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تاریخ دریافت 1400/1/13 :تاریخ پذیرش1400/6/11 :

چكيده
اين تحقيق در راستاي بررسي تاثير باورهاي فرهنگي بر سالمت اداري پرسنل وزارت نيرو انجام شده است.
روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از نظر هدف کاربردي ،از نظر نوع دادهها کمي و از نظر
نحوه گردآوري دادهها ،توصيفي و از نوع همبستگي است .جامعه آماري اين تحقيق عبارت از کليه پرسنل
وزارت نيرو در شهر تهران ميباشند که تعداد آنها حدودا  550نفر ميباشد .روش نمونه گيري در اين
پژوهش روش نمونه گيري ساده ميباشد .از جامعه آماري مذکور با توجه به ضوابط نمونه گيري (براساس
شيوة نمونه گيري مندرج در جدول مورگان (تعداد  131نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده و سپس با
استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در هفت بعد و  32گويه تنظيم براساس مقياس پنج گزينهاي ليکرت ،و
گويههاي مستخرجه در نمونه آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است .در بخش آمار توصيفي نيز،
توصيف دادهها در دو بخش متغيرهاي زمينهاي و متغيرهاي اصلي ارائه گرديده و در بخش آمار استنباطي،
جهت بررسي فرضيهها از آزمون رگرسيون خطي استفاده شده است .با توجه به دادههاي تحقيق ميتوان
گفت ،باورهاي فرهنگي بر سالمت اداري پرسنل وزارت نيرو در کالن شهر تهران اثر مثبت و معنيداري
دارد.
واژگان کليدي :فرهنگ ،باورهاي فرهنگي ،سالمت اداري ،تهران

1دانش آموخته کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 2استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد نراق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نراق ،ایران ( .نویسنده مسئول)
somayeghajari@gmail.com
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مقدمه

به آنان به حدي است که استانلي ديويس در کتاب

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

جامعهشناسان همواره به فرهنگ به عنوان يک

مديريت فرهنگ سازماني به مجموعه آن نام سازمان

واقعيت اجتماعي و پديدهاي که در جريان زندگي

غيررسمي را ميدهد که ميتواند باعث شود در افراد

اجتماعي سامان مييابد و درون نظامهاي اجتماعي

نوعي تعهد و احساس مسئوليت نسبت به چيزي به

جاري است ،توجه نشان داده اند .بخش عمدهاي از

وجود آيد که آن چيز بيش از منافع شخصي فرد است.

آراي صاحب نظران به نام جامعه شناسي؛ از جمله

بنابراين ،فرهنگ سازمان ،نقش اصلي در افزايش

پارسونز ،مرتون ،دورکيم و رويکردهاي انتقادي معاصر

قابليت واکنش افراد در برابر مسايل مربوط به اطباق

در حوزه صنعت فرهنگ و ديدگاههاي تلفيقي در حوزه

بيروني و يکپارچگي دروني دارد .در شرايط متحول و

فرهنگ تاکيدي بر اهميت فرهنگ در مطالعات جامعه

متغير کنوني ،سازمانها براي دستيابي به کارايي و

شناسي است .جامعه شناساني نظير پارسونز و وبر

اثربخشي بيشتر و در نهايت دستيابي به اهداف تعيين

مطالعات ارزشمندي در حوزه سازمانها انجام دادند.

شده شان ناگزيرند که توجه کافي به منابع انساني

اغلب محققان اجتماعي عصر امروز را عصر سازمانها

داشته باشند و بيش از هر چيز نگرش افراد است که بر

و زندگي سازماني ناميدند .بنابراين ،شناخت سازمان و

کارايي آنها اثر دارد .اينکه افراد بتوانند با فرهنگ

پديدههاي سازماني؛ از جمله فرهنگ سازمان که به

سازمان همراه شوند ،به نگرش و ادراکات آنها بستگي

عنوان وسيله ي مولد و شاکلهي زندگي سازماني تلقي

دارد.

ميشود و فعاليتهاي سازماني را هدايت ميکند،

باورهاي فرهنگي را بايد در گروه متغيرهايي جاي

ضروري به نظر ميرسد .بيش از سيصد تعريف براي

داد که قادرند فارغ از تفاوتهاي فرهنگي جوامع

فرهنگ آمده است که در يک تعريف مورد توافق از

مختلف ،شمار بااليي از پديدههاي اجتماعي را به

نظر هابرماس ،فرهنگ آگاهي مشترک جمعي است؛ به

همراه تبعاتشان تبيين کند .در اين نکته که شرايط

عبارتي ،شيوه زندگي جمع يا گروهي که آن را بر

خاص و تاريخي هر جامعه اعم از يک کشور يا يک

اساس آگهي مشترکي که بر سر آن توافق کردند ،سامان

ملت ،بستر ساز شکلگيري باورهاي خاص و همچنين

دادند .گيدنز فرهنگ را ارزش هايي ميداند که اعضاي

ثبت کننده آنهاست ،نبايد ترديدي کرد .به عبارت ديگر

يک گروه معين دارند ،هنجارهايي که از آن پيروي

باورهاي فرهنگي مورد تاکيد هر جامعه معلول شرايط

ميکنند و کاالهاي مادي که توليد ميکنند (گيدنز،

جغرافيايي و گذشته تاريخي آن کشور يا ملت است.

 ،)1384:56اين معني از فرهنگ زماني که وارد

فارغ از اين مسئله باورهاي فرهنگي جنبههاي ديگري

نظامهاي اجتماعي ديگر ،نظير خانواده و سازمان

دارند که وضعيت آنها متاثر از شدت و ضعف

ميشود ،دنبال ميشود .بنابراين ،فرهنگ سازماني اصول

اشتراکات در بين ملل و اقوام گوناگون است.پنج باور

و ارزشهاي توافق شدهاي است که افراد سازمان

فرهنگي مطرح در ديدگاه هافستد 1990( 1و )2001

کنشهاي خود را پيرامون آن سروسامان ميدهند .از

يعني فاصله قدرت ،اجتناب از ترديد ،مردانگي/زنانگي،

نظر ادگارشاين فرهنگ ،مجموعهاي از تمام باورهاي

جمعگرايي/فردگرايي و غايتنگري زماني (پويايي

مشترک به جان پذيرفته شده است که گروهي در طول

کاري (در زمره باورهايي است که شواهدي جامع و

حياتش ميآموزد ،فرهنگ پسماند موفقيت است

وسيع طي بيش از دو دهه قبل تا کنون از فراگيري آنها

(وليخاني .)1391:51 ،اهميت فرهنگ سازماني در

در جوامع مختلف به دست آمده است .در خصوص

شکل دادن به رفتارهاي کارکنان و القاي تعهد دروني

رابطه بين باورهاي فرهنگي با عدالت و رفتارهاي
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انحرافي ،شواهد روزافزاوني وجود دارد که تاييد کننده

