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ري اردبيل  استاندا
 واحد پژوهش دفتر برنامه ریزی

 نوسازی و تحول اداری



 چکیده

های سالمت نظام اداری و مقابله با گاهپیرامون افزایش تکیهاین پژوهش با هدف بررسی علمی پژوهشی 

های احتمالی با آن در استانداری اردبیل انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان فساد

. با استفاده ندنفر بود 961که طبق آمار ارایه شده از این سازمان به تعداد استانداری اردبیل به غیر از مدیران 

نفر از کارکنان به عنوان نمونه  999از روش نمونه گیری تصادفی و از طریق محاسبه فرمول کوکران تعداد 

گاه های سالمت اداری بود. که از نظر آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه سنجش تکیه

تحلیل شد. نتایح تحلیل داده ها  SPSS-20ها از طریق نرم افزار . دادهندروایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت

ندی بنشان داد سالمت اداری در حوزه های درون سازمانی و برون سازمانی وضعیت مطلوبی دارد. نتایج رتبه

رتبه  و کمترین اقتصادیهای سالمت اداری از طریق آزمون فریدمن نشان داد که بیشترین رتبه به عامل عامل

وضعیت سالمت اداری نشان داد  یاختصاص دارد. نتایج بررس فرهنگی و ساختاری-های اجتماعیبه عامل

سالمت اداری در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، ساختاری، رفتاری و مدیریتی وضیت 

سطح  زتوان نتیجه گرفت استانداری اردبیل از نظر اداری امطلوبی داشته است. با توجه به یافته های فوق می

 سالمتی مطلوبی برخوردار بوده و زمینه های فساد اداری در این سازمان مشاهده نمی شود. 

 سالمت اداری، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل اول                                                      

 کلیات تحقیق                              
 

 مقدمه -9-9

داند که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه داده می شود. فرهنگ و بستر فساد را پاداش نامشروع می

 .داندایگاه شغلی را از مصادیق فساد میجگونار میردال همه گونه انحراف یا اعمال قدرت شخصی از مقام و 

بانک جهانی فساد را به عنوان سو استفاده از منصب عمومی برای منافع شخصی یا گروهی که از آن تبعیت 

از دیرباز نظام اداری و بوروکراسی، به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف، . می کند تعریف کرده است

هاست. امروزه تحقق اهداف حکومتنظام اداری سالم از عوامل بسیار مؤثر در  .موردتوجه دولتها بوده است

  .عامل مؤثری در رسیدن به رشد و توسعه، بر هیچ فردی پوشیده نیست نقش نظام اداری سالم به عنوان

اداری  آید کاه مجهز به نظام اداری سالم باشد یک نظاممی انجام درست کارها از عهده سازمانی بر درواقع

 فاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیرویسالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به ر

 انسانی، در کنار تولید کاال و ارائه خدمات بر اساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت و کمیت آن و

 سودآوری منطقی توجه دارد. دستیابی به چنین وضعیتی در صورتی امکان پذیر است که کلیه عوامل سازمان

 کنیم گیری هدف در سازمان یاد میزمان حرکت کنند که از آن با عنوان جهتدر جهت اهداف سا

به طور کلی فساد اداری نقطه مقابل مقوله سالمت اداری )دو سوی یک نمودار( است که در صورت حذف 

توان به ارتقاء و بهبود سالمت اداری نایل شد. در ارتباط با سالمت اداری بایستی عنوان و یا کاستن از آن می

کرد که انجام کارهای درست از عهده سازمانی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشد. سازمان های 

الم سازمان های سدارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیری درست، بجا و مناسب هستند. 



به عنوان موجودات زنده و پویا در محیط می توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات الزم و کافی رشد 

 نموده و توسعه یابند 

مات، خد سازمانهای سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیریهای درست، بجا و مناسب هستند و در ارائه

ان مردم جامعه با ذینفعان سازم تظار طبیعی از سازمانها در تأمین نیاز مشروعکنند انکارآمد و اثربخش عمل می

جوامع را به سوی بهره مندی و  توانند فراهم آورنده ی جوامع سالم باشند، میتواننداست. سازمانهای سالم می

ب وه بر کسسازند و عال بهره وری بهتر از منابع انسانی، منابع طبیعی، دانش فنی و سرمایه مالی هدایت

 سازمان صفت سالم موفقیت برای خود، به عامل موفق نمودن جوامع تبدیل شوند. هنگامی میتوان به یک

مساعد برای به  اطالق نمود که آن سازمان داری نظام اداری سالم باشد. نظام اداری سالم برقرارکننده زمینه

 .سرمایه مالی است کارگیری و پرورش مفید نیروی انسانی، منابع طبیعی، فن آوری و

 موانع ترین مهم از یکی عنوان به توسعه، حالدر کشورهایدر ویژه بهوامروز دنیایدر اداری، فساد پدیده

 عهتوس چرخ حرکت سرعت بر را ناپذیری جبران های صدمه پدیده این است. شده مطرح جامعه، پیشرفت

 وابناص هدایت طریق از اداریفساد سازد. می محدودو مسدود را پیشرفتو توسعه مسیرو کرده ایجاد جامعه

 سهل دهایدرآم به یابی دست برای نادرست های فعالیت سمت به انسانی بالفعل و بالقوه منابعو استعدادها

 و جدی ضرورتی اداری عرصهدر فسادبا  مقابله بنابراین کند.می فراهم را ابعاد تمامدر رکود زمینه الوصول،

 یشهاندهستة و بوده ها سازمانو دستگاهها گیر گریبانادوار  تمامدر  که است ایمسأله فساد. استناپذیرانکار

 ترین عمومی از یکی عنوانبه نیز اداری فساد است.داده می تشکیل را سیاسی متفکرانو دانشمندان از بسیاری 

 دارد تعلق خاصی زمان به نه ویژگی این باو نوردیدهدررا مکانوزمان مرزهای که است ای پدیده فساد اشکال

 .حکومت است همزاد ای پدیده اداری فساد عبارتی به شودمی خاصی جامعة به مربوط نهو

های دولتی اکثر کشورهای جهان است که البته در بطور کلی مقوله فساد اداری معضل بزرگی در سازمان

کشورهایی که حجم دولت و دامنه کارکردهای دولت بزرگتر است )همانند ایران( این پدیده بیشتر به چشم 

می خورد. در واقع رواج فساد اداری در یک کلمه به معنی دورتر شدن از سالمت اداری است و عواملی چون 

کراسی منفی، نارسایی نظام مدیریت، نبود نظام شایسته ساالری، نبود ارتباط بین ساختار اداری ناکارا، بورو

 کارکرد و بهره مندی از نظام و... همه در بستر سازی آن نقش دارند. 

