري سالمت ارتقاي در فرهنگيشناسي  آسيب
  

  09/09/1389                                                                                                                  ∗ربيعي علي
  05/11/1389                                                                                                             ∗∗بيگدلي مينو

  

   چكيده
 رويكردهاي آن با مبارزه ةزمين در كه است جوامع در برانگيز چالش معضلي اداري فساد

 پيشگيرانه رويكردهاي به توجه ،ميان دراين .است مطرح پيشگيرانه و اجتماعي -انضباطي
 تبعات و دده كاهش را فساد با مبارزه اقتصادي و سياسي اجتماعي، يها  هزينه تواند مي

 پيشگيرانه رويكرد در عامل ينتر مهم عنوان به فرهنگ .نمايد ها  دولت متوجه را كمتري
 با تحقيق اين .نمايد ايفا اداري سالمت يارتقا در را اي كننده تعيين و ثرؤم نقش تواند مي

 براي و پذيرفته صورت اداري فساد كاهش در سازماني فرهنگ نقش بررسي هدف
 فرهنگ و سازمان فرهنگي ساختار جاري، يها  ارزش فرهنگي يها  شاخص بررسي،
 و كاربردي تحقيقات نوع از هدف اساس بر تحقيق اين .است هشد مطالعه انساني منابع
 پيمايشي روش به كه است توصيفي تحقيقات نوع از روش و ماهيت اساس بر
 و تهران شهرستان غيردولتي و دولتي ادارات آماري، جامعه .شود مي انجام )يابي زمينه(

 697 هم روي كه باشند مي غيردولتي سازمان دو و دولتي سازمان دو پژوهش، اين نمونه
 دهند مي نشان تحقيق هاي يافته .اند شده انتخاب سرشماري و غيراحتمالي روش به نمونه

 جهت در سازماني فرهنگ خصوصي، يها  سازمان در هم و دولتي يها  سازمان در هم كه
 و مؤلفه ينتر قوي سازماني، الگوهاي و ها  داستان و بوده رؤثم اداري نظام سالمت يارتقا

 كاركنان .اند بوده اداري فساد كاهش در فرهنگي مؤلفه ينتر ضعيف سنتي، يها  ارزش
 با مقايسه در را اداري فساد كاهش در سازماني فرهنگ نقش غيردولتي هاي سازمان
 فساد كاهش در ها  مؤلفه نقش ميان .اند كرده ارزيابي تر قوي دولتي هاي سازمان كاركنان
 مشاهده معناداري ةرابط تحصيالت ميزان با ،همچنين و مردان و زنان ديدگاه از اداري

 اخالقي، و سنتي يها  ارزش بر كيدأت مانند فرهنگي راهكارهاي نهايت در .است نگرديده
  .گردد مي پيشنهاد قبيل اين از مواردي و مشاركتي مديريت

  
  كليدي واژگان

  اداري فساد سازماني، فرهنگ اداري، سالمت 
                                                 

 alirabiee@pnu.ac.ir                          دانشگاه پيام نور ،دانشيار گروه مديريت رسانه و ارتباطات ∗
 b.minoo@yahoo.ir                                            دانشگاه پيام نور ،مديريتكارشناس ارشد  ∗∗
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  مقدمه

 ويژگي .پوياست و سالم يها  سازمان داشتن ،جامعه ةجانب همه ةتوسع و رشد الزمه
 نيست آن مديران و كاركنان تعداد يا باال منفعت و سود داشتن در تنها سالم يها  سازمان
 كهاست  متعهد و سازنده خالق، انساني نيروي از متشكل سازماني سالم، سازمان بلكه
 خود اهداف به تا سازد مي قادر را سازمان است و برخوردار خوبي عملكرد و روحيه از

 با سالم سازمان .آورد فراهم نيز را جامعه شكوفايي و رشد موجب حتي و برسد
 طور به را ها  آن و كرده برخورد آميزي موفقيت طور به بيروني و دروني مانع نيروهاي
  .كند مي هدايت سازمان اصلي مقاصد و اهداف جهت در اثربخش،
 تحت است ممكن افراد ازآنجاكه .است اداري فساد ،بازدارنده نيروهاي اين از يكي

 امري اداري فساد وجود گيرند، قرار سازماني درون و برون عوامل منفي ثيرأت
 توسعه حال در جوامع درويژه  هب ها  سازمان تمامي ناپذير جدايي جزء واست  ناپذير اجتناب

 سالمت تنها نه كهاست  )اقتصادي و سياسي اجتماعي، ،فرهنگي( جانبه همه آسيبي و
 و رشد جلوي و دنك نفوذ نيز جامعه متن به تواند مي بلكه  اندازد مي خطر به را سازماني
  .بگيرد را آن شكوفايي
 نظام سالمت اصطالح برابر در را اداري فساد اصطالح كه است دليل همين به
 گسترش به رو جوامع تمامي در اداري فساد سفانه،أمت .برند مي كار به )سازماني( اداري
 خود، نفع به ايشان سازماني مقام و پست از افراد روزافزون سوءاستفاده شاهد و بوده
 ها  سازمان در اثرگذار و اساسي تغييرات ايجاد نتيجه، در و باشيم مي آشنايان و اقوام
 و مقررات كشور، اداري نظام در كه روست همين از .رسد مي نظر به حياتي امري
 ثرؤم تنها نه اغلب كه شده طراحي و وضع اداري فساد با مبارزه براي متعددي يها  برنامه
 كارها ينتر كوچك انجام براي اداري مراحل تعدد و كاغذبازي به منجر بلكه است نبوده
 عدم اصلي داليل .كرده است تحميل ها  دولت و مردم بر اضافي هاي هزينه و شده