از طرفي سالمت سازماني موضوعي است که مفهوم

قدرت اثربخش ماهيت هر يک از باورهاي فرهنگي

آن از چارچوب نظريه نظامهاي اجتماعي پارسونز

برقوه اداراک جامعه از مفاهيم عدالت در عرصه توزيع

گرفته شده است .سالمت سازماني عبارت است از

و رويهها داراي جهتگيري خاص است و به اين

توانايي سازمان در حفظ بقا و سازش با محيط و بهبود

جهت افراد مختلف از خود رفتارهاي مختلف تمايالت

اين توانايي ها .از نظر کالرک  ،يک سازمان سالم هم نو

متفاوتي را بروز دهند .تحقيقات کوراتولين 2و همکاران

آور و هم سازگار است ،ظرفيت بااليي براي تحمل

نيز همسو با اين ديگاه نشان ميدهد که فردگرايي/

بحرانهاي دروني و بيروني دارد و قادر به پيشروي به

جمعگرايي رابطه عدالت رويهاي را با عملکرد تعديل

سطوح جديد فعاليّت ميباشد .سالمت سازماني از

مينمايد .همچنين شرودر در پژوهش خود نيز ثابت

جمله سازه هايي است که از عوامل بسياري تأثير

کرده است که جمعگرايي /فردگرايي رابطه بين عدالت

ميپذيريد که ميتواند در دستيابي به اهداف سازمان

رويهاي را با رفتارهاي انحرافي معطوف به سازمان و

مؤثر واقع شود ،منجر به اثر بخشي سازمان گرديده ودر

معطوف به افراد تعديل ميکند.

Triandis, H. C.

نهايت در سوددهي و بازدهي سازمان کارايي داشته

رابطه بين عدالت توزيعي و رويهاي را با تمايل به

بستر ،محيط غيرمادي ساخته شده انساني است که شامل

غيبت نيرومندتر از اين رابطه در فاصله قدرت باال

ارزشها ،باورها ،آداب و رسوم و غيره است و مهمترين

است .مطالعه لي و کروپانزانو ( )787-805 :2009نشان

ويژگي آن پايداري و چسبندگي است و به رفتارهاي

داده که رابطه عدالت با رفتارهايي مانند رفتارهاي

پايدار انسان شکل ميدهد .در حقيقت رفتارهاي پايدار

انحرافي ميتواند تحت تأثير تسلط باورهاي فرهنگي

انسان نتيجه ي فرهنگ خاصي است که دارد( .احمدنيا

خاص در شرق آسيا و آمريکاي شمالي باشد .در

چنيچاني و همکاران.)3 :1392 ،

شواهدي جديدتر نيز شاين و همکاران ()263 :2013

مدتهاست که فساد اداري فارغ از شرايط زماني و

در مطالعهاي با موضوع فراتحليلي بر عدالت کارکنان

مکاني جامعه ،شايع ترين نوع فساد محسوب شده و به

در بين فرهنگها با  495نمونه مستقل که بر روي هم

نوعي فرازماني و فرامکاني محسوب ميشود و از

 195هزار نفر ميشدند ،به نتيجه دست يافتند که

همين بابت به عنوان عامل تهديد ،پيامدهاي منفي

عدالت از بعد تأثير بر پيامدهاي رفتار (نظير رفتارهاي

بسياري را متوجه جامعه ميسازد ،از جمله آن که بر

انحرافي و فساد اداري) در فرهنگهاي فردگرا ،داراي

رشد اقتصادي تأثيرگذار است ؛ سرمايهگذاريهاي

گرايش بيشتر به زنانگي و اجتناب از ترديد باالتر و در

خارجي را با مانع روبهرو ميسازد؛ سطح سرمايه

مقابل در فاصله قدرت پايينتر داراي تأثيرات

انساني را کاهش ميدهد و اعتماد نسبت به نهادهاي

نيرومندي است .اين دست شواهد در ادغام با يافتههاي

دولتي و خصوصي را از بين ميبرد (هافستد.)2002 ،

مربوط به رابطه باورهاي فرهنگي با رفتارهاي انحرافي

فساد اداري به مفهوم علمي آن در سال  1960ظهور

و مخرب ،بستر و زمينه نظري را براي طرح نقش

پيدا کرده ولي سابقه تاريخي توجه به فساد اداري و

غفلت شده باورهاي فرهنگي در رابطه با رفتارهاي

تحريک اين دغدغه در نهادهاي بينالمللي بويژه

انحرافي و فساد اداري در اين پژوهش فراهم ميکند.

نهادهاي پولي و اقتصادي به سال  1966بر ميگردد

Gerard, I.M. Arjella, R. Van Scheppingen, J.
( Dijkman, J. & Besten, H. 2010).

(احمدنيا چنيچاني و همکاران .)3 :1392 ،کشورهاي

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

پژوهشي بين فرهنگي نشان داده اند که فاصله قدرت

پايدار اجتماعي در درون آن صورت ميگيرد .منظور از

تابستان 1396

)( 1995از سوي ديگر الم و همکاران ( )1 :2002در

باشد .از طرفي فرهنگ ،بستري است که تمام رفتارهاي
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مختلف جهان ،ضمن بهرهگيري از نتايج اين مطالعات

سالمت گاهي در معنا و مفهوم تندرستي 3به کار

به بررسي فساد در چارچوب قوانين و فرهنگ جامعه

ميرود .اما بيش از آنکه منظور از سالمت با مفهوم

خويش ميپردازند؛ زيرا فساد از يک سو در

تندرستي مرتبط باشد ،در معناي متضاد فساد به کار

بروکراسيهاي پيچيده و آسيبزا و از سوي ديگر در

ميرود (آرمسترانگ .)2005 ،4واژه سالمت در لغت-

هنجارها و باورهاي غلط اجتماعي ريشه دارد که هر

نامه وبستر اينطور تعريف شده است :پايبندي زياد به

دوي اينها بسته به نظر قانونگذاران و نيز بسته به سبک

کدهاي اخالقي ،ارزشهاي ويژه و ...و مترادف با

تعامالت اجتماعي مردم در جوامع مختلف ،متفاوت

فاسد نبودن )UNESCO 2005).سالمت بيش از فقط

خواهد بود .با کمال تاسف بايد يادآور شويم که با

رعايت کردن قواعد و قوانين است .قانون حدي پايين-

وجود اين اهميت هنوز در ايران پژوهشهاي و

تر و يک نقطه عزيمت اخالقي حداقلي را تدارک مي-

مطالعات تعداد محدودي پژوهش در باره فساد اداري

بيند .خطمشي سالمت ترکيبي از سرکوب و پيشگيري

به عمل آمده است .از اين ميان سهم پژوهشهاي

را ايجاب ميکند .از يک طرف يک سازمان بايد

اسالمي نيز بسيار محدودتر و حتي انگشتشمار

اقداماتي را اگر که کار کنش به نحو نامناسبي عمل

ميباشد .بررسي چنين مسئلهاي از ديدگاه ايراني-

کنند انجام دهد (سرکوب (و از طرف ديگر ،بايد همه

اسالمي و باورهاي فرهنگي به اين دليل اهميت مييابد

کار را براي تغيير وسوسههايي انجام دهد که ميتوانند

که در حکومت و فرهنگ جامعه ما به طور کلي از

سبب شوند خدمت گزارههاي مدني به نحو نامناسبي

احکام و آموزههاي فرهنگي ايراني-اسالمي سرچشمه

عمل کنند (پيشگيري) .تقدم بايد به پيشگيري داده

ميگيرد .در همين راستا اين پژوهش درصدد است تا با

شود .نه فقط پيشگيري موثرتر است بلکه با در نظر

بهرهگيري از مهمترين باورهاي فرهنگي جامعه ابعاد

گرفتن همه جوانب ،سرمايهگذاري بسياري وقتها

مختلف اين مسئله را مورد بررسي قرار دهد.

