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Abstract 

This research was aimed at explaining the pattern of corruption 

reduction through ICT, transparency and organizational health. The 

research method is descriptive-survey and is a practical purpose. The 

statistical population consisted of all experts in the educational 

institutions of Iran's public universities. By sampling the total number, 

240 individuals were selected as samples. The data collection tool was a 

questionnaire. Validity and reliability of questionnaires were confirmed. 

Data were analyzed using LaserLes software using path analysis 

analysis. The results showed that ICT would reduce corruption. 

Transparency and organizational health as an intermediary variable also 

influenced the relationship between information technology and 

corruption reduction. Therefore, these factors are not only important in 

terms of improving organizational working conditions and dynamism, 

but also in terms of increasing accountability, as well as the trust of 

members of the organization to each other and management of the 

organization . 

Keywords: Educational Institutions, University, Organizational Health; 

Organizational Transparency; Corruption; Information and 

Communication Technology. 
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  مقدمه

عااات  بااهمیفناوری اطال نااد  کاای از راهعنوتوا ساااد و حلان ی کاااهش ف هاا  در  هااای م

نااانی  (های مختلف در نظر گرفته شودهای سازمانتسازی فعالیافزایش شفاف شریفی ر

تااا  ای که همه کشورهایپدیده (.1392و همکاران،  تااه  جهان از کشورهای پیشرفته گرف

فااراد اتوسعه به آن دچارند و تشدرحال کاااری ا بااا ویق به خطا شااوه  خاات ر یااق پردا ز طر

ساات دارد یااا نادر قااانونی  شاااره میدیگر ابزار غیر نااد، ا قاا  در و .ک جااب ا ساااد اداری مو ف

لااوگیری آسیب به اعتماد، ایجاد بی ماااعی و ج ثباتی سیاسی و اقتصادی، گسیختگی اجت

 این موارد استاز توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سال  در بازار ازجمله 

صااورتی2003، 1انکوفی عن) شاانده، در ماااری ک یاار بی نااد  ساااد مان شااود (. ف تاارل ن که کن

ضااعیف میرگ ایجاد کرده و پایههای بزنابرابری یاار را ت لاات دموکرات نااد و های دو ک

نااانی ) شودعی، سیاسی و اقتصادی میهای اجتماها، زیانهباعث تضعیف انگیز شریفی ر

  (.1392و همکاران،

ساات مدیریت فساد به ابزارهای مخ مدیریت دولتی برایاین، بنابر تلفی متوسل شده ا

یااادهتوان ساز کنترل فساد در که فناوری اطالعات، کلید اصلی و  ساات سااازی پ  هایسیا

بااارزه ساااد بااا م ساات اداری ف یاااریکو) ا جاااکوب  2آنچ سااتی،؛ 9419 ،3و  ناااهی و آگو  آ

بااه (.2018 سااادولت الکترونیر  یاار توانمند مااورد بهرهعنوان  تااه و باارداری قراز  رگرف
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کاااران، شاه)منجر به شفافیت شده است  خااود2008کااوه و هم بااه  بااه نو شاافافیت   بااا ،(. 

 ،2اوچرانا و 1پاول) شودمی اداری فساد کاهش دولتی سبب هایبخش در رقابت افزایش

 آزادی و گیریآزاد، تصمی  دسترسی بر که است ایگسترده اصطالح (. شفافیت2013

یاااز اطالعات (. تهیه2008، 3پنکر) دارد داللت تعااطال صاارف مااورد ن  کنندهباارای م

ساایدن برای خاااب بااه ر نااه، انت فاازایش بااه آگاها یااابی در شاافافیت ا کاارد ارز جاار و عمل  من

بااود و سازمانی اعتماد ارتقای رقابت، افزایش موجب شفافیت، یاات به صاامی  کیف  گیریت

تااوان را دارد طالعات و ارتباط، اری افناو(. 2008، 5؛ هان2003 ،4انگلیش) شودمی یاان 

سااهای غیر شفاف را به سازمانکه سازمان باادل  باااال م شاافافیت  هااای ازد، فعالیتهای با 

یااا آن شااکل داده و  سااازمان را  صاالی  هاادا یاار د کااارو) هااا را تغی ساان 6وا (. 2008، 7و مد

ساابی از های مناها و ویژگیای از نگرشسازمان شفاف نیازمند ترکیب گسترده موضوع

سااازمانی . میعوامل مختلف است شاافافیت  توان گفت یکی از عقاید اصلی، استفاده از 

ناای (. 2004، 8الیور) ساد اداری استدر جهت مبارزه با ف بااه مع قااط  شاافافیت ف به عبارتی 

سااب و ه، مشارکت فعاالنه ذیدر دسترس قرار دادن اطالعات نیست بلک باارای ک نفعان، 

جااه  عااات و درنتی یاا  اطال ماااتتوز نااش، از ملزو جاااد دا ساات.  ای سااازمانی ا شاافافیت 
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قااط کاری و اختفا، به معنای تسهی  بخشی از اطالعات و یا پنهان افشا نمودن اطالعات ف

شااانهایی است که به آندر زمان یاازان دهها نیاز است. بودن این متغیر در سازمان ن نده م

ساااز2008، 1راولینز) شفافیت پایین سازمانی است کاای از  شاافافه(. ی بااا  ماارتبط   یت،های 

 اعتماد سازمانی است. 