  :برد نام چنين توان مي را ها  برنامه و قوانين اين موفقيت
 نبوده مند نظام نظارتي، هاي دستگاه و دولت سوي از گرفته صورت هاي تالش  .1
 كرده تغيير فساد با مبارزه براي ها برنامه محتواي ها، دولت تغيير با كه معني بدين ؛است

  .اند داده دست از ها هدف به دستيابي براي را خود انسجام ها برنامه و
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 مجازات و تنبيه روي بر غالباً ها دولت سوي از گرفته صورت هاي برنامه  .2
  .باشد داشته تأكيد فساد بروز از پيشگيري بر آنكه جاي هب ،است بوده متمركز نامتخلف

 كاركنان اجتماعي سالمت به توجه ها، دولت توسط شده انجام هاي برنامه در  .3
 هويت كننده تقويت عامل ترين مهم عنوان به سازماني فرهنگ بهبود و ها سازمان
   .است گرفته قرار توجه مورد كمتر ،سازماني

 به اخير يها  دهه در اجتماعي و اقتصادي سياسي، علوم كارشناسان بنابراين، 
 با مقابله براي تر هزينه كم و ثرترؤم يها  روش ابداع و اداري فساد ةپديد جدي بررسي

 موفقيت عدم سوم دليل به توجه با( ها  روش اين از يكي .اند داده نشان توجه آن
 ةمنزل به سازماني فرهنگ زيرا ؛است سازماني فرهنگ بهبود )فساد با مبارزه يها  برنامه
 و فردي( رفتار گيري شكل در مهمي نقش كه است سازمان بر حاكم روح و هويت

 در را افراد مقاومت درون از تواند مي آن به يتوجه بي كه هويداست و دارد )سازماني
 و آداب حكم و شده نهادينه زمان، مرور به ها  كنش قبيل اين .كند  ضعيف مفاسد برابر
  .شوند مي منتقل نيز بعدي هاي نسل به ،سفانهأمت كه كنند مي پيدا را سازمان سنن

 در .است گرفته انجام متعددي تحقيقات سازماني فرهنگ و اداري فساد زمينه در
 توسط كه »اداري فساد بروز از پيشگيري در سازماني فرهنگ نقش« عنوان با پژوهشي

 كه دهند مي نشان تحقيق يها  يافته گرديده، انجام 1389 سال در ربيعي علي دكتر
 يها  ارزش تثبيت فردي، يها  ارزش به دادن شكل قبيل از فرهنگي يها  مؤلفه از استفاده

 يها  ارزش بر تمركز مناسب، رفتاري الگوهاي ةارائ انگيزشي، يها  شيوه تثبيت سازماني،
 اداري فساد از پيشگيري و كاهش باعث پذيري جامعه و بخشي هويت و بنيادين

 رويكردهاي كنار در فرهنگي رويكرد به دادن اولويت تحقيق اين پيشنهاد .شوند مي
  .)1389 ،ربيعي( است بوده انضباطي و ساختاري
 فرهنگ بين رابطه بررسي« عنوان با كيا فاطمه توسط كه ديگري پژوهش در
 از سازماني فرهنگ ثيرأت بررسي به شده، انجام 1389 سال در »اداري فساد و سازماني
 مقابل در گرايي گروه .است شده پرداخته اداري فساد بر آن ثيرأت و هافستد ديدگاه

 افزايش سبب تحقيق، يها  نمونه در موجود سازمان فرهنگ و گرايي ابهام فردگرايي،
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 ةرابط اداري فساد با قدرت فاصله نيز و مردگرايي مقابل در گرايي زن و اداري فساد
  .)1389 ،كيا( دارند معكوس

 يك ؛فساد و فرهنگ ميان ةرابط« عنوان با تحقيقي در 1بونتيس نيك و سليم احمد
 دارند مي اظهار ،اند داده انجام هافستد فرهنگي مدل اساس بر هك »متقابل ملي ةمطالع
 گذاران سياست بنابراين، .دهند مي افزايش را فساد سطوح اطمينان، عدم و گرايي جمع
   و محرك هاي سيستم مانند ها سازوكار تشخيص براي رسمي هاي سيستم بايد

  نمايند تقويت را گروهي فرهنگ بايد همچنين ها  آن .سازند برقرار پذير انعطاف ارتقاي
 )Seleim & Bontis, 2009.(  

 كه نيز »اداري فساد و اجتماعي ةسرماي بين ةرابط بر حليليت« عنوان با تحقيقي در
 كه است معتقد ويسندهن است، شده انجام 1388 سال در خاني خلف مهدي دكتر توسط
 نيز فرهنگي و اجتماعي محيط و عوامل از دارد، نهادها خود در ريشه اينكه ضمن فساد