کمتر از هزينه ترميم آسيبهاي ايجاد شده از رفتار
نامناسب است)Cox, T.& Leither, M. 1992) .

مباني نظري تحقيق

سالمت اداري

باورهاي فرهنگي

سالمت ،در مقابل مفهوم بيماري ،به معني فقدان

در جهان امروز به منظور سازگاري با محيط

بيماري و نارسايي در يک ارگانيسم (موجود زنده

متحول ،جامعهها نيازمند توجه به رشد ،بالندگي و

(است .مفهوم عام از کلمة سالمت در مواردي ـ مانند

بهسازي اجتماع خود ميباشند .و يکي از مولفههاي

بقا و سالمت نفس و نسل ،بقا و سالمت عقل و تفکر،

مورد توجه فرهنگ ميباشد .فرهنگ به عنوان مجموعه

بقا و سالمت دين ،بقا و سالمت اجتماع ،بقا و سالمت

باورها ،نگرشها و اعتقادهاي قلبي يک گروه و جامعه،

محيط ـ وجود قابليت و توان فعاليت طبيعي براي

تشکيلدهنده شيوه زندگي آنهاست .زماني که شيوه

تحقق اهداف طبيعي است .مرحله بعد از سالمت ،رشد

زندگي جامعه بر مبناي فرهنگ قوي علمي و توسعه

و تکامل يعني به فعليت در آوردن قابليتها و رسيدن

يافته قرار گرفت ،به راحتي ميتوان بنيادهاي توسعه

به اهداف است .در نگاه اسالمي به سالمت انسان بايد

پايدار را بر آن استوار ساخت (کردي و ابراهيمي

نفس و نسل و جامعه را سالم نگه دارد تا به رشد و

سلطانآبادي.)1394 ،

کمال برسد( .واسطي)9 :1388 ،

امروزه مديريت در عرصههاي مختلف دانش،
فعاليتها و کنشهاي انساني نفوذ نموده و از تنوع
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گستردهاي برخوردار شده است؛ تا جايي که قلمرو

چرا که فرهنگ سازمان به عنوان عامل اصلي در

مديريت ،امروزه از ابهام فراوان و شايد رو به تزايدي

شکل بخشيدن به آن سازمان است و تاثير بسزايي بر

برخوردار باشد .در چنين شرايطي مديران براي اداره

ساختار ،محيط داخلي و خارجي سازمان تکنولوژي و

سازمانهاي خود ناچارند كه در ابعاد مختلف توسعه

از همه مهمتر بر استراتژي سازمان دارد .بايدها و

يابند ،در غير اين صورت آنگونه كه بنيس:2017( 5

نبايدها را مشخص ميکند و قالب رفتاري سازمان را

 )12ميگويد :آنها تنها ميمانند و در جا ميزنند و در

شکل ميدهد (انصاري.)22 :1390 ،

شده و موجب دفع پيروان خود ميشوند .ازاينرو

ميکند (کينيکي و کريتنر .)45 :2007 ،به عنوان يک

بنيس تأکيد ميکند كه مديران امروز بايد در زمينههاي

کنترل کننده اجتماعي قوي ،جهت تقويت رفتارهاي

مختلف كسب مهارت نموده و اقدام به بهسازي خود

اجتماعي مشخص و ارزشهاي غالب عمل ميکند

نمايند تا بتوانند به اهداف سازماني نزديکتر شوند و

(باربوسا و کاردوسا )288 :2007 ،و بر روي تمام

سازمان خود را در دنياي پررقابت امروزي نجات

تعامالت سازماني تاثير دارد (فرانکويس.)80 :2006 ، ،

دهند .توسعه مديريت توسعه دانش نظري و

بنابراين ،شناخت فرهنگ سازمان و عواملي که ميتواند

مهارتهاي عملي را شامل ميشود و طيف وسيعي از

همنوايي با فرهنگ سازمان را تغيير دهد ،از اهميت

روشهاي متنوع و پيچيدهاي را پيشنهاد ميکند كه همه

برخوردار است.

بهگونهاي كه توسعه قابليتهاي ذهني ،مهارتي و

تعالي حيات انسان ميشود؛ صورتهاي فرامادي به

نگارشي را نيز شامل ميشود (ديويس و همکاران،6

حيات ميبخشند و برخالف باورهاي مادي که به

.)2018

محض يافتن نمونه بهتر ،جايگزين ميشوند ،کهنه

امروزه براي ارتقا بهره وري و موفقيت سازمان و

شدني نيستند.

دستيابي به اهداف ،مفهوم فرهنگ سازماني مورد توجه

در تعريف لغوي باورهاي فرهنگي ميتوان گفت

قرار گرفته است .انواع مدلهاي سنجش فرهنگ

"هر آنچه که بري شخص يا گروه ،مفيد ،خواستني يا

سازماني طراحي شده؛ از جمله مدل دنيسون ،هاف

تحسين کردني و داراي ارزش است" (صانعي.)1392 ،

استد ،کويين و ....تحقيقاتي هم بر پايه پيامدهاي اين

در واقع ميتوان گفت که باور ،از بنياديترين

سازه به افزايش عملکرد ،کارايي ،بهره وري اشاره

عوامل در تبيين انديشه ،عمل يا اعمال فرد و همچنين

کردند .عدهاي از تحقيقات بر عوامل موثر بر فرهنگ

شکلگيري حيات اجتماعي است .از اين رو باورها،

سازماني؛ از جمله عوامل اجتماعي مانند رضايت

معيارهايي هستند که به فرهنگ کلي و جامعه معنا مي-

شغلي ،سرمايه اجتماعي ،ساختار سازماني ،عدالت

دهند (طوسي.)1372 ،

سازماني اشاره کردند (رضاييان و ميرزاده.)94 :1389 ،

هميشه انسانها نسبت به آنچه که خوب يا بد،

عموما عدم توجه به فرهنگ سازماني ،اگر منجر به

مناسب يا غيرمناسب و ضروري و يا غير ضروري

شکست مطلق سازمان و نرسيدن به اهداف و چشم

است ،باورها و نظرهايي داشتهاند .به نگاهي اين گونه

انداز نشود ،حداقل اشکاالت عديدهاي در روند حرکت

باور گفته ميشود و هنگامي که اين باورها در نظامي از

سازمان ايجاد کرده و انرژي زيادي را براي حل

معيارها و مالکها ،براي ارزيابي ارزش اخالقي و

معضالت ايجادشده ،هدر ميدهد.

