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 مقاله پژوهشی

 ارتباط ادراک فساد و احساس عدالت سازماني در 
 ١٣٩٦کارکنان مراکز آموزشي درماني شهر اردبيل در سال 

  
  ٤، مالک ابازري٣، سعيد صادقيه اهري٢⃰، منصوره کريم اللهي١فرهود پاليزوان

  
  11/04/1401تاریخ پذیرش  07/11/1398تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

آرامي و با عي است که بهمعضالت اجتما نيترمهمبوده و يکي از  هاسازمانو  هادستگاه ريگ بانيگري است که در تمام ادوار امسئلهفساد  :هدف و زمينهپيش
که درنتيجه  شوديم هاانسازمعدالتي و عدم رضايت در و باعث ادراک بي کنديمتاروپود يک نظام اجتماعي را متالشي  و شوديممطبوعيت تمام وارد يک جامعه 

  باعث کاهش اثربخشي اهداف سازمان خواهد شد. هدف اين مطالعه بررسي ادراک فساد و عدالت سازماني در بين کارکنان بود.
ي، تصادفي، اطبقهصورت ه بهکاردبيل  وابسته به دانشگاه علوم پزشکياز کارکنان مراکز آموزشي درماني  نفر ١٨٢در اين مطالعه توصيفي مقطعي : هاروشمواد و 

وتحليل و براي تجزيه شدهيآورجمعمورمن و پرسشنامه محقق ساخته ادراک فساد  وبا استفاده از پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف  هادادهي انتخاب شدند و اهيسهم
  ون فروني استفاده گرديد.بهمبستگي، آزمون تي استيودنت، کروسکال واليس، آزمون تحليل واريانس و آزمون تعقيبي ي هاآزمون و Spss23  افزاراز نرم هاداده

و نيز با  ا عدالت سازماني،بو بين ادراک فساد نشان داد که ادراک فساد در کارکنان متوسط به باال و احساس عدالت سازماني متوسط به پايين بود  :هاافتهي
نوع  مؤلفهبا ادراک فساد،  بررسي ارتباط مشخصات دموگرافيک در ).>۰۵/۰Pداشت (ي وجود داريمعنارتباط منفي و  ي و تعاملياهيروعدالت توزيعي و  هايمؤلفه

لت سازماني، ا عداب. همچنين در بررسي ارتباط مشخصات دموگرافيک )>۰۵/۰Pدار بود (معنياستخدام، محل خدمت و تحصيالت با ادراک فساد در کارکنان 
 .)>۰۵/۰P( بود داريمعننوع استخدام و محل خدمت بااحساس عدالت سازماني در کارکنان  مؤلفهارتباط 

زم و عملي براي کاستن از ادراک ، اقدامات الهامارستانيبباالي فساد در مراکز آموزشي و درماني، الزم است مديران  نسبتًابا توجه به ادراک  گيري:بحث و نتيجه
  ربط خود به عمل آورند.فساد و افزايش عدالت سازماني در سازمان ذي

 ادراک فساد، احساس عدالت سازماني، کارکنان :هاواژهکليد

  
 ۶۵-۷۴ ، ص۱۴۰۱ فروردين، ۱۵۰ درپي، پياولشماره ، بيستمپرستاري و مامايي، دوره مجله 

  
   ۰۹۱۴۳۵۳۰۷۹۰، تلفن: رانيا ل،ياردب ل،ياردب يدانشگاه علوم پزشک ،ييو ماما يدانشکده پرستار ،يگروه پرستار :آدرس مکاتبه

Email: karimollahi@gmail.com 

 
  مقدمه

و  هادستگاهي است که در تمام ادوار گريبان گير امسئلهفساد 
بوده و هسته انديشه بسياري از دانشمندان و متفکران  هاسازمان

ي است که مرزهاي زمان و ادهيپدسياسي را تشکيل داده است و 
نوردد و با اين ويژگي نه به زمان خاصي تعلق دارد و مکان را درمي

 نيترمهم؛ همچنين يکي از شوديمنه مربوط به جامعه خاصي 
آرامي و با مطبوعيت تمام وارد يک معضالت اجتماعي است که به

گيرد، تاروپود يک نظام و همه سطوح آن را فرامي شوديمجامعه 

                                                             
 رانيا ل،ياردب ل،ياردب يدانشگاه علوم پزشک ،ييو ماما يدانشکده پرستار ،يجراح -يپزشک يارشد پرستار يکارشناس ١
  سنده مسئول)يران (نويل، ايل، اردبياردب ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما ي، دانشکده پرستارياستاد گروه پرستار ٢
 رانيل، ايل، اردبياردب ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکياجتماع يگروه پزشک يمرب ٣
 رانيل، ايل، اردبياردب ي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکيستيار گروه آمار زيدانش ٤

ي، نظام و در پي آن نظام سياسي، کنديمتماعي را متالشي اج
  .)١( سازديمهاي کشور را نيز فلج اطالعاتي و بقيه بخش

جامعة امروزي، رشدي  عنوان يک پديده ناميمون درفساد به
در نظام اداري، سياسي و اجتماعي جهان دارد چنانکه  سابقهيب

هيچ کشوري به هرميزان ثروت و  دهديمرويدادهاي اخير نشان 
مصون  کامًالادعا کند که از پيامدهاي مخرب فساد  تواندينمقدرت 
ناپذيري را بر سرعت حرکت پديده فساد صدمات جبران .)٢(است 