 بر اثرگذار متعدد عوامل ميان از كه دهد مي نشان تحقيق اين يها  يافته .پذيرد مي ثيرأت
 ايران نظارتي نهادهاي در الزم جديت نبود ،حاكم منفي هنجارهاي ايران در اداري فساد

 خاطي كارمندان شدن جري در ثرؤم عوامل ينتر مهم از كاري وجدان جاي به ترس و
  .)1388 خاني، خلف( است

 فرهنگ ثيرأت« عنوان با 1386 سال در تقوي علي توسط كه اي مقاله در نهايت در
 و سازماني فرهنگ متقابل ثيرأت به توجه با است، گرديده ارائه »اداري فساد بر سازماني

 جمله از هافستد نظر مورد ابعاد با قوي سازماني فرهنگ كه دارد توجه آن بر ،فساد
 بروز در ابعاد اينهاي ثيرأت و گريزي ابهام و فردگرايي پايين، قدرت ةفاصل

 و فساد مهار باعث تواند مي شفافيت، حاكميت و تبعيض از جلوگيري خواهي، عدالت
 شود جامعه بالندگي و رشد و رونق به منجر ،نهايتدر  و آن شدن فراگير در مانعي

  .)1386 ،تقوي(
 فرهنگي عوامل بررسي به تحقيق اين در موضوع، اين اهميت به توجه بادر نتيجه، 

 ةارائ و )اداري فساد كاهش بر ثرؤم عوامل( اداري نظام سالمت ارتقاي بر ثرؤم
 اين به پاسخ پي در تحقيق اين كه است ذكر به الزم .پردازيم مي مربوطه راهكارهاي

   :است يافته سامان االتؤس
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 آيا ثرند؟ؤم )سازماني سالمت ارتقاي( اداري فساد كاهش در فرهنگي عوامل كدام
 وجود معناداري تفاوت اداري، فساد كاهش در سازماني فرهنگ يها  مؤلفه نقش بين

 عوامل نقش مورد در غيردولتي و دولتي يها  سازمان كاركنان ديدگاه بين آيا دارد؟
 زنان ديدگاه بين آيا دارد؟ وجود معناداري تفاوت اداري، فساد كاهش در ثرؤم فرهنگي

 تفاوت اداري فساد كاهش در فرهنگي عوامل يها  مؤلفه نقش مورد در مردان و
 ميزان با اداري فساد كاهش در فرهنگي عوامل يها  مؤلفه ميان آيا دارد؟ وجود معناداري

 كاهش در فرهنگي عوامل يها  مؤلفه ميان آيا دارد؟ وجود معناداري تفاوت تحصيالت
  دارد؟ وجود معناداري تفاوت كار ةسابق با اداري فساد

   پژوهش نظري مباني .1
   سازمان .1-1

 رفع جهت ها  انسان كه شد موجب ،جمعي زندگي و اجتماعات ةتوسع و تمدن گسترش
 به رسيدن مسير در يكديگر همياري با و دهند هم دست به دست خود نيازهاي
 موجب و دريگ  شكل گروهي فعاليت ،نتيجه در ؛نمايند كوشش مشترك يها  خواسته
  .)25، ص1386 ،عسكريان( شود ها  سازمان پيدايش

 كه آيد مي شمار به اجتماعياي  پديده سازمان« :گويد مي سازمان تعريف در رابينز
 مباني سلسله يك اساس بر ،اهدافي يا هدف تحقق براي و شده هماهنگ آگاهانه طور به

  .)44، ص1381 ،رابينز( »كند مي فعاليت دائمي
 دست براي افراد متقابل روابط از يافته نظام فرايندهاي را سازمان نيز 2نامارا مك

 شامل كه را متقابل روابط اين سازماني ساختار كه داند مي معين يها  هدف به يافتن
 يها  ويژگي ساير و ها  هدف مراتب سلسله ها، فعاليت افراد، بين روابط ،ها  نقش تعيين

  .)McNamara, 2002, p.215( كند مي منعكس ،است سازمان
  :شوند مي تقسيم زير انواع به ها  آن ةاولي اهداف به توجه با ها  سازمان

  ؛غيرانتفاعي و انتفاعي هاي سازمان .1
  ؛خدماتي و توليدي يها  سازمان .2
 .)17، ص1386 اصغري،( خصوصي و دولتي هاي سازمان .3
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   سازماني سالمت .1-2

 جو ةمطالع در مايلز توسط 1969 سال در بار نخستين سازماني، سالمت اصطالح
 سالمت مايلز ).Tsuik & Cheng, 1999, p.257( شد برده كار به مدارس سازماني
 سازماني عنوان به توان مي را سالم سازمان يك« :نمود تعريف گونه اين را سازماني
 طوالني زماني ةبره يك در بلكه آورد مي دوام خود محيط در تنها نه كه كرد تعريف

 توسعه مداومطور  به را خود سازش و بقا يها  توانايي و كرده سازش كافيطور  به
  ). Janice, 2000, p.64( »دهد مي گسترش

 براي سازمان توانايي شامل سازماني سالمت ،4كلينگل و 3اليدن نظر از همچنين
 و مظلومي( است سازماني بهبود و رشد راستاي در ثرؤمطور  به خود وظايف انجام

   .)54، ص1389 ،ديگران
 كردن كار به و آيند مي كارشان محل به عالقه با افراد كه است جايي سالم سازمان