شايستگي رفتار ،سازماندهي ميشوند ،يک نظام باور

تابستان 1396

آنها بر اصول آموزش بزرگساالن بنا نهاده شده است

باورهاي فرهنگي باورهايي است که موجبات

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

اين حالت اغلب به خودکامگي و خودخواهي دچار

فرهنگ سازمان ،موجبات تعهد گروهي را فراهم

 / 108جعفر عرب نژاد ـ سميه قجري

گونه و ارزشي را پديد ميآورند

( Meyer, M., Steyn,

.)J., Gopal, N., 2013,

اگرچه در فارسي مفاهيم جامعهپذيري و اجتماعي
شدن معادل يکديگر بهکار ميروند لکن از نظر هربرت

رفتار انسان اصوال بر باورهاي فرهنگي او متکي

بلومر اجتماعي شدن بهمعني ذوب شدن و يکي شدن و

است .باورهايي را فرهنگي ميگوييم که به صورت

جا افتادن در جامعه کالن است و تنها بعد از

نسبي در جامعه پذيرش زيادي دارند .منشا اين باورها

جامعهپذيري است که فرايند اجتماعي شدن ميتواند

متفاوت است .گاهي ريشه در شرايط تاريخي يا

رخ دهد( .عالم)117 :1373 ،

جغرافيايي يا مذهبي يا حوادث ويژه و يا در علم دارد.
آنچه مسلم است آن است که بخش اعظمي از باورهاي

ارزشها و هنجارهايهاي سازماني

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

فرهنگي در قالب اصول اعتقادي در هر جامعهاي ظاهر

واژه ارزش در زبان فارسي اسم مصدر از ارزيدن

ميشوند و سبب ميشوند جوامع از نظر فرهنگ ملي

و داراي معاني زير است :قدر ،مرتبه ،استحقاق ،لياقت،

متفاوت باشند و بخش ديگري از باورهاي فرهنگي

شايستگي ،زيبندگي ،برازندگي ،قابليت .در زبان

ميتوانند از تعامالت سازماني در سازمانها ناشي شوند

انگليسي معني رتبه ،ارزش قدر ،گرامي داشتن ،اهميت

که در نقش تعريف کنندهي مرز ،باعث ايجاد تمايز بين

دادن و در زبان فرانسه به معني قيمت ،قدر ،مقدار و

سازمانها شوند (رابينز.)1390 ،

ارزش آمده است (دهخدا .)1356 ،تعاريف متعدد و
فراواني از اصطالح« ارزش » 8وجود دارد( ،هرچند يک

جامعه پذيري

تعريف کلي مورد قبول عام وجودندارد) که عبارتند از«

جامعهپذيري يا اجتماعي شدن ،7از نظر لغوي

ارزش ،رفتار شناختي است که اولويتهاي فردي را

بهمعناي انطباق با جامعه و آشناسازي با جامعه است.

توضيح ميدهد» .ارزش ،اعتقاد بادوامي است که حالت

(حق شناس و همکاران .)1387 ،در جامعهشناسي اين

نهايي ناميده ميشود« .ارزش يک نوع درجه بندي،

مفهوم به فرايندي اطالق ميشود که به موجب آن افراد

طبقه بندي و امتيازبندي پديدهها (مثالً کاالها) است از

ويژگيهايي را که شايسته عضويت آنها در جامعه

خوب تا بد يا از مثبت تا منفي» .ارزشها به عنوان

است را کسب ميکنند  )UNESCO 2005).به عبارت

باورهاي اساسي و فرضيه هائي تعريف ميشوند كه

ديگر جامعهپذيري نوعي فرايند کنش متقابل اجتماعي

هدايت كننده رفتار و قضاوتهاي شخصي در

است که در خالل آن فرد هنجارها ،ارزشها و ديگر

موقعيتهاي متفاوت ميباشند.

عناصر اجتماعي ،فرهنگي و سياسي موجود در گروه يا

بسياري از جامعه شناسان ،ارزشهاي اجتماعي را

محيط پيرامون خود را فرا گرفته ،دروني کرده و آن را

از اساسيترين عناصر يک نظام اجتماعي و به مثابه

با شخصيت خود يگانه ميسازد (سليمي و داوري،

زيرساختهاي اجتماعي و مبناي شکلگيري و تنظيم

 .)144 :1385از ابعاد مهم جامعهپذيري که مورد نظر

روابط ميشناسند که از طريق کنترل و هدايت آنها مي-

دولتهاست جامعهپذيري سياسي است .جامعهپذيري

توان جامعه را به زوال و يا به تعالي کشاند .بنابراين

سياسي روندي آموزشي است که به انتقال هنجارها و

مسئولين يک کشور بايد بدانند چه عواملي موجب

رفتارهاي پذيرفتني نظام سياسي مستقر ،از نسلي به

پيدايش ارزشها در يک جامعه ميشوند و چگونه مي-

نسل ديگر کمک ميکند و هدف از آن تربيت يا

توان اين ارزشها را تغيير داد .مثالً چطور ميشود که

پرورش افراد بهصورتي است که اعضاي کارآمد جامعه

مردم به مذهب روي ميآورند و يا ازآن رويگردان مي-

سياسي باشند.

شوند .دورکيم به عنوان قديميترين جامعه شناس به
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ارزشهاي اجتماعي به عنوان مبناي انسجام اجتماعي

يك وضعيت معين مقرر ميدارند ،هنجارها تعيين

جايگاهي مبنايي در تحليلهاي خود قائل است.

