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  فساد اداري بروز پيشگيري از نقش فرهنگ سازماني در

  2جر آصفها  ،1علي ربيعي

كم و بيش  طور بهتمامي جوامع  اًاز جمله معضالتي است كه تقريب موضوع فساد اداري :چكيده
روي رويكردهـايي   زمينه مبارزه با فساد اداري، بيشتر تأكيد بـر امروزه در  .باشند مي با آن مواجه

ايـن پـژوهش بـه بررسـي نقـش      . كنـد  تمركز مـي اي  هاست كه بر پيشگيري از بروز چنين پديد
 .فرهنگ سازماني، به عنوان يكي از عوامل پيشـگيرانه در كـاهش فسـاد اداري پرداختـه اسـت     

 .توصيفي پيمايشي اسـت  اي و از نظر ماهيت كاربردي و نيز توسعه از جنبه هدفحاضر پژوهش 
نفري از متخصصـين اداري   373آوري اطالعات از يك نمونه  كه حاصل جمعي تحقيق ها يافته

 .فرهنـگ و پـايين آمـدن فسـاد اداري اسـت      هـاي  شـاخص حاكي از رابطه معناداري بين است، 
 در كنـار رويكردهـاي   و سـاختاري  رويكرد فرهنگـي پيشنهاد اصلي اين تحقيق اولويت دادن به 

 بـه ترتيـب اولويـت   مؤثر بـر فسـاد اداري   فرهنگي  يها جمله مؤلفه از .بوده است انضباطي رايج
ي فـردي،  هـا  ي سازماني، جامعه پذيري و هويت بخشي، كنترل رفتار، ارزشها ارزش :عبارتند از

ي فرهنگـي  هـا  مدلي مناسب درزمينه مؤلفـه  در نهايت .ي انگيزشيها شيوهو  ني بنياديها ارزش
  .مؤثر بركاهش فساد اداري ارائه گرديده است
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   مقدمه

تر از گذشته كرده است و  ها را به مراتب پيچيده سازمان، مسائل امروز و رشد روزافزون تكنولوژي
يكـي از تبعـات ايـن    . هاي عصر حاضر دشوارتر از قبل شـده اسـت   در نتيجه اداره كردن سازمان

رو مبارزه بـا آن   فساد امري پيچيده، پنهان و متنوع است و از اين. باشد مي پيچيدگي پديده فساد
  . است ولياصمستمر، طوالني و  نيز مستلزم تالشي

هـا و هنجارهـاي    ، سـنت هـا  ارزشداراي باورها، اعتقادات،  در يك نظام اجتماعي هايي انسان
وجود يك فرهنگ سازماني غني و پايـدار  . شود مي ناميدهمشتركي هستند كه در مجموع فرهنگ 

باال  شود كه تعهد كاركنان به سازمان به جاي اينكه توسط بوروكراسي سخت و سنگين باعث مي
  .دنمايي مورد قبول رشد ها ارزشاز طريق هنجارها و ، ودر

دهد كه مطالعات ايراني در زمينه فرهنگ و فساد عمـدتاً مسـيري نـاقص را     مي شواهد نشان
ي فرهنگي رايج، اقدام به رابطه و اثرسنجي فرهنگ و فساد نموده اند ها طي كرده و صرفاً از مدل

يد از متن فرهنگ جاري ايرانـي و سـازمان ذيـربط    ي فرهنگي باها اين در حالي است كه شاخص
  . استخراج شود

طراحي و به اجرا درآمده  ،هاي زيادي براي مبارزه با فساد اگرچه در ايران برنامهبا اين اوصاف 
بيـان   چنـين اين آن را  اصلي دليلتوان  اما در اين رابطه موفقيت اندكي حاصل شده است كه مي

ها غالباً بر روي تنبيه و مجازات متخلفين متمركـز   ه از سوي دولتهاي صورت گرفت برنامهكه كرد
در اين پـژوهش، سـعي شـده    . بوده است بجاي آنكه بر پيشگيري از بروز فساد تأكيد داشته باشد

مـورد   است كه تأثير فرهنگ سازماني به عنوان يكي از عوامـل پيشـگيرانه در بـروز فسـاد اداري    
  .بحث قرار گيرد