چرخ توسعه جامعه ايجاد کرده و مسير توسعه و پيشرفت را مسدود 
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برانگيز و و هميشه يکي از موضوعات بحث )٣( و محدود کرده
با  هاملتو  هادولت، هاحکومتدر بين قدرتمندان،  نيآفرچالش

ي عاري اجامعه. اما جامعة سالم، )٤( استمردم در همه جوامع بوده 
شکل  هاسازماند است، جامعه از ترکيب فعاليت از هرگونه فسا

ها دچار فساد شوند، جامعه نيز به فساد مبتال و اگر سازمان رديگيم
) در مطالعه ۱۳۹۱حسيني هاشم زاده و همکاران ( .)٥(شدخواهد 

هاي کارکنان زن و مقايسه ادراکات، تجربيات و نگرشخود با عنوان 
اشاره کردند که زنان و مردان کارمند وجود  نسبت به فساد اداري مرد

اند ي درک کرده و اشکال فساد را تجربه نمودهاندهيفزافساد را به نحو 
)۶(. 

بر  مؤثردر زمينه فساد مطالعات زيادي براي شناسايي عوامل 
هنوز هم علل  حالانجام گرفته است. بااين هاسازمانفساد در سطح 

. )٧( استنشده  مندنظامآن عوامل  تأثيرگذاريبروز فساد و ميزان 
طور يکي از متغيرهايي که در بسياري از تحقيقات به رسديمبه نظر 

مستقيم و غيرمستقيم بر اهميت و نقش آن در بروز فساد تأکيد 
فراواني شده، عدالت سازماني است. با توجه به اينکه عدالت و برقراري 

با  هاسازمانعدالتي در از نيازهاي اساسي بشر است، ادراک بيآن 
تحريک نيازهاي متفاوت افراد موجبات برانگيختگي کارکنان به 

و درواقع تالش افراد براي رفع نيازها  شوديمرفتارهاي مثبت و منفي 
  .)٨( کنديمرا به ارتکاب فساد متمايل  هاآنگاهي 

و اگر کارکنان احساس نابرابري و ناعدالتي کنند عدم رضايت در 
ازجمله  )٩( ناپذيريسازمان نمايان خواهد شد و پيامدهاي جبران

برجاي  )١١( و کاهش عملکرد ،)١٠(ترک حرفه، طفره رفتن از کار
خواهد گذاشت. همچنين کاهش رضايت و اعتماد گروهي و کاهش 

و نيز اتالف  )١٢( گروهيتعامالت بين فردي و اثربخشي فردي و 
با مهارت که درنتيجه باعث  ي انساني و نيروهاي ارزشي وهاهيسرما

 .)١٣( کاهش اثربخشي اهداف سازمان خواهد گرديد
به نحوه عملکرد صحيح نيروي  هاسازماندستيابي به اهداف 

هاي سازمان که اين امر در شوديممربوط  هاآنانساني شاغل در 
 اي برخورداراستالعادهاز اهميت فوق هامارستانيبخدماتي مانند 

 هامارستانيبمفهوم عدالت در خصوص کارکنان  . لذا توجه به)١٤(
 .)٩( ديآيمي مديريتي به شمار هامهارت از يکي

ي خود را در سازمان هامهارتبراي اينکه افراد دانش و توانايي و 
خود را ايفا کنند يا به  کمتر از حد انتظار بروز ندهند و نقش مؤثر

عبارتي داراي وجدان کاري باشند، ضروري است در سازمان عدالت 
زم است که برقرار باشد و افراد احساس تبعيض نکنند، بنابراين ال

ي ادراک فساد و احساس عدالت سازماني در کارکنان هامؤلفه
ارزيابي شود تا با تعيين عوامل مرتبط با آن در  هامارستانيب

در ارائه خدمات کارکنان ، توانمندي هاآني براي ارتقاي زيربرنامه
. محور به افراد جامعه از سوي مديران مورد تقويت قرار گيردسالمت

ادراک فساد و ارتباط به همين منظور مطالعه حاضر باهدف تعيين 
احساس عدالت سازماني در کارکنان مراکز آموزشي و درماني شهر 

  انجام شد. ١٣٩٧ بهشتيارد آخرتا  ١٣٩٦ اردبيل از ابتداي بهمن
  

  هاروشمواد و 
تحليلي بود. جامعه  -مطالعه حاضر يک پژوهش توصيفي

شهر مراکز درماني و آموزشي شاغل نفر از کارکنان  ١٨٢ پژوهش
ي امام خميني، بوعلي، علوي، فاطمي) بودند هامارستانياردبيل (ب

که شرايط و معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند. معيارهاي ورود به 
مراکز شاغل در يکي از و  سابقه کار يک سالحداقل  مطالعه شامل

 ديپلم، کارداني، داراي مدرکو يل شهر اردب آموزشي و درماني
 بودند.مايل به شرکت در مطالعه که کارشناسي ارشد  ياکارشناسي 

در اين مطالعه شامل پرسشنامه فردي  مورداستفادهابزارهاي 
، پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف پرسشنامه ادراک فساداجتماعي، 

ي هادادهپرسشنامه فردي اجتماعي،  بود. ١٩٩٣و مورمن 
ي مربوط به سن، جنس، وضعيت هادادهدموگرافيک بود که شامل 