ميكنند كه مردم چگونه در شرايط معين در يك جامعه

بنابراين ،وفاق روي ارزشهاي اجتماعي است که

خاص بايد رفتار كنند .فايده اين استاندارد رفتاري آن

تعادل نهادها ،سازمانها و کل جامعه را نگهباني ميکند

است كه به بقاي الگوهاي روابط متقابل اجتماعي و

و پايه آنها را مستحکم ميسازد و اگر وفاق نباشد پايه-

شيوههاي انجام امور كمك ميكند .تفاوت ارزشها و

هاي نظام اجتماعي سست و کل ساختار متزلزل مي-

هنجارها در اينست كه ارزشها مفاهيم و باورهاي

گردد .با توجه به اهميت اين عنصر اساسي ،ابتدا به

مورد قبول و اعتقاد ما هستند و جنبه دروني ،انتزاعي،

تعريف و سپس علل پيدايش و ديگر ابعاد آن مي-

كلي و فراگير دارند .در حالي كه هنجارها خطوط

پردازيم .وقتي صحبت از ارزش و ارزشهاي اجتماعي

راهنماي ويژايي براي مردم در وضعيتهاي معين هستند

ميشود بيشتر منظور پديدهاي که در جامعه امتياز مثبت

كه جنبه بيروني و نسبتاً جزيي دارند .در واقع ،ارزشها

بدست آورده است و مردم براي آن پديده ارزش مثبت

باورهاي دروني هستند كه اهداف كلي جامعه را بيان

قائلند (قلي زاده.)1387 ،

ميكنند و نسبت به هنجارها ،كلي و مجرد و انتزاعي

فعاليت ميکنند تا بدين وسيله نياز و خواستههاي

جامعه هستند .ارزشها به منزله پليس باطني هستند كه

خودشان را برآورده سازند .به عبارت ديگر ارزشهاي

از درون انسان را كنترل ميكنند مانند نقشي كه اخالق

اجتماعي واقعيت و اموري هستند که مطلوبيت دارند و

بر عهده دارد و هنجارها مانند پليس بيروني هستند كه

مورد خواست و آرزوي اکثريت افراد جامعه است؛ مثل

وظيفه كنترل و هدايت و تنظيم روابط را از بيرون بر

پرستش خدا ،عدالت ،آزادي ،برابري ،انسان گرايي،

عهده دارند (قلي زاده.)1387 ،

ملي گرايي وميهن پرستي (وثوقي 1370 ،؛ قلي زاده،
.)1387
اهميت ارزشها در آن نهفته است که محتواي
هنجارهاي يک جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد.

فرضيههاي تحقيق
فرضيه اصلي :بين ارزشهاي فرهنگي و سالمت اداري
پرسنل وزارت نيرو رابطه معناداري وجود دارد.

چنانچه يک جامعه ارزش وااليي به آموزش بدهد ،پس
هنجارهاي آن جامعه ،آموزش همگاني را تدارک

فرضيههاي فرعي:

خواهد ديد .هم چنين اگر جمعيت زياد ،در يک جامعه

 )1بين ارزشهاي فردي (تعهد دروني (و سالمت

داراي ارزش باشد ،هنجارهاي آن جامعه خانوادههاي

اداري پرسنل وزارت نيرو رابطهي معناداري وجود

بزرگ را تشويق خواهد کرد.از سوي ديگر ارزشها

دارد.

هستند که پايه ارزيابي ما را از پديدههاي اطرافمان ،از

 )2بين ارزشها (ارزشها (سازماني (ثبات سيستم

خودمان ،از نزديکانمان و از ديگر انسانها و از جامعه

اجتماعي) و سالمت اداري پرسنل وزارت نيرو

تشکيل ميدهند و در واقع رفتار ما را نسبت به آنها

رابطهي معناداري وجود دارد.

تنظيم ميکنند .ارزشهاي اجتماعي هر جامعه از طريق
هنجارهاي اجتماعي آن تحقق مييابد .هنجارها قواعد
و رهنمودهاي مشتركي هستند كه رفتار مناسب را در

 )3بين جامعه پذيري و سالمت اداري پرسنل وزارت
نيرو رابطهي معناداري وجود دارد.

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

اهداف مطلوبي که افراد جامعه براي دستيابي به آنها

باورهاي جامعه و دستيابي به اهداف و ارزشهاي

تابستان 1396

ارزشهاي اجتماعي عبارت است از مقاصد و

هستند و هنجارها بيانگر روشها و قواعد اجراي
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 )4بين شيوههاي انگيزشي و سالمت اداري پرسنل
وزارت نيرو رابطهي معناداري وجود دارد.
 )5بين باورهاي بنيادين و سالمت اداري پرسنل
وزارت نيرو رابطهي معناداري وجود دارد.
 )6بين کنترل رفتار و سالمت اداري پرسنل وزارت
نيرو رابطهي معناداري وجود دارد.
 )7بين هويت بخشي و سالمت اداري پرسنل وزارت
نيرو رابطهي معناداري وجود دارد.

کرونباخ به وسيله نرم افزار  spssشده و به منظور
سنجش روايي و يا اعتبار پرسشنامه اقداماتي از قبيل
دريافت نظرات اصالحي اساتيد محترم لحاظ شده
است .در پژوهش حاضر از دو روش توصيفي و
استنباطي براي تجزيه و تحليل اطالعات گردآوري
شده استفاده شده است .در مرحله آمار توصيفي نيز
ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنوف،
نرمال بودن دادهها بررسي شده و سپس با بهرهگيري از
روش معادالت ساختاري و نرم افزار اسمارت

روش شناسي تحقيق
پژوهش پيشرو از جنبه هدف جزو پژوهشهاي

Pls

اقدام به مدل سازي و آزمون فرضيههاي پژوهش شده
است.

کاربردي -توسعهاي قرار دارد زيرا نتايج آن ميتواند
سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

به طور مستقيم توسط سازمان مورد مطالعه مورد

آمار استنباطي

استفاده قرار گيرد .از نظر نحوه گردآوري و تجزيه و

نتيجه آزمون کولموگروف اسميرنوف

تحليل دادهها ،توصيفي -پيمايشي محسوب ميشود.

در اين بخش نتايج آمار استنباطي ارائه ميشود،

جامعه آماري اين پژوهش کارکنان وزارت نيرو هستند.

ولي پيش از آن؛ به دليل اينکه  4نفر از افراد نمونه به

ولي به دليل اينکه امکان دسترسي و مطالعه همه اين

دليل تاثير منفي معني دار بر پايايي پژوهش از

افراد ممکن نيست ،نمونه گيري انجام ميشود .بر اين

محاسبات حذف شدند (در فصل سوم به اين موضوع

اساس نمونه آماري پژوهش از ميان پرسنل وزارت

اشاره شد) ،ابتدا جهت اطمينان ،نرمال بودن دادهها

نيرو انتخاب شد که به دليل نامحدود بودن حجم

بررسي ميشود .بدين منظور آزمون کولموگروف

جامعه ،به شکل نمونه برداري تصادفي طبقه اي ،حجم

اسميرنوف اجرا شد تا نسبت به نرمال بودن دادههاي

نمونه برگزيده شده است .براين اساس تعداد  35نفر به

گردآوري شده اطمينان حاصل شود .نتايج اين آزمون

عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند.

به شرح جدول زير است.

در پژوهش پيشرو در مرحله گردآوري اطالعات
ترکيبي از روشهاي ميداني (پاسخگويي به سواالت

با توجه به اينکه سطح معني داري آزمون

پرسشنامه) و کتابخانهاي (تدوين ادبيات پژوهش و

کولموگرف اسميرنوف براي همه متغيرها بيشتر از

تنظيم چارچوب نظري) استفاده شده است .ابزار

 0.05شده است ميتوان چنين نتيجهگيري کرد که

گردآوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه محقق

توزيع دادههاي مربوط به همه متغيرها نرمال است.