  هشمباني نظري پژو
  فرهنگ سازماني 

 ].11[فرهنگ سازماني وجود سيستمي از معاني و مفاهيم مشترك در ميان اعضاء سـازمان اسـت  
 ي سازماني، فرهنگ را به عنـوان يـك اسـتعاره بـراي سـازمان     ها هچ در چارچوب استعاره تئوري

مصنوعات  ،ها ، روايات و افسانهها سنت داند و معتقد است كه استعاره فرهنگ بر آداب و رسوم، مي
  ].21[بشري و نمادهاي سازماني تأكيد دارد

كه در زير به پنج دسته از اين تعاريف اشـاره   تعاريف متعددي وجود دارد "فرهنگ"در زمينه 
  :شده است
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و وودوارد در  تأكيد اين تعاريف بر ميراث اجتماعي است و توسط ساترلند كه تعاريف تاريخي -1
شامل هر آن چيزي است كه بتواند از نسلي بـه نسـل    فرهنگ،":ارائه شده است 1940سال 

  ."ديگر رسانده شود
فرهنـگ متشـكل از تصـورات،    ": شناختي كه توسط پانگ بيان گرديـده اسـت   تعاريف روان -2

كه در جهت نيازهـاي آدمـي    باشد مي هاي مشترك و كمابيش يكسان شده ها، عادت نگرش
  ."پرورانده شده است

و توسـط ويلـي بيـان شـده      داردفرهنگ  ساختارتأكيد بر الگوسازي يا كه تعاريف ساختاري  -3
  ."و پاسخگوكه با يكديگر همبسته هستند سيستمي است از الگوهاي عادتي فرهنگ" :است

ارائـه   1929در سال » ويسلر«تأكيد آن بر قاعده و روش است و توسط كه تعاريف هنجاري  -4
  ."كنند اجتماع يا قبيله از آن پيروي ميكه يك است آن شيوه زندگاني فرهنگ ": شده است

و توسـط تيلـور در سـال    تاكيد دارد ي فرهنگ  دهنده بر عناصر تشكيل كهتعاريف تشريحي  -5
شامل دانش، دين، هنر،  اي است با تمدن كليت درهم بافته فرهنگ": بيان شده است 1971

جامعـه بـه دسـت    كه آدمي به عنـوان عضـوي از   است قانون، اخالقيات و هر گونه توانايي 
  .]9[ "آورد مي

گـرد   يهر گاه در گروهـي تجربـه مشـترك   . خاصيتي از گروه است شاين معتقد است كه فرهنگ 
توان به آساني شناخت، امـا اگـر    برخي ابعاد فرهنگي را مي. ]5[ زند آيد، فرهنگي در آن جوانه مي

آن است كه بـه عمـق ايـن    شناخت ديگر ابعاد فرهنگي نيازمند  فرهنگ را به دريايي تشبيه كنيم
باورهـاي راهنمـا كـه    ، اول فرهنگ سـازماني داراي دو بعـد اسـت   طوركلي  به .]3[ دريا فرو رويم

مربوط به باورهاي مديران عالي سازمان است و جهت حركت سازمان و باورهاي روزمره كاركنان 
كاركنـان اسـت و ريشـه در      باورهاي عمومي و روزمره كه مربوط به همه دوم و كند را تعيين مي

   .]17][1[ فرهنگ عمومي جامعه دارد
در . كند اي را از ساير جوامع متمايز مي فرهنگ روح اجتماع است و هر جامعهاز نظر زيگفريد  

آلمـاني،   انضباط از جوامع،فرهنگي هر يك وجه ترين  شاخص وي با مطالعه» ها روح ملت«كتاب 
بـه  را  هوشمندي و ابتكار فرانسوي، سرسختي انگليسي، بالنـدگي آمريكـايي و سـازگاري ايرانـي    

در پـي اصـالح و   » سـازگاري «البته  .]2[ معرفي كرده استها  هاي مميزه اين ملت عنوان ويژگي
بـه ايـن ترتيـب،     و بلكه در برابر محيط، تسليم و اسير اسـت  بهبود جامعه و محيط زيست نيست

  .]7[دارد و مخربي اي آثار منفي ريشه طور بهسازگاري 
هـا   تواند رفتار آن فرهنگ سازماني با معرفي الگوهاي رفتاري مطلوب به كاركنان، ميدر واقع 
اهميت فرهنگ سازماني در شكل دادن بـه رفتـار كاركنـان و اتصـال تعهـد      . ]17[ را كنترل كند
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سـازمان غيررسـمي در افـراد نـوعي تعهـد و       كتواند هماننـد يـ   مي دورني آن به حدي است كه

