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 بررسی میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در

سازمان تامین اجتماعی شرق استان مازندران

مریم قاسمیان گرجی 1

       چکیده

فرهنگ  تاثیر  میزان  بررسی  پژوهش  این  انجام  از  هدف 
سازمانی بر سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان 
 1400 آذرماه  در  مازندران  استان  شرق  در  اجتماعی  تامین 
تحقیق  داده ها،  گردآوری  نظر  از  حاضر  پژوهش  می باشد. 
تحقیقات  نوع  از  نیز،  اهداف  نظر  از  و  پیمایشی  توصیفی- 
کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای 
)مراجعه به کتب، مقاالت، کتابخانه ها و ...( و روش میدانی 
بر  سازمانی  فرهنگ  داد:  نشان  نتایج  است.  شده  استفاده 
تامین  سازمان  در  مردم  حقوق  از  صیانت  و  اداری  سالمت 

اجتماعی شرق استان مازندران تاثیرگذار است. 
واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، سالمت اداری، صیانت از 

حقوق مردم، سازمان تامین اجتماعی، استان مازندران

       مقدمه

یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت منابع انسانی، سالمت 
اداری کارکنان است. سالمت اداری وضعیتی است که در آن، 
فساد اداری در عملکرد یک سازمان، به میزان قابل قبولی 

کاهش یافته باشد )سیدجوادین و همکاران، 1395: 6(. 
سالمت اداری یعنی نظام اداری که با رعایت اصول و مقررات 
از قبل طراحی شده،  اداری  با توجه به نظم  اداری حاکم و 
به بهره وری سازمانی  نیل  برای  را به خوبی و  وظایف خود 
اجرا می نماید )گانز مرسه و همکاران2 ،2018: 174(. سالمت 
مختلف  جوامع  دیرینه  آرزوهای  و  خواستها  از  یکی  اداری 
است، به طوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادالنه خدمت 
به عموم شهروندان است. سالمت اداری به وضعی فراتر از 
اثربخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد و مجموعه ای است 
از خصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه 
باالی نیروی کار، کفایت برای حل مشکالت، سرعت عمل 
و... را به همراه دارد )دانیالی و حمیدی، 1397: 73(. توجه 

خدماتی  و  دولتی  سازمان های  در  به ویژه  اداری  به سالمت 
آنجا  از  این اهمیت  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دلیل 
نشأت می گیرد که از یک سو، یکی از عوامل تاثیرگذار و حیاتی 
بر فعالیت سازمان های خدماتی وجود اعتماد و حسن شهرت 
نزد مردم است )محمدی، 1398: 104(. به همین دلیل در 
صورت عدم مطلوبیت سطح سالمت اداری در سازمان های 
خدماتی و متعاقب آن کاهش سطح اعتماد عمومی، می تواند 
عدم  سرمایه گذاری،  کاهش  همچون  ناخوشایندی  عواقب 
توسط  خود  تخصصی  و  کاری  امور  انجام  به  مردم  رغبت 
انجام  مردم جهت  تمایل  و همچنین عدم  مربوطه  سازمان 
امور مالی شان را در برداشته که این امر حیات سازمان های 
خدماتی را به خطر می اندازد )سیدجوادین و همکاران، 1395: 
از حقوق مردم  اداری  7(. همچنین به واسطه وجود سالمت 
اداری حفاظت و صیانت می شود.  نظام  به عنوان شهروندان 
حقوق شهروندی در نظام اداری به مجموعه حقوقی اطالق 
می شود که افراد جامعه به اعتبار شهروند بودن خود از آنها 
برخوردار هستند و در چهارچوبی مشخص حقوق و تکالیف 
متقابل مردم و دولت را مبتنی بر قوانین و مقررات مربوطه 
شهروندی  حقوق  واقع  در  می نماید.  تنظیم  اداری  نظام  در 
توأمان حق محور و تکلیف محور است )شیوه نامه نحوه ارزیابی 
اداری، 1398: 4(.  نظام  در  مردم  از حقوق  شاخص صیانت 
متغیرهایی  نقش  بررسی  و  اداری  بررسی سالمت  این رو  از 
تاثیرگذار  سالم  اداری  ساختار  یک  ایجاد  در  می توانند  که 
باشند، می تواند در انتخاب راهبردهای مناسب به مدیران و 
تصمیم گیران کمک نماید، ضمن آنکه چراغ راهی برای مبارزه 
و کاهش هر چه بیشتر عوامل تحریک کننده سالمت سازمانی 
باشد و بستر مورد نیاز جهت حفظ و صیانت از حقوق مردم گرا 
فراهم نماید. لذا در این پژوهش تالش داریم تا به سوال ذیل 
پاسخ دهیم: آیا فرهنگ سازمانی بر سالمت اداری و صیانت 
استان  در شرق  اجتماعی  تامین  سازمان  در  مردم  از حقوق 

m_ghasemian.gorji@yahoo.com ،1. دکتری مدیریت دولتی،کارشناس امور اداری سازمان تامین اجتماعی، شعبه میان دورود 

2. Gans-Morse et all
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1. Mohammadi et all
2. Leiden
3. Miles

مازندران تاثیر معنادار دارد؟

       مبانی نظری و پیشینه تحقیق

اهمیت و ضرورت بررسی بحث سالمت اداری در آن است که 
سازمان ها نقش مهمی در جوامع امروزی بازی می کنند. از آنجا 
که سازمان ها محل تجمع سرمایه های اقتصادی، انسانی و مالی 
زیادی هستند، پتانسیل زیادی جهت انجام کارهای فراوانی دارند 
)معدنی و همکاران، 1397: 23(. کنترل فساد و ارتقاء سالمت 
فراواني  اهمیت  داراي  ملي  سطح  در  آن که  بر  افزون  اداري 
است در سطوح خردتر مانند: سازمان ها نیز مهم تلقي مي شود. 
مدیران، کارکنان و ارباب رجوع به خوبي وضعیت بیمارگونه آن 
را حس مي کنند )صالحی امیری و شادالویی، 1392: 4(. عوامل و 
زمینه-های گوناگونی وجود دارند که می توانند بر وجود یا عدم 
وجود سالمت اداری به صورت بالقوه و بالفعل تاثیرگذار باشند، 
یکی از مهم ترین عوامل شناسایی شده، فرهنگ سازمانی است 

)محمدی و همکاران1، 2017: 87(.
فرهنگ سازمانی قوی با ابعادی از جمله: فاصله قدرت پایین، 
فردگرایی و ابهام گریزی و تاثیرات این ابعاد در بروز عدالت خواهی 
باعث  می تواند  شفافیت  حاکمیت  و  تبعیض  از  جلوگیری  و 
مهار ناکارآمدی سالمت اداری و مانعی در فراگیر شدن آن و 
نهایتاً منجربه رونق و رشد و بالندگی جامعه می شود و نیاز به 
برخوردهای قهرآمیز و تنبیه را )با توجه به عوارض نامطلوب( تا 

حد زیادی کاهش می دهد )کیا و همکاران، 1396: 67(.

       سالمت اداری

سالمت اداری، یک ویژگی کیفی است که میزان هم راستایی 
بین منافع فردی، سازمانی و ملی را نشان می دهد. این میزان 
یک آستانه است که کمتر از آن، مراتب فساد و بیشتر از آن 
مراتب سالمت را نشان می دهد )سیدجوادین و همکاران، 1395: 
7(. به عبارت دیگر سالمت اداری عبارت است از: توانایي سازمان 
توانایي ها. برخي  این  بهبود  با محیط و  بقا و سازش  در حفظ 
سالمت اداری را با بهداشت رواني در محیط کار مترادف دانسته  
و سازمان سالم را سازماني مي دانند که میزان افسردگي، نا امیدي، 
نارضایتي، کم تحرکي و فشار رواني کارکنان را به حداقل ممکن 
برساند. نیوال )1995( سالمت اداری را یک موضوع کلي مي داند 
در  اخالق  و  رواني  بهداشت  رواني،  فشار  مجموعه  سه  با  که 

سازمان ها در ارتباط است )حبیبی تبار، 1397: 99(.
سالمت  مي نویسد:  اداری  سالمت  خصوص  در  »الیدن2« 

سازمان  توانایي  شامل  فقط  که  نیست  جدیدي  مفهوم  اداری 
براي اجراي وظایف به شکل مؤثر شود، بلکه توانایي هاي نظام 
یک  در  مي بخشد.  بهبود  بالندگي  و  شکوفایي  رشد،  براي  را 
دستگاه سالم، مدیراني باسواد به تمام معنا و متعهد و کارکناني 
وظیفه شناس با روحیه باال وجود دارند، که کار خود را دوست 
دارند و افرادي مؤثر و سودمند هستند که مایه پویایي سازمان 
در  سازمان  توانایي  به  را  اداری  سالمت  نیز  برخي  مي شوند. 
تصمیم سازي و تصمیم گیري هاي درست، به جا و مناسب تعریف 
کرده اند )محمدخانی، 1394: 134(. سازمان هاي سالم به عنوان 
موجودات زنده و پویا در محیط مي  توانند پدید آیند و با فراهم 
شدن امکانات الزم و کافي رشد کنند، توسعه یابند و از طریق 
ارائه کاال و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمین نیازهاي محیطي 
و تسهیل فرآیند رشد و شکوفایي جامعه شوند )محمدی، 1398: 

.)105

       ویژگي هاي سازمان سالم

براي  همکاران  و  »مایلز3«  که  ویژگي هایي  و  ابعاد  براساس 
سازمان هاي سالم قائل هستند، ویــژگي هاي سازمان سالم را 

به شرح زیر بیان مي کنند:
کارکنان نسبت بـــه سازمان احساس تعلق مي کنند و عالقه مند 
به اعالم نظرات خود در مورد مشکل هستند، زیرا نسبت به حل 

آن ها با خوش بیني اقدام مي شود.
کارکنان در جهت حل مشکالت به  صورت غیررسمي و فارغ از 
عنوان و مقام رسمي با یکدیگر همکاري مي کنند و درگیر این 
نیستند که ببینند مدیران سطح باال چگونه فکر مي کنند و حتي 

خواسته ها و نظرات رئیس موسسه را مورد سوال قرار مي دهند.
تصمیم گیري براي افزایش کارایي موسسه براساس عواملي از 
کار،  اطالعات، حجم  وجود  مسئولیت،  احساس  توانایي،  قبیل 

زمان مناسب و تجزیه و تحلیل منطقي صورت مي گیرد.
برنامه ریزي در موسسه براساس واقعیت ها، آینده نگري، عملکرد 
و برقراري نظم صورت مي گیرد و در این مورد روحیه همکاري 
وجود دارد. به عبارت دیگر، قبول مسئولیت توسط مشـــارکت 

فعال کلیه اعضا به خوبي مشاهده مي شود.
قضاوت و خواسته هاي منطقي کارکنان سطوح پایین سازمان 
مورد  در سازمان  کـــــه  مسائلي  است.  احترام  و  توجه  مورد 
بررسي و حل و فصل قرار مي گیرند، شامل نیازهاي شخصي و 

روابط انساني نیز مي شود.
موثر  به طور  و  مي شود  تلقي  مهم  تصمیم گیري  امر  در  تضاد 
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با همکاران مطرح مي گردد، کارکنان آنچــــــه را احساس 
مي کنند، ابراز مي دارند و از دیگران نیز همین توقع را دارند.

کوشش،  براساس  زیادي  مقدار  به  کار  انجام  حین  یادگیري 
خود یادگیرنده و راهنمایي و توصیه یاددهنده صورت مي گیرد. 
براي  توانا  و  مستعد  فرد  یک  عنوان  به   را  یکدیگر  کارکنان 
یادگیري و توسعه مي بینند. انتقاد گروهي در ارتباط با پیشرفت 
کار به طور عادي انجام مي گیرد. صداقت در رفتار کاماًل مشهود 
است و کارکنان نسبت به یکدیگر احساس احترام و تعلق دارند 

و خود را تنها حس نمي کنند.
مدیریت و رهبري به صورت انعطاف پذیري در موسسه اعمال 
مي شود و در مواقع لزوم، مدیریت و سازمان خود را با موقعیت ها 

و تغییرات محیط تطبیق مي دهد.
حس اعتماد، آزادي و مسئولیت متقابل در بین همکاران زیاد 
است. افراد واقف هستند که چه چیزهایي براي سازمان مهم و 

چه چیزهایي کم اهمیت است.
عملکرد ضعیف در سازمان به فوریت تشخیص داده مي شود 

و به طور منــاسب و دسته جمعي براي رفع آن اقدام مي گردد.
ساختار سازماني و خط مشي ها و دستورالعمل ها طوري تنظیم 
شده است که بتواند کارکنان را در انجام وظایف کمک کرده 
و بقاء و سالمت سازمان را در بلندمدت تضمین کند. در ضمن 
ساخت ســازماني، دستورالعمل ها و خط مشي هاي سازمــان 
در موارد لزوم تغییر مي کند تا موسســه بتواند خود را با شرایط 
محیطي تطبیق دهد )پارسایی مهر1، 2016 :5( و )محمدیان، 

.)25 :1395

        مولفه های سالمت سازمانی

طبق مطالعات انجام شده برای سالمت سازمانی 11 مؤلفه )بعد 
جداگانه اما مرتبط به هم( ارائه شده است. این ابعاد به شرح 

ذیل می باشند:
بعد اول: ارتباط. در سازمان سالم ارتباط مستمر میان کارکنان، 
باید به همان خوبی باشد که میان زیردستان و فرادستان است. 
ارتباط باید دوطرفه و در سطوح مختلف سازمان برقرار باشد. در 
سازمان سالم، بحث های چهره به چهره به اندازه اسناد و مدارک 

نوشته شده، مهم است. 
بعد دوم: مشارکت و درگیر بودن در سازمان. در یک سازمان سالم 
کارکنان همه سطوح به طور مناسبی درگیر تصمیم گیری های 

سازمـــــان می شوند. 
اعتماد  جو  سالم یک  سازمان  در  تعهد.  و  وفاداری  بعد سوم: 
باالیی میان اشخاص وجود دارد. کارکنان منتظر این هستند 

که سر کار بیایند و احساس می کنند شرکت آن ها مکان خوبی 
برای کارکردن است. 

اعتبار یا شهرت موسسه یا شرکت. یک سازمان  بعد چهارم: 
سالم ادراکات از اعتبار و شهرت مثبت را به کارکنان منعکس 
می کند وکارکنان به طور کلی به شهرت و اعتبار بخش یا حوزه 

خود ارزش قائل هستند. 
بعد پنجم: روحیـــه. روحیه مناسب در سازمان به وسیله یک 
جو دوستانه در جایی که کارکنان عمدتاً همدیگر و شغل خود را 
دوست دارند و روی هم رفته هم به طور شخصی و هم به خاطر 

سازمــــان برانگیخته می شوند، نمایش داده می شود. 
بعد ششم: اخالقیات. در یک سازمان سالم عموماً رفتار غیراخالقی 
وجود ندارد. کارکنان تمایل دارند بیشتر به اخالق باطنی ارزش 

قائل شوند و جایی را برای سیاست در سازمان نبینند. 
سازمان  یک  در  عملکرد:.  بازشناسی  یا  شناسایی  هفتم:  بعد 
سالم کارکنان برای به فعلیت درآوردن استعدادهایشان تشویق 
احساس  آنها  عموماً  می گیرند،  قرار  حمایت  مورد  و  می شوند 
می کنند ارزشمند هستند، آنها به طور مناسبی برای پیشـــرفت 

درون یک جوی از حق شناسی و مراقبت شناسایی می شوند.
بعد هشتم: مسیر هدف. درون یک جو سالم کارکنان می توانند 
را  اهداف  و  را تشخیص دهند  باالی بخش های خود  تمرکز 
درون سازمان تشخیص دهند؛ چون در تنظیم اهداف مشارکت 

دارند. 
بعد نهم: رهبـــری. رهبران به عنوان عامل تعیین کننده ای بر 
سوددهی و اثربخشی سازمان به شمار می روند و عموماً رفتاری 
دوستانه دارند و کارکنان به راحتی می توانند با آنها ارتباط برقرار 

کنند. 
بعد دهم: بهبود یا توسعه کارایی کارکنان. در یک محیط سالم 
سازمانی،  اغلب هیئت ویژه ای برای حمایت از آموزش و بهبود 

مستمر نیروهای موجود در سازمان وجود دارد. 
بعد یازدهم: کاربرد منابع. کارکنان باید مشاهده کنند که منابع 
و امکانات به طور شایسته و به طریق سازگار با انتظارات آنها از 
پیشرفتشان، بین آنها تقسیم شده است )منتظری و فردوسی پور، 

1397: 46( و )محمدخانی، 1394: 135(.

        فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازماني به دلیل ماهیت اثرگذاري قوي که مي تواند بر 
رفتار و عملکرد و اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمي در 
کنترل دروني رفتارهاي کارکنان و پیشگیري از بروز فساد اداري 
دارد )تریسینگ و سیزووا2، 2018: 667(. فرهنگ سازماني که 
1.Parsaeemehr
2. Tsiring & Sizova
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پیوندي نزدیک با فرهنگ عمومي جامعه دارد، عامل مهمي در 
شکل دهي به رفتار سازماني، محسوب مي شود و از نقش مهمي 
در پدیدآوردن دگرگوني در رفتارهاي نامطلوب و ایجاد ثبات در 
همکاران،  و  )کیا  است  برخوردار  سازمان  نظر  مورد  رفتارهاي 
ارزش ها  باورها،  دارای  افراد جامعه  که  1396: 68(. همان طور 
آنها است،  رفتارهای مشخصی هستند که معرف شخصیت  و 
سازمان ها نیز دارای فرضیه ها و باورهای اساسی مشترکی هستند 
که فرهنگ آنها را شکل می دهد. در حقیقت فرهنگ سازمانی 
به منزله شخصیت سازمان بوده و زیربنای اساسی برای تحول 
و تغییر تلقی می شود و مدیران باید با توجه به نقش استراتژیک 
آن در انسجام سازمانی از آن بهره گیرند )محمدیان، 1395: 29(.

         رویکردهاي اساسي پیشگیري از بروز فساد اداري 
با تاکید بر نقش فرهنگ سازماني 

در  متداول  رویکردهاي  محققان  شده،  انجام  مطالعات  طبق 
اداري را به چهار گروه تقسیم می کنند. در  از فساد  پیشگیري 
ادامه به تشریح این چهار رویکرد می پردازیم: 1. رویکرد علمي: 
به ویژه  رایج،  علوم  شاخه هاي  مدد  به  رویکرد،  این  مبناي  بر 
علوم انساني، به شناخت چیستي پدیده فساد، چرایي بروز آن و 
چگونگي پیشگیري یا مبارزه با آن )بر اساس یافته هاي علمي( 
پرداخته مي شود. 2. رویکرد تجربي: اساس این رویکرد مبتني بر 
تحقیقات صورت گرفته قبلي شامل افت و خیزها، ضعف ها و نقاط 
قوت حرکت هاي قبلي است تا با بهره گیري از تجربه هاي آنها 
در جهت پیشگیري از وقوع فساد گام بردارند. 3. رویکرد ارزشي: 
در این رویکرد با مراجعه به منابع اسالمي، مباني و مصداق هاي 
پیشگیري و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداري 
مي گردد. 4. رویکرد تطبیقي: این رویکرد، استفاده از تجربیات 
دیگر کشورها، سازمان هاي فراملي و منطقــه اي و بین المللي را 
مورد توجه قرار مي دهد. بر پایه یک نگرش سیستمي به سازمان 
و پدیده اي همچون فساد اداري که طي فرایندهاي کاري سازمان 
شکل مي گیرد، این نتیجه حاصل مي شود که برنامه پیشگیري 
از فساد اداري باید از سبک و سیاقي سیستمي برخوردار باشد، 
مورد  را  پدیده  این  آورنده  به وجود  عوامل  همه  که  به گونه اي 
توجه قرار دهد و براساس مهم ترین آنها، سیستم پیشگیرانه اي 
را براي آن طراحي کند. ایجاد یک سیستم پیشگیرانه مقابله با 
اداري به جاي نظام کنترل تخلفات را مي توان به عنوان  فساد 
اداري و دستیابي  با فساد  مبارزه  اساسي در مسیر  راهبرد  یک 

به سالمت اداري مطرح نمود. منظور از سیستم پیشگیرانه این 
است که نظام تمرکزیافته بر کشف موارد فساد و تنبیه متخلفین، 
به سیستم بازدارنده عوامل فساد تجهیز گردد. به ترتیبي که با 
تکیه بر یک رویکرد سیستماتیک و جامع، نسبت به رفع علل 
نماید.  اقدام  در سطح کشور  فساد  مسئله  اساسي  و حل  فساد 
فرهنگ  عامل  پیشگیرانه  سامانه  این  اجزاء  مهم ترین  از  یکي 
سازماني است. فرهنگ سازماني، به عنوان منبع و مرجعي براي 
احساس هویت کارکنان به حساب می آید. بر این اساس کارکنان 
شخصیت خود را وابسته به شخصیت )فرهنگ( سازمان دانسته 
و از آن اعتبار کسب مي کنند. هویت بخشي فرهنگ سازماني با 
ارائه الگوهاي رفتاري به کارکنان سازمان و کنترل رفتار آنان، 
از این طریق مانع بروز فساد اداري مي شود. همچنین فرهنگ 
سبب  کارکنان،  به  مناسب  انگیزنده هاي  معرفي  با  سازماني 
این  از  بردارند.  گام  سازمان  اهداف  در جهت  آنها  که  مي شود 
راه احتمال بروز رفتارهاي خالف قاعده سازمان کاهش مي یابد 
)اسکندری، 1398: 23( و )خسروآبادی و رحیمیان، 1399: 33(.

       صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

اطالق  حقوقی  مجموعه  به  اداری  نظام  در  شهروندی  حقوق 
آنها  از  خود  بودن  شهروند  اعتبار  به  جامعه  افراد  که  می شود 
برخوردار هستند. شاخص صیانت از حقوق شهروندان در نظام 
امتیاز دارد.  بُعد است که در مجموع 35  برگیرنده 7  اداری در 
جهت ساده سازی و درک بهتر، مبنای نماگرهای جدید شامل سه 
بخش: قبل از ورود شهروند به نظام اداری )از جمله آگاهی بخشی(، 
حین ورود )از جمله محیطی آرام همراه با امکانات رفاهی خوب و 
رفتار مودبانه و اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات( و تا زمان پایان 
وارده در صورت  )از جمله جبران خسارات  ارائه خدمت  فرآیند 
وجود و انتشار آزاد آمار و اطالعات( می باشد. در این راستا تالش 
شده است گزاره های برخی از مواد تصویب نامه با هم ادغام شوند 
و در عین حال جامعیت موضوع مورد توجه قرار گیرد. همچنین 
برخی از ابعاد موضوع صیانت از حقوق مردم در نظام اداری که 
اساساً جنبه توصیه ای دارند )مانند: حفظ حریم خصوصی مراجعین 
مستمر  و  موردی  بازرسی های  انجام  از طریق  نیز  کارکنان(  و 
سنجیده خواهند شد )شیوه نامه نحوه ارزیابی شاخص صیانت از 

حقوق مردم در نظام اداری، 1398: 5(.
در این راستا مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است 

که در ادامه به تشریح برخی از آنها می پردازیم.
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جدول1: پیشینه پژوهش

نتیجهمحل انتشارعنوانتاریخنویسنده

خسروآبادی و 
رحیمیان

1399
شناسایی، اهمیت سنجی 
و اعتباریابی معیارهای 

فرهنگ سازمانی

فصلنامه تخصصی سازمان 
اداری و استخدامی کشور: 

تحول داری

سه معیار برخورداری از وجدان کاری، روحیه 
امانت داری و روحیه خدمت گزاری به مردم در 

میان معیارهای عمومی رفتاری و سه معیار انجام 
وظایف به نحو مطلوب، پاسخگویی و تکریم ارباب 
رجوع در میان معیارهای عمومی شغلی از باالترین 
اولویت برخوردار بودند. در موضوع تدوین معیارهای 
اختصاصی نیز، دوازده معیار= شناسایی و به تصویب 

شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان رسیده 
است که برخی از آنها عبارت است از: پیشگامی، 

قانون مداری، عدالت محوری، دانش محوری، شفافیت 
و برنامه محوری.

شریف زاده و 
همکاران

1398

عوامل موثر بر نهادینه-
سازی فرهنگ سازمانی 

مبتنی بر ارزش های 
اسالمی

مطالعات مدیریت )بهبود و 
تحول(

فرهنگ سازمانی شامل عناصر متعددی است و از 
عناصر شناختی نهفته همچون مفروضات، ارزش ها و 
باورها تا عناصر آشکارتر همچون الگوها، عملیات و 

رفتارها را دربرمی گیرد.

1398محمدی

گونه شناسی فرهنگ 
سازمانی دانشگاه شهید 
چمران اهواز و تبیین اثر 
آن بر سالمت سازمانی 

کارکنان

فصلنامه مشاوره شغلی و 
سازمانی

دانشگاه از نظر فرهنگ و سالمت سازمانی کارکنان 
از وضعیت متوسط و نسبتًا مناسبی برخوردار است. 

همچنین نتایج تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ سازمانی 
بر سالمت سازمانی کارکنان را تایید نمود. البته از 
میان ابعاد فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معنادار 
دو مولفه درگیرشدن در کار )مشارکتی بودن( و 

انطباق پذیری بر سالمت سازمانی به طور نسبتًا قوی 
تایید گردید. ولی بر دو مولفه دیگر فرهنگ یعنی 

تاثیر سازگاری و ماموریت بر سالمت سازمانی به طور 
معنادار تایید نگردید. از میان ابعاد فرهنگ سازمانی، 
مشارکتی بودن و انطباق پذیری دارای رتبه بیشتری 

نسبت به سایر ابعاد بودند، براین اساس می توان 
فرهنگ سازمانی دانشگاه را فرهنگی مشارکتی و 

انطباق پذیر تلقی نمود.
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حمیدیان و 
همکاران

1394
بررسی وجدان کاری در 
سالمت اداری کارکنان

فصلنامه علمی پژوهشی 
مهندسی مدیریت

تصمیم گیری درست سازمانی جز در سایه سالمت 
اداری مهیا نمی شود که نتیجه آن کارآمدی و 

اثربخشی خدمات سازمانی می باشد. عوامل مختلفی 
بر شکل گیری سالمت اداری در سازمان ها نقش 
دارند. وجدان کاری نیز می تواند از عوامل موثر 
بر سالمت اداری می باشد. نتایج تحقیق حاکی 
از آن است که رابطه معنی داری بین متغیرهای 
پرکاری کارکنان، کیفیت کاری کارکنان، کنترل 

درونی کارکنان، استفاده حداکثر از منابع کارکنان و 
انگیزه های درونی مانند: ارزش های دینی، فرهنگی، 
شخصی با سالمت اداری شهرداری استان خراسان 

رضوی وجود دارد.

گانز مرسه و 
همکاران1 

2018
 World

Development

 Reducing
 bureaucratic
 corruption:

 Interdisciplinary
 perspectives on

what works

با استفاده از تالش های اقتصاددانان، دانشمندان علوم 
سیاسی، روان شناسان و نیز انسان شناسان، 7 نوع 
سیاست وجود دارد که بر رفتارهای سالم کارکنان 
تاثیر دارد: 1. جریمه ها و پاداش ها، 2. نظارت، 3. 
بوروکراسی های بازسازی، 4. گزینش و استخدام، 
5. نهادهای ضد فساد، 6. گروه های تحصیلی و 7. 
توافق های بین المللی. عالوه بر این، دستمزد کافی 

برای کارمندان می تواند گامی مهم اما نه کافی برای 
جلوگیری از فساد باشد و نکته مهم آنکه به دلیل این 

که فساد یک مشکل سیستمی است، نمی توان با 
راه حل های انفرادی طوالنی مدت به نتیجه رسید.

تریسینگ و 
سیزووا2

2018
 Procedia - Social
 and Behavioral

Sciences

 The Peculiarities
 of the Adherence
 and Identification
 as Components of
 the Organizational
 Culture of Modern

University

فرهنگ سازمانی دارای ویژگی هایی متمایز در 
گروه های مختلف کارکنان و دانشجویان است و 

شامل عناصری مانند: وفاداری و هویت در سطوح 
مختلفی می باشد. در مجموع می توان گفت بخش 
زیادی از وفاداری و هویت در فرهنگ خانوادگی و 
به طور اختصاصی شکل می گیرد و غالب بودن نوع 
بوروکراتیکی از فرهنگ، رابطه مستقیمی با کاهش 

سطح وفاداری و هویت سازمانی دارد.

1. Gans-Morse et all
2. Tsiring & Sizova
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2013ادواله و آنت بنیو1
 Journal of

Competitiveness

 Impact of
 Organizational

 Culture on Human
 Resource Practices:
 A Study of Selected

 Nigerian Private
Universities

یک رابطه نزدیک بین فرهنگ سازمانی و فرآیند 
گزینش، برنامه های آموزشی، مدیریت عملکرد 

شغلی، عملکرد کارکنان، ساختار پرداخت، و پاداش 
دهی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داده است 

که باتوجه به شرایط سازمانی مورد مطالعه، هر یک 
از متغیرها توسط افراد از نظر ارزش ها، باورها و 

شیوه های سازمانی بررسی می شوند.

2010لیواری و لیواری2 

 Contents lists
 available at

 Science Direct
 Information

 and Software,
 Technology

Journal

 The relationship
 between

 organizational
 culture and the

 deploymentof agile
methods

یکی از عوامل موثر بر سالمت سازمانی، مفهوم 
فرهنگ سازمانی است که در واقع همه چیز را 
درسازمان دربرگرفته و تحت تاثیر قرار می دهد.

براساس مبانی گفته شده اهداف پژوهش به شکل زیر تعریف 
می شود:

         هدف اصلی

فرهنگ سازمانی  تاثیر  بررسی  تحقیق  این  انجام  اصلی  هدف 
تامین  سازمان  در  مردم  حقوق  از  و صیانت  اداری  بر سالمت 

اجتماعی شرق استان مازندران می باشد.

         اهداف فرعی

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سالمت اداری در سازمان تامین 
اجتماعی شرق استان مازندران

در  مردم  حقوق  از  صیانت  بر  سازمانی  فرهنگ  تاثیر  بررسی 
سازمان تامین اجتماعی شرق استان مازندران

روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظرگردآوری داده ها، تحقیق توصیفی- پیمایشی 
از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. برای  نیز،  از نظر اهداف  و 
جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای )مراجعه به کتب، مقاالت، 
کتابخانه ها و ...( و روش میدانی استفاده شده است. پرسشنامه 
استفاده شده محقق ساخته و شامل دو بخش می باشد. بخش اول 
شامل 4 سوال است که ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های 
آماری را مورد بررسی قرار داده و بخش دوم سواالت تخصصی 

است که شامل 28 سوال فرهنگ سازمانی بهره برداری شده از 
اداری  )پاینده، 1392(، 30 سوال سالمت  استاندارد  پرسشنامه 
بهره گرفته شده از پرسشنامه استاندارد )مک کاسکر، 2006( و 
180 سوال صیانت از حقوق مردم بهره گرفته شده از )شیوه نامه 
اداری،  نظام  در  مردم  حقوق  از  صیانت  شاخص  ارزیابی  نحوه 
1398( است. جامعه آماری تحقیق، شامل: مدیران، معاونین و 
کارشناسان سازمان تامین اجتماعی شرق استان مازندران هستند 
که 269 نفر می باشند که همگی با توجه به روش سرشماری 
به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها 
از آزمون های آلفای کرونباخ، کلموگروف اسمیرنوف، رگرسیون 
تک متغیره و رگرسیون بهره گرفته شده است. برای سنجش 
روایی پرسشنامه ها، از نظر خبرگان رشته مدیریت دولتی استفاده 
شد. بدین منظور، پرسشنامه ها در اختیار جمعی از اساتید رشته 
مدیریت دولتی قرار گرفت که پس از اعمال نظرات اصالحی 
و تائید نهایی آنان، پرسشنامه ها آذر ماه 1400میان افراد جامعه 
آماری توزیع شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها نیز از آزمون 
آلفای کرونباخ، استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ 0/85 به دست 

آمده که بیانگر قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه ها می باشد.
یافته های پژوهش

ابتدا آزمون آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه انجام 
شده است و نتیجه آن در جدول شماره 2 نشان داده شده است.

1. Adewal & Anthonia
2. Livari & Livari 
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طبق یافته های پژوهش، آمار توصیفی نشان داد از مجموع 269 
نمونه آماری، میزان تحصیالت 49/8درصد لیسانس، 43/9درصد 
طبق  همچنین  می باشد.  دکتری  درصد   6/3 و  لیسانس  فوق 

یافته های پژوهش از 269 نفر نمونه آماری، 25/65 درصد مجرد 
و 74/35 درصد متأهل می باشند و از مجموع 269 نفر نمونه 

آماری، 33/46 درصد زن و 66/54 درصد مرد می باشند. 

        روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نظرگردآوری داده ها، تحقیق توصیفی- پیمایشی 
از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. برای  نیز،  از نظر اهداف  و 
جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای )مراجعه به کتب، مقاالت، 
کتابخانه ها و ...( و روش میدانی استفاده شده است. پرسشنامه 
استفاده شده محقق ساخته و شامل دو بخش می باشد. بخش اول 
شامل 4 سوال است که ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های 
آماری را مورد بررسی قرار داده و بخش دوم سواالت تخصصی 
است که شامل 28 سوال در مورد فرهنگ سازمانی بهره برداری 
شده از پرسشنامه استاندارد )پاینده، 1392(، 30 سوال در مورد 
سالمت اداری بهره گرفته شده از پرسشنامه استاندارد )مک کاسکر، 
2006( و 180 سوال در مورد صیانت از حقوق مردم بهره گرفته 
شده از )شیوه نامه نحوه ارزیابی شاخص صیانت از حقوق مردم 
شامل:  تحقیق،  آماری  جامعه  است.   )1398 اداری،  نظام  در 
شرق  اجتماعی  تامین  سازمان  کارشناسان  و  معاونین  مدیران، 

استان مازندران هستند که 269 نفر می باشند که همگی با توجه 
به روش سرشماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. جهت 
تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، کلموگروف 
اسمیرنوف، رگرسیون تک متغیره و رگرسیون استفاده گرفته شده 
است. برای سنجش روایی پرسشنامه ها، از نظر خبرگان رشته 
مدیریت دولتی استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه ها در اختیار 
از  پس  که  گرفت  قرار  دولتی  مدیریت  رشته  اساتید  از  جمعی 
اعمال نظرات اصالحی و تائید نهایی آنان، پرسشنامه ها در آذر ماه 
پایایی  تعیین  برای  توزیع شد.  آماری  افراد جامعه  میان   1400
آلفای کرونباخ، استفاده شد. ضریب  از آزمون  نیز  پرسشنامه ها 
آلفای کرونباخ 0/85 به دست آمده که بیانگر قابلیت اعتماد باالی 

پرسشنامه ها می باشد.

           یافته های پژوهش

ابتدا آزمون آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه انجام 
شده و نتیجه آن در جدول شماره 2 نشان داده شده است.

جدول 2: نتایج آزمون آلفای کرونباخ

جدول 3: آمار توصیفی

مقدار آلفای کرونباختعداد سواالتمتغیرهای اصلی

300/87سالمت اداری

280/85فرهنگ سازمانی

1800/83صیانت از حقوق مردم

درصدفراوانیمتغیردرصدفراوانیمتغیر

جنسیت
17966/54مرد

تحصیالت

13449/8لیسانس

9033/46زن
11843/9فوق لیسانس

 وضعیت
تاهل

6925/65مجرد

20074/35متاهل
176/3دکتری
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سپس جهت بررسی چگونگی توزیع داده ها از آزمون کولموگرف-اسمیرنوف استفاده شده است.

جدول 4: نتایج آزمون کولموگرف-اسمیرنوف متغیرها

جدول5: آزمون های معنی داری برای مدل کامل تحلیل همبستگی کانونی

با توجه به اینکه مقدار آمار، کولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای 
تحقیق در سطح اطمینان بیشتر از )0/05( به دست آمده است؛ 
می توان نتیجه گرفت که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال 
می باشند. لذا جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون 

استفاده می شود.
        فرضیه اصلی: فرهنگ سازمانی بر سالمت اداری و صیانت از 
حقوق مردم در سازمان تامین اجتماعی در شرق استان مازندران 

تاثیرگذار است.
برای آزمون رگرسیون بین متغیرهای پژوهش )سالمت اداری 
)فرهنگ سازمانی(  متغیر مستقل  و  مردم(  از حقوق  و صیانت 
از آزمون رگرسیون کانونی استفاده می شود. به دلیل پیش بینی 
همزمان چند متغیر وابسته به وسیله چند یا یک متغیر مستقل، در 
ابتدا پیش فرض های رگرسیون کانونی ارائه و سپس مدل اصلی 

پیش بینی انجام می شود.

همان طور که مشاهده می شود، معنی داری مقدار المبدای ویلکر                                                      
                                                   نشان می دهد که با 
احتمال 99 درصد بین دو مجموعه متغیر همبستگی کانونی وجود 
دارد. البته المبدای ویلکر مقدار واریانسی را نشان می دهد که با 
مدل تبیین نمی شود. در نتیجه λ-1 اندازه اثر مدل کامل را در 
ماتریس ضریب همبستگی آشکار می سازد. بر این مبنا اندازه اثر 
اثر  اندازه  است.  برابر0/75=0/25 -1  تحلیل  این  کانونی  توابع 

مقدار واریانس مشترک بین دو دسته متغیر است که مدل کامل 
قادر به تبیین آن است. بنابراین مدل به دست آمده نشان می دهد 
که یک منبع واریانس مشترک وجود دارد که هم پراشی دو دسته 
را تبیین می کند. میزان این واریانس 75/. است. در این پژوهش 
با  از حقوق مردم  اداری و صیانت  0/75 واریانس بین سالمت 

فرهنگ سازمانی تبیین می گردد.

سطح معنی داریمقدار آزمون کولموگرف – اسمیرنوفمتغیرهای اصلی

0/8550/457سالمت اداری

0/5420/931فرهنگ سازمانی

1/0050/265صیانت از حقوق مردم

سطح معنی داریدرجه آزادی خطادرجه فرض آزادیمقدار Fمقدار آماره آزمون

اثر گروه

0/74257/6632650/000اثر پیالی

2/91257/6632650/000اثر هوتلینگ

0/25257/6632650/000المبدا-ویلکز

بزرگ ترین 
ریشه روی

0/74---0/000
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جدول6: ویژگی های توابع حاصل از تحلیل کانونی

جدول7: ضرایب استاندارد گرسیون در تابع کانونی )سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم(

جدول 8: محاسبه ضرایب پیش بینی سالمت اداری بر مبنای فرهنگ سازمانی

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود، مجذور همبستگی 
10درصد  از  کمتر  که  توابعی  است.   0/86 برابر  توابع  کانونی 

قابل تفسیر  و  کنار گذاشته شوند  باید  نمایند  تبیین  را  واریانس 
نیستند. بنابراین این تابع تفسیر می شود. 

با توجه به جدول باال، فرهنگ سازمانی قادر به پیش بینی سالمت 
اداری و صیانت از حقوق مردم می باشد و مقدار تأثیر فرهنگ 
سازمانی بر سالمت اداری برابر )0/22-(، میزان تأثیر فرهنگ 
سازمانی بر صیانت از حقوق مردم )0/80( است. نتایج ضریب 
تأثیر نشان می دهد که میزان تأثیر فرهنگ سازمانی صیانت از 

حقوق مردم بیشتر از میزان تأثیرش بر سالمت اداری می باشد.
جهت بررسی فرضیه های فرعی پژوهش از رگرسیون تک متغیره 

استفاده شده است.
فرضیه اول: فرهنگ سازمانی بر سالمت اداری در سازمان تامین 

اجتماعی شرق استان مازندران تاثیرگذار است.

باتوجه به جدول فوق، در سطح اطمینان 0/95، سطح معناداری 
به دست آمده )0/000( از مقدار پیش فرض )0/05( کمتر است، 
می توان نتیجه گرفت تاثیر فرهنگ سازمانی بر سالمت اداری با 
ضریب بتای )0/53-( و مقدار آماره t، )10/36-( معنادار می باشد 
و سالمت اداری بر مبنای فرهنگ سازمانی قابل پیش بینی است. 
آمده  به دست  منفی  سازه ها  این  بین  بتاي  مقدار ضریب  چون 
است، مي توان نتیجه گرفت که با افزایش یک انحراف استاندارد 
استاندارد سالمت  انحراف  اندازه0/53  به  در فرهنگ سازمانی، 
اداری کاهش خواهد یافت. مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین 
دو متغیر ذکر شده برابر با مقدار )0/536-( محاسبه شده است 
فرهنگ  بین  معنی داری  همبستگی  گرفت  نتیجه  می توان  که 
ضریب  مقدار  همچنین  دارد،  وجود  اداری  و سالمت  سازمانی 

فرهنگ  متغیر  که  معنی  این  به   ،)0/28( با  است  برابر  تعیین 
به خود  را  اداری  تغییرات سالمت  از  فقط 28 درصد  سازمانی 
اختصاص می دهد. به منظور استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون 
دوربین - واتسون استفاده می شود که چنانچه مقدار آن در بازه 
2.5 تا 1.5 قرار گیرد      آزمون )عدم همبستگی بین خطاها( 
پذیرفته می شود و در غیر این صورت       رد می شود )همبستگی 
بین خطاها وجود دارد(. باتوجه به این که آماره مورد نظر در بازه 
1.5 و 2.5 می باشد؛ بنابراین عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته 
بر  تأثیر فرهنگ سازمانی  بر  مبني  نتیجه فرض 1  در  می شود. 
سالمت اداری در سازمان تامین اجتماعی شرق استان مازندران 

پذیرفته می شود و فرضیه فرعی اول تحقیق نیز تایید می شود.

مجذور همبستگیهمبستگی کانونیدرصد تجمعیدرصدمقدار ویژهشماره تابع

12/911001000/860/74

متغیر مستقل
متغیر وابسته

ضریب معیار نشده 
β

β خطای معیارضریبTسطح معناداری

فرهنگ سازمانی
10/360/018-0/220/001-0/15-سالمت اداری

1/040/800/00115/010/006صیانت از حقوق مردم

ضریب 
همبستگی 

پیرسون

 ضریب
تعیین

 اماره دوربین
- واتسون

 سطح
معناداری

T β ضرایب
خطای 
معیار

ضرایب 
معیار 
β نشده

مسیر

-0/536 0/28 2/06
0/000 108/11 - 0/71 76/90 مقدار ثابت

0/000 -10/36 -0/53 0/018 -0/18
 فرهنگ سازمانی
بر سالمت اداری
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فرضیه دوم: فرهنگ سازمانی بر صیانت از حقوق مردم در سازمان تامین اجتماعی شرق استان مازندران تاثیرگذار است.

جدول 9 : محاسبه ضرایب پیش بینی صیانت از حقوق مردم بر مبنای فرهنگ سازمانی

باتوجه به جدول فوق، در سطح اطمینان 0/95، سطح معناداری 
از مقدار پیش فرض )0/05( کمتر است،  به دست آمده )0/000( 
می توان نتیجه گرفت تاثیر فرهنگ سازمانی بر صیانت از حقوق 
مردم با ضریب بتای )0/67 ( و مقدار آماره t، )15/02( معنادار می باشد 
و صیانت از حقوق مردم بر مبنای فرهنگ سازمانی قابل پیش بینی 
است. چون مقدار ضریب بتاي بین این سازه ها مثبت به دست آمده 
است، مي توان نتیجه گرفت که با افزایش یک انحراف استاندارد در 
فرهنگ سازمانی، به اندازه0/67 انحراف استاندارد، صیانت از حقوق 
مردم افرایش خواهد یافت. مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین 
دو متغیر ذکر شده برابر با مقدار )0/677 ( محاسبه شده است که 
می توان نتیجه گرفت همبستگی معنی داری بین فرهنگ سازمانی 
بر صیانت از حقوق مردم وجود دارد، همچنین مقدار ضریب تعیین 
برابر است با )0/45(، به این معنی که متغیر فرهنگ سازمانی فقط 
45 درصد از تغییرات صیانت از حقوق مردم را به خود اختصاص 
از آزمون دوربین-  از یکدیگر  می دهد. به منظور استقالل خطاها 
واتسون استفاده می شود که چنانچه مقدار آن در بازه 2.5 تا 1.5 قرار 
گیرید         آزمون )عدم همبستگی بین خطاها( پذیرفته می شود و در 
غیر این صورت         رد می شود )همبستگی بین خطاها وجود دارد(. 
باتوجه به این که آماره مورد نظر در بازه 1.5 و 2.5 می باشد، بنابراین 
عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود. در نتیجه فرض 1 مبني 
بر تأثیر فرهنگ سازمانی بر صیانت از حقوق مردم در سازمان تامین 
اجتماعی شرق استان مازندران پذیرفته مي شود و فرضیه فرعی دوم 

تحقیق نیز تایید می شود.

        بحث و نتیجه گیری

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سالمت 
اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تامین اجتماعی شرق 
فرهنگ  داد:  نشان  نتایج  است.  شده  انجام  مازندران  استان 
سازمانی بر سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان 

تامین اجتماعی شرق استان مازندران تاثیرگذار است. 