ساخته است .در اين پژوهش به منظور جمع آوري

جدول زير هم ماتريس همبستگي ميان متغيرها را نشان

دادهها از طرح پرسشنامهاي استفاده خواهد شد و به

ميدهد .در اين ماتريس ضمن بررسي تاثير متغيرهاي

کمک پرسشنامه اهم نمونههاي هنجاري و رفتار از

مستقل بر هم ،نشان ميدهد که همه متغيرهاي مورد

عوامل فرهنگي استخراج شده است .به منظور برآورد

بررسي در جهت مثبت بر تعهد شغلي کارکنان تاثير

پايايي يا قابليت اعتماد پرسشنامه از روش آلفاي

داشتهاند و تنها ميزان تاثيرهاي آنها متفاوت است.
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جدول  :1نتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف
ارزشهاي فردي ارزش سازماني جامعه پذيري شيوههاي انگيزشي ارزشهاي بنيادين کنترل رفتار هويت بخشي

متغير
Zمقدار

1.607

1.23

1.523

1.227

1.784

0.934

1.128

سطح معنيداري

0.242

0.121

0.105

0.072

0.432

0.114

0.087

متغير

تعهد و احساس تبعيت از ارزشهاي القا فرهنگهاي
مسئوليت

مشترک

مشترک

حرکت در

القاي اصول

راستاي اهداف

اخالقي و رفتاري

سازمان

مناسب

کاهش فساد
اداري

احساس
هويت در
کارکنان

 Zمقدار

1.07

1.21

0.98

1.26

0.740

0.621

0.542

سطح معنيداري

0.172

0.57

0.55

1.24

0.657

1.823

0.699

بررسي وضعيت هر يک از گويههاي پژوهش
در اين قسمت ،با استفاده از آزمون  ،tوضعيت هر
رو به باال (بيشتر از  )3بررسي قرار ميگيرد .مراحل

̄ :xميانگين مشاهده شده در نمونه آماري،

بررسي به ترتيب شامل؛ آماده سازي دادهها براي

 :µميانگين مفروض در جامعه آماري،

آزمون ،تعيين مقدار آماره آزمون ،محاسبه مقدار

P-

 :Sانحراف معيار نمونه آماري،

 Valueو مرحله تصميمگيري براي پذيرش يا رد

 :nحجم نمونه جمع آوري شده ميباشد.
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مطلوب بودن وضعيت پارامتر ميباشد .فرمول محاسبه

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

يک از گويههاي مدل پژوهش بر مبناي مقدار ميانگين

که در اين فرمول داريم:

آماره آزمون عبارتست از:
جدول  :2وضعيت گويههاي پژوهش
شماره گويه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

P-value

وضعيت

1

31

3.000

1.155

0.5

مطلوب

2

31

3.258

0.682

0.978

مطلوب

3

31

4.000

0.577

1.000

مطلوب

4

31

4.032

0.795

1.000

مطلوب

5

31

4.194

0.91

1.000

مطلوب

6

31

3.968

0.706

1.000

مطلوب

7

31

3.968

1.016

1.000

مطلوب

8

31

3.613

0.989

0.999

مطلوب

9

31

3.355

0.839

0.987

مطلوب

10

31

3.065

1.209

0.616

مطلوب

11

31

3.032

1.426

0.55

مطلوب

12

31

4.355

1.496

1.000

مطلوب

13

31

4.032

0.836

1.000

مطلوب

14

31

3.677

0.979

1.000

مطلوب
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جدول  :3بررسي وضعيت اجزاي مدل
متغير مکنون

آلفاي کرونباخ

AVE

Composite
Reliability

R Square

Communality

0.852

0.58

0.83

0.545

0.48

0.7

0.77

0.87

0.505

0.77

ارزشهاي فرهنگي
سالمت اداري

با توجه به جدول شماره  2مشاهده ميشود که

توجه به مقادير بدست آمده در جدول زير که بيشتر از

مقادير  P-valueبراي کليه گويهها بيشتر از مقدار 0.05

 0.7ميباشند ميتوان گفت که عناصر از پايايي مرکب

ميباشد .اين بدان معناست که ميتوان با اطمينان %95

برخورداند.

گفت که ميانگين بدست آمده براي کليه مولفهها از

معيار اساسي براي ارزيابي متغيرهاي مکنون

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

مقدار مفروض  3بيشتر ميباشد.

درونزا ،ضريب تعيين ( )R2ميباشد .ضريب تعيين

بررسي وضعيت اجزاي مدل

نشان دهنده درصد واريانس تبيين شده در متغيرهاي

يکي از معيارهايي که در مدلهاي اندازه گيري

درونزاي مدل پژوهش ميباشد .در روش  PLSمقادير

کنترل ميشود ،معيار اندازي گيري پايايي سازگاري

بين ( 1و  0.67( ،)0.67و  )0.33و ( 0.33و  )0.19به

دروني است .معيار سنتي براي اين کنترل آلفاي

ترتيب قابل توجه ،متوسط و ضعيف توصيف ميشوند.

کرونباخ ميباشد .چنانچه اين مقدار براي مولفهاي

با توجه به جدول باال و شکل زير متغيرهاي مکنون

بيشتر از  0.7باشد ميتوان گفت تک بعدي است .با

پژوهش در حد متوسط ،قابل توصيف ميباشد.

توجه به جدول زير ،آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي
مولفهها بيشتر از مقدار  0.7ميباشند .لذا ميتوان گفت
وضعيت متغيرهاي پژوهش از نظر پايايي دروني قابل
قبول ميباشند .همچنين مقادير موجود در ستون
 9AVEيا ميانگين واريانس توسعه يافته ،نشان دهنده
روايي همگراي مدل اندازه گيري متغيرها ميباشد.
چنانچه اين مقدار بيشتر از  0.5باشد ميتوان گفت

مقادير مربع  Rبراي متغيرهاي درونزا

روايي همگراي عناصر مدل مطلوب و قابل قبول

معيار  Communalityيا معيار اشتراک نيز کيفيت

ميباشد .بنابراين همانطور که مالحظه ميشود مقادير

شاخصهاي اندازه گيري انعکاسي را براي هر بلوک

بدست آمده براي همه مولفهها بيشتر از اين مقدار

ميسنجد .اين معيار نشان ميدهد که چه مقدار از

حاصل شده و در نتيجه روايي همگراي عناصر تائيد

تغييرپذيري متغيرهاي مشاهده شده در بلوک  qبه

ميشود .از آنجا که آلفاي کرونباخ برآورد سختگيرانه

وسيله مقادير متغير مکنون متناظر تبيين ميشود .با

تري از پايايي سازگاري دروني متغيرهاي مکنون (آلفا)

مراجعه به جدول فوق مشخص ميشود که متغير

ارائه ميدهد ،در مدلهاي مسير  PLSاز معيار ديگري

ارزشهاي فرهنگي با  0.48درصد و متغير سالمت

به نام پايايي مرکب نيز استفاده ميشود .اين مقدار که با

اداري با  0.77درصد ،ميزان تغييرپذيري متغيرهاي

( Composite Reliabilityپايايي مرکب) در جدول زير

مشاهده شده در بلوک خود را تبيين ميکند.