قاارار دمی شااویق  مااورد ت مااه را  عااات توان گفت سازمانی که مشارکت عا هااد و اطال

یااار آنتضروری سازمانی را جهت اخذ تصمیمات آگاهانه هااد و در ر در اخت قاارار د هااا 

قاارار میها پاسخنبرابر آ ماااد  مااورد اعت شااتر  شااد، بی یااردگو با نااز، ) گ عاااد  (.2008راولی اب

سااازما نااد ازا انی عبارتشاافافیت  شاا ا مااانی 2اندازلااف( چ لااوب و آر نااده مط یااانگر آی ا ب

یااتا بیانگر ارزش3مأموریتسازمان است؛ ب(  ساات؛  ( ها و اولو سااازمان ا یاار  هااای 

هااداف سااته از4ا سااازمانی دارای دو د هاار  هاا ا  ساات؛ د( داف کوتاها ماادت ا ماادت و بلند

 (.2007، 7شتینبرنو  6برگرن) شودطالق میا به برآیند کار سازمان ا5عملکرد

مندان؛ ایجاد توان مشارکت بیشتر کاراز آثار مثبت و مطلوب شفافیت سازمانی می

سبت به مدیریت سازمان؛ افزایش خالقیت؛ بهبود عملکرد، افزایش رضایت اعتماد ن

. لذا (2009، 1و لستر 8وجلجسانگ) ندان و سالمت سازمان را نام بردشغلی کارم
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 گردد. سالمتصل میری اطالعات و شفافیت سازمان حازمان در پی فناوالمت ساس

 است مناب  و ابزارها به رسیدن و اهداف تحقق در سازمان درواق  توانایی سازمانی

آن  در کردن کار به فرادا که است جایی سال  سازمان (.2008 و همکاران، 2جا )

 با انطباق برای را سازمانی تغییراتو  دکننمی پیدا سازگاری محیط کنند؛ بامی افتخار

 را مداوم بهبود و رشد برای توانایی سازمانی، سالمت پذیرند. بنابراینمی محیط بهتر

 افراد که است جایی سال  سازمان یر .(1393بذرافشان،  و احمدی) شودمی شامل

 مؤثر و سودمند دیافرا خود و کنند افتخار آن به کنند، کار و بمانند آنجا در خواهندمی

 با سازمان انطباق توانایی سازمانی به معنی سالمت. (4،2000کیلنگل و 3الیدن) هستند

 آن است اهداف به دستیابی و سازمان کارکنان میان هماهنگی ایجاد خود، محیط

 قابلیت ،عوامل سازمان کلیه که است وضعیتی نیسازما (. سالمت2007 ،5کرکماز)

 هنجارهای از انحراف بتوانند و شنداب داشته مطلوب طوربه ار سازمان اهداف تأمین

 به و الزم تدابیر و شناسایی وقت اسرع در سازمانی را اهداف موان  و قانونی و اداری

 عملکرد در قانونی و قیاخال از هنجارهای تبعیت نمایند. لحاظ هاآن رف  برای را هنگام

 اداری فساد ،سالمت سازمانی مقابل در .سالمت سازمانی نام دارد شغلی، و سازمانی

 از ستفادهءاسو و قانونی و اخالقی هنجارهای تخطی از و هنجارشکنی معنای به و است

 (. سالمت1392 شادالویی، و امیری صالحی) است اداری و شغلی جایگاه و موقعیت
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 هاآن کمر به و کرده شناسایی را سازمان اعضای استعدادهای تواندمی سازمانی

 (.2007 و همکاران، 1بیوان ) شدبخ تحقق را سازمانی فدااه

 پیشینه پژوهش

 انداتغیرهای پژوهش اشاره داشتهبین م روابط به پیشین شدهانجام هایپژوهش

 و تخلفات با سازمانی سالمت رابطه عنوان با پژوهشی در ،(1392) جوادی و زادهحبیب

 رابطه اداری ادفس و جرائ  با سازمانی سالمت بین که رسیدند نتیجه این به اداری فساد

 بررسی به یتحقیق ، در(1393) دشتی درخشنده و حیاتی .دارد وجود منفی دارمعنی

 در سازمان اداری سالمت ارتقای و بروکراسی کاهش در الکترونیر دولت نقش

 سهولت ازجمله الکترونیر دولت ابعاد رابطه پژوهش این در رداختند.پ شیراز بازرگانی

 پاسخگویی، مشارکت، فرهنگ به خدمات، دسترسی تسهول اطالعات، به ترسیسد

مورد  اداری و سالمت بروکراسی با خدمات تو کیفی اطالعات فناوری کاربرد سهولت

و  الکترونیر دولت که بین حاکی از آن بود پژوهش است. نتایج قرارگرفته بررسی

 ودجو مثبت رابطه اداری متو سال الکترونیر دولت و بین منفی بوروکراسی رابطه

بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد ، با (1395) دارد. درویش و زاچکانی