، سطح تحصيالت، ميزان سابقه کار، نوع استخدام، سابقه تأهل
پرسشنامه بود.  کارينوبتمديريت، محل خدمت، شغل همسر و 

که با توجه به نبود پرسشنامه مختص ارزيابي موضوع  ادراک فساد
ن لذا بر آن شديم که ادراک فساد در سيستم بهداشت و درما

را با استفاده از ي درماندر مراکز آموزشي و پرسشنامه ادراک فساد 
ي مشابه و نظرات متخصصين در اين حوزه طراحي هاپرسشنامه

و همچنين پايايي آن اقدام  کنيم و نسبت به روايي صوري و محتوي
گرديد که از پايايي بااليي  ٩٦/٠شد که پايايي پرسشنامه برابر 

پنج گزينه  آيتم ٦٣و  سؤال ١٢پرسشنامه مذکور برخوردار است. 
. نمره است ٣١٥تا  ٦٣بين  هانمرهدارد که حداقل و حداکثر  ليکرتي

 ٢١٠تا  ١٣٨دهنده ادراک فساد پايين، نمره نشان ١٣٧تا  ٦٣
دهنده به باال نشان ٢١٠دهنده ادراک فساد متوسط و نمره نشان

 ادراک فساد باالست.
) ۱۴،۱۵(مورمن توسط نيهوف و پرسشنامه عدالت سازماني  

است  عبارتو از سه خرده مقياس تشکيل گرديده که  شدهساخته
 ۶ي داراي اهيروماده، ب) عدالت  ۵از: الف) عدالت توزيعي داراي 
ماده که از جمع اين سه حيطه نيز  ۹ماده و ج) عدالت تعاملي داراي 

. هريک از مواد پرسشنامه داراي شوديمعدالت سازماني کلي حاصل 
، کامًال ٤، موافقم=٣نظر =بي ،۲=مخالف ،۱مخالف= کامًالگزينه ( ۵

دارد که حداقل و حداکثر  سؤال ٢٠) است. اين پرسشنامه ٥موافق=
دهنده احساس نشان ٤٦تا  ٢٠است. نمره  ١٠٠تا  ٢٠بين  هانمره

دهنده احساس عدالت نشان ٧٤تا  ٤٧عدالت سازماني پايين، نمره 
دهنده احساس عدالت نشان ١٠٠تا  ٧٥سازماني متوسط و نمره 

سازماني باالست. ضريب پايايي دروني اين پرسشنامه در تحقيقات 
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ريک از خرده مقياس توزيعي گذشته به روش آلفاي کرونباخ براي ه
گزارش گرديده  ٨٧/٠برابر  و تعاملي ٧٥/٠ي برابر اهيرو، ٧٤/٠برابر 
  ).١٦،١٧(است 

محقق پس از دريافت کد اخالق از کميته اخالق دانشگاه علوم 
پزشکي اردبيل و کسب مجوزهاي مختلف، ضمن معرفي خود به 

و بيان اهداف مطالعه و دادن اطمينان از محرمانه بودن  هانمونه
کنندگان در اطالعات و فرم رضايت آگاهانه را به امضاي شرکت

هاي ارديبهشت و خردادماه گيري در ماهمطالعه رساند. سپس نمونه
ي مختلف صبح، عصر و شب انجام گرديد. هافتيشدر  ١٣٩٧سال 

فراواني، درصد، ( يفيتوصار با استفاده از روش آم هادادهتحليل 
همبستگي پيرسون، آزمون ( ياستنباطميانگين و انحراف معيار) و 

طرفه و آزمون ي استيودنت، کروسکال واليس و تحليل واريانس يکت
  انجام شد. ۲۳ نسخه spssافزار نرم در )تعقيبي بون فروني

  
  هاافتهي

نفر از کارکنان مراکز آموزشي و درماني  ۱۸۲در اين مطالعه 

نفر  ۸۰جنسيت  قرار گرفتند. که درمجموع موردمطالعهاردبيل 
) مرد بودند و اکثريت درصد۰۴/۵۶نفر ( ۱۰۲زن و ) درصد۹۶/۴۳(

نفر با فراواني ۹۶سال ( ۴۰تا  ۳۱دهندگان در دامنه سني پاسخ
)) بودند و بيشتر درصد۷۶/۹۲نفر ( ۱۴۰) و متأهل درصد۷۴/۵۲

) داراي مدرک درصد۰۳/۵۲نفر ( ۱۰۵دهندگان يعني پاسخ
 نفر ۵۶سابقه کاري مربوط به که بيشترين کارشناسي 

سال قرار داشت و اکثريت  ۱۵تا  ۱۱) سابقه درصد۹۳/۳۰(
بودند و  )درصد۸۶/۸۱نفر ( ۱۴۹ دهندگان فاقد سابقه مديريتپاسخ

) و در بيمارستان درصد۵۰نفر ( ۹۰ يرسمها استخدام بيشترين آن
) و در کل درصد۸/۴۲نفر ( ۷۸بودند امام خميني مشغول به کار 

پاسخگويان داراي همسران  ) ازدرصد۸/۳۶نفر ( ۵۲دهندگان، پاسخ
) درصد۹/۵۴نفر ( ۱۰۰دهندگان يعني کارمند بودند و بيشتر پاسخ

نشان داد که بين ادراک فساد با جنسيت،  هاافتهي. بودند ثابتشيفت 
، شيفت کاري و شغل تأهلسن، سابقه کار، سابقه مديريت، وضعيت 