مشخص شده ،چنانچه بيشتر از  0.7باشد مورد تائيد
است و نشان ميدهد آن بلوک تک بعدي است .با
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مسيري از  1.96بيشتر يا از  -1.96کمتر باشد نشان

آزمون فرضيههاي تحقيق
همانطور که پيش تر اشاره شد در اين پژوهش به

دهنده وجود رابطه معنادار بين ابعاد مورد نظر ميباشد.

منظور آزمون فرضيات پژوهش و بررسي روابط بين

همانطور که از شکل زير مشاهده ميشود ،براي همه

متغيرهاي پژوهش از روش حداقل مربعات جزئي و

گويهها مقاديري بيشتر از  1.96بدست آمده است و

نرم افزار  SmartPlsاستفاده شده است .بنابراين در اين

معنادار ميباشند.

قسمت روابط بين متغيرهاي پژوهش و گويههاي

در شکل شماره  2نيز ضرايب مسير که بيانگر

پرسشنامه در قالب خروجي نرم افزار ارائه ميگردد و

شدت رابطه است را نشان ميدهد .اعداد روي مسيرها

بر اساس آن فرضيههاي پژوهش مورد بررسي قرار

نشان دهنده شدت رابطه ميباشند.
با توجه به شکلهاي شماره  1و  ،2جدول زير

ميگيرد.
شکل شماره  1مقادير  T-Valueبدست آمده را
براي مسيرها نشان ميدهد .چنانچه ميزان

T-value

حاصل ميشود که در آن فرضيات مورد بررسي قرار
گرفته است.

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و
تابستان 1396

شکل :1 :مقادير

T-Value

شکل  :2مقادير ضرايب مسير
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جدول  :4نتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف
کنترل رفتار

هويت بخشي

متغير
Zمقدار

1.607

1.23

1.523

1.227

1.784

0.934

1.128

سطح معنيداري

0.242

0.121

0.105

0.072

0.432

0.114

0.087

متغير

ارزشهاي فردي ارزش سازماني جامعه پذيري شيوههاي انگيزشي ارزشهاي بنيادين

تعهد و احساس
مسئوليت

تبعيت از
ارزشهاي

القا

حرکت در

فرهنگهاي راستاي اهداف

القاي اصول
اخالقي و

کاهش فساد

احساس هويت

اداري

در کارکنان
0.542
0.699

مشترک

مشترک

سازمان

رفتاري مناسب

Zمقدار

1.07

1.21

0.98

1.26

0.740

0.621

سطح معنيداري

0.172

0.57

0.55

1.24

0.657

1.823

بررسي فرضيههاي پژوهش
با توجه به مقادير T-Valueو ضرايب مسير بدست

محيطي پر چالش بايد به فرهنگ سازمان توجه کنند
(انصاري.)1390:121 ،

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

آمده در نمودارهاي فوق ،هم فرضيه اصلي و هم

توسعه منابع انساني و بهطور اخص توسعه

فرضيههاي فرعي پژوهش مورد تاييد قرار ميگيرند .به

مديريت يکي از مهمترين مؤلفههاي متمايزکننده

عبارتي نتايج آزمون فرضيهها نشان ميدهد که

سازمانهاي اثربخش و سرآمد از ديگر نهادها و

ارزشهاي فرهنگي موجب سالمت سازماني ميشود.

مؤسسات اجتماعي به شمار ميرود ،بهگونهاي که

طبق فرضيههاي فرعي نيز بين ارزشهاي فردي (تعهد

تحقيقات متعدد ميزان توفيق و ماندگاري سازمانها در

دروني) و سالمت اداري پرسنل وزارت نيرو رابطهي

عرصههاي رقابت بينالمللي و پيشتازي در عرصههاي

معناداري وجود دارد .بين ارزشها (ارزش ها) سازماني

خدماتي ،اقتصادي و فناوري را مرهون پرداختن به

(ثبات سيستم اجتماعي) و سالمت اداري پرسنل

توسعه منابع انساني بهعنوان يکي از سياستهاي اصلي

وزارت نيرو رابطهي معناداري وجود دارد .بين جامعه

سازمان تلقي کردهاند( .کارنال .)2018 ،10يکي از انواع

پذيري و سالمت اداري پرسنل وزارت نيرو رابطهي

زمينههايي که مديريت سازمانها بايد در آن پيشرفت

معناداري وجود دارد .بين شيوههاي انگيزشي و سالمت

کند .زمينه فرهنگي است .مديريت فرهنگي ،ابداع

اداري پرسنل وزارت نيرو رابطهي معناداري وجود

نويني است كه طي سالهاي اخير بهمنظور مواجهه با

دارد .بين باورهاي بنيادين و سالمت اداري پرسنل

محيط پيچيدهاي كه سازمانهاي فرهنگي در زمان

وزارت نيرو رابطهي معناداري وجود دارد .بين کنترل

حاضر با آن روبرو هستند ،مطرح گشته است .اين سازه

رفتار و سالمت اداري پرسنل وزارت نيرو رابطهي

نوين سازماني با تأکيد بر حلوفصل مسائل فرهنگي،

معناداري وجود دارد .بين هويت بخشي و سالمت

در اساس متوجه موضوعهاي پيچيدهاي است ،كه نياز

اداري پرسنل وزارت نيرو رابطهي معناداري وجود

به دانش و مهارتهاي متنوع دارد؛ اما نكته اساسي كه

دارد.

اهميت بيشتر اداره يك سازمان فرهنگي و مديريت آن
را آشكار ميسازد ،برخورداري از بينش و نگرش در

نتيجهگيري
با ورود به هزاره سوم و شتاب تغييرات در محيط
سازمانها ،سازمانها جهت رسيدن به اهداف خود در

مورد ،وظايف فرهنگي يک مدير ،اقدام فرهنگي،
برنامهريزي فرهنگي و ...است.
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رشد و توسعه فرهنگي هر جامعه ،مديون مديريت

محسوب گرديده ،به ويژه که امروز در کشورهاي در

مدبرانه و مقتدرانهاي است که بتواند با اعمال مديريت

حال توسعه اهميت ،مهار و کنترل فساد اداري کامالً

فرهنگي ،جامعه را از مرحلهاي محدود و نامناسب -که

براي سياستمداران و مردم آنها واقع و آشکار گرديده

فضاي تنفس را تنگ کرده -عبور دهد و افراد آن

است .در اين رابطه ويتو تانزي از صاحبنظران در

جامعه را به بالندگي و توسعه برساند .اگر چنين

مباحث مربوط به فساد تعريف متفاوتي از مفهوم فساد

مديريتي در جامعه وجود نداشته باشد يا مردم با

ارائه کرده است که در آن چهارچوب فرايند تصميم-

مديران ضعيف ،کمهوش ،ناآگاه و بيتدبير روبهرو

گيري کارکنان و سياستگذاران دولتي تبيين ميشود .او

باشند طبعاً نبايد انتظار شکوفايي فرهنگ و مقوالت

معتقد است که يک مسئول يا کارگذار دولت هنگامي

فرهنگي را داشت (اوبرگاگنبرگر و همکاران:2018 ،11

مرتکب فساد ميشود که در اتخاذ تصميمات اداري،

.)638

تحت تأثير منافع شخصي و يا روابط خانوادگي و

الزمه رشد و توسعهي همه جانبهي جامعه داشتن

دلبستگيهاي اجتماعي قرار گرفته باشد.