، بـه  ي مختلـف فرهنـگ سـازماني   هـا  جنبـه  پس از بررسيحال . احساس مسئوليت به وجود آيد
  .پردازيم مي بررسي پديده فساد اداري

  فساد اداري 
فسـاد   .]30[ وردن تقاضاهاي نامشـروع از نظـام اداري اسـت   آفساد اداري، ابزاري نامشروع در بر

شود، همان است كه هـر روز در   آن فساد مالي سطح پايين يا سطح خياباني گفته مي اداري كه به
مواردي از  ها، مدارس، پليس و گمرك و هايي مانند بيمارستان برخورد با مديران عمومي در بخش

شود كه مـرز تعريـف شـده و     مي محققان معتقدند فساد زماني نمايان. ]19[ دهد رخ مياين قبيل 
 ي بخش خصوصـي وجـود نداشـته باشـد    ها ي اقتصادي كشور و تجارتها استمشخصي بين سي

]29.[  
 تـوان رشـوه و   هـاي دولتـي را مـي    وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد دسـتگاه 

پيامدهاي فساد اداري نيـز در قالـب   . هاي شغلي براي نفع شخصي دانست استفاده از موقعيتسوء
خواهي، ايجاد نارضـايتي بـراي    عدالتي، باج بازي، بي رداري، پارتياختالس، كالهبانند معضالتي م

هاي سازمان، فروش اطالعات محرمانه ومـواردي از ايـن قبيـل     نفعان، سرقت اموال و دارايي ذي
نظران علوم اقتصاد و مديريت به مسائل فساد توجه بسياري داشـته و   صاحب. ]6[ گردد مي پديدار

چنانچـه بخـواهيم   . ]22[ دهنـد  شناسي اجتماعي قرار مي اعماق آسيببندي در  آن را از نظر درجه
  ].21[ فساد را در قالب يك معادله ارائه دهيم، اين معادله بدين صورت خواهد بود

فساد= انحصار + قدرت پنهانكاري  ـ پاسخگويي و شفافيت  

عموما سوء  نيز فساد را) كالنسيس فريمن و جاكويست،، تاتري( بسياري از محققان اين حوزه
نـويس   در پـيش . ]25[ استفاده از اختيارات عمومي براي كسب سود شخصـي تعريـف كـرده انـد    

  :موارد مهم در تعريف فساد اين گونه آمده است ،در وين 2003كنوانسيون مبارزه با فساد در سال 
  باشد؛ ارتكاب اعمالي كه نشانگر اجراي ناسالم وظيفه يا سوء استفاده از منصب -1
  خاص؛ف براي رسيدن به يك امتياز داشتن هد -2
  ؛پيشنهاد و يا مطالبه امتياز به صورت مستقيم يا غيرمستقيم -3
  ].12[ داشتن نفع براي كارگزار يا ديگري -4

، حكايت از اين دارد كه بـا  جامعهگوناگون صورت گرفته بر روي ميزان درآمد افراد  تحقيقات
گيري چنين  با شكل. ]13[ برخوردار شده است نه تنها سطح درآمد از حركتي نزولي ،گذشت زمان
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كنند تـا از طريـق    هاي اجتماعي ناعادالنه تالش در عرصه رقابتافراد شرايطي، طبيعي است كه 
  .]17][12[ دست يابند خودغيرقانوني به اهداف  مسيرهاي

انگيزه سـرمايه گـذاري را چـه     زيرا فساد رشد اقتصادي در هر كشور را كند ميكنددرهر حال 
چنانچه البته . ]27[ دهد مي براي سرمايه گذاران داخلي و چه براي سرمايه گذاران خارجي كاهش

تـوان فسـاد اداري را    يك اراده و توان سياسي براي اجراي مقررات الزم وجود داشـته باشـد مـي   
  ].14[ كنترل و محدود كرد

، امون مبارزه با فسـاد پير براي افزايش آگاهي مردم نسبت به عملكرد مسئوالندر اين راستا  
 .هايي كه نمايانگر وضعيت كشـورها در ايـن رابطـه باشـد، امـري ضـروري اسـت        تعيين شاخص