 ومتیحک نظام یک کارکردهای ترین ضروری جملهاز فساد با مقابلهو اداری نظام سالمت ارتقاء اساس اینبر

 تقاءاربرموثر عوامل بررسی لذا شود.می محسوب آن استحکام هایپایه ترین اصلی از حال عیندرو ر،پایدا

 نظام تسالمو فساد از پیشگیری های برنامه بندی اولویتو شناسایی بر عالوه تواندمی اداری نظام سالمت

بررسی علمی پژوهشی پیرامون به در تحقیق حاضر   .باشد ایتوسعه هایبرنامه سایر موفقیت ضامن اداری



افزایش تکیه گاه های سالمت نظام اداری و مقابله با فساد های احتمالی با آن در استانداری اردبیل پرداخته 

 ارایه داده شدهشده است و در نهایت نتایج و پیشنهادات سازنده ای در خصوص ارتقاء سطح سالمت اداری 

 است.

 بیان مساله -9-2

ازد، خطر می اند امروزه یکی از مهم ترین آسیب هایی که نظم نوین اجتماعی در عرصه بروکراتیک اداری را به

از اساسی ترین چالش های  مسأله فساد و نابسامانی اداری است که در مقابل سالمت اداری به عنوان یکی

های اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین  اداری به عنوان شکلی از انحرافسازمانی به شمار می رود. فساد 

 (.99، ص9912یزدان پناه و همکاران، . )است موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع

از مقام و  فساد در نهادها و سازمان ها امری پیچیده، پنهان و متنوع است که در اشکال استفاده نامشروع

ازمان فرد، گروه و یا س نفع تخلف از وظیفه، استفاده غیرقانونی از اختیارهای سازمانی بهموقعیت شغلی تا 

راستای ارتقاء سالمت سازمانی  های دیگری تسری پیدا می کند و از این رو پیشگیری و مبارزه با آن در

ی اسالمی درنظام جمهور (.26، 2112،  شوکت) باشد مستلزم تالشی مستمر، طوالنی، اصولی و علمی می

رد در اختیار افراد می گذا ایران، مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوءاستفاده از امکاناتی که قدرت

چه سوءاستفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقالب است و باید رعایت شود. مبارزه با فساد، 

شود که سود همه تالشهای دولتی موجب میموضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصادی در دستگاههای 

انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، به جیب عده ای مفتخور و سوءاستفاده 

( در واقع فساد، رفتاری غیراخالقی 9931چی سرازیر شود، لذا مبارزه با فساد، جدی است)آیت اله خامنه ای، 

د به نتایج ناکارآمد منجر شود، بلکه به تدریج موجب تغییر نگرش مردم نسبت به توانمی   است که نه تنها 

با توجه به . (2199عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از دست رفتن اعتماد عمومی میگردد )والتون، 

« اریسادادف»پیچیدگی محیطی و سهولت ارتباطات و امکان یادگیری سریع روشها، شیوه ها و انتقال تجارب، 

به نحو چشمگیری در دنیای امروز، افزایش یافته است. پدیده فساد اداری مختصِ سازمان، منطقه،کشور و یا 

کشورهای خاصی نیست، بلکه این پدیده شوم در بسیاری از سازمانها و کشورهای جهان شیوع یافته و آثار 

اد فس»آثار و تبعات و میزان شدّت مخرب و ناگواری را بر جوامع مختلف تحمیل کرده است. با این وجود، 

در سازمانها و جوامع گذشته و کنونی یکسان نیست، به طوری که دردنیای امروز سازمانهای بین المللی « اداری

توانند سازمانها و کشورها را از لحاظ میزان پاکی و و جهانی با استفاده از معیارها و شاخصهای ویژه ای می

، مورد سنجش قرار داده وآنها را رتبه بندی نمایند. به عبارت دیگر شاخصها و «فساد اداری»یا آلودگی به 



معیارهایی را برای سنجش میزان سالمت اداری و یا برعکس آلودگی به فساد اداری شناسایی کرده اند )بیگی 

 .(9،ص9919نیا و قطبی وایقان، 

اجتماعی داللت دارد. هدف کاربرد های سالمت اداری اصطالحی است که بر الگوی مطلوب اداره سازمان

توسعه مفهوم سالمت اداری، واکنشی است به پدیده فساد بوروکراتیک در سازمانهای اجتماعی )پور 

 .(9919عزت،

ادبیات مدیریت مطرح شده، عمدتاً به سالمت کارکنان وابسته است  اگرچه سالمت سازمانی، همانطور که در

واژه ها و حرکت از سالمت افراد به سمت سالمت فرایندهای مدیریتی،  اما یک تکامل تدریجی در استفاده از

فرهنگ و ساختار و توجه به عوامل روانشناختی، سازگاری با محیط کار، احساسات مطلوب کارکنان، رهبری، 

 .(2113اعتماد، حمایت متقابل، مسؤولیت اجتماعی، اثربخشی و... ایجاد شده است )تراید و دیگران، 

 برای حضور اثربخش و کارآمد در جوامع و محیط رقابتی، ناگزیرند از سالمت کافی در نظام اداری هاسازمان

برخوردار باشند. بروز هرگونه آسیب و انحراف در سازمان ممکن است سالمت سازمان را به مخاطره اندازد 

مت اداری رمز بقای سازمانها گرفته است، ناتوان سازد. امروزه سال و آنرا در تحقق اهداف و رسالتی که برعهده

 درجوامع بشری به شمار میرود. سالمت اداری مفهومی در تقابل با فساد اداری است؛ به همین دلیل هرگونه

اقدامی که در جهت زدودن فساد اداری انجام میشود، تالشی در جهت ارتقای سالمت اداری است. مدیران 

مرور زمان از تهدیدات محیطی آسیب ببیند؛ ازاینرو  یتواند بهاند که سالمت سازمان م بر این نکته آگاه دانا

عنوان یکی از اقدامات مهم مدیریتی قلمداد و برای ارتقا و حفظِ آن  سالمت اداری را در سازمان به ارتقای