 و بمانند آنجا در خواهند مي افراد .)16، ص1384 جاهد،( كنند مي افتخار محل اين در
 در .)54، ص1389 ،ديگران و مظلومي( باشند ثرؤم و سودمند افرادي خود و كنند كار
 بااليي عملكرد و روحيه از و بوده شناس وظيفه و متعهد كارمندان ،ها  سازمان گونه اين

  .)16، ص1384 جاهد،( برخوردارند
 تحت ،شوند مي سازمان يك وارد افراد وقتي كه يابيم ميدر تر دقيق مشاهده با اما

 قرار فرهنگي و اقتصادي ،اجتماعي سياسي، سازماني برون و درون مختلف عوامل ثيرأت
 تعداد ،بين دراين .يابد مي تكامل و گرفته شكل آنان كاري و فردي شخصيت و گرفته
 ،هنجارشكني مرتكب و گرفته منفي يرأثت مختلف عوامل از كه دارند وجود اندكي

 سالمت امر اين كه شوند مي مختلف انواع در اداري فساد و كاري و سازماني تخلفات
 دارد افراد ساير و توليد و كار روند بر نامطلوبي اثرات و نموده دار خدشه را اداري نظام

  .)1، ص1379 ،سلطاني(
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   اداري فساد .1-3

 است، نهفته اختيار از ميزاني كه جايي هر در ،ها  دولت و اداري يها  نظام در فساد وجود
 از فرازي در مثال، براي ؛)38، ص1384 محمودي،( باشد ناپذير اجتناب امر يك شايد
  :خوانيم مي اشتر مالك به )ع(علي حضرت 53 نامه

 زير را كارگزاران كارهاي ،وفا با و راستگو مخفي مأموران فرستادن با ...«
 با نرمي و امانت رعايت به را ها  آن ،كارشان در پنهاني بازرسي زيرا ،بگير نظر
 !باش خود انصار و اعوان مراقب ،بسيار دقت با .سازد مي وادار مردم توده
 ،كردند ييدأت را آن تو مخفي مأموران و كرد خيانت به دست آنان از يكي اگر
   اموال از آنچه و دهي كيفر را خيانتكار خيرأت بدون و كني اكتفا آن به بايد
   مذلت و خواري مقام در را وي سپس ،گيري بازپس او از ،دارد اختيار در

 »بيفكن گردنش بر رسوايي طوق و بنه جبينش بر خيانت داغ و بنشان
  .)117، ص1383 ،دواني(

 اطالق عمومي بخش كاركنان از دسته آن رفتارهاي مجموعه به اداري فساد 
 ناديده را شده پذيرفته مقررات و قواعد ،شخصي منافع مينأت جهت در كه شود مي
 گونه اين را اداري فساد نيز ،اسكات جيمز. )90، ص1385 ،هانتينگتون( گيرند مي

  :است كرده تعريف
 منافع تحقق دليل به فرد ،آن ضمن كه گردد مي اطالق رفتاري به اداري فساد«

 از خارج بهتر، موقعيت يا و بيشتر رفاه به دستيابي و خود خصوصي
   ).Scott, 2003, p.4( »كند مي عمل دولتي نقش يك وظايف رسمي چارچوب

  :باشد فراهم ذيل اساسي وضعيت دو كه افتد مي اتفاق زماني فساد
 از ناشي تواند مي تمايل .دارد قرار آن عامل ذهن در فساد به تمايل :5قصد .1

 از يا گيرد مي تئنش فرد درون از عوامل اين اينكه حال باشد، متعددي عوامل
 .آورد نمي وجود به عمل در تفاوتي چندان محيط،
 وجود نيز مناسب فرصت بايد فساد به مبادرت منظور به :6 فرصت .2
 مدت بلند تدابير و طراحي پي در است ممكن فرصتي چنين .باشد داشته
 فساد به اقدام فرصت و تمايل چنانچه .باشد تصادف از ناشي يا و بيايد پيش
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 ساير بودن مهيا صورت در و شد خواهد متولد فساد ،باشد داشته وجود
 ).Jones, 2005, p.1( كرد خواهد رشد ،شرايط
  :كند مي تقسيم گونه سه به را اداري فساد ،سياسي علومپژوهشگر  ،هيدن هيمر

 و ها  توده نظر از كه دارد رفتاري يا عملكرد بر داللت :سياه اداري فساد .1
  .شود تنبيه بايد آن عامل و است منفور سياسي نخبگان
 از كه است رفتاري يا عملكرد از حاكي :خاكستري اداري فساد .2

 تفاوت بي آن مورد در مردم يها  توده اما ،است منفور نخبگان بيشتر نظر
 .معتقدند آن بودن مضر به سياسي نخبگان تنها و هستند
 ظاهر به كه دارد رفتاري يا عملكرد به اشاره :سفيد اداري فساد .3
 مردم بيشر و سياسي نخبگان( جامعه اعضاي بيشتر اما است، قانون مخالف
 .باشند آن تنبيه خواستار كه دانند نمي اهميت با و مضر قدر آن را آن )عادي

  .)10ص، 1381 پور، فرج(
 و فساد از تواند نمي اي، جامعه هيچ و است جهاني اي پديده فساد كه نيست شكي