 شاخص، )BR( نسبت رشوه  شاخص، )CPI( درك يا تصور از فساد يي از قبيل شاخصها شاخص
شـاخص گـزارش رقابـت    ، )ICRG(الملـل  شاخص راهنماي ريسك بـين ، )BI( الملل تجارت بين

بـراي معـين نمـودن     هـا  از جمله اين شـاخص  )TI( الملل شاخص شفافيت بينو ) GCR( جهاني
  ].10[هستند ها وضعيت كشور

   پيشگيري از فساد
دهد كه گرايش بعضي افراد به فساد اداري مـنعكس كننـده    مي ي صورت گرفته نشانها پژوهش
در واقـع بـه   . ]29[انـد است كه در آن رشد و نمو يافتـه  اي  هو هنجارهاي اجتماعي جامع ها ارزش

و  هـا  و مؤسسـات دولتـي هسـتند كـه بايـد برنامـه       هـا  عنوان تجزيه و تحليل نهايي، اين دولـت 
بايد اذعـان داشـت كـه امـروزه     . ]24[خود را انتخاب بكنندجامعه  مختصي ضد فساد ها سياست

هش اثرات توانند منجر به كا مي مطالعات تئوريكي كمي در زمينه اينكه چگونه راهكارهاي رسمي
  .]28[سطوح مختلف فساد شوند موجود است

متداول در پيشگيري از فساد اداري بـه چهـار گـروه     تحقيقاتيمحققان در زمينه رويكردهاي 
چگونگي مبارزه با آن  و علمي كه به شناخت چيستي پديده فساد هايرويكرداول . دكنن اشاره مي

ها در جهت پيشگيري از بـروز   گيري از تجربه تجربي كه با بهره هايرويكرددوم . شود پرداخته مي
ارزشي كه با مراجعه به منابع اسالمي مباني پيشگيري و مبارزه  هايرويكردسوم . فساد گام بردارد

كه استفاده از تجربيات ساير كشورها  رويكرد تطبيقيو در نهايت  گردد با فساد اداري استخراج مي
  .]15[دهد را مورد توجه قرار مي

منظور از سيستم پيشگيرانه اين است كه نظام تمركز يافته در با توجه به رويكردهاي مذكور 
يكي از . به سيستم بازدارنده عوامل فساد تجهيز گردد كشف موارد فساد و تنبيه متخلفين

  . ]30][18[ ترين اجزاء اين سامانه پيشگيرانه، عامل فرهنگ سازماني است مهم
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   ژوهشمدل مفهومي پ

 با عنايت به اهداف در نظر گرفته شده براي پژوهش و بر اساس دسـته بنـدي عوامـل فرهنگـي،    
تواننـد از بـروز فسـاد اداري     مـي  كـه  1 نمـودار هفت عامل مهم فرهنگي در مدل ارائـه شـده در   

جهت گيري هر كدام از ايـن عوامـل در پيشـگيري از     نحوه .مشخص شده است پيشگيري كنند
  .ن شده استبياي فرهنگ ها با توجه به كاركردري بروز فساد ادا

  

  
  ي فرهنگيها مؤلفهمدل مفهومي پژوهش و  .1نمودار 
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  پژوهشروش 
و از نظر ماهيـت توصـيفي پيمايشـي    اي  ههدف كاربردي و نيز توسع حاضر از جنبه تحقيقروش 
سـپس طـي   ي فرهنگ سازماني از ادبيات نظـري اسـتخراج و   ها مدلابتدا در اين پژوهش  .است

مـرتبط بـا فسـاد     يهـا  نفر از متخصصـان اداري بـه روش دلفـي، شـاخص     30با  مصاحبه عميق
از بين متخصصين اداري شهر تهران انتخاب شده اسـت  نيز جامعه آماري  .ه استاستخراج گرديد

نفر به  373، تعداد اي هو به دليل نامحدود بودن حجم جامعه، به شكل نمونه برداري تصادفي طبق
  . اند شدهحجم نمونه برگزيده  عنوان

بـه كمـك    .از طرح پرسشنامه استفاده شده اسـت  ها داده آوري جمعدر اين پژوهش به منظور 
ورد آبه منظور بر .اند شدهي هنجاري و رفتاري از عوامل فرهنگي استخراج ها اهم نمونهپرسشنامه 

استفاده شده  spssاز روش آلفاي كرانباخ به وسيله نرم افزار نيز پايايي يا قابليت اعتماد پرسشنامه 
همچنين به منظور سنجش روايي و يـا   .باشد مي 765/0آلفاي كرانباخ براي اين پرسشنامه  .است