منظور تحقق و ارتقای سالمت اداری درصدد کشف  همین دلیل مدیران سعی میکنند به به. کنند تالش می

جدیدی برای ارتقای سالمت اداری در سازمانها باشند. از سوی دیگر تحقق اهداف و  های هروشها و شیو

 (.9919سالمت نظام اداری است )ابرویش، رسالت سازمان درگرو

اری دارای اهمیت بسی« فساد اداری»شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سالمت نظام اداری کشور به منظور کاهش 

چاره ساز نخواهد بود، بلکه برای حل مشکل وچگونگی مقابله با آن، « شکلشناختِ م»است، لیکن صِرف 

 (. 9912)قطبی وایگان، ..برخورداری از اراده و عزمی راسخ و همچنین تهیه و تدارک سازوکار خاص نیازاست

 ضرورت انجام تحقیق -9-9

 مدت دولتها را در بلندهای عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی  توجهی به خواسته بی

 .سازدشکست سازمانها در محیط است و ادامه حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه می تهدید کرده و عامل

آید و بدون این مهم  حساب می اصالح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به



رسید؛ به همین دلیل دولتها اقدامات فراوانی در جهت اصالح ها و تالشها نیز به سرانجام نخواهد برنامه سایر

 منظور کارآمدی و پاسخگویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری بهبود ساختار و تشکیالت اداری خود به و

 سازی ساختارها، شفاف کارگماری، ساده تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به :اند، ازجمله انجام داده

ری کارگی در نظام مالی، به گری دستگاهها، تحول سازی و کاهش تصدی و اختیارات، کوچکوظایف  سازی

نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تالشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه  سازوکارهای

 (9912صالحی امیری و شادلو، ) .افراد مختلف

 یم های سازمان، منابع انسانی ترین دارایی ارزش اند که با ا پذیرفتهامروزه مدیران سازمانها این واقعیت ر

 ست. ویژگی های سالم و پویا جانبه جامعه، داشتن سازمان باشد؛ از سوی دیگر الزمه رشد و توسعه همه

 های سالم تنها در داشتن سود و منفعت باال یا تعداد کارکنان و مدیران آن نیست، بلکه سازمان سالم، سازمان

سازمانی متشکل از نیروی انسانی خالق، سازنده و متعهد است که از روحیه و عملکرد خوبی برخوردار است 

سازد تا به اهداف خود برسد و حتی موجبات رشد و شکوفایی جامعه را نیز فراهم  سازمان را قادر می و

ور ط یزی برخورد کرده و آنها را بهآم طور موفقیت سازمان سالم با نیروهای مانع درونی و بیرونی، به .آوردمی

 (.9911، در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میکند )رمضانی و ایوبی اثربخش،

  مندان،کار ر سیستم کاری سازمان، طراحی و مدیریت فرایندها و همچنین رفتارد تواندسالمت یک سازمان می

سالمت سازمانی همچنین میتواند از طریق ( 2119، کارمندان، تأثیرگذارد)مک هیو سطح استرس و سالمت

 (2192، و روابط کاری، تأثیر مثبتی را ایجاد نماید )طالیی و شاه طالبی بهبود عملکرد کارمندان

ر اداری بیشت بردن به آسیب ها و پیامدهای فساد اداری از طریق پی اهمیت مطالعه عوامل موثر بر سالمت

رسانه ها، به فساد  نهاد، مردم های سازمان مردم، عامه توسعه، درحال کشورهایاز یبسیار نمایان می گردد. در

 ،ضعیف نگاه می کنند)یاداو اقتصادی  سلطه دیگران بودن و رشد اداری به عنوان تنها عامل اصلی تحت

 توسعه در اصلی موانع از یکی اداری فساد که بودند معتقد  (2112، پیالی( و )9112، فریش( ، )2، ص2111

خصوصی  هایگذاری سرمایه سطح آمدن پایین به اداری فساد که  گرفتند نتیجه چنین هاپژوهش برخی است.

 گذاری سرمایه واضحی و معنادار شکل به( معتقدند فساد اداری 2، ص2191ومائورو، )ویگذاردمیتأثیر 

 نشان تجربی های پژوهش چنین هم( 11، ص2119، وهمکارانژائو) دهد می کاهش  ار خارجی مستقیم

 به اعتماد و سطح سرمایه انسانی را کاهش داده کند،می کم را اجتماعی موفقیت زیاد، فساد که وجود دهدمی

 پژوهش های دامنه دار منفی فساد لزوم انجام این پیامدها و آثار( 1، ص2112، برد)هاستدمی بین از را نفس

 دهایپیام و موضوع ماهیت به توجه با لذا دهد.می قرار تاکید مورد پیش از بیش اداری، سالمت در خصوص

 یمدیریت عوامل و سازمان درون به )که پیشین های حل راه و هاالگو پایین واثربخشی  اداری فساد ناگوار



 عوامل یبررس به سازمانی رفتار و تحول مدیریت رویکرد اتخاذ با تا دارد ضرورت اند(نداشته چندانی توجه

 دولتی،ای هسازمان در موضوع شناسی آسیب با و پرداخته اداری سالمت بر  تاثیرگذاردرون و بیرون سازمانی 

 و گردیده طراحی دولتی، های سازمان در اداری سالمتارتقاء  بر موثر عوامل خصوصدر مناسبی الگوی

 .گردد ارائه پدیده این بروز با مقابله یا پیشگیری جهت ها سازمان مدیران برای الزم راهکارهای

 در اداری سالمت بر موثر عوامل از یک هر بندی اولویت و شناسایی با تواندمی حاضر تحقیق رو ایناز

 بروز علل چرایی و اداری سالمتافزایش تکیه گاههای نظام  چگونگی تببین بر عالوهاستانداری اردبیل 

 مانساز این اداری سالمت راه نقشه تدوین جهت مدیران سازیحساس به آن با مبارزه آثار و فساد هایزمینه

عداد دارای تاستانداری اردبیل که آنجایی و از .بیانجامد کشور تخصصی هایسازمان دیگر به تعمیم نیز و

نتیجه اعتماد و رضایتمندی  باشد، سالمت اداری در آن، باعث ایجاد عدالت و در می زیادی مراجعه کننده