 در فساد هاي ريشه كه است اين عموميت و فراگيري اين علت .باشد ايمن آن تبعات
 هاي ريشه اين واحد محصول عنوان به نيز فساد ،بنابراين است؛ يكسان مختلف جوامع

 ،همچنين و فساد ظهور مختلف انواع اما كرد؛ خواهد رشد جا همه در طبيعتاً مشترك،
 ،ياقتصاد سياسي، ساختارهاي در جوامع هاي تفاوت مناسبت به آن فراگيري و شدت

  .)25، ص1384 ،محمدزاده( بود خواهد متفاوت فرهنگي و اجتماعي
   :ازاست  عبارت اداري فساد اصلي يها  ريشه اما
 ؛مديريتي و اداري عوامل .1
  ؛اجتماعي و فرهنگي عوامل .2
  ؛سياسي عوامل .3
 .شود مي پرداخته فرهنگي علل توضيح به تنها مقاله اين در كه اقتصادي عوامل .4
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  اداري فساد و سازماني فرهنگ .1-4

 ديد از دور فرهنگ، اساسي قسمت زيرا است؛ سخت بسيار سازماني فرهنگ تعريف
 را آن آب از شده خارج سطح توان مي فقط كه است يخي كوه همانند ،واقع در .است
  ). Schabracq, 2007, p.7( ديد

 رفتار بر فعاالنه كه است مشترك باورهاي و ها  ارزش از نظامي سازماني، فرهنگ 
 فرهنگ ديگر، عبارت به). Doubrin et al., 1989, p.381( گذارد مي ثيرأت سازمان اعضاي
 )نيست مهم چيزي چه و است مهم چيز چه( ستها  ارزش از متشكل سيستمي سازماني

 نيروي تعامل در كه )كنند نمي عمل چگونه و كنند مي عمل چگونه افراد( عقايد و
 در را رفتاري هنجارهاي نتيجه در و بوده كنترل سيستم و سازماني ساختار انساني،
  ). Sharpin, 1985, p.102( نهد مي بنا سازمان

  :نويسد مي سازماني فرهنگ تعريف در نيز نامارا مك
 مفروضات، شامل كه سازمان شخصيت از ستا عبارت سازماني فرهنگ«

است  رفتارشان و سازمان اعضاي هويداي هاي نشانه كه ها شكل و ها ارزش
 ).McNamara, 2002, p.215( »شود مي درك سازمان يك اعضاي ةوسيل به كه

 از مديران و كاركنان رفتاري خصوصيات زيربناي عنوان به سازماني فرهنگ 
 سدي عنوان به توانند مي ها  سازمان فرهنگي يها  ويژگي .است برخوردار زيادي اهميت

 جرم ارتكاب از را افراد كه طوري به د،نگير قرار اخالق خالف رفتارهاي بروز مقابل در
 اتتخلف و فساد وجود تواند مي سازماني فرهنگ همان برعكس، و نمايد مي مصون
 جوامع در مثال، براي؛ )145، ص1383 حداديان،( نمايد  تسريع سازمان در را اداري
 خانوادگي يها  همبستگي و عاليق )رشد روبه كشورهاي از بسياري و ايران مانند( گرم
 ضوابط و معيارها كه دارند انتظار او از كارمند يك خانواده اعضاي و است شديد بسيار

 اين معموالً نيز رجوع ارباب كليه و كارمندان خود براي .بگذارد پا زير ها  آن سبب به را
 بر قومي فشار باشد، تر گسترده خانوادگي روابط هرچه .است شده پذيرفته تلويحاً نكته

 افزوده خويشاوندساالري نوع از اداري فساد شدت بر ،نتيجه در و است بيشتر كارمند
  .)134، ص1384 ،اديب( شد خواهد
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 ارتقاي و اداري فساد با مبارزه منظور به سازماني فرهنگ در تغيير لزوم اساس، براين
 فرهنگي عوامل تنها نه مقاله، اين در آن به توجه با كه گردد مي مطرح اداري سالمت

 كه را )انساني منابع فرهنگ و سازمان فرهنگي ساختار سازمان، در جاري يها  ارزش(
 يها  سازمان كاركنان ديدگاه بلكه نماييم مي مشخص ،ثرندؤم اداري فساد كاهش در

 راهكارهاي انتها در و كرده بررسي را عوامل اين خصوص در غيردولتي و دولتي
  .نماييم مي ارائه اداري نظام سالمت ارتقاي و اداري فساد كاهش منظور به فرهنگي

  تحقيق روش .2

 از روش و ماهيت اساس بر و كاربردي تحقيقات نوع از هدف اساس بر حاضر تحقيق
   .است )يابي زمينه( پيمايشي -توصيفي تحقيقات نوع

 بومي ها مدل اين اما ،اند شده مطرح سازماني فرهنگ براي شماري بي يها  مدل
 تعيين منظور به محقق اساس، براين .است مؤثرغير پژوهش اين براي ها  آن كاربرد و نبوده

 دانشگاهي و اداري كارشناسان از نفر 30 با مربوطه، يها  لفهؤم و فرهنگي يها  شاخص
 ذيل شرح به ها  مؤلفه و ها  شاخص و نمود مصاحبه فسادند، و فرهنگ مسائل با آشنا كه