ولي بين ادراک فساد و محل داري وجود ندارد همسران ارتباط معني
  .)>۰۵/۰P(دارد دار وجود خدمت و ميزان تحصيالت ارتباط معني

  
 تعيين ارتباط ادراک فساد و محل خدمت در کارکنان ):۱جدول (

  پرسنل کارکنان
  

  بيمارستان
سطح 

 داريمعني
 تعداد ميانگين انحراف معيار

*  
٠٢٢/٠ 

 امام خميني ٧٨ ٦/١٨٩ ٧/٤٢

 فاطمي ٢٩ ٢/١٨٠ ٩/٥٤

  علوي ٥١ ٦/١٩٠ ٠٨/٤١
  بوعلي ٢٤ ٨/١٥٥ ٥/٥٥
  کل کارکنان ١٨٢ ٩/١٨٣ ٢/٤٧

.* Kruskal-Wallis Test 
  
  

 هادادهکه آزمون کولموگرو اسميرنوو نرمال بودن با توجه به اين
در اين قسمت را نشان نداد ارتباط بين ادراک فساد و محل خدمت 

بيشترين  با استفاده از آزمون کروسکال واليس بررسي شد که

نفر از کارکنان شاغل در بيمارستان  ٥١در ميانگين ادراک فساد 
نفر از  ٢٤ادراک فساد مربوط به ) و کمترين ميانگين ٦/١٩٠علوي (

که ارتباط بين  بود ٨/١٥٥کارکنان بيمارستان بوعلي با ميانگين 
  ).٠٢٢/٠( دار شدادراک فساد در کارکنان با محل خدمت معني

  
 تعيين ارتباط ادراک فساد و محل خدمت در کارکنان ):۲جدول (

 ١بيمارستان  بوعلي

  ٢بيمارستان   امام خميني  فاطمي  علوي
 ميانگين اختالف -٦/٢١ -٠٣/٢٦ ٥/٢٤

 داريسطح معني ٠٠٧/٠ ٠٠٤/٠ ٠٠٦/٠
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از آزمون  هامارستانيببراي درک تفاوت ادراک فساد در بين 
تعقيبي بون فروني استفاده شد و طبق اين آزمون، تفاوت ادراک 

ي امام خميني و بوعلي هامارستانيبدهندگان بين فساد در کل پاسخ

و همچنين بين  ي فاطمي و بوعليهامارستانيبو نيز بين 
دار بود. ديده شد و اين اختالف معنيي علوي و بوعلي هامارستانيب

نسبت به هم در  هامارستانيبک فساد در بين اين يعني اينکه ادرا
  .شوديمي ديگر بيشتر ادراک هامارستانيبمقايسه با 

 
  تعيين ارتباط ادراک فساد و ميزان تحصيالت در کارکنان  ):۳جدول (

  پرسنل کارکنان
  

  تحصيالت
 تعداد ميانگين انحراف معيار يداريمعنسطح 

٠٠١/٠ 

* 

 ديپلم ٢٦ ٣/١٧١ ٣/٤٩

 کاردان ٢٦ ٥/١٥٦ ٢/٤٢

  کارشناس ١٠٥ ٧/١٩٥ ٨/٤٤
  کارشناسي ارشد  ٢٥  ٢/١٧٦  ٨/٤٥
  کل کارکنان  ١٨٢  ٩/١٨٣  ٢/٤٧

.* Kruskal-Wallis Test 
  

ارتباط بين ميزان تحصيالت و ادراک فساد  مطابق جدول فوق
). همچنين بيشترين ميانگين ادراک فساد در ٠٠١/٠بود (دار معني

) ٧/١٩٥( يکارشناسنفر از کارکنان با مدرک  ١٠٥بين کارکنان به 

نفر از کارکناني تعلق داشت که  ٢٦به و کمترين ميزان ادراک فساد 
بود دار معني هاآن ) بطوريکه تفاوت بين٥/١٥٦بودند (کاردان 

)٠٠١/٠.(  
  

  ارتباط ادراک فساد و تحصيالت در کارکنان ):۴جدول (

 ١تحصيالت  ديپلم

  ٢تحصيالت   کاردان  کارشناسي  کارشناسي ارشد
 ميانگين اختالف -٥/١١ -٠٥/٢٢ -٩٤/٢٢

 داريسطح معني ١,٠٠ ٠٢٨/٠ ٠٩٥/٠

  
ساد در با استفاده از آزمون بون فروني بيشترين اختالف ادراک ف

مشاهده شد  هاکارشناسو  هاپلمهيددهندگان، بين بين پاسخ
 دهندگان با مدرککه بيشترين ادراک فساد در بين پاسخطوريبه

دهندگان با کارشناسي و کمترين ميزان ادراک فساد در بين پاسخ
  است. مشاهدهقابلمدرک ديپلم 

نشان داد که بين احساس عدالت سازماني با جنسيت،  هاافتهي
کاري و شغل ، شيفت تأهلسن، سابقه کار، سابقه مديريت، وضعيت 

داري وجود ندارد ولي بين و تحصيالت ارتباط معني همسران
احساس عدالت سازماني با نوع استخدام، محل خدمت ارتباط 