شفافیت بر اعتماد و فساد به این نتیجه رسیدند که گری اعتماد سازمانی اداری با میانجی

 3و ام 2شی  .ذار است، اما اعتماد بر کاهش فساد اداری تأثیری ندارداداری تأثیرگ
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 در اجتماعی و سرمایه و ارتباطات اطالعات فناوری اثر عنوان، تحقیقی را با (2009)

 و اطالعات فناوری که ها نشان دادهای آنفتهرساندند. یابه سرانجام  فساد کاهش

، 2ویگ و 1باشند. کولستدمی فساد کاهش در اصلی عوامل اجتماعی سرمایه و ارتباطات

 در ج پژوهش نشان دادد. نتایپرداختن فساد کاهش بر تشفافی تأثیر بررسی به، (2009

 شفافیت، این که یافتندرد و کردند بررسی را شفافیت نقش دولتی و سازمانی فضای

 د.شومی رشوه کاهش موجب که بدین ترتیب دارد؛ اداری فساد کاهش بر مثبت تأثیری

 فرهنگ جادیا در آنالین و اطالعاتی هایسیست  نقش بررسی به (،2010) 3برتوت

 ابزارهایی شفافیت، و الکترونیر دولت که رسید نتیجه این به خت وپردا شفافیت

 به(، 2010) 5نارین و 4روند. لیندستدمی به شمار اداری فساد هشاک در جهت اجتماعی

 که رسیدند نتیجه این به هاپرداختند. آن داریا فساد کاهش بر شفافیت تأثیر بررسی

 ایجادکننده دموکراسی و نیست یکاف اداری فساد کاهش ایبر تنهاییبه شفافیت

 بین رابطه تجربی وتحلیلهزیتج» (، با عنوان2012) جالل و 6ستریاست. می شفافیت

 از استفاده افزایش در صورت نتایج نشان داد که نمود. اشاره «فساد و الکترونیر دولت

 و 7باهر. یابدکاهش می ادسف الکترونیر، دولت توسعه و ارتباطات و اطالعات فناوری

 و قوانین نقش و کردند بررسی را اداری فساد بر شفافیت تأثیر ،(2012) نصیری طوسی
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 و سازمانی فضای دو در را نقش این هادانستند. آن مه  مسئله این در را محیط کیفیت

 و مه  عاملی را دولت قانونمندی و گذاریقانون و کردند رسیبر غیرسازمانی

 بررسی (، ضمن2013) اوچرانا و پاول .کردند مطرح یادار فساد در کاهش نندهکتعیین

 که رسیدند نتیجه این به کشور چر دولتی بخش در اداری فساد و شفافیت ارتباط

 فساد کاهش تی سببدول هایبخش در شفافیت طریق از رقابت افزایش با شفافیت،

 در ورزش ورد تجارتهشی در م، با پژو(2012) 2هاوارد و 1ماهونی .شودمی اداری

 دبوبه حفظ برای هادیگر سازمان مانند ورزشی هایسازمان که کردند بیان آینده دهه

اطالعاتی نوین هستند.  هایفناوری از استفاده نیازمند کارایی افزایش و عملکرد

 برای ارتباطات و اطالعات فناوری (، در تحقیق خود به نقش2017)کایونکیو و آنور 

 مناب  مدیریت مالیات، مالی، تأمین مانند دولت کلیدی یفرایندها در فساد با زهمبار

بر اساس پژوهش آناهی و همچنین  خدمات اشاره دارد. هائار و باز هایداده انسانی،

 و نگهداری برای مدارک و اسناد مدیریت هایسیست  باید (، ادارات2018) آگوستی

 در شفافیت هایسیاست رشد راستا، این در کنند. رااج شرایط ارتقاء مناب  انسانی واجد

  نسانی است.دولتی از ملزومات توجه به سیست  مدیریت مناب  ا ادارات

ارتباطات از اهمیت  و اطالعات فناوری کاربرد که دادند نشان های پیشینپژوهش

را ها برخوردار است. نتایج پیشین به صورت مستقل رابطه متغیرها ازمانبسیاری در س
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اند و مشخص گردیده که هر کدام از این دام اشاره داشتهبررسی و به نقش هر ک