  .گرديد تعيين

 اداري فساد كاهش بر مؤثر فرهنگي هاي مؤلفه و ها شاخص تركيب جدول .1 جدول

  ها  مؤلفه  ها  شاخص

  جاري هاي ارزش

  سنتي يها  ارزش

  اخالقي يها  ارزش

  سازماني الگوهاي و ها  داستان

  رسوم و آداب

  فرهنگي ساختار
  كارامد نظارت و كنترل

  مشاركتي مديريت
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  ها  مؤلفه  ها  شاخص

  گروهي و تيمي كار

  هماهنگي و انسجام

  شده رسمي فرهنگ

  قدرداني و تشويق

  مداري قانون فرهنگ

  انساني منابع فرهنگ

  گويي پاسخ و پذيري مسئوليت

  صداقت

  تعهد

  اجتماعي انضباط

  كاري وجدان

  گريزي ريسك

  جويي صرفه و قناعت روحيه

  قومي فرهنگ
 براي پژوهشگر نبود، موجود زمينه اين در استانداردي نامه پرسش ازآنجاكه سپس، 
 شامل نامه پرسش اين .نمود ساخته محقق نامه پرسش طراحي به اقدام اطالعات، كسب

   :از عبارتند كه باشد مي قسمت سه و سوال 33
 و نامه پرسش وسيله به ها داده گردآوري از هدف ،جااين در :اوليه هاي يادداشت .1

  .است شده بيان نياز، مورد هاي داده عرضه در دهنده پاسخ همكاري ضرورت
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 فردي وضعيت پيرامون االتؤس قسمت اين در :شناختي جمعيت هاي الؤس .2
 مطرح )كار سابقه درآمد، سازماني، پست تحصيالت، جنس، مانند( دهندگان پاسخ

 .است گرديده
 به الزم .است باز و بسته االتؤس شامل قسمت اين :نامه پرسش هاي الؤس .3
 بسياركم، يها  گزينه شامل( ليكرت اي گزينه 5 مقياس در بسته، االتؤس كه است ذكر
  .اند گرديده تنظيم و تهيه )بسيارزياد زياد، متوسط، كم،

 كه ترتيب بدين .گرديد استفاده محتوا روايي از ،نامه پرسش روايي تعيين منظور به
 نقش ها  مؤلفه و ها  شاخص تعيين در كه نظر صاحب نفر 30 اختيار در اوليه نامه پرسش
 براي .گرديد طراحي نهايي نامه پرسش اصالحات، انجام از پس و گرفت قرار ،داشتند

 شده استفاده كرونباخ فايلآ همبستگي ضريب از نيز تحقيق پايايي آوردن دست به
 نامه پرسش ،است 95/0 آمده، دست هب كرونباخ آلفاي همبستگي ضريب ازآنجاكه .است
 .است پايايي داراي
 غيردولتي و دولتي هاي سازمان كليه از عبارت پژوهش اين در آماري جامعه 

 افراد ةدربار نياز مورد يها  داده گردآوري منظور به .است 1390 سال در تهران شهرستان
   :است شده انجام مرحله دو در تحقيق اين در گيري نمونه جامعه،

 سازمان دو( سازمان چهار غيراحتمالي روش به مرحله اين در :اول مرحله
 12 منطقه شهرداري 6 ناحيه دولتي سازمان دو تك، كيميا آريان و سايپا رايان غيردولتي

 كه )بهشتي شهيد درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه درمان معاونت و
  .شدند انتخاب بود، شده فراهم ها  آن در نامه پرسش تكميل امكان

 نفر 697 كل، در .گرديد استفاده سرشماري روش از ،مرحله اين در :دوم مرحله
  .شدند انتخاب نمونه عنوان به

  تحقيق هاي يافته .3

 كه دادند پاسخ ها  نامه پرسش به نفر 305 تنها شده، انتخاب نمونه 697 بين از :اول يافته
 دانشگاه درمان معاونت درصد 5/31 سايپا، رايان شركت جزء درصد 1/33 ،ها  آن بين از

 6 ناحيه جزء درصد 8/14 و تك آريا كيميا شركت درصد 7/20 پزشكي، علوم
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 و مرد درصد 8/49 پاسخگو، نفر 305 از جنس برحسب .هستند 12 منطقه شهرداري
 فوق درصد 8/12 تاديپلم، درصد 6/22 تحصيالت، برحسب .هستند زن درصد 9/46

 برحسب .هستند باالتر و ارشد كارشناس درصد 2/9 و كارشناس درصد 8/51 ديپلم،
 درصد 6/3 رئيس، درصد 9/3 كارشناس، درصد 22 كارمند، درصد 37 سازماني، پست

 درصد 6/3 متصدي، درصد 3/0 مسئول، درصد 5/9 دفتردار، درصد 3/0 ،حروفچين
 امور در كار به مشغول درصد 2 و آزمايشگر درصد 1 خدمات، درصد 3/2 حسابدار،

 600 بين درصد 2/8 هزار، 600 تا 300 بين درصد 9/27 درآمد، برحسب .هستند بانكي
 ةسابق برحسب نهايت، در و دارند درآمد تومان هزار 900 درصد 9/4 و هزار 900 تا

 16 تا 11 بين درصد 1/14 سال، 10 تا 5 درصد 7/37 سال، 4 تا 1 درصد 5/31 ،كار
   .دارند كار سابقه سال 17 باالي درصد 2/5 و سال