  ).>۰۵/۰Pدارد (دار وجود معني
  

 ارتباط احساس عدالت سازماني با نوع استخدام کارکنان ):۵جدول (

  پرسنل کارکنان
  

  استخدام
 تعداد ميانگين انحراف معيار يداريمعنسطح 

 رسمي ٩٠ ٢/٥١ ٢/١٥  *
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٠٣٤/٠ ٨/١٠ ٣/٥١ ١٢ پيماني
٩/١٣ ٥/٥٢ ٦٠  قراردادي
٤/١٠ ٧/٦٠ ١٨  طرحي
٣/١٤ ٦/٥٢ ١٨٠  کل کارکنان

.* Kruskal-Wallis Test 

 هادادهکه آزمون کولموگرو اسميرنوو نرمال بودن به دليل اين
در اين قسمت را نشان نداد از آزمون کروسکال واليس براي تعيين 
ارتباط احساس عدالت سازماني با نوع استخدام کارکنان استفاده شد. 
مطابق جدول باال کارکنان بيشترين ميانگين احساس عدالت 

) و کمترين ٧/٦٠نان طرحي با ميانگين (از کارک نفر ١٨در سازماني 
نفر از کارمندان رسمي با  ٩٠ميانگين عدالت سازماني مربوط به 

دار ) بود بطوريکه در کارکنان نيز اين تفاوت معني٢/٥١( نيانگيم
  ).٠٣٤/٠بود (

احساس عدالت با استفاده از آزمون بون فروني بيشترين اختالف 
، بين مستخدمين رسمي و پيماني مشاهده کارکناندر بين سازماني 

شد به صورتي که بيشترين احساس عدالت سازماني در بين 
و کمترين ميزان احساس عدالت سازماني  هايطرحدهندگان پاسخ

 مشاهده است.دهندگان با پيماني قابلدر بين پاسخ

کارکنانتعيين ارتباط احساس عدالت سازماني با محل خدمت  ):۶جدول (

کارکنان   پرسنل

 بيمارستان
يداريمعنسطح  ميانگين انحراف معيار تعداد

*  
٠٠٠/٠

٩/١٢ ٦/٥٤ ٧٨ امام خميني
٦/١١ ٥/٤٥ ٢٩ فاطمي
١/١٣ ١/٥٠ ٥١  علوي
٧/١٨ ٩/٦٠ ٢٤  بوعلي
٣/١٤ ٧/٥٢ ١٨٢  کل کارکنان

.* Kruskal-Wallis Test 

 ميانگين احساس عدالت سازماني نيشتريب مطابق جدول باال،
مترين و ک ٩/٦٠در کارکنان شاغل در بيمارستان بوعلي با ميانگين 

 ٥/٤٥ميانگين به کارکنان شاغل در بيمارستان فاطمي با ميانگين 
  ).٠٠٠/٠دار بود (معني هاآنتعلق داشت که تفاوت بين 

طبق آزمون همبستگي پيرسون ارتباط بين ادراک فساد و 
دار احساس عدالت سازماني در کارکنان بررسي شد که تفاوت معني

اين بدين معناست که ارتباط منفي بين ادراک  ) وP<0.05شد (
زايش وجود دارد به صورتي که با افاحساس عدالت سازماني فساد و 

کمتر احساس  هاردهادراک فساد، ميزان عدالت سازماني در تمام 
مام و با افزايش ميزان احساس عدالت سازماني، فساد در ت شوديم

 .گردديمکمتر درک  هارده

1Song, X., Cheng

  گيريبحث و نتيجه
دهندگان پاسخ آمدهدستبهدر مطالعه حاضر، ميانگين نمره 

کاران نشانگر ادراک فساد متوسط به باال بود. مطالعه محمدي و هم
سطح  ) با عنوان ادراک فساد و عدالت اجتماعي نشان داد که۱۳۹۵(

و  . حسيني هاشم زاده)۱۴(ادراک فساد در ايران بسيار باالست 
جربيات تمقايسه ادراکات، ) در مطالعه خود با عنوان ۱۳۹۱همکاران (

ند اشاره کرد هاي کارکنان زن و مرد نسبت به فساد اداريو نگرش
ي درک کرده اندهيفزاکه زنان و مردان کارمند وجود فساد را به نحو 

 .)۶(اند و اشکال فساد را تجربه نموده
) در مطالعه خود با عنوان ادراک فساد در ۲۰۱۲( ١سانگو چنگ

شهر عمده چين نشان دادند ادراک فساد باالست و رابطه  ۳۶
 .)۱۵(مستقيمي بين ادراک فساد و توسعه اقتصادي ديده شد 
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در بررسي ميزان احساس عدالت سازماني نتايج مطالعه حاضر 
مراکز آموزشي و  کارکناننشان داد ميانگين عدالت سازماني در 

ي که توسط زکريا و امطالعه در درماني متوسط به پايين است.
) با عنوان ارتباط بين ادراکات پرستاران از ٢٠٠٩(در سال  ٢گيتس

عدالت سازماني انجام شده بود ميزان احساس عدالت سازماني در 
هاي اين پژوهش تناقض دارد پرستاران باال ارزيابي شد که با يافته

ن عدالت را پايين ) ميزا٢٠٠٣و همکاران ( ٣. همچنين المبرت)١٦(
 . )١٧(هاي اين پژوهش همسويي داردگزارش کردند که با يافته