آن نيست بلکه شامل نيروي انساني خالق ،سازنده و

است ،چرا که در اين کشورها روابط اجتماعي و

متعهد نيز ميشود .ويژگي اين نيرو داشتن روحيه و

خانوادگي آنقدر ريشه دارد و پيچيده است که هر فرد

عملکرد خوب و مناسب است و همين باعث ميشود

را موظف کند تا در حد مقدور از حلقه خويشاوندان و

تا سازمان بتواند به اهداف خود برسد عالوه بر اين در

نزديکان خود حمايتگري کند( .الواني )45 :1393 ،از

چنين وضعيتي اسباب رشد و شکوفايي جامعه نيز

سوي ديگر دي تعريفي ديگر از فساد به رفتاري

فراهم خواهد شد .در وضعيت آرماني سازمان سالم با

منحرف شده از وظايف رسمي يک نقش عمومي ،به

نيروهاي مانع دروني و بيروني به طور موفقيتآميزي

علت مالحظات خصوصي (شخصي ،خويشاوندان

برخورد کرده و آنها را به طور موثر ،در راستاي تحقق

نزديک ،محفل خصوصي) و دستاوردهاي پولي و

اهداف اصلي سازمان هدايت ميکند که از جمله اين

شغلي اشاره شده است .شاين و همکاران (:2013

نيروهاي بازدارنده ،فساد اداري است .احتمال تأثير

)263

پذيري افراد يک سازمان از جنبههاي منفي عوامل برون

فساد اداري مانع سرمايه گذاري است و مسير رشد

و دورن سازماني ،وجود شيوع فساد را امري اجتناب-

و توسعه اقتصاد را با موانع بسيار مواجه ميکند و اين

ناپذير ميکند و براي همين اين مسئله جزء جدايي

پديده از طريق هدايت ناصواب استعدادها و منابع

ناپذير تمامي سازمانها به ويژه در جوامع در حال

بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليتهاي نادرست

توسعه و آسيبي همه جانبه (فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي

براي دست يابي به درآمدهاي سهل الوصول ،زمينه

و اقتصادي (محسوب ميشود که نه تنها سالمت

رکود در تمام ابعاد فراهم ميآورد .از طرف ديگر ،هر

سازماني را به خطر مياندازد بلکه ميتواند به متن

کجا فساد شايع شود ،تبعات آن روزبه روز بيش تر

جامعه نيز نفوذ کرده و مانع از رشد و شکوفايي آن را

شده و مقابله با آن سخت تر خواهد شد و ريشههاي

گردد.

آن هر روز عميق تر در بطن جامعه نفوذ خواهد کرد.

در بيشتر کشورها ،فساد در نظامهاي اداري عامل
آسيبرساني جدي به توسعه و پيشرفت جوامع

بنابراين مقابله با فساد در عرصة اداري ضرورتي جدي
و انکار ناپذير است.

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

در داشتن سود و منفعت باال يا تعداد کارکنان و مديران

بيشتر از کشورهاي صنعتي داراي مصداق و عينيت

تابستان 1396

سازمانهاي سالم و پوياست .ويژگي سازمان سالم تنها

اين تعريف در خصوص کشورهاي در حال توسعه

 / 116جعفر عرب نژاد ـ سميه قجري

بايد گفت که فساد پديدهاي است کم و بيش شايع

قابل توجه جامعه و دولت مردان محسوب شده است

درکليه کشورهاي جهان؛ اما نوع ،شکل ،ميزان و

و يک امر اجتنابناپذير تلقي ميشود .براي مبارزه با

گستردگي آن در هر کشور متفاوت است ،همانطور که

اين معضل اجتماعي بايد راههاي قانوني پيشبيني کرد

نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و

و از طريق قانون و برخورد قانوني ميتوان مانع از

اقتصادي وسطح توسعه يافتگي تفاوت دارد.

رشد فساد اداري شد .در کشور ما از بدو قانونگذاري

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

به هر ترتيب فساد موجبات انحطاط را فراهم

تاکنون هميشه اين مهم مدنظر بوده و با وضع قوانين

مينمايد ،سياستهاي دولت را در تضاد با منافع

مخصوص ،سعي شده فساد اداري به حداقل برسد .از

اکثريت قرار داده و سبب ساز به هدر رفتن منابع ملي

جمله اين قوانين ،قانون رسيدگي به تخلفات اداري و

است و نتيجهاي غير از کاهش اثربخشي دولتها در

آييننامه اجرايي آن است براساس اين قانون به

هدايت امور ندارد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به

تخلفات اداري رسيدگي ميشود .يکي از راههاي مبارزه

دستگاههاي دولتي و غير دولتي کاهش داده و زمينه

با فساد اداري البته در حد جنبههاي غيرجزايي آن

ساز شيوع بي تفاوتي ،تنبلي و بي کفايتي ميشود .فساد

محسوب ميشود .حال اگر جنبههاي جزايي پيدا کرد

اداري در سطوح مختلف مديريتي ،با ردههاي مختلف

به دادسراي عمومي فرستاده ميشود و در آنجا ممکن

کارمندان رابطه قوي دارد زيرا فساد اداري در ردههاي

است اين جرم عنوان مجرمانهاي در قانون مجازات

باالي سازمان و مديران عالي نياز به کمک و هماهنگي

باشد.

ردههاي مياني و عملياتي نظام اداري که اين امر ويژگي
نهادِينه بودن فساد اداري را گسترش ميدهد.
اگر در حين رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان
متوجه شوند جرمي هم به وقوع پيوسته آن دستگاه

منابع و ماخذ
الواني ،سيد مهدي (.)1393مديريت عمومي .تهران:
نشر ني.

رسيدگيکننده که معموالً يک نهاد اداري است ،موظف

احمدنيا چنيچاني ،اکرم و همکاران ()1392؛ تبيين

است به دادسرا و دادستان عمومي اعالم جرم کند .در

عوامل تأثيرگذار بر قانون گريزي در سازمان ،فصلنامه

قانون رسيدگي به تخلفات اداري فهرستي از تخلفات
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ذکرشده ،که هر کارمند و يا کارگري ممکن است

انصاري ،م.ا .شائمي برزکي ،ع .صفري ،ع.)1390( .

مرتکب اين تخلفات شود ،به اين تخلفات (صرفا

ارائه الگوي مديريت فرهنگ سازماني با رويکرد
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نيز دارد.
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ميشود ،هزينه انجام کارها را افزايش داده و رشد
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ص.842

ميشود .در واقع مسئله فساد اداري هميشه از مسائل

1396 تابستان
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