 در جاري يها  ارزش شاخص سه تقويت قالب در اداري فساد كاهش :دوم يافته
 و سازماني الگوهاي و ها  داستان اخالقي، يها  ارزش سنتي، يها  ارزش شامل( سازمان
 مديريت كارآمد، نظارت و كنترل شامل( سازمان فرهنگي ساختار ،)رسوم و آداب

 و قدرداني و تشويق شده، رسمي فرهنگ هماهنگي، و انسجام تيمي، كار مشاركتي،
 پذيري، مسئوليت شامل( انساني منابع فرهنگ نهايت در و )مداري قانون فرهنگ
 و قناعت روحيه گريزي، ريسك كاري، وجدان اجتماعي، انضباط تعهد، صداقت،
 نقش سازمان در جاري يها  ارزش شاخص، سه اين بين از كه است )قومي فرهنگ
 اثرگذاري سطح ديگر، شاخص دو و داشته اداري فساد كاهش در تريمؤثر و تر قوي

  .دارند اداري فساد كاهش بر يكساني
 ينتر قوي سازماني، الگوهاي و ها  داستان مذكور، يها  مؤلفه كليه بين از :سوم يافته

 ارزيابي مؤلفه ينتر ضعيف سنتي، يها  ارزش و اداري فساد كاهش در فرهنگي مؤلفه
 شاخص سه از هريك يها  مؤلفه ينتر ضعيف و ينتر قوي نيز 2 جدول در .اند شده

   :است آمده اداري فساد كاهش در فرهنگي
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  اداري فساد كاهش در سازماني فرهنگ يها  شاخص يها  مؤلفه ينتر ضعيف و ينتر قوي .2 جدول

  ينتر قوي  شاخص
  )درصد باالترين(

  ترين ضعيف
  )درصد ترين پايين(

  جاري يها  ارزش
الگوهايوهاداستان

 سازماني
 و اخالقي يهاارزش

  سنتي
  مشاركتي مديريت مداريقانونفرهنگ  سازمان فرهنگي ساختار

  انساني منابع فرهنگ
واجتماعيانضباط

  گريزي ريسك تعهد

  
 و دولتي يها  سازمان كاركنان ديدگاه مقايسه مقوله تحقيق، اين در :چهارم يافته
 طبق .شد بررسي نيز اداري فساد كاهش در فرهنگي عوامل نقش خصوص در غيردولتي

 سه هر نقش غيردولتي يها  سازمان كاركنان كه گرديد مالحظه آمده، دست به نتايج
 فساد كاهش در )انساني منابع فرهنگ و فرهنگي ساختار جاري، يها  ارزش( شاخص
 ميان عالوه، به .اند كرده ارزيابي تر قوي دولتي يها  سازمان كاركنان با مقايسه در را اداري
 دولتي يها  سازمان كاركنان ديدگاه از اداري فساد كاهش در شاخص هر يها  مؤلفه نقش

  :است آمده آن شرح زير در كه دارد وجود معناداري تفاوت نيز غيردولتي و
 يها  ارزش نقش ،غيردولتي يها  سازمان كاركنان كه است آن از حاكي نتايج .1
 كاهش در رسوم و آداب و سازماني الگوهاي و ها  داستان اخالقي، يها  ارزش سنتي،
  .اند كرده ارزيابي تر قوي دولتي يها  سازمان كاركنان با مقايسه در را اداري فساد

 مديريت كارآمد، نظارت و كنترل نقش ،غيردولتي يها  سازمان كاركنان .2
 و تشويق شده، رسمي فرهنگ هماهنگي، و انسجام گروهي، و تيمي كار مشاركتي،
 كاركنان با مقايسه در را اداري فساد كاهش در مداري قانون فرهنگ و قدرداني
   .اند كرده ارزيابي تر قوي دولتي يها  سازمان
 و كاري وجدان اجتماعي، انضباط تعهد، صداقت، پذيري، مسئوليت .3
 .اند شده ارزيابي دولتي يها  سازمان از تر قوي غيردولتي يها  سازمان در گريزي، ريسك
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 كاركنان ديدگاه از اداري فساد كاهش در قناعت روحيه و قومي فرهنگ نقش اما
   .ندارد معناداري تفاوت غيردولتي و دولتي يها  سازمان

 و زنان ديدگاه از اداري فساد كاهش در فرهنگي يها  مؤلفه كليه نقش :پنجم يافته
 را تعهد نقش مردان، به نسبت زنان كه تعهد مؤلفه جز به ندارد، معناداري تفاوت مردان

  .دانند مي بيشتر اداري فساد كاهش در
 ميزان با اداري فساد كاهش در فرهنگي يها  مؤلفه نقش تحقيق اين :ششم يافته
 در ها  مؤلفه كليه ميان كه اند داده نشان تحقيق نتايج .دكن ميبررسي  نيزرا  تحصيالت

 نقش ميان اما .ندارد وجود معناداري همبستگي تحصيالت ميزان با اداري فساد كاهش
 ميزان با اداري فساد كاهش در قدرداني و تشويق نقش و هماهنگي و انسجام

