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چکیده

فساد اداری جزء پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبرو
میسازد .بنابراین شناسایی روشهای مقابله با این پدیده میتواند در روند توسعه کشورها و به تبع آن
سازمانها تاثیرگذار باشد .در این بین عدالت سازمانی متغیری است که میتواند از جنبه روانشناختی بر
فساد تأثیر داشته باشد .بر همین اساس نیز هدف این مقاله اولویتبندی ابعاد عدالت سازمانی از منظر
اثرگذاری برکاهش فساد اداری در سازمان میباشد .جامعه آماری این تحقیق را اساتید دانشگاهها و مدیران
سازمانهای دولتی استان آذربایجانشرقی تشکیل میدهندکه با استفاده ازفرمول تعیین حجم نمونه تعداد
 022نفر از بین آنها انتخاب شده است .به منظور جمعآوری دادهها نیز از پرسشنامه استفاده شده است
که پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای جامعه آماری توزیع شده است .به منظور تجزیه و تحلیل
دادهها در این تحقیق از روش کوک و سیفرد استفاده شده است .نتایج نشان داد که در بین ابعاد عدالت
سازمانی ،بیشترین اثرگذاری بر کاهش فساد اداری از طریق عدالت توزیعی است .عدالت رویهای و عدالت
مراودهای به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
واژگان کلیدی :فساد ،عدالت توزیعی ،عدالت رویهای ،عدالت مراودهای.
مقدمه

فساد مسئلهای استکه در همة دورانها گریبانگیر دستگاهها و سازمانها بوده و هستة اندیشة بسیاری
از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل داده است .فساد به فرهنگ کشورها ارتباط ندارد و کشوری با

 .9استاد گروه مدیریت ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز -ایران (نویسنده مسئول).
 .5دکترای تخصصی مدیریت صنعتی با گرایش تحقیق در عملیات.

E- mail: taghizadeh@iaut.ac.ir
E- mail: g.r_soltani@yahoo.com

شرایط فرهنگی باال هم میتواند درگیر فساد شود( .)Lee, 2013پدیده فساد اداری ،در دنیای امروز و به
ویژه در کشورهای در حال توسعه ،به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه ،مطرح شده است .این
پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت
را مسدود و محدود میسازد(زاهدی ،محمدنبی و شهبازی .)8811 ،تحقیقات مختلفی هم که در این حوزه
انجام گرفته به نوعی نشان دهنده اثرات مخرب فساد بر توسعه و پیشرفت جوامع است؛ در این زمینه
میتوان به برخی از تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور جدول ( )8اشاره نمود:
جدول شماره ( :)1تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور
تحقیقات

محقق(محققین)
درويش ،عظیمی زاچكانی()5931

موضوع تحقیق
بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر كاهش فساد اداري با میانجیگري اعتماد
سازمانی در بین كاركنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین

تقیزاده و سلطانی()5939

بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و فساد در بین شركتهاي صنايع
غذايی و آشامیدنی استان آذربايجانشرقی

داخلی

علیزاده ثانی و فانی()5931

تاثیر فساد اداري بر توسعه انسانی جوامع

افضلی()5931

فساد اداري و تأثیر آن بر توسعه :علل ،پیامدها و راهكارهاي برون رفت

اصغرپور و همكاران()5931

بررسی تاثیر فساد اداري بر نرخ پسانداز ناخالص ملی كشورهاي منطقه
MENA

تقوي و همكاران()5931
پوروز)7152(5

مدل مواجه با فساد اداري در روسیه معاصر
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خارجی