 .شود کنندگان می مراجعه

 تحقیقاهداف  -9-2

 اصلی هدف -9-2-9

 بررسی سالمت نظام اداری و رتبه بندی عوامل آن در استانداری اردبیل  -

 فرعی سؤاالت -9-2-2

 بررسی عوامل برون سازمانی سالمت اداری در استانداری اردبیل 

 های سالمت نظام اداری در استانداری اردبیل افزایش تکیه گاه بر مؤثر سیاسی بررسی عوامل -

 های سالمت نظام اداری افزایش تکیه گاه بر مؤثر اجتماعی و فرهنگی بررسی عوامل  -

 های سالمت نظام اداری در استانداری اردبیل افزایش تکیه گاه بر مؤثر اقتصادی بررسی عوامل -

 عوامل درون سازمانی سالمت اداری در استانداری اردبیل بررسی  -

 های سالمت نظام اداری در استانداری اردبیل تکیه گاهافزایش  بر مؤثر ساختاری بررسی عوامل -

 های سالمت نظام اداری افزایش تکیه گاه بر مؤثر رفتاری -بررسی عوامل فردی -

 های سالمت نظام اداری در استانداری اردبیل افزایش تکیه گاه بر مؤثر مدیریتی بررسی عوامل -



 تحقیق سؤاالت -9-1

 اصلی سؤال -9-1-9

عوامل مربوط به آن از چه اولویتی  از چه وضعیتی برخوردارسالمت نظام اداری در استانداری اردبیل  -

 ؟است برخوردار 

 فرعی سؤاالت -9-1-2

 عوامل برون سازمانی سالمت اداری در استانداری اردبیل از چه وضعیتی برخوردار است؟

از چه وضعیتی های سالمت نظام اداری در استانداری اردبیل افزایش تکیه گاه بر مؤثر سیاسی عوامل -

 ؟برخوردار است

های سالمت نظام اداری در استانداری اردبیل از چه افزایش تکیه گاه بر مؤثر اجتماعی و فرهنگی عوامل -

 وضعیتی برخوردار است؟

ردبیل از چه وضعیتی های سالمت نظام اداری در استانداری اافزایش تکیه گاه بر مؤثر اقتصادی عوامل -

 برخوردار است؟

 عوامل درون سازمانی سالمت اداری در استانداری اردبیل از چه وضعیتی برخوردار است؟ 

اداری در استانداری اردبیل از چه وضعیتی  های سالمت نظامگاهافزایش تکیه بر مؤثر ساختاری عوامل -

 برخوردار است؟

های سالمت نظام اداری در استانداری اردبیل از چه وضعیتی تکیه گاهافزایش  بر مؤثر رفتاری -عوامل فردی -

 برخوردار است؟

های سالمت نظام اداری در استانداری اردبیل از چه وضعیتی افزایش تکیه گاه بر مؤثر مدیریتی عوامل  -

 برخوردار است؟

 

 تحقیق مفهومی تعاریف -9-6

  اداری نظام سالمت -9-6-9

 وجود دارند باال روحیه با وظیفه شناس کارکنانی و متعهد و به تمام معنا باسواد مدیرانی سالم، دستگاه یک در

 نیز برخی .می شوند سازمان پویایی مایه که هستند سودمند و مؤثر افرادی و دارند دوست را خود کار که



 ریفتع مناسبو  بجا درست، هایتصمیم گیری و تصمیم سازی در سازمان توانایی به را سازمانی سالمت

 شدن فراهم با آیند و پدید میتوانند محیط در پویا و زنده موجودات عنوان به سالم هایسازمان. کرده اند

 تأمین باعث و ارزنده سالم خدمات و کاال ارائه طریق از و یابند توسعه کنند، رشد کافی و الزم امکانات

 (.9919 )خوشدل، شوند جامعه شکوفایی و رشد فرآیند تسهیل و محیطی نیازهای

 اداری سالمت ارتقاء -9-6-2

به درستی وظایف خود را انجام دهد و  به هرگونه تالش برای بهبود توانایی سازمان که موجب شود سازمان 

که سازمان را از اجرای وظایف و دستیابی به اهداف  به اهداف خود نایل آید و همچنین پیش گیری از عواملی

 (9،9912امیری و شادالویی، صالحی)باز می دارد 

  اداری نظام -9-6-9

 و از اهمیت اجتماع مختلف الیه های و آحاد با رو در رو و مستقیم ارتباط دلیل به کشور هر در اداری نظام

 هایبخش و طریق کانالها از دولت خدمات از عظیمی حجم اینکه دلیل به و باشدمی برخوردار خاصی اعتبار

 و شفاف کارآمد، اداری منسجم، نظام یک از برخورداری لذا رسد،می شهروندان دست به دولتی مختلف

 که طوری به گردد،می جامعه ای محسوب هر سیاستگذاران و دولتمردان دغدغه های از همواره پاسخگو

 دیهایتوانمن بر اداری اصالحات انجام و مقررات الزم و قوانین تدوین و علمی مطالعات با میکنند سعی دولتها

 .(9: 9919)فیض، عمومی بکاهند هاینارضایتی از و افزوده خود اداری نظام

 

 فساد -9-6-9

خصی تعریف ش انتفاع برای شده اعطاء قدرت از استفاده ءسو" را فساد اختصار به الملل بین شفافیت سازمان

 مقیاس در یک سرقت و آشکار سرقت اصل در فساد خود، شکل بدترین ( در2: 9931 )الوانی،"است کرده

 صورت مختلف در اشکال و پایدار، و فراگیر مشکل یک فساد. است دولت عالیرتبه مقامات سوی از گسترده

 بردن ینب از میرسد نظر به دهد، و می رخ پیشرفته ترین کشورهای جمله از کشورها، از بسیاری در و. میگیرد

 .(2:  2191 ، 2 همکاران و است )آلن دشوار بسیار آن



  اداری فساد -9-6-2

مومی ع ازقدرت استفاده از است عبارت اداری فساد الملل،بین شفافیت سازمان و جهانی بانک تعریف طبق

داری، ا فساد. عالیق خانوادگی و روابط یا شخصی منافع تأثیر تحت اداری، خصوصی منافع کسب برای

تعریف  این که است، )شخصی )خصوصی منافع کسب برای )عمومی قدرت( دولتی اختیارات از سوءاستفاده

 (.9919. صدری و محمودی)است همگان موردقبول

 محیطی عوامل -9-6-1

 کمی نترلسازمان، ک و تاثیرگذاشته سازمان عملکرد بر که نیروهایی یا و مؤسسات از ترکیبی عنوان به محیط

بالقوه  اثرات بخشی ازسازمان، یا تمام بر و دارد وجود سازمان مرز از خارج در که عواملی تمام. دارد بر آنها

 .(31: 9933 دارند)هچ،

 سازمانی عوامل -9-6-6

به  را سازمان آنها است ممکن و قرارگرفته کنترل قابل و درون سازمانی فعالیتهای زمرۀ در سازمانی عوامل

 (.9931 و اعرابی، )پارسائیاننماید  مدیریت و داده انجام آلایده و مطلوب نحوی به یا و ضعیف شکلی

 فردی عوامل -9-6-3

 رقم آنها را فرد هر هایویژگی و شرایط و گیرندمی نشأت فرد خود از که هستند عواملی فردی عوامل

 (.91: 9933 میزند)فرج پور،

 عملیاتی تعریف -9-3

 -ساختاری، اجتماعی رفتاری، هایمؤلفه به مربوط امتیازات طریق از سازمانی سالمت عملیاتی تعریف 

 .میگردد محاسبه اقتصادی و سیاسی فرهنگی،

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1-9

در این فصل به بررسی نتایج آماری به دست آمده از تحلیل سواالت پژوهش پرداخته شده استو نتایج به 

حدودیت های مدست آمده پس از بررسی با تحقیقات پژوهشگران تفسیر و تبیین شده است. سپس  به بیان 

 موجود در روند انجام تحقیق پرداخته شده و در نهایت پیشنهادات کاربردی و عملیاتی ارائه شده است.

 بحث و نتیجه گیری -1-2

 یافته های سوال اصلی: 

سالمت نظام اداری در استانداری اردبیل از چه وضعیتی برخوردار عوامل مربوط به آن از چه اولویتی  -

 برخوردار  است؟

به دست آمده است ، استانداری اردبیل از نظر سالمت   P<11/1نتایج یافته آماری نشان داد با توجه به این که 

اداری وضعیت مطلوبی داشته است و نمی توان وجود فساد اداری را در این سازمان در نظر گرفت. نتایج به 

(، قطبی 9916(، رسالتی)9919کشتگر)سنایی  و دست آمده از این یافته با نتایج پژوهشگرانی چون 

همسو می  (9911(؛ پاکدامن و منشی زاده)9912(؛ اسالمی)9911(، فرهادی نژاد و لنگریان)9912وایگان)

 به هرگونه تالش برای بهبودسالمت اداری باشد. با توجه به ماهیت و مفهوم سالمت اداری که بیان می کند 

درستی وظایف خود را انجام دهد و به اهداف خود نایل آید و به  توانایی سازمان که موجب شود سازمان

صالحی )که سازمان را از اجرای وظایف و دستیابی به اهداف باز می دارد  همچنین پیش گیری از عواملی

 فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات



، می توان چنین نتیجه گرفت که سازمان استاندار اردبیل در این مدت توانسته به (9،9912امیری و شادالویی،

به وظایف سازمانی خود درابعاد کلی، عمل نماید که این عملکرد می توان رضایت کننده باشد.  طور  مطلوبی

این سازمان به سهولت مسیر های دستیابی به وظایف اصلی و قانونی خود را طی نماید و هیچ گونه کجروی 

تانه با که خوشبخ در انجام دستورات و وظایف سازمانی خود را نداشته است بنابراین می توان نتیجه گرفت

توجه به عملکرد مطلوب این سازمان ، سازمان های دیگر نیز از چارجوب های قانونی و بروکراسی های 

اداری موجود در این سازمان تبعیت کنند. مدیران ارشد و میانی این سازمان می توانند با برگزاری جلسات 

خشانی را در حوزه سالمت اداری برای آنان به آموزشی و توجیهی برای مدیران سازمان های دیگر، نتایج در

گانه سالمت اداری نشان داد بیشترین رتبه مربوط به  6ارمغان آورند. نتایج بررسی شده از رتبه بندی عوامل 

عامل اقتصادی بوده است در این راستا مدیران استانداری اردبیل باید برای توجیه ابعاد اقتصادی مدیران برای 

ر جلسات و دوره های آموزشی برگزار نمایند. با توجه به این که پایین بودن رتبه عوامل سازمان های دیگ

ساختاری نیز می توان نتیجه گرفت که مدیران ارشد و میانی استانداری اردبیل باید برای بررسی تقویت بیشتر 

 ن ها را مورد بازبینی قراربعد ساختار سالمت اداری، آیین نامه ها و قوانین مربوط به عامل ساختاری در سازما

 داده و شیوه های جدید برای مدیریت آن در سازمان در نظر داشته باشند.
 

 فرعی یافته های سؤاالت

عوامل برون سازمانی سالمت اداری در استانداری اردبیل از چه وضعیتی برخوردار  یافته های سوال اول:-

 است؟

نتایج به دست آمده برای تحلیل عوامل برون سازمانی نشان داد نمره عوامل برون سازمانی سالمت اداری در 

استاندار اردبیل، باالتر از حد متوسط بود که نشان داد استاندار اردبیل از نظر عوامل بیرونی وضعیت مطلوبی 

( و فرهانی 9912قطبی وایگان)رانی چون داشته است. نتایج به دست آمده از این یافته، یافته های پژوهشگ

همسو می باشد.  با توجه به نتیجه به دست آمده برای عوامل برون سازمانی و همچنین  (9911نژاد و لگزیان)

در در عوامل بیرونی سازمان با بخش های خصوصی خارج از مفهوم عوامل برون سازمانی که بیان می کند 

و کنترل دیگر دستگاه های نظارتی و عوامل بین المللی قرارد سازمان ارتباط داشته و تحت نظارت 

(. بنابراین نتیجه مطلوب به دست آمده برای این عوامل برون سازمانی در 9913دارد)همایونی و همکاران، 

ای خصوصی هاستانداری اردبیل می توان بیان کننده این مساله باشد که استانداری اردبیل توانسته با بخش

ب و مطلوبی داشته باشد و در راستای تحقق سالمت اداری توانسته با دیگر دستگاه های نظارتی همکاری خو

و کنترلی، هماهنگی مطلوب وشایسته ای داشته باشد. همچنین این سازمان توانسته با عوامل و فاکتورهای بین 

رون وضعیت فاکتورهای بالمللی هماهنگی خوبی داشته باشد. که تمامی این مسائل نشان دهنده مطلوب بودن 



سازمانی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت استانداری اردبیل با توجه به این دستاورد می تواند در 

راستای موفقیت و سالمت سازمانی و کاهش میزان فساد اداری در ابعاد برون سازمانی ، الگوی مناسبی برای 

 ها باشد.دیگر بخش های مدیریتی و نظارتی دیگر سازمان 

 

های سالمت نظام اداری در استانداری اردبیل افزایش تکیه گاه بر مؤثر سیاسی عواملیافته های سوال دوم:  -

 ؟از چه وضعیتی برخوردار است

عوامل سیاسی از عوامل درون برون سازمانی سالمت اداری می باشد که نتایج بررسی این بعد از ابعاد 

سالمت سازمانی نشان داد استانداری اردبیل از نظر عوامل سیاسی، وضعیت مطلوبی در حوزه سالمت 

 (،9919کشتگر)چون سنایی  و اداری داشته است. نتایج به دست آمده از این یافته با نتایج تحقیقات 

(؛ پاکدامن و منشی 9912) (؛ اسالمی9911(، فرهادی نژاد و لنگریان)9912(، قطبی وایگان)9916رسالتی)

استانداری اردبیل را  یفهمسو می باشد. عوامل سیاسی از عواملی است که اصلی ترین وظا( 9911زاده)

ان، برای بخش های مختلف است و برنامه های دیگر تشکیل می دهد، سیاستگذاری برای تخصیص بودجه

اهمیت عامل یاسی در نظام اداری تاحدی است که یکی از استراتژی های مدیریتی استانداری می باشد. 

 پاسخ مردم مقابل در را خود و مردم نباشند رای از برخاسته که استبدادی سیاسی های نظامبیان شده اگر 

 اداره سنتی الگوهای در رو، این از .اند های اداری نظام و جوامع در فساد برای عامل ترین نبینند، مهم گو

 .کردند طرح را اداری نظام از سیاسی نظام نظریه جدایی فساد، به اداری نظام نشدن آلوده برای امور دولتی

)صالحی امیری و نبودند گو پاسخ مردم و محیط جامعه برابر در اداری کارکنان و مدیران به نظریه بر اساس

 شمار به نظام اداری مبنای سیاسی نظام وحیانی، های آموزه از با الهام اسالمی نظام در اما (.9912شادالویی، 

 این در سیاسی است. نظام فساد و سالمت از متأثر اداری نظام فساد در و سالمت که ای گونه به آید، می

 الهی سیاسی نظام ماندگاری و گیری شکل در مردم نظارت و که خواست گونه همان :گفت توان می زمینه

 سالم برای ماندگاری و گذارد می اثر الهی اداری نظام اجرای و چگونگی ها گیری تصمیم در است، موثر

 .کنند اداری نظارت دستگاه عملکرد بر باید آن

ر د های سالمت نظام اداریافزایش تکیه گاه بر مؤثر اجتماعی و فرهنگی عواملیافته های سوال سوم:  -

 استانداری اردبیل از چه وضعیتی برخوردار است؟

نتایج کسب شده از تحلیل وضعیت عوامل اجتماعی فرهنگی سالمت اداری در استانداری اردبیل نشان داد 

وضعیت سالمت اداری از نظر اجتماعی فرهنگی در حد مطلوبی قرار دارد. این یافته با نتایج پژوهشگرانی 

باشد. با در نظر گرفته نتیجه کسب شده و نتایج همسو می (9911من و منشی زاده)(، پاکدا9912اسالمی)چون 



ای هتوان نتیجه گرفت استانداری اردبیل توانسته در این مدت از نظر زیر ساختپژوهش گران قبلی می

اجتماعی و فرهنگی به نحوی عمل نماید که سالمت اداری افزایش یابد. عومل اجتماعی فرهنگی به عنوان 

عی عوامل اجتما یکی از تکیه گاه های سالمت اداری می تواند نقش به خصوصی در این زمینه داشته باشد.

 چنین "االسول دی اچ روگوو فرهنگی از عوامل مهم در بحث فساد اداری می باشد. به طوری که آرنولد

 نیز "فردریچ کارل. کند می ایجاد اختالل اجتماعی نظام ساختار تمام در فاسد دستگاه یک که دارند می اظهار

 دیغیرنق یا نقدی رشوه های دریافت اثر بر و است ای اداره مسئول که قدرتی صاحب جا، هر که است مدعی

 حکومت. است رسانده زیان عمومی منافع به فرد این ورزد، مبادرت قانونی غیر کارهای انجام به و شود اغوا

 متحکو. اند بوده رو روبه دولتی کارگزاران و کارکنان استفاده سوء مشکل با پیش ها قرن از ها،دولت و ها

 خود شغلی امتیاز و موقعیت از دولتی کارگزاران و منصبان صاحب شخصی استفاده سوء نگران همیشه ها

 را اعدیمس زمینه شود، می تفویض دولت کارمندان همه به قانون طبق که اختیاراتی و ها مسؤولیت. اند بوده

بنابراین می توان نتیجه . (9911کند)حقیقتیان، کریمی زاده و نظری،  می فراهم تعدادی استفاده سوء برای

گرفت استانداری اردبیل از نظر عوامل اجتماعی و فرهنگی به نحوی عمل نمونه که توانسته این عوامل را به 

 عنوان تکیه گاه محکمی در سالمت اداری این سازمان استفاده کند.

های سالمت نظام اداری در استانداری گاهافزایش تکیه بر مؤثر اقتصادی عواملال چهارم: یافته های سو -

 اردبیل از چه وضعیتی برخوردار است؟

نتایج به دست آمده از تحلیل سوال چهارم که به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر افزایش تکیه گاه های سالمت 

از نظر اقتصادی در این سازمان وضعیت مطلوبی دارد. نتایج به از سالمت اداری اداری پرداخته بود نشان داد 

 (9911( و فرهادی نژاد و لگزیان)9912قطبی وایگان) دست آمده از این یافته با نتایج تحقیقات محققانی چون

همسو می باشد. نظام های اقتصادی در افزایش و یا کاهش فساد اداری در سازمان ها نقش ویژه ای می توان 

باشد. بسیاری از بستر های شکل گیری فساد در سازمان ها از مسیر زمینه های اقتصادی و مالی عبور داشته 

 بمتناس و دولت کارکنان حقوق پرداخت در رویکرد اقتصادی سالمت اداری ، مسائلی نظیر نظاممی کند. 

 در شفاف و دقیق های مشی خط و سیاست ها ها قابل مطرح است. وجود هزینه و تورم سطح با آن نمودن

 باالی رده مدیران سازمان، توجه های هزینه برآورد در دقیق مدیریت از گیری اقتصادی، بهره برآوردهای

 و قوقح پرداخت برای موثر انگیزشی مکانیسم ، وجود(فسادانگیز) فساد مستعد های برنامه حذف به سازمان

 یرانمد به پرداختی مزایای و حقوق بیان در شفافیت) دارایی/درآمد سازمان، و افشای کارکنان به ها مشوق

از عواملی است که در رویکرد های اقتصادی سالمت و یا فساد ذاداری قابل بررسی است. آنچه از  (باال رده

نتایج یافته حاصل می شود این است که خوشبختانه استانداری اردبیل از نظر این رویکرد ها پرونده درخشانی 



ت و تقریباً تمامی فاکتورهای مورد نظر مثبت بوده است و این مساله به عنوان یکی از تکیه از خود داشته اس

 گاه های سالمت اداری در این سازمان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

 

 

عوامل درون سازمانی سالمت اداری در استانداری اردبیل از چه وضعیتی برخوردار یافته های سوال پنجم: 

 است؟ 

بعد دوم از ابعاد کلی سالمت اداری در سازمان ها، عوامل درون سازمانی می باشد. این رویکرد به مسائلی 

نظیر عوامل ساختاری، عوامل فردی رفتاری و عوامل مدیریتی اشاره دارد. نتایج بررسی کلی این عوامل در 

وامل درون سازمانی، وضعیت یک عامل عوامل درون سازمانی در استانداری اردبیل، نشان داد از نظر ع

نایی و ساستانداری اردبیل وضعیت مطلوبی داشته است. نتایج به دست آمده از تحلیل این یافته با تحقیقات 

همسو می باشد. عوامل درون سازمانی عواملی هستند که در  (9911(، پاکدامن و منشی زادت)9919کشتگر)

المت سازمان را به خطر اندازد و باعث شکل گیری فساد درون سازمان دست به دست هم داده و می تواند س

در عوامل درون سازمانی، ویژگی های یک سازمان و مبنایی به دست می دهند که می توان اداری در آن شود. 

بدان وسیله سازمان ها را اندازه کیری و باهم مقایسه کرد و همجنین حاکی از نوع تعامل میان کارکنان و 

آنچه از نتایج به دست آمده از تحلیل  (.9912زمان می باشد)صالحی امیری و شادالویی، مدیران در یک سا

عوامل درون سازمانی در استاندار اردبیل می توان نتیجه گرفت این است که این عوامل توانسته به نحو مطلوبی 

این این سازمان می خود را به عنوان یکی از جایگاه های سالمت اداری در این سازمان جای دهد. در بنابر

توان برای افزایش پتانسیل های درونی در سازمان های دیگر و برای افزایش سطح سالمت و کاهش فساد 

 اداری نقش موثر و مثبتی از طریق ارایه آموزش ها و مهارت های الزم برای مدیران آن سازمان ها قدم بردارد.

های سالمت نظام اداری در استانداری تکیه گاه افزایش بر مؤثر ساختاری عواملیافته های سوال ششم:  -

 اردبیل از چه وضعیتی برخوردار است؟

نتایج به دست آمده از تحلیل عامل ساختاری نشان داد میزان نمره کسب شده برای این متغیر در حدی بوده 

 یجه بهکه نشان دهنده مطلوب بودن وضعیت عامل ساختاری در سالمت اداری در استانداری می باشد. نت

عوامل ساختاری در نظام سالمت  همسو می باشد. (9912اسالمی)دست آمده از تحلیل این یافته با تحقیقات 

اداری بیان کننده ویژگی های درون یک سازمان هستند و مبنایی به دست می دهند که می توان بدان وسیله 

صمیم گیری های داخل سازمانی و قانون سازمان ها را اندازه گیری کرد. در عوامل ساختاری مسائلی مانند ت

گرایی، شفافیت در امور، پاسخ گویی، نظارت سازمانی، نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقد پذیری مطرح 

آنچه ازنتایج به دست آمده از مطلوب بودن عوامل ساختاری دراین (. 9912است)صالحی امیری و شادالویی،  



این زمینه می تواند نتیجه گرفت این است که استانداری اردبیل تحقیق و همچنین دیگر تحقیقات مشابه در 

در طول مدت خدمت خود از نظر عوامل ساختاری عملکرد مطلوبی از خود نشان داده است این مساله نشان 

می دهد که استانداری اردبیل در راستای تحقق سالمت اداری توانسته در حوزه های تصمیم گیری زیرساختی 

ع سازمان عملکرد بهتری را از خود به جای گذارد. بنابراین می توان در راستای تحقق اصل و مدیریت مناب

سالمت اداری، دربعد ساختاری، این سازمان رویکرد های جدیدی را اتخاذ کند و آن را در اختیار دیگر 

 سازمان ها قرار دهد.

 

 

 

 

ی های سالمت نظام اداری در استاندارتکیه گاهافزایش  بر مؤثر رفتاری -عوامل فردییافته های سوال هفتم:  -

 اردبیل از چه وضعیتی برخوردار است؟

گاه های سالمت اداری، عوامل فردی رفتاری می باشد این عامل به عنوان یکی از عوامل از دیگر عوامل تکیه

وب می درون سازمانی نقش مهمی در تحقق سالمت اداری و کاهش میزان زمینه های فساد درسازمان محس

شود. نتایج به دست آمده از تحلیل این یافته نشان داد وضعیت استانداری اردبیل از نظر عوامل فردی رفتاری 

حوزه سالمت اداری ، وضعیت مطلوب می باشد که نتایج به دست آمده از این یافته، با تحقیقات 

 نگرش کردن نهادینهدی رفتاری همسو می باشد. در عوامل فر (9911(، فرهادی نژاد و لگزیان)9912اسالمی)

 اعضای بین سازنده تعامل امور، وجود اداره در کارکنان دادن سازمان، مشارکت کارکنان در نظارتی خود

 و تعلق احساس آوردن وجود کارکنان، به روحیه افزایش جهت در سازمان، در دوستانه جو سازمان، ایجاد

ان، سازم در کارکنان اخالقی رفتار سازمان، توسعه اطالعات به کارکنان آزاد کارکنان، دسترسی در وفاداری

 ، بهسازمان کارکنان دانش سطح کاری، افزایش وجدان فرهنگ وظیفه شناسی،  ترویج فرهنگ کردن نهادینه

 سازمان مطرح اعضای بین اعتماد فضای آوردن وجود سازمان و به در انتقادپذیری و نقد فضای آوردن وجود

توان نتیجه گرفت که سازمان استانداری اردبیل در مجموع از نظر این به این ویژگی های میاست که با توجه 

 ویژگی ها توانسته عملکرد مثبتی را از خود نشان دهد. 

های سالمت نظام اداری در استانداری افزایش تکیه گاه بر مؤثر مدیریتی عواملیافته های سوال هشتم:  -

 است؟اردبیل از چه وضعیتی برخوردار 

یافته های تحقیق نشان داد وضعیت سالمت اداری از نظر عوامل مدیریتی در استانداری اردبیل وضعیت 

( پاکدامن و مشی 9912اسالمی)مطلوبی است. نتایج به دست آمده از تحلیل این یافته، با تحقیقات 



راهبردی را در سازمان  سند وجودهمسو می باشد. عوامل مدیریتی به عواملی اطالق می شود که (9911زاده)

مناسب،  یهتنب و تشویقی دستمزد،  نظام و حقوق سطح کارکنان عملکرد منظم تعیین می کند همچنین سنجش

 تخلفات هب کار، رسیدگی انجام های فرآیند بر مستقیم غیر انسانی، نظارت سرمایه حفظ و مدیریت در ثبات

مهارت  و آموزش طریق از کارکنان سازیتوانمند مدارک و اسناد مناسب نگهداری و وضبط اداری، ثبت

شغلی از جمله عواملی است که در حوزه  ارتقاء مسیر در کارکنان کلیه برای رقابتی فضای آموزی و ایجاد

گردد. بنابراین با در نظر گرفت اصل عوامل مدیریتی و عوامل مدیریتی سالمت اداری در سازمان قلمداد می

توان نتیجه گرفت، استانداری اردبیل نین نتیجه کسب شده برای این رویکرد، میمفهوم آن درسازمان و همچ

توانسته از نظر فاکتورهای مدیریتی درون سازمانی طوری قدم بردارد که این رویکرد به عنوان یک رویکرد 

 الگویمهم در ارتقاء سطح سالمت اداری و کاهش فساد اداری قدم بردارد. بنابراین می توان بیان کرد که 

تنظیم شده برای عوامل مدیریتی در این سازمان می توان به عنوان الگویی برای کاهش فساد اداری در دیگر 

 سازمان ها استفاده شود. 

 محدودیت های تحقیق -1-9

مصادف بودن زمان جمع آوری داده ها درسازمان مورد نظر با شیوع  بیماری کرونا و کندی در روند جمع  -

 آوری داده ها

 استانداری اردبیل – مربوط فقط تحقیق این نتایج ) تخصصی غیر های سازمان به تحقیق نتایج تعمیم عدم -

 (.گیرد انجام مشابهی های تحقیق بایست می ها سازمان سایر در و باشد می تحقیق انجام زمانی دوره در

محدودیت  جمله پرسشنامه از تکمیل در کارکنان سازمان مورد نظر از برخی مطلوب چندان نه همکاری -

 .تحقیق شده است انجام زمان شدن طوالنی باعث خود که است بوده تحقیق دیگر های

 پیشنهادات تحقیق -1-2

 پیشنهادات کاربردی -1-2-9

پیشنهاد می شود سازمان استانداری اردبیل در راستای کاهش میزان فساد اداری در سازمان های دیگر  -9

 برای مدیرات ارشد و میانی بر گذار کند.دوره های آموزشی 

با توجه به این که در راستای ارتقاء سطح سالمت اداری ، سازمان استانداری حرکتی رو به رشد داشته  -2

است، پیشنهاد می شود مولفه های سالمت اداری از طریق نهاد های دخیل در این امر برای تمامی سازمان ها 

 و اعتباری ابالغ گردد.نظیر بانک ها و موسسات مالی 



نتایج رتبه بندی مولفه های سالمت اداری نشان داد عوامل اجتماعی و فرهنگی و ساختاری، نسبت به  -9

دیگر مولفه ها رتبه کمتری داشته اند، پیشنهاد می شود رویکرد های اجتماعی و فرهنگی دخیل در امر فساد 

 اداری، شناسایی شود.

ختاری از طریق مدیران ارشد و میانی استانداری اردبیل مورد بررسی قرار گیرد پیشنهاد می شود عوامل سا -2

 چرا که این مساله می تواند باعث کاهش فساد اداری در آن سازمان شود

با توجه به این که تمامی مولفه های سالمت اداری در استانداری اردبیل وضعیت مطلوبی از خود نشان  -1

دهنده عدم وجود سالمت اداری در این سازمان است بنابراین در راستای کاهش  داده است که این مساله نشان

 فساد اداری در آن سازمان نمی توان پیشنهادی ارایه داد.

سالمت اداری از مقوله های اصلی و تعیین کننده موفقیت و تعالی در سازمان ها محسوب می شود پیشنهاد  -3

ساد اداری در سازمان ها ، کمیته های فنی و نظارتی ویژه ای می شود دولت در راستای شناسایی عناصر ف

 برای تمامی سازمان ها و بدون قید و شرط جناحی و مسئولیتی قرار دهد.

 پیشنهاد برای پژوهشگران آتی -1-2-2

پیشنهاد می شود محققان آتی، به بررسی سالمت اداری در دیگر سازمان های این شهرستان بپردازند و -9

 دست آمده را با این تحقیق مورد مقایسه قرار دهند.نتایج به 

پیشنهاد می شود با توجه به محدود بودن قلمرو مکانی به سازمان، تحقیقات آتی به بررسی ابعاد وسیعتری  -2

 از فساد اداری در سازمان ها بپردازند.

شود، و ابزار پرسشنامه با توجه به این که فساد اداری رویکردی نامطلوب در نظام اداری محسوب می  -9

نمی تواند به تنهایی برای بررسی این مساله کافی باشد، پیشنهاد می شود محققان آتی به بررسی فساد اداری 

از طریق دیگر ابزارهای اندازه گیری مانند روش مصاحبه، روش میدانی جمع آوری سوابق و عملکرد های 

 ند.بصری سازمان و مدیران قبلی سازمان و ... بپرداز

 

 

 