  .اعتبار پرسشنامه اقداماتي از قبيل دريافت نظرات اصالحي خبرگان صورت گرفته است

  ي پژوهشها يافته
مـرد و   %47به پرسشنامه پاسخ دادند  نفر از افرادي كه 373از بين يفي، بر مبناي نتايج آمار توص

   .متأهل هستند ها آن% 70مجرد و  ها آن% 30كه  زن بودند 53%
كولز بدسـت   ـدي و آزمون نيومن   .اس .كه به كمك آزمون الي استنباطي پژوهش ها يافته

و كنترل رفتار و شكل دادن به الگوهـاي  % 27ي سازماني با ها ارزشكه دهد مي نشانآمده است 
ي هـا  شـيوه و همچنـين   بيشترين تأثير را روي كاهش فساد اداري دارنـد % 21رفتاري مناسب با 

  .اند تشخيص داده شدهكاهش فساد اداري  بر اثرترين عامل كمبه عنوان  %4انگيزشي با 
، دي. اس.المك آزمـون  به ك به منظور مقايسه دو به دو عوامل فرهنگي مؤثر بر فساد اداري

بـا توجـه بـه مقـادير بدسـت آمـده تنهـا سـطح         . شـود  مي ارائه 1 جدول %95در سطح اطمينان 
توان يكسـان در نظـر گرفـت و ميـزان      مي هاي فردي و كنترل رفتار را تاثيرگذاري عوامل ارزش

  .هستندتاثيرگذاري باقي عوامل از يكديگر متفاوت 
و عوامل تأثيرگذار را بـر مبنـاي سـطح اثـر      است كولزـ آزمون نيومن   نيز 2ي  شماره جدول

ي سـازماني، جامعـه پـذيري و هويـت     هـا  ارزشگذاريشان گروه بندي كرده و به ترتيب عوامـل  
ي انگيزشـي  هـا  هاي بنيادين و در آخر عامل شيوه ي فردي، ارزشها ارزشبخشي، كنترل رفتار و 

  .اند شدهبر فساد اداري تاثيرگذار تشخيص داده 
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 مقايسه دو به دويي عوامل فرهنگي مؤثر در كاهش فساد اداري .1 دولج

(I) تيمار (J) اختالف  تيمار
 ميانگين

سطح 
 اطمينان

 %95بازه اطمينان 

 كران باال كران پايين

فردي هاي ارزش

 483/0 -651/0 0-567/0هاي سازمانيارزش

 324/0 -156/0 24/00هاي انگيزشيشيوه

 179/0 011/0 095/0026/0بنيادينهايارزش

 067/0 -1/0 698/0-016/0كنترل رفتار

 -183/0 -351/0 0-267/0جامعه پذيري و هويت بخشي

هاي  ارزش
 سازماني

 891/0 723/0 807/00هاي انگيزشيشيوه

 747/0 578/0 662/00هاي بنيادينارزش

 635/0 466/0 55/00كنترل رفتار

 384/0 216/0 3/00پذيري وهويت بخشيجامعه

 هاي شيوه
 انگيزشي

 06/0 -228/0 0./001-144/0هاي بنيادينارزش

 -172/0 -34/0 0-256/0كنترل رفتار

 -423/0 -591/0 0-507/0بخشي جامعه پذيري و هويت

هاي  ارزش
 بنيادين

 -027/0 -196/0 009/0-11/0كنترل رفتار

 -27/0 -446/0 0-362/0هويت بخشيوجامعه پذيري

 -166/0 -334/0 0-25/0جامعه پذيري و هويت بخشيكنترل رفتار

  

 كولز –بر اساس آزمون نيومن  گروه بندي عوامل .2 جدول

 تعداد تيمار
alpha = 0.05 گروه بندي بر اساس 

1 2 3 4 5 

من
نيو

ن 
زمو

آ
 -

ولز
ك

 