بررسی رابطه فساد اداري و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اپک

تیرنعی و سبحاروال ()7152

فساد اداري :فرهنگ و اعتماد در آموزش عالی هند

بولوگنا)7152(9

تأثیر اشتغال غیر رسمی و فساد در سطح درآمد در برزيل

پاول و اوچرانا)7159( 4

بررسی ارتباط شفافیت و فسـاد اداري در بخـش دولتـی كشـور چک

وانگ و يو)7157(1

بررسی تأثیر فساد اداري بر رشد شركتها

سیمز و همكاران،)7157(2

بررسی فساد اداري و تأثیر آن بر توسعه انسانی و فرهنگ بینالمللی

رواج فساد ،سیاستهای دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و اعتقاد و ارزشهای اخالقی
جامعه را متزلزل میکند .همچنین رواج فساد هزینه انجام کارها را افزایش میدهد و بیانگیزگی و بدبینی
ایجاد میکند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم میآورد .فساد از طریق هدایت نادرست
استعدادها و منابع بالقوه ،زمینه رکود استعدادها و جهتگیری حرکت منابع بالقوه و بالفعل انسانی را به
سمت فعالیتهای نادرست و دستیابی به درآمدهای سهل الوصول فراهم میسازد (عباسزادگان:8818 ،
 .)81-88در عین حال ،ادبیات مطالعاتی در زمینه اثرات فساد بر کارایی یا توسعه اقتصادی شامل دو
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مکتب رقیب و متعارض تحت عناوین «مکتب کارآمدی و مکتب ناکارآمدی فساد» میباشد .طرفداران
مکتب کارآمدی فساد اداری ،بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه تاکید داشته و
فساد اداری را روشی برای غلبه برناکارآمدی قوانین و مقررات میدانند .آنها معتقدندکه فساد نقش روغن
را برای چرخهای خشک این نظامهای اداری و اقتصادی ایفا کرده و منجر به تسهیل سرمایهگذاری و
رشد اقتصادی میشود .لف ،8بایلی ،0هانتینگتون 8و لویی 1از طرفداران مکتب کارآمدی فساد هستند که
فساد را نوعی هزینه برای کسب و کار میدانند که در کشورهای در حال توسعه ،منفعت آن بیشتر از
هزینههایش است.
گرچه مکتب کارآمدی فساد برمبنای برخی از استداللهای تئوریک بنا نهاده شدهاست(حسنی و شمس،
 ،)8838ولی در سالهای اخیر ،به ویژه بعد از  ،8331تحقیقات بسیاری در زمینه اثرات فساد اداری انجام
شده است که نتایج آنها استداللهای مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده است .این تحقیقات
بیانگر آن استکه فساد ،سرعت حرکت به سمت توسعه را کاهش میدهد(علیزاده ثانی و فانی .)8811 ،با
بررسی تحقیقات مذکور مالحظه میشود که بسیاری از آنها برنامههایی در حوزههای سیاسی ،اقتصادی
و قانونی را برای مبارزه با فساد ارائه نمودهاند .اغلب دانشمندان علوم سیاسی و اقتصادی ،علّت را در
میزان توسعهیافتگی سیاسی و اقتصادی جستجو کردهاند و پیشنهاداتی مانند تقویت نهادهای مدنی،
پاسخگویی و اقتصاد مبتنی بر بازار برای مبارزه با فساد ارائه دادهاند(.)Matsumoto, 2005
عالوه بر موارد اشاره شده درفوق ،در واقع عوامل بسیار متنوع و متعددی دربروز فساد اداری تأثیر دارند
که ازآن جمله میتوان در سطح خُرد به ویژگیهای فردی کارکنان ،و در سطح کالن به ویژگیهای نظام
حاکم برسازمان و محیط اشاره نمود( .)Kuhlmann, 2008تحقیقات نشان دادهاندکه عدالت سازمانی یکی
از موضوعاتی است که در سطح فردی میتواند باعث بروز فساد و رفتارهای منفی شده و یا برعکس،
جلوی فساد را بگیرد(زاهدی ،محمدنبی و شهبازی .)8811 ،از آنجایی که مباحث عدالت سازمانی ،بیشتر
در چهارچوب تقسیمبندی عدالت توزیعی ،رویهای و مراودهای نگریسته میشود ،بنابراین مشخص نمودن
اهمیت هریک از آنها از منظر اثرگذاری بر کاهش فساد اداری میتواند مفید واقع شود .بر همین اساس
هدف از انجام این پژوهش ،اولویتبندی ابعاد عدالت سازمانی از منظر اثرگذاری بر کاهش فساد اداری
بوده است.
در ادامه مطالب ،ادبیات تحقیق در قالب ارائه مفاهیم عدالت سازمانی و فساد در سازمانها آورده شده
است .سپس ،روششناسی پژوهش تشریح شده است؛ در نهایت ،ضمن بررسی یافتههای تحقیق به
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها بر اساس یافتهها پرداخته شده است.
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عدالت سازماني

متخصصان علوم اجتماعی ازمدتها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایهای اساسی و ضروری
برای اثربخشی فرایندهای سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان آنها پی بردهاند .چنین توجهی به عدالت
در سازمانها امر غیرمنتظرهای نیست ،چون ادعا شده است که عدالت اولین عامل سالمتی موسسات
اجتماعی محسوب میشود(تقیزاده و شکری .)31 :8838 ،در ادبیات سازمان و مدیریت ،واژه عدالت
سازمانی توسط گرینبرگ 8به کار گرفته شده است .به نظر گرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان
از انصافکاری در سازمان مرتبط است؛ وی این اصطالح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط
کاری به کار میبرد(به نقل از سید جوادین ،فراحی و طاهری عطار .)11 :8811 ،واژه عدالت سازمانی
اشاره به اندازه رفتار عادالنه با کارکنان در محلهای کار دارد( .)Moorman, 1991: 845- 855عدالت
سازمانی یک تعریف ترکیب شده از کیفیت تعامالت اجتماعی در کار میباشد( ;Greenberg, 1990: 400
 .)Konovsky, 2000: 491عدالت سازمانی ،بیشتر از منظر عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت
مراودهای به آن نگریسته میشود .در ادامه به هر یک از انواع عدالت پرداخته شده است:
 عدالت توزیعی :مفهوم عدالت توزیعی بر پایه تئوری برابری آدامز 0شکل گرفته است .تئوری برابریبر باورهای کارکنان در مورد رفتارهایی که با کارکنان دیگری در سازمان انجام میگیرد تأکید دارد .بر
طبق تئوری برابری ،کارکنان دادههایی ازقبیل سطح تحصیالت ،تجربیات و از همه مهمتر سعی و تالش
خود را در شغل خود به کار میگیرند و درمقابل از سازمان انتظار دریافت دستمزد و پاداش دارند .در چنین
حالتی کارکنان دادههای خود را با دادههای دیگران مقایسه و دستمزد پرداخت شده به خود و دیگران را با
آن مقایسه مینمایند؛ نتیجه این مقایسه ،تعیین برابری و یا نابرابری است(& Stilwell, 2004: 226
 .)DeConinckدرحقیقت زمانی که کارکنان مناسب بودن یا منصفانه 8بودن پرداختها را ارزیابی مینمایند،
نمایند ،در زمینه عدالت توزیعی تصمیمگیری میکنند( .)Folger & Cropanzano, 1998کارکنان احساس
نابرابری خود را با ناخشنودی 1از کار و سازمان ارتباط میدهند .کاهش عدالت توزیعی میتواند موجب
کاهش کارایی کارکنان ،کاهش کیفیت کار و حتی دزدی و فشارهای روانی در کار باشد(افجه:8811 ،
.)882
 عدالت رویهای :عدالت رویهای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین نوع پاداشهااستفاده میشود(یعقوبی و همکاران .)01 :8811 ،دیدگاه عدالت رویهای بر فرایندی که در آن تصمیمات
مربوط به نوع پاداشها تعیین میگردد