 طبق نتايج اين پژوهش ارتباط بين ادراک فساد و محل خدمت
هاي اناختالف ادراک فساد بين بيمارست دار بود ودر کارکنان معني
 هاي علوي و بوعليو همچنين بين بيمارستان فاطمي و بوعلي

ها نسبت اردبيل وجود داشت. به صورتي که در بين اين بيمارستان
د بيشتر هاي ديگر، اختالف ادراک فسابه هم در مقايسه با بيمارستان

دار بود به نظر که اين مؤلفه معنيبا توجه به اينشود. احساس مي
ها تانکه نوع بيمارستان و تفاوت در فرهنگ حاکم بر بيمارس رسديم

نات ها و سطح ارائه تسهيالت و امکاهاي موجود در آنصو نوع تخص
اد کنندگان و نوع، سبک و تفکر مديريتي در ادراک فسبه مراجعه

يي، کننده (ترومامتفاوت مؤثر است. همچنين نوع بيماران مراجعه
گذارد داشتن زخم و...) بر درک کارمندان آن مراکز تأثير مي

)١٨،١٩(. 
ر دطبق نتايج اين پژوهش ارتباط بين ادراک فساد و تحصيالت 

تحصيالت يعني اينکه بين ادراک فساد و  دار بودمعني کارکنان
تالف دار است. بيشترين اختفاوت وجود دارد و اين تفاوت هم معني

يده ددهندگان در رده ديپلم و کارشناسي ادراک فساد در بين پاسخ
دهندگان مربوط به شد که بيشترين ادراک فساد در بين پاسخ

دهندگان کارشناسي ارشد و کمترين ميزان ادراک فساد در بين پاسخ
  ها بود.همربوط به ديپلم

 پاسخگويان و تحصيالتدر مطالعه حقيقتيان و همکاران بين 
ني که داري وجود داشت، به اين معها از فساد رابطه معنيادراک آن

اير ادراک از فساد پاسخگويان کارشناسي ارشد و دکتري بيش از س
ان العه حاضر با پژوهش ويلويت و همکارمط .)۲۰(پاسخگويان بود 

سبت ها، افراد با تحصيالت کمتر نهمسويي ندارد که در پژوهش آن
. )۲۱(به افراد با تحصيالت باالتر ادراک فساد بيشتري داشتند 

رتباط ) به اين نتيجه رسيدند که ا٢٠١٠ملگار و همکاران ( همچنين
ساد بين ادراک فساد و تحصيالت وجود داشت، بطوريکه ادراک ف

با مطالعه  بيشتر از افراد با تحصيالت پايين بود که کردهليتحصافراد 
 .)٢٢(ما همسويي دارد 

                                                             
2. Zakaria and Gates 

تر و دسترسي تحصيالت بيشتر باعث افزايش آگاهي و ديد وسيع
بيشتر به اطالعات و همچنين توانايي پردازش بهتر اطالعات و تحليل 

ها بهتر مسائل و همچنين قرار گرفتن در سطوح باالتر مديريتي، آن
را از افراد با تحصيالت کمتر در مورد فساد و مصاديق آن متمايز 

راد با تحصيالت کمتر بيشتر رفتار بزهکارانه کند. همچنين افمي
آگاهي عمومي نسبت به پيامدهاي دارند که براي رفع اين معضل بايد 

فساد افزايش يابد. تغيير باور مردم و اعتالي فرهنگي جامعه از طريق 
ضرورتي  ... هاي همگاني، نهادهاي مذهبي، نهادهاي مدني ورسانه

  .)١٨،٢٠(ناپذير است اجتناب
 طبق نتايج اين پژوهش ارتباط بين احساس عدالت سازماني و
محل خدمت در کارکنان بررسي شد که اين ارتباط در کارکنان 

ازماني سو با توجه به ميانگين، بيشترين ميزان عدالت دار بود معني
ميزان دهندگان، بيمارستان علوي و کمترين درمجموع کل پاسخ

 شد.عدالت سازماني در بيمارستان امام خميني (ره) احساس مي
) در مطالعه خود به مقايسه بين ١٣٩٢حاتم و همکاران (

لت هاي عمومي و تخصصي پرداختند و ميانگين نمره عدابيمارستان
ز مراتب باالتر اهاي تخصصي بهسازماني درک شده در بيمارستان

به يز ن) ١٣٩٥. فرزانجو و همکاران ()١٨(هاي عمومي بود بيمارستان
ي اين نتيجه رسيدند که بين محل خدمت در احساس عدالت سازمان

معناداري وجود ندارد که با پژوهش حاضر متناقض  ريتأث
  .)٢٣(باشدمي

 رابطهي با عنوان امطالعه) در ١٣٩٤احدي نژاد و همکاران (
هاي وري ازنظر کارکنان در بيمارستانعدالت سازماني و بهره

يجه درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران به اين نت -آموزشي
ل در بيمارستان حضرت رسو شدهادراکرسيدند که عدالت سازماني 

ين ) و در بيمارستان مطهري، کمتر١٧٥از  ١/١٠٩(ص)، بيشترين (
ي ها ازنظر عدالت سازمان) بود و بين بيمارستان١٧٥از  ١/٩٨(

) که با p>٠١/٠تفاوت آماري معنادار وجود داشت ( شدهادراک
  .)٢٤(مطالعه ما همسو است 

هاي اجرايي ها و سياستتفاوت در فرهنگ حاکم بر بيمارستان
ر دها و طرز نگرش به مسئله عدالت سازماني از طرف مسئوالن آن