     201/2 373 ي انگيزشيها شيوه

    346/2  373 ي بنيادينها ارزش

   441/2   373 ي فرديها ارزش

   458/2   373 كنترل رفتار

  709/2    373جامعه پذيري و هويت بخشي

009/3     373 ي سازمانيها ارزش
 00/1 00/1 698/0 00/1 00/1  سطح اطمينان
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  :شود مي ذكري تحقيق در قالب موارد زير ها با توجه به جداول باال يافته
اين پژوهش كاهش فساد اداري را در قالب تقويـت و ارتقـاء عوامـل فرهنگـي از      :اوليافته 
ي انگيزشـي،  هـا  ي بنيـادين، شـيوه  هـا  ي سازماني، الگوهاي رفتاري مناسب، ارزشها قبيل ارزش

دهـد كـه از بـين ايـن عوامـل، تقويـت        مي نشان ها يافته. داند مي هويت بخشي و جامعه پذيري
ي فردي و كنترل رفتار، سطح تأثيرگذاري نسبتا يكسـاني بـر پيشـگيري از فسـاد اداري     ها ارزش

 .دارند و بقيه عوامل از لحاظ ميزان تأثيرگذاري از يكديگر متفاوت هستند
ي عميـق بـا   هـا  پيشين و مصـاحبه  تحقيقاتمطالعات صورت گرفته از  بر اساس :دوميافته 

فساد اسـتخراج و بعـد از تهيـه     ي اصلي فرهنگ وها شاخصتعدادي از متخصصين علوم اداري، 
ارائه شده در ايـن  نهايي مدل  .مورد اندازه گيري قرار گرفت ها پرسشنامه محقق ساخته، رابطه آن

 .دهـد  مي را نشان 1 جدولي هريك از عوامل فرهنگي ذكر شده در ها ، مؤلفه)2 جدول( پژوهش
ي استنباطي ها يافته .به لحاظ محتوايي ارائه نشده است ها تاكنون مدلي در زمينه تعيين اين مؤلفه

  .ودش مي از پژوهش، در مدل ذيل، نشان داده

  
  ي فرهنگيها مدل نهايي و مؤلفه.2نمودار 
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ي هـا  شاخص عمـده فرهنـگ و گويـه    5مطالعات و پيمايش صورت گرفته پيرامون  :ومسيافته 

  .خص، به شرح ذيل بدست آمدهر شا ، باالترين و پايين ترين گويهها سنجش شاخص

  باالترين و پايين ترين درصدها .3 جدول

  پايين ترين درصد  باالترين درصد  ها شاخص
  ي آموزشيها برنامه  ي سازماني مشتركها ارزش ثبات سيستم اجتماعي
جامعه پذيري و هويت

  بخشي
  نظام آموزش ضمن خدمت  ها شفاف سازي توسط رسانه

 كنترل رفتار
  )رفتاريارائه الگوي (

  متناسب كردن تعداد قوانين  باالبردن كيفيت اجرايي قوانين

  وجدان كاري  كار گروهي ي فرديهاارزش
  قانون مداري  اخالقيات و اصول رفتاري مناسب ي بنيادينها ارزش
  امنيت شغلي باال  ي معنويها مزاياي جانبي باال و دريافت ي انگيزشيها شيوه

   
پژوهش، مقوله آموزش و نقش آن در ارتقاء فرهنگ و كاهش فسـاد اداري  در اين  :يافته چهارم

از پاسـخگويان اذعـان داشـته انـد كـه در       %40حدود در اين خصوص،  .مورد مطالعه قرار گرفت
اين در حـالي اسـت كـه     .ي آموزشي در زمينه فساد و عواقب آن وجود نداردها سازمانشان، برنامه

تواند  مي و آگاهي رساندن در اين زمينه بسيار باالست و ها آنها معتقدند كه تأثير اين آموزش 38%
 .به عنوان عامل پيشگيرانه خوبي تلقي گردد

از پاسـخگويان معتقدنـد كـه اگـر در      %41 دهـد  مـي  ي اين پژوهش نشـان ها يافته :يافته پنجم
ي الزم به ارباب رجوع در زمينـه  ها آموزشي اداري بحث شود و ها در مورد سوء استفاده ها رسانه

سلسله مراتب اداري و همچنين گزارش موارد تخلفات داده شود شرايط مساعدي در پيشگيري از 
 .گردد مي اين پديده فراهم

از پاسـخگويان كارهـا و مشـكالت    % 36ي مـا نشـان دادنـد كـه كمتـر از      ها يافته :يافته ششم
ي آمـاري نشـان   هـا  ي عميق در كنار يافتـه ها مصاحبه. دكنن مي سازماني را به شكل گروهي حل