 نقش دارند، بيشتري تحصيالت كه افرادي .دارد وجود معناداري همبستگي تحصيالت
 و دانند مي كمتر اداري فساد كاهش در را قدرداني و تشويق نقش و هماهنگي و انسجام
   .برعكس

 و اداري فساد كاهش در فرهنگي يها  مؤلفه نقش خصوص در آخر، در :هفتم يافته
 يها  ارزش نقش و كار سابقه ميان دهد مي نشان گرفته صورت بررسي نيز كار سابقه
 پذيري، مسئوليت مداري، قانون فرهنگ قدرداني، و تشويق شده، رسمي فرهنگ سنتي،
 و گريزي ريسك اجتماعي، انضباط قومي، فرهنگ صداقت، قناعت، روحيه تعهد،
 پاسخگوياني يعني ؛دارد وجود معناداري همبستگي اداري فساد كاهش در كاري وجدان

 و تشويق شده، رسمي فرهنگ سنتي، يها  ارزش نقش دارند، بيشتري كار سابقه كه
 فرهنگ صداقت، قناعت، روحيه تعهد، پذيري، مسئوليت مداري، قانون فرهنگ قدرداني،
 كمتر اداري فساد كاهش در را كاري وجدان و گريزي ريسك اجتماعي، انضباط قومي،

   .دانند مي

  بندي جمع

 جوامع ويژه به جوامع تمامي كه است معضالتي جمله از اداري فساد موضوع
 يارتقا جهت در كه كشورهايي تجارب بررسي .هستند مواجه آن با توسعه درحال
 و جانبه همه هاي برنامه كه دهد مي نشان ،اند برداشته اساسي هاي گام اداري سالمت
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 بوده اداري فساد كاهش آميز موفقيت الزامات جمله از ملي اهتمام و قانوني يها  ضمانت
 سياسي و حقوقي اقتصادي، متفاوت شرايط به توجه با كه داشت اذعان بايد البته .است

 محيط خاص شرايط به عنايت با و بررسي اصالحي راهبردهاي بايد مختلف، كشورهاي
  .شود اتخاذ الزم تدابير دهد، مي رخ اداري فساد آن در كه اجتماعي

 رويكردهاي ساختاري، يهارويكرد به كلي بندي تقسيم يك در ها برنامه ترين مهم 
 و مجازاتي رويكردهاي ةارائ ،ميان دراين .گردد ميبر فرهنگي رويكردهاي و انضباطي
 كارگيري هبجهت  حركت لزوم امر اين و ندا شده مواجه فراواني هاي شكست با تنبيهي،

 اين انواع از يكي سازماني فرهنگ تقويت .كند مي توجيه را پيشگيرانه رويكردهاي
  .كند ايفا مهمي نقش اداري فساد بروز از پيشگيري در تواند مي كه رويكردهاست

 ثيرأت غيردولتي يها  سازمان كاركنان تحقيق، اين از آمده دست هب هاي يافته اساس بر
 ها سازمان اين در را اداري فساد كاهش و سازماني سالمت ارتقاي در سازماني فرهنگ
 به توجه با اساس، براين .اند كرده برآورد تر قوي دولتي يها  سازمان كاركنان به نسبت
 پيشگيري، منظور به سازماني فرهنگ يارتقا جهت در ذيل هاي برنامه اجراي ،ها  يافته
  :گردد واقع مؤثر تواند مي سازماني سالمت بهبود و اداري فساد با مقابله و كنترل

 و صالح افراد تشويق و ديني تعاليم كردن پررنگ و معنوي يها  ارزش بر كيدأت .1
  ؛ها  سازمان در درستكار

 سالمت به كه سازماني يها  ارزش ترويج ويژه به اخالقي، يها  ارزش احياي .2
  ؛سازمان سطوح كليه آموزشي يها  برنامه در ها  آن گنجاندن و پردازند مي كار

 اداري سالمت توسعه و فساد تقبيح در سازمان در رايج يها  داستان از استفاده .3
  ؛مسئوالن و مديران ،كاركنان يها  نگرش و باورها در تحول منظور به

 عمل خودكارطور  به كه نحوي به كارامد نظارت و كنترل يها  سازوكار ايجاد  .4
   ؛سازند برمال سرعت به را سوءاستفاده و سوءرفتار و كنند

 قرار با افراد كه نحوي به ها  سازمان در گروهي كار تقويت و مشاركتي مديريت .5
 قرار گروهي كار تعهدات معرض در ،گروهي كار انجام و كاركنان ساير كنار در گرفتن
   ؛بمانند دور سازماني سوءرفتار و منفي فردگرايي از و گرفته

   ؛ها  انتصاب و ها  انتخاب در ساالري شايسته نظام برقراري .6
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 رجوع ارباب به احترام و حقوق احقاق و گيرندگان خدمت رضايتمندي افزايش .7
 ؛)مداري مشتري(

  ؛قانون به احترام فرهنگ تقويت و برقراري .8
   ؛مربوطه اقدامات و تصميمات قبال در پاسخگويي افزايش و بهبود .9

   ؛بنيادي يها  ارزش مفاهيم توسط كاري وجدان از مشخص تعريف ارائه .10
   ؛نمادسازي و باال كاري وجدان با افراد دادن قرار الگو .11
  .قناعت و جويي صرفه و مشاركت و تعاون ةروحي ترويج .12
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