سازماني و فردي ايجاد اين مقوله بسيار مؤثر است و تفاوت فرهنگ
 گردد، بخصوص کهنيز باعث احساس عدالت سازماني در افراد مي

هاي جم کاري باال و تمرکز و پيچيدگيها با حکارکنان بيمارستان
ن دريافتي پذير و همراه با مسئوليت فراوان و ميزازياد و غير انعطاف

ر و مشاغل ناکافي روبرو هستند و قياس اين ميزان درآمد با ساير اقشا
تفاوتي جامعه و پزشکان در شرايط متفاوت کاري، باعث بروز ادراک م

  .)٨،١٩،٢٥(شود ي و درماني مياز عدالت سازماني در مراکز آموزش

3. Lambert 
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در اين پژوهش ارتباط بين احساس عدالت سازماني و نوع 
اني . ميزان احساس عدالت سازمدار بوداستخدام در کارکنان معني

يشترين در کارکنان طرحي بيشتر و در کارکنان پيماني کمتر بود و ب
 دهندگان، بيناختالف احساس عدالت سازماني در بين پاسخ

 مستخدمين طرحي با ساير مستخدمين رسمي، پيماني و قراردادي
و  )١٣٨٨و همکاران ( يعقوبيپژوهش با مطالعه  نيا مشاهده شد.

و عدالت نوع استخدام ) که بين ١٣٩٢صنعت جو و همکاران (
ارتباط وجود داشت، همسويي دارد ها در مطالعه آنسازماني 

) و ١٣٩٥هاي فرزانجو و همکاران (. اين پژوهش با يافته)٢٧(،)٢٦(
 هاآن ) تناقض دارد و١٣٩١هاي ظريفي و همکاران (همچنين با يافته

ارتباط  به اين نتيجه رسيدند که بين نوع استخدام و عدالت سازماني
  ).١٥،٣٠معناداري وجود ندارد (

سي شد در اين مطالعه ارتباط ادراک فساد با عدالت سازماني برر
ابطه ربين ادراک فساد و احساس عدالت سازماني نتايج نشان داد و 

ر دادراک فساد  ديگر هرچهعبارتداري وجود دارد، بهمنفي و معني
 شود.احساس عدالت سازماني کمتر مي ها بيشتر شودسازمان
ک ) به اين نتيجه رسيدند که بين ادرا١٣٩٥ي و همکاران (محمد

رد، ها و عدالت رابطه منفي و معناداري وجود دافساد در سازمان
شود، ها بيشتر ميديگر هرچه ادراک فساد در سازمانعبارتبه

شود که با مطالعه حاضر همسوئي دارد مي احساس عدالت کمتر
عدالتي ) در تحقيقي تأثير ادراک بي١٣٨٩سليمي و پورعزت ( .)١٤(

تايج در سازمان را بر گسترش ميل به فساد اداري بررسي کردند. ن
ا ها، حاکي از همگرايي افزايش تمايل به فساد بکلي پژوهش آن

  .)٨(طالعه حاضر همسويي دارد عدالتي بود که با مادراک بي
) در تحقيقي احساس فساد، عدالت توزيعي و ٢٠١٠( ٤اسميت

بندي اجتماعي در جمهوري چک را بررسي مشروعيت سيستم طبقه
کرد که نشان داد هنجارهاي اجتماعي تأثير مثبتي بر بروز فساد 
دارند و فساد مشروعيت توزيع اقتصادي (عدالت توزيعي) در جامعه 

و ٥. چن )٢٨(دارد کند که با مطالعه حاضر همسوييرا تضعيف مي
) در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند که فساد ٢٠٠٨همکاران (

جهت براي کشورها نامطلوب است که نابرابري درآمدي را ازاين
جامعه تضعيف  دهد و سرمايه اجتماعي و انساني را درافزايش مي

  .)٢٩(شود) عدالتي در جامعه ميکند (موجب افزايش بيمي
نتايج اين تحقيق نشان دهنده نقش معکوس عدالت سازماني در 

ش يا بهبود عدالت ادراک فساد در سازمان است، بطوريکه با افزاي
سازماني، با کاهش فساد در سازمان مواجه خواهيم شد و برعکس با 

رو خواهيم شد کاهش يا ضعف عدالت سازماني، با افزايش فساد روبه
عدالتي، ممکن توان گفت در صورت درک انواع گوناگون بيو مي

                                                             
4.Smith 

ديدگي و عدم ارضا شود، در اين است نيازهاي افراد دچار آسيب
ديده ر سازمان به اقدام اصالحي براي ترميم نياز آسيبصورت اگ

همت نکند، ممکن است خود افراد براي ارضاي نياز از طرق ديگري 
که ممکن است به فساد منجر شود اقدام کنند. اين اقدامات با توجه 
به نياز ابزاري و اهميت مسائل اقتصادي و مالي بيشتر به انواعي از 

  ).٧شود (، اخاذي و دزدي متمايل ميفساد مانند رشوه، اختالس
ميزان ادراک فساد در هاي پژوهش حاضر نشان داد يافته

ارکنان کارکنان متوسط به باال و ميزان احساس عدالت سازماني در ک
س متوسط به پايين بود و نيز همبستگي بين ادراک فساد بااحسا

ساس عدالت سازماني منفي بود بطوريکه با افزايش ادراک فساد اح
ا ب. درنهايت همبستگي ادراک فساد افتييمعدالت سازماني کاهش 