و اهميت دادن به شكل گيـري فضـاهاي    ها افزايش و باال بردن كار گروهي در سازمان كه دادند
  .غير رسمي، تأثير زيادي در پيشگيري از ارتكاب فساد خواهد داشت
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وازين شـرعي بـه   داده انـد كـه مـ    ي صورت گرفته در اين پژوهش نشانها پيمايش :يافته هفتم
از  %32عنوان يك مؤلفه، كاركرد خود را در پيشگيري از فساد از دست داده است و تنها كمتـر از  

مطالعـات مـا    .پاسخگويان معتقدند كه پايبندي به موازين شرعي، خود به پيشگيري كمك ميكند
و برپايي اصول  ها ي اخالقي براي سازمانها نشان داد كه در كنار موازين شرعي، تدوين چارچوب

  .تواند عاملي اثرگذارتر در اين زمينه باشد مي اخالقي مناسب و شايسته ساالري
رابطه بين معيشت و اقدام بـه فسـاد،   وجود ي عميق در ها نتايج حاصل از مصاحبه :يافته هشتم

ـ ها داده. تأكيد نموده اند –كاركنان رده پايين  –حداقل در فساد سطح دوم  ن ي تحليل شده در اي
تـأثير   ي معنوي و ارج نهادن به زحمات كاركنان، نسـبت بـه  ها پژوهش نشان دادند تأثير دريافت

بين امنيت شغلي بـاال  اي  ههمچنين رابط. مزاياي مادي، در كاهش فساد بيشتر شمرده شده است
  .و عدم گرايش به فساد مشاهده نشده است

ب كردن تعداد قوانين و مقررات، نسـبت بـه   باالبردن و متناس نشان دادند كه ها يافته :يافته نهم
  .را روي كاهش فساد اداري دارد ساير عوامل، تأثير كمتري

  پيشنهادها
 ي اساسي بر داشته انـد نشـان  ها گام يي كه در جهت ارتقاء سالمت اداريها بررسي تجارب كشور

كـاهش فسـاد   دري همه جانبه و اهتمام ملي از جمله الزامات موفقيـت آميـز   ها دهد كه برنامه مي
ي ذيل در جهت ها ي بدست آمده از اين پژوهش، اجراي برنامهها اساس يافتهبر .اداري بوده است

  :تواند مؤثر واقع گردد مي ارتقاء فرهنگ براي پيشگيري، كنترل و مقابله با فساد اداري
بـه نحـوي كـه افـراد بـا       و جلـوگيري از فردگرايـي   هـا  تقويت كار گروهي در سازمان -1

تن در كنار ساير افراد، در معرض تعهدات كار گروهي قرارگرفته و از فردگرايـي  قرارگرف
  . منفي و تصميمات فردي در اعمال رفتار ناسالم كاسته شود

و تأكيـد بـر روابـط     ي غيـر رسـمي  ها چنانچه مديران به جاي ايجاد تعارض با سازمان -2
ينـد، نتيجـه   ي غيـر رسـمي نما  هـا  سعي در اشاعه فرهنگ مناسب در چارچوبرسمي، 

  .بهتري بدست خواهد آمد
از آموزش حين خدمت در كاهش فسـاد اداري و پيشـگيري   و  آموزش قبل از ورود .-3 -3

ي ما عدم آگاهي از قـانون و  ها مطالعه ما نشان داد كه در سازمان .دنباش مي آن مناسب
  .ي ناشي از اعمال فساد آميز وجود داردها همچنين عدم آشنايي با هزينه
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هم داراي كاركردهاي آموزشي و هم داراي كاركردهـاي  ، ها رسانهبايد توجه داشت كه  -4

توانند به عنوان يك عامل بسيار فعال و اثرگـذار در   مي ينابنابر .باشند مي اطالع رساني
  .عمل نمايند مهم كردن موارداي  هزمينه آگاه سازي و همچنين رسان

گردند ناشي از  مي يي كه منجر به فسادها يتيمطالعات ما نشان داد كه بسياري از نارضا -5
و  هـا  افـراد داده  بـر اسـاس تئـوري برابـري     .مقايسه افراد در سازمان با ديگران اسـت 

كنند لـذا برپـايي اصـول اخالقـي مناسـب و نظـام        مي ي خود را با هم مقايسهها ستاده
 .شود مي شايسته ساالري به جاي خويشاوند ساالري توصيه

  منابع
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