حال نقش میانجی سالمت و اما تا به؛ ها استدر سازمانمتغیرها دارای نقش بسزایی 

و ارتباطات و کاهش فساد اداری در شفافیت سازمانی در رابطه بین فناوری اطالعات 

تربیت نقش ادارات  به با توجهگرفته است. لذا یر چارچوب کلی مورد بررسی قرار ن

نیاز مبرم به پرداختن به به عنوان موتور محرک جامعه و قشر جوان، و  هادانشگاهبدنی 

 جه به اثرات فناوری اطالعات و در پی آن کاهش فساد اداریورزش دانشجویی، تو

-قیت برنامهیکی از عوامل اصلی موف تواندیم هادانشگاهبدنی در ادارات تربیت

ای است که لزوم توجه گونههای ورزشی بهشرایط سازمان .ارات باشدن ادی ایهایزیر

چه . آن(1397 )کریمی و همکاران، شود  میحخوبی ها بهت در آنبه حل مشکال

احساس  شدت به های ورزشیبتی سازماندر شرایط کنونی و محیط پیچیده و رقا

ربیت و ارتباطات در ادارت تاثرات فناوری اطالعات  شود لزوم پرداختن به بررسیمی

ن قابلیت سازمان مواجه یاکارکنان با  که در شرایطی زیرا .است هابدنی دانشگاه

در  مناب  را برای ایجاد رشد و توسعهدارند؛ شوند و در راستای آن گام بر میمی

باالی خود، بر توسعه و فراه  کرده و در نتیجه با توان  هابدنی دانشگاهادارات تربیت

در این میان توجه به سالمت و شفافیت سازمان  افزایش خدمات جدید سازمان بیفزایند.

رو این پژوهش از این ر سازمان باشد.تواند کلیدی برای رف  مشکالت فساد اداری دمی

بر کاهش فساد اداری؛ نقش میانجی شفافیت ی اطالعات و ارتباطات فناوربا هدف اثر 

های کشور بدنی دانشگاهبین کارشناسان ادارات تربیت انی و سالمت سازمانی درسازم
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چه فناوری اطالعات و ارتباطات به این سؤال است که  سخپا گردد و به دنبالانجام می

تواند بر روی و سالمت سازمانی می تأثیری بر کاهش فساد اداری دارد و آیا شفافیت

 این رابطه اثرگذار باشد؟

 
 مدل مفهومی پژوهش :1شکل 

 شناسی شرو

جامعه آماری نظر هدف کاربردی است.  پیمایشی و از -روش تحقیق توصیفی

(، نفر 240بودند ) های دولتی ایرانبدنی دانشگاهادارات تربیتکارشناسان  یتمام شامل

منظور به عنوان نمونه انتخاب شدند.به کل شمار، تمام افرادیری گاز طریق نمونه که

 230نفر توزی  شد؛ که از این تعداد  240پژوهش بین  مهناها، پرسشدهدآوری داگر

وتحلیل قرار ه مورد تجزیهپرسشنام 227در نهایت  نامه، برگشت داده شد وپرسش

فناوری اطالعات و  ق ساختهمحق گرفت. ابزارهای تحقیق نیز شاملا الف( پرسشنامه
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ای کامپیوتری، استفاده ارهافزمتر، استفاده از نراستفاده از کامپیومؤلفه ) 4ارتباطات با 

فناوری  ، که میزان استفاده ازگویه 16ی اینترنتی( و ها یسرواز اینترنت، استفاده از 

متوسط  ،4زیاد ، 5بسیار زیاد ) تی لیکرانهیگزاطالعات و ارتباطات را در مقیاس پنج 

و ی فساد اداری افضلی دهب( پرسشنامه اصالح ش سنجد؛(، می1ک  ، خیلی2، ک  3

کنترل و نظارت، شایستگی شغلی، قوانین و مقررات، مؤلفه ) 4(، با 1389همکاران )

موافق   )کامالً تی لیکرادرجهگویه در مقیاس پنج  17( که شامل عتقادات شخصیا

باشد.  ( پرسشنامه اصالح (، می1مخالف   کامالً، 2مخالف   ،3، بی نظر 4، موافق  5

یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مؤلفه ) 6(، با 1996) نلدمیف مت سازمانی هوی وشده سال

 5گویه در مقیاس  24(، با کید علمیمناب ، تأ دهی، پشتیبانیگری، ساختمالحظه

( 1مخالف   کامالً، 2مخالف   ،3نظر ، بی4، موافق  5موافق   )کامالً کرتیلی ادرجه

(، استفاده شد که 1992) ریساوی از پرسشنامه . د( برای سنجش شفافیت سازمانباشدیم

 5با مقیاس  سؤال 16 و در قالب باشدیمشفافیت هدف، شفافیت فرآیند( بعد ) 2دارای 

( 1  مخالف کامالً، 2، مخالف  3نظر ، بی4، موافق  5موافق   )کامالًی لیکرت ادرجه

استفاده  و سازه یمحتوایصوری، از روایی  هاجهت تعیین روایی پرسشنامه. باشدیم

تن از اساتید و متخصصان داده شد که در نهایت  11به  هاسشنامهر همین اساس پرشد. ب

 هابدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه واتفاق نظر داشتند  هاا بر روی پرسشنامههآن

. در بخش روایی سازه ه  با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول رفتمورد تأیید قرار گ

ها باالتر از ها مورد آزمون قرار گرفت که تمامی ضرایبدوم، ضرایب مسیر سنجه و
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واق  شد که  یدتأیسازه ه  مورد  و بدین ترتیب روایی استاندارد مشاهده شدمقدار 

ها نیز از به منظور تعیین پایایی پرسشنامه. بود 75/0تا  50/0ها بین دامنه بار عاملی گویه

طالعات و ارتباطات، پرسشنامه فناوری اکه میزان آن برای  ه شدآلفای کرونباخ استفاد

 86/0و  90/0، 81/0، 79/0ی به ترتیب فساد اداری، سالمت سازمانی و شفافیت سازمان

افزارهای مورد د. نرمبود. در نهایت از مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفاده ش

 بود.اس و لیزرل اسپیاس استفاده

 

 ی پژوهشهایافته

% از حج  نمونه موردبررسی 56دهد، ی تحقیق نشان میهانمونهفی های توصییافته

% مجرد هستند. 21ها متأهل و % آن79دهند که زنان تشکیل می% را 44را مردان و 

 40تا  31% بین 61سال،  30رشناسان زیر % کا9ها بیانگر آن است که آنوضعیت سنی 

. همچنین ازنظر سطح اندتهداشسال سن  50% باالی 5 سال و 50-41بین  %25سال و 

% دارای 9لیسان  و  وقف %62% لیسان ، 27، دارای مدرک فوق دیپل  %2تحصیالت، 

و  باشدسال می 15-11. الزم به ذکر است بیشترین سابقه کاری اندبودهمدرک دکتری 

 . باشدیمسال  5کمترین آن زیر 

ت المعاد یابیلی در بین متخصصان مدلبا توجه به عدم توافق عمومی و ک

(، 2004)ین و تامسون الک، های برازندگی برآوردساختاری روی بهترین شاخص
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 در. اندرا برای گزارش پیشنهاد کرده  RMSEA و 2χ ،NFI، CFIهای برازششاخص

و  دو نسبیهای برازندگی مطلق، شاخص خی، از بین شاخصنتیجه در تحقیق حاضر

های برازندگی تطبیقی، و از بین شاخص یبآورد تقرانگین مجذور برشاخص ریشه می

مورد استفاده ( NFI) هنجار شده و شاخص برازش (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

( x2/df)دو نسبی خی شاخص که دهدمی ، نشان3شماره  جدول نتایجقرار گرفت. 

 در(، NFI) ر شدهشاخص برازش هنجاو  (CFIتطبیقی ) تناسب شاخص ،35/1 با برابر

 و در 05/0 از کمتر( RMSEA)تقریب  خطای واریان  برآورد جذر و لوبطم حالت

 است مطلوبی برازش دارای حاضر تحقیق مدل که معنی بدین دارند، قرار مطلوبی حد

 کنند.می یدتأی و حمایت را تحقیق نظری مدل تحقیق از حاصل هایداده عبارتی به و

 

 

 ازش مدلهای برشاخص : 1 جدول

CFI NFI χ2/df RMSEA P value 

91/0 93/0 35/1 39/0 0106/0 
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 لت استانداردمدل ساختاری تحقیق در حا :2شکل 
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 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری :3شکل 

 : فناوری اطالعات و ارتباطات2جدول 

 نتیجه اثر کل ضیاتفر

 تأیید 64/0 انیبه سالمت سازمفناوری اطالعات و ارتباطات مسیر 

 تأیید 42/0 به شفافیت سازمانیاوری اطالعات و ارتباطات نفمسیر 

 تأیید / 64 کاهش فساد اداریمسیر سالمت سازمانی به 

 تأیید 52/0 شفافیت سازمانی به کاهش فساد اداری مسیر

 تأیید 38/0 به کاهش فساد اداریعات و ارتباطات فناوری اطالمسیر 

 تأیید 81/0از  ریفساد ادابه کاهش ت ات و ارتباطافناوری اطالعمسیر 
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 طریق سالمت سازمانی

کاهش فساد اداری از  هبفناوری اطالعات و ارتباطات مسیر 

 طریق شفافیت سازمانی
 تأیید 59/0

طور غیرمستقی  و بهعات و ارتباطات فناوری اطال، اثری که 2بر اساس نتایج جدول 

 گذارد برابر است باری میزمانی بر کاهش فساد ادااز طریق متغیر میانجی سالمت سا

از طریق متغیر میانجی ات فناوری اطالعات و ارتباطو همچنین اثر غیر مستقی   43/0

که ینا به توجه ، بااست 21/0با  شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری دارد برابر

 ،اندنگرفته قرار 96/1 تمنفی و مثب مابین بازه در مسیرها تمامی ضریب معناداری مقدار

هستند. پ   دارمعنی و مثبت تحقیق مدل مسیرها تمامی که کرد بیان توانمی لذا

طور غیرمستقی  و از طریق بهفناوری اطالعات و ارتباطات توان نتیجه گرفت که می

 .دارد تأثیر سازمانی و شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری متغیرهای میانجی سالمت

 گیرینتیجهبحث و 

 رابطه در میانجی عامل عنوانبه ت سازمانی و شفافیت سازمانیسالمنقش  مطالعه

 پژوهشگران توجه مورد کمتر و کاهش فساد اداریت ات و ارتباطافناوری اطالع بین

 کید شده است.ش میانجی این متغیرها تأوهش به نقلذا در این پژ .است قرارگرفته

توانند نقشی میانجی را ت و شفافیت سازمانی میهای تحقیق سالمبراساس یافته

شایان ذکر است که . باشدیماما نقش میانجی سالمت سازمانی بیشتر  ؛بازی کنند
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اما  ؛طور مستقی  بر کاهش فساد اداری اثرگذار استبهفناوری اطالعات و ارتباطات 

این یافته با نتایج ین اثر با نقش میانجی سالمت سازمانی بیشتر از اثر مستقی  آن است. ا

ام و  (، شی 1393) یدشت درخشنده و ، حیاتی(1392) یجواد و زادهیق حبیبتحق

 و (، پاول2012جالل ) و یستریم(، 2010)نارین  و لیندستد (، 2010) توت(، بر2009)

 است.( همسو 2018) ( و آناهی و آگوستی2017آنور )(، کایونکیو و 2013اوچرانا )

  

تحقیق توجه به فناوری اطالعات و ی هاافتهب ارائه شده و یبا توجه به مطال

ها از اهمیت دانشگاه بدنیربیتادارات ت خصوصاًهای ورزشی ارتباطات در سازمان

ی مکانیزه هاست یسبدنی استفاده از باالیی برخوردار است، لذا باید ادارات تربیت

در  اطالعات و ارتباطات وریفناکارگیری اداری و ارائه خدمات به مردم از طریق به

ی دریافت اعالمات و شکایات را در هاست یسکاهش مراجعات حضوری و راه اندازی 

مندی مدیران در تقویت ی خود قرار دهند. با توجه به نگرش مثبت و عالقههانامهرب

نسبت به صالح نظام اداری از طریق  فناوری اطالعات و ارتباطاتکارگیری فرهنگ به

حذف سالیق و نظرات شخصی  رف  بوروکراسی کاذب، زائد و فربه و ناکارآمد آن و

 هادر آن فساد زمینه که سازمانی هایهای سازمانی اقدام گردد. محیطگیریدر تصمی 

 پذیری،مسئولیت مناسب هایسیست  دارای چنانچه دارد، وجود بالقوه صورت به

 کنند. از میل فساد سوی به آسانیبه توانندمی نباشند، و کنترل نظارت گویی،پاسخ
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رسد. عات و ارتباطات مه  به نظر میاز طریق فناوری اطال هاست یسرو تقویت این ینا

سازی فرآیندهای سازمانی و تسهیل و سرعت بخشیدن در ارائه رسانی و شفافاطالع

کارگیری فناوری ها بوده که با بهبدنی دانشگاهتی ادارات تربیهاتیاولواز خدمات 

فناوری  ی کارآمدهاسامانهارتباطات محقق خواهد شد. با توجه به اثربخشی استفاده از 

بر عملکرد کارکنان در پیشگیری از فساد اداری الزم است تا از اطالعات و ارتباطات 

و در جهت توانمندسازی دهای ناکارآمد اقدام گردد این طریق نسبت به شناسایی واح

صورت های آموزشی و تخصصی بهها قدمی برداشت. همچنین با برگزاری دورهآن

کارگیری ی موفق در بههاتجربهبدنی و استفاده از مستمر و پویا در ادارات تربیت

. دیآیم عملفناوری اطالعات و ارتباطات از بروز و رشد فساد اداری جلوگیری به

 و کرده درک بهتر را خود سازمانی نقش کارمندان که شودمی وجبم سازمانی شفافیت

 بیشتری مشارکت نیسازما هایفعالیت در و نموده خود وظایف بر تمرکز بیشتری تب به

 اداری فساد روا  با مقارن سازمانی شفافیت مفهوم پیدایش گفت توانباشند. می داشته

 فساد کاهش ابزار مؤثرترین انیسازم شفافیت افزایش شود کهمی تصور . چنیناست

 دارد. وجود اداری درمان فساد برای که است دارویی مهمترین است. شفافیت اداری

برای  بزرگی مان  بلکه ،نیست اخالقی مسأله یر تنها اداری فساد که است ذکر به الزم

ادارات  سازمان، در یتشفاف وجود . بارودیم شماربه نیز سازمان توسعه و رشد

-می قائل ارزش شفافیت سازمانی برای که است مدیرانی دارای هابدنی دانشگاهتتربی

 داده، ترویج سازمان در را درستی و صداقت که هستند کسانی مدیران شوند. این
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 چنین در .ندینمایم تشویق را سازمانی پاسخگویی و مؤثر ارتباطات همچنین ایجاد

 به دقیق و درست اطالعات ارائه یلهوستواند بهمی سازمان فافش مدیریت حالتی

 با مداوم از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات و مستمر ارتباطات ایجاد و کارمندان

نمایند.  نظر تجدید خود انتظارات در که آورد آنان فراه  برای را امکان ینا ها،آن

 انامک ری اطالعات و ارتباطاتسازمانی از طریق استفاده از فناو شفافیت وجود

 بهتر درک را خود سازمانی نقش که سازدیم فراه  کارمندان برای را بیشتر مشارکت

 مشارکت سازمانی هایفعالیت در و نموده خود وظایف بر بیشتری تمرکز تب به و کرده

 سبب کارمند، به اطالعاتی هرگونه دادن که داشت تصور باشند. نباید داشته بیشتری

 کارمندان به مربوط اطالعات افشای بلکه تنها ردد،گمی سازمانی شفافیت فزایشا

 که ستحالی ا در باشد. این سازمانی شفاف ارتباطات ایجاد برای بنایی زیر تواندمی

 سازمانی روابط شدن مخدوش باعث تنها کارمندان به مازاد و نامربوط اطالعات دادن

 و هارسانه بر هعالو که گفت توانمی گردد.می شفافیت سبب کاهش خود و گردیده

 است. افزایش به رو آن گسترش شفافیت در سازمان کارکنان مشارکت اینترنت،

اظهار  توانمی است. پ  همراه پاسخگویی با غالباً هاسازمان در سازمانی شفافیت

 شفافیت و نفعانذی مشارکت افزایش سازمان، در پاسخگویی وجود با که داشت

 که گفت توانمی پژوهش از حاصل هاییافته یینتب در .داشت خواهی  را انیسازم

 داشته سازمان سالمت از بزرگی تصویر دهدیم اجازه ما سازمانی به سالمت مفهوم

 را سازمانی سالمت حالتی چنین در کنی  نگاه عنوان سیست به سال  سازمان به اگر شی .با
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 نیز کارمندان سال  سازمان در کنی .می وجستج سازمان خود بقای و موجودیت در

 را کارها ثریمؤ طوربه و دارند را سازمان در کارکردن و ماندن برای تمایل بیشتری

 جو عدم ،هامهارت از نامطلوب استفاده انتخاب نامناسب، گفت تواندهند. میمی انجام

بیاندازد و  خطر ا بهر سازمان ارتقاء و سالمت تواندمی هاتیخالق شکوفایی برای مناسب

درکاهش  که و تأثیری سازمانی سالمت اهمیت به توجه با فساد اداری گردد.موجب 

 و کار شرایط بهبود لحاظ به فقطنه سازمانی سالمت وجود ضرورت دارد، فساد اداری

 به سازمان اعضای اعتماد نیز و پذیریمسئولیت افزایش جهت از بلکه پویایی سازمان،

رو در نظر گرفتن این موارد در جهت این دارد. از اهمیت سازمان ریتمدی و یکدیگر

 کارایی و ارتقای سالمت سازمانی و کاهش فساد اداری قابل ستایش است. تخصص

 بقای و سازمان بهبود مستمر و رشد در مهمی بسیار عامل اداری و فنی حسطو نیروهای

 باشند داشته مطلوبی شغلی عملکرد کارکنان و مدیران قبیل از نیروها این است. وقتی آن

 خرده عنوانبه را خود نقش و کرده کمر سازمانی سیست  اثربخشی به در حقیقت

و ارتباطات با کمر به شفاف سازی  اند. فناوری اطالعاتکرده اجرا جامعه سیست 

 و مناب  جذب در تواندکارکنان در فضای سازمان و ایجاد سالمت سازمانی می

 باشد. موفق سیست  فعالیت ادامه برای تسهیالت

 های مثبت در ارتقای شفافیت و سالمتفناوری اطالعات و ارتباطات با ایجاد نقش

 اهداف، تعیین در هابدنی دانشگاهیتمشارکت کارشناسان ادارت ترب باعث سازمانی

 سازمان اعضایو...  آموزشی فراگردهای کنترل و قوانین، معیارها ها،ارزش فلسفه،



 

 

 

 

۱۶8  ۹۹ پاییز و زمستان ،نزدهمشا شماره ،ششم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

 و فردی کارآیی مستمر قبیل بهبود از بسیاری مزایای مشارکت این و هد شدخوا

 انگیزش، افزایش رجوع،ارباب و کارکنان رضایت روانی، و شغلی امنیت سازمانی،

 علمی تفکر روحیه ترویج ها،آن شکوفایی زمینه ساختن فراه  و استعدادها ته شدنشناخ

 و انتقادات هزمین شدن فراه  افزایی،ه  و همکاری، همیاری روحیه ترویج نوآوری، و

در نهایت کاهش  و در سازمان گیریتصمی  فرایند تصریح و تسری  سازنده، پیشنهادات

 و مدیران روحیه پویا و باز، سال ، جو بدنی دارایربیتادارات ت در .فساد اداری خواهد

 باید پ  نی باالست.سازما تعهد میزان و همکاران و مدیر به اعتمادشان درجه و کارکنان

 جوی چنین زیرا است، مدیر اساسی وظایف از سازنده و باز جوی ایجاد که اشتد توجه

الزم  های سال سازمان کارکنان .دارد سازمان در شغلی عملکرد معیار باالیی با ارتباط

 و متخصص افرادی خود و باشند داشته کامل آشنایی سال  سازمان هایویژگی با است

 را سازمان یهاارزش بیشتر سازمان، اعضای هباشند. هرچ شانکاری ةزمین در رهبر

 آن دافاه به نیل راه در تالش به ملزم را خود بدانند، به سازمان متعلق را خود و بپذیرند

در  مسئله این که است بود. پر واضح خواهد بیشتر سازمان موفقیت احتمال دانسته،

با  سازمان سازگاری ییتوانا یعنی الزم سازمانی تسالم از که شد خواهد محقق اداراتی

 سازمان آن اهداف به دستیابی و سازمان اعضای میان هماهنگی ایجاد خود، محیط

هایی از توانایی رقابت بیشتری زمانی امروز سازمانباشد. در دنیای سا برخوردار

الزم از ی محیطی به جذب مناب  هافرصتبرخوردارند که قادر باشند ضمن شناسایی 

یهی است اطالعات مناب  محیطی در اطراف سازمان به وفور یافت محیط بپردازند. بد
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انواع مناب  در شوند. آنچه مه  است انتخاب مجموعه مناب  بهینه موجود از بین می

 دسترس است. 

گفت سازمانی که قادر باشد خود را در هر چهار بعد مناب  تجهیز  توانرو میاز این

است. این بدان معنی است که سازمان با دارا  ملکرد مناسبی نیز برخوردارکند از ع

بودن ویژگی پشتیبانی مناب  قادر است از مناب  بهترین فایده و سودمندی را عاید 

کید تأهای هدفمند مدیران در قالب ازمان نموده و راه را بر فساد اداری ببندد. فعالیتس

ها برداری از آنبهره واوری اطالعات و ارتباطات فنعلمی با هدف استفاده از علوم و 

توان بیان کرد که در راستای مدیریت سازمان است. با توجه به آنچه گفته شد می

. کاهدیمانجام کار به روش تخصصی از فساد اداری  وجود روحیه تأکید علمی و

اثربخشی کار طور کننده بوده و با فرادستان و فرودستان خود بهمدیر با نفوذ ترغیب

وانایی، مدیر را در راستای حرکت دادن به سمت و سوی جلوگیری از کند. این تمی

روحیه در افراد  . ایجاد روابط انسانی مطلوب و ایجادرساندیمفساد اداری یاری 

سازمان، وظیفه خطیری است که بایستی مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد. چرا که 

به اهداف و موفقیت هر و آن عامل مؤثری در رسیدن شناخت روابط انسانی سال  

دهی از سالمت سازمانی به شود. بعد ساختسازمان و جلوگیری از فساد محسوب می

ی انجام و هاروششغلی، استانداردهای عملکرد،  بیان روابط کاری، انتظارات

های محیط کار ساختمند اشاره دارد. در این حالت شخص نقش خود و زیر ویژگی

ریزی، تهیه جدول کند و ضمن برنامهدف مشخص میدستانش را برای رسیدن به ه
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ا های گروهی و... مسیر تحقیق هدف ربندی، آزمایش عقاید جدید، تنظی  فعالیتزمان

کند. طور مؤثر عمل میی خود بهافهیوظکند. در این حالت مدیر به نقش تبیین می

کند. این خاص سازمانی را تشریح می ی جایگاه هر شخص در موقعیتافهیوظنقش 

 گردد. ها میبدنی دانشگاهامر موجب کاهش فساد اداری در ادارات تربیت

توان در موارد ذیل را میهش های پژوکاربردی در راستای یافته پیشنهادهای

 بندی کردا دسته

خدمات  ارائه؛ ی مکانیزه اداریهاست یسها از بدنی دانشگاهاستفاده ادارات تربیت

ی هاست یساندازی راه؛ کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطاتیق بهبه دانشجویان از طر

مندی مدیران در عالقهتوجه به نگرش مثبت و ؛ اینترنتی دریافت پیشنهادات و شکایات

حذف سالیق و نظرات ؛ کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطاتتقویت فرهنگ به

سازی بدنی و شفافت تربیتادارا رسانیازمانی؛ اطالعهای سگیریشخصی در تصمی 

؛ بدنیتسهیل و سرعت بخشیدن در ارائه خدمات ادارات تربیت؛ فرآیندهای سازمانی

های آموزشی و برگزاری دوره؛ هارآمد و توانمندسازی آنشناسایی واحدهای ناکا

ارگیری فناوری ی موفق در به کهاتجربهاستفاده از ؛ تخصصی به صورت مستمر و پویا

 ارتباطات ایجاد و کارمندان به دقیق و درست اطالعات رتباطات؛ ارائهاطالعات و ا

ایجاد ؛ ی سازمانیهایریگدر تصمی  کارکنان استفاده از مشارکت؛ مداوم و مستمر

 نیروهای کارایی و تخصص؛ بدنیسیست  پاسخگویی مناسب مدیران ادارات تربیت
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ارات ورزشی؛ تخصیص اعتبارات پویا در اد و باز سال ، جو ایجاد؛ اداری و فنی سطوح

ی هاروشبدنی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات؛ تأکید بر مالی ادارات تربیت

پژوهش پیشنهاد  هاییافتهبر مبنای  درنهایت .به روش تخصصیعلمی و انجام کار 

فناوری اطالعات، ایجاد  به استفاده از سیست  هادانشگاه بدنیتربیتکه ادارات  شودمی

 .ی سال  و مبتنی بر سالمت و شفافیت سازمانی مبادرت ورزندجو
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