سالمت  بر  سازمانی  فرهنگ  داد:  نشان  اصلی  فرضیه  نتایج 
اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تامین اجتماعی در 
شرق استان مازندران تاثیرگذار است. با توجه به نتایج می توان 
امروز  دنیاي  در  که  است  پدیده اي  اداري،  نمود: سالمت  بیان 
در  عوامل  مهم ترین  از  یکي  به عنوان  مختلف،  کشورهاي  در 
)فساد  پدیده  این  دیگر  روی  و  است  شده  مطرح  سازمان ها 
اداری( توانسته صدمات جبران ناپذیري را بر روي سرعت توسعه 
تاثیر عوامل گوناگون  متاسفانه  ایجاد کند.  سازمان ها و جوامع 
در شکل گیري فساد، به آن ماهیت پیچیده اي داده است که در 
نتیجه آن بسیاري از برنامه هاي طراحي شده دولت ها براي مبارزه 
از  آمده  به دست  تجربیات  است.  انجامیده  به شکست  فساد  با 
اجراي این برنامه ها نشانگر این است که براي حذف یا کاهش 
این پدیده شوم در نظام اداري کشور، نیازمنـد برنامه هایی هستیم 
که با تاثیر بر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ 
سازماني )به عنوان پدیده اي که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه 
قرار  را هدف  اداري  فساد  بروز  از  پیشگیري   ،) مي پذیرد  تاثیر 
تنبیهي و پس  از طریق طراحي رویه هاي  به جاي آن که  دهد، 
از وقوع با آن مبارزه کند. فرهنگ سازماني این قابلیت را دارد 
اداري  با فساد  از جریانات توام  از بروز بسیاري  بتواند مانع  که 
گردد. فرهنگ سازماني از کارکردهاي گوناگوني برخوردار است 
که مي تواند با معرفي الگوي رفتاري مطلوب به کارکنان، رفتار 
آنان را کنترل کند. فرهنگ سازماني از طریق تثبیت شیوه هاي 
همچنین  مي دهد.  جهت  کارکنان  رفتار  به  انگیزش،  مطلوب 
فرهنگ سازماني بستر مورد نیاز جهت حفظ و صیانت از حقوق 
شهروندی مردم را فراهم می نماید. لذا قانون گذاران باید به عنوان 
خدمتگزاران به مردم، خادم واقعی آنها باشند تا این رویه در سایر 
سازمان های کشور نهادینه شود. بنابراین حفظ و حراست از حقوق 

ضریب 
همبستگی 

پیرسون

 ضریب
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و کرامت شهروندان از وظایف اصلی دولت و دستگاه های تابعه 
می باشد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش های خسروآبادی و 
رحیمیان )1399( و حمیدیان و همکاران )1394( هم سو می باشد. 
خسروآبادی و رحیمیان )1399( دریافتند: سه معیار برخورداری از 
وجدان کاری، روحیه امانت داری و روحیه خدمت گزاری به مردم 
در میان معیارهای عمومی رفتاری و سه معیار انجام وظایف به 
نحو مطلوب، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع در میان معیارهای 
و  بودند. حمیدیان  برخوردار  اولویت  باالترین  از  عمومی شغلی 
نمودند:  بیان  خود  پژوهش  نتیجه  در  نیز   )1394( همکاران 
تصمیم گیری درست سازمانی جز در سایه سالمت اداری مهیا 
اثربخشی خدمات سازمانی  نمی شود که نتیجه آن کارآمدی و 
در  اداری  سالمت  شکل گیری  بر  مختلفی  عوامل  می باشد. 
سازمان ها نقش دارند. وجدان کاری نیز می تواند از جمله عوامل 
موثر بر سالمت اداری می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است 
کارکنان، کیفیت  پرکاری  متغیرهای  بین  معنی داری  رابطه  که 
کاری کارکنان، کنترل درونی کارکنان، استفاده حداکثر از منابع 
کارکنان و انگیزه های درونی مانند: ارزش های دینی، فرهنگی، 
شخصی با سالمت اداری شهرداری استان خراسان رضوی وجود 

دارد.

نتایج فرضیه فرعی اول نشان داد: فرهنگ سازمانی بر سالمت 
اداری در سازمان تامین اجتماعی شرق استان مازندران تاثیرگذار 
است. فرهنگ سازمانی به دلیل اثرگذاري ویژه اي که روي رفتار 
و عملکرد کارکنان سازمان دارد، نقش مهمی در کنترل درونی 

رفتارهاي کارکنان و پیشگیري از بروز فساد اداري دارد. به عبارت 
بهتر فرهنگ سازمانی پیوندي نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه 
دارد و عامل مهمی در شکل دهی به رفتار شهروندی کارکنان 
می باشد. فرهنگ سازمانی نقش مهمی در پدیدآوردن دگرگونی 
نظر  مورد  رفتارهاي  در  ثبات  ایجاد  و  نامطلوب  رفتارهاي  در 
و  لیواری  پژوهش  نتیجه  با  فرضیه  این  نتیجه  دارد.  کارکنان 
لیواری1، )2010( هم سو است. لیواری و لیواری )2010( در نتیجه 
پژوهش خود دریافتند: یکی از عوامل موثر بر سالمت سازمانی، 
مفهوم فرهنگ سازمانی است که در واقع همه چیز را درسازمان 

دربرگرفته و تحت تاثیر قرار می دهد.

نتایج فرضیه فرعی دوم نشان داد: فرهنگ سازمانی بر صیانت 
از حقوق مردم در سازمان تامین اجتماعی شرق استان مازندران 
تاثیرگذار است. فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه اي از باورها 
اعضا و کارکنان  اندیشه هاي  و  رفتار  بر  ارزش هاي مشترک  و 
براي  به عنوان سرچشمه اي  و می تواند  است  تاثیرگذار  سازمان 
دستیابی به محیط سالم اداري و یا فضایی که ترویج کننده صیانت 
و حمایت از حقوق مردم باشد. بنابراین براي دستیابی به سالمت 
اداري نیاز است به گسترش فرهنگ اسالمی توجه شود. نتیجه 
این فرضیه نیز با نتیجه پژوهش )شریف زاده و همکاران،1398( 
هم سو می باشد. شریف زاده و همکاران )1398( در نتیجه پژوهش 
خود بیان داشتند: فرهنگ سازمانی شامل عناصر متعددی است و 
از عناصرشناختی نهفته همچون مفروضات، ارزش ها و باورها تا 
عناصر آشکارتر همچون الگوها، عملیات و رفتارها را دربرمی گیرد.

1. Livari & Livari 
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