 .بود اي و تعاملي عدالت سازماني منفيهاي توزيعي، رويهفهمؤل
دهي هاي دموگرافيک نقش مهمي را در شکلهمچنين ويژگي

د با نوع که ارتباط بين ادراک فساطوريکند بهبه ادراک فساد ايفا مي
 دار بود و بيشترين اختالفدهندگان معنياستخدام در کل پاسخ

ه مستخدمين قراردادي بود بطوريکمربوط به مستخدمين رسمي با 
مستخدمين رسمي بيشترين ميزان ادراک فساد و مستخدمين 

  ترين ميزان ادراک فساد را داشتند.قراردادي کم
دار ارتباط بين ادراک فساد با محل خدمت در کارکنان معني

 بود و بيشترين اختالف ادراک فساد بين بيمارستان بوعلي با
ن ني، فاطمي و علوي مشاهده شد. همچنيهاي امام خميبيمارستان

اختالف  دار بود و بيشترينارتباط بين ادراک فساد با تحصيالت معني
حساس ها بود. ارتباط بين اها با کارشناسادراک فساد بين ديپلمه

ين دار بود. همچنعدالت سازماني با محل خدمت در کارکنان معني
دار بود و ستخدام معنيارتباط بين احساس عدالت سازماني با نوع ا

دهندگان بيشترين اختالف احساس عدالت سازماني در بين پاسخ
نان دهندگان رسمي، پيماني، قراردادي بوده و کارکطرحي با پاسخ

دهندگان پيماني طرحي بيشترين احساس عدالت سازماني و پاسخ
  کمترين ميزان احساس عدالت سازماني را داشتند.

ها براي کاهش فساد در سازمانها ستانبنابراين مديران بيمار
هاي الزم را به عمل آورند و گذاريها و سياستبايستي برنامه

گيري شود تا تدابير الزم ي افزايش يا کاهش آن اندازهادورهصورت به
سازي مالي و اداري و تقويت سازوکارهاي نظارتي در خصوص شفاف

همچنين براي گيرد.  ها صورتشفاف، کارآمد و سالم در بيمارستان
ها طور کامل در سازمانجلوگيري از ادراک فساد باال بايد عدالت به

رعايت شود که اين کار با برجسته کردن شغل و با توضيح اينکه 
افراد کار خود را مهم بدانند ميسر خواهد بود و اين عامل در بين 
کارکنان بيمارستان مخصوصًا در بين پرستاران از اهميت 

5. Chen 
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توان با آن رضايتمندي را در بين اي برخوردار است که ميلعادهافوق
و ازآنجاکه کنندگان دريافت سالمتي افزايش داد بيماران و مراجعه

لذا براي احساس عدالت سازماني بر ادراک فساد کارکنان تأثير دارد 
ها خصوصًا رسيدن به اين هدف، بايد در جامعه و همچنين سازمان

قوانيني وضع شود که منجر به کاهش ادراک فساد و ها بيمارستان
ها برقرار شود افزايش احساس عدالت در تمام آحاد جامعه و سازمان

هايي ، بنابراين الزم است که مديران شيوهو نه در گروه خاصي

مناسب جهت بهبود و ارتقا عدالت سازماني اتخاذ نمايند تا باعث 
ادراک فساد در کارکنان افزايش احساس عدالت سازماني و کاهش 

  گردد.
  
  يقدردان و تشکر

در تهيه اين مقاله با ما همکاري کردند،  کهاز تمامي عزيزاني 
  .نهايت سپاسگزاري را دارم
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RELATIONSHIP BETWEEN CORRUPTION PERCEPTION AND 
SENSE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AMONG EMPLOYEES OF 

ARDABIL EDUCATIONAL CENTERS IN 2017 
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Abstract 
Background & Aims: Corruption is an issue that has hit organizations in all ages and is one of the most 
pressing societal problems that slowly enthralled society, and disrupts the social fabric and perpetuates 
injustice and dissatisfaction with organizations, which will reduce the effectiveness of the organization's 
goals. The purpose of this study was to investigate the perception of corruption and organizational justice 
among employees of Ardabil educational centers. 
Materials & Methods: In this descriptive cross-sectional study, 182 employees in educational hospitals 
affiliated to Ardabil University of Medical Sciences were selected randomly. Data were collected using 
the organizational justice questionnaire of Niehoff and Muorman and a researcher-made questionnaire 
on perceived corruption. Data were analyzed by Spss-23 software and correlation, T-student, Kruskal-
Wallis and analysis of Variance tests and Bonferroni's post hoc test. 
Results: Findings showed that the perception of corruption among middle staff was lower than the 
average for organizational justice, and there was a negative correlation between the perception of 
corruption with organizational justice, and the distribution of procedural and interactive justice 
components (p <0.05). Examination of the relationship between demographic characteristics and 
corruption perception showed a significant negative association between the type of employment, place 
of service and education and the perception of corruption in staff (p <0.05). Also, examination of the 
association between demographic characteristics and organizational justice showed a significant 
association between the type of recruitment and place of service and the sense of organizational justice 
(p <0.05). 
Conclusion: Given the relatively high perception of corruption in educational and medical centers, 
hospital managers need to take necessary and practical measures to reduce perceptions of corruption and 
increase organizational justice in their respective organizations. 
Keywords: perception of corruption, organizational justice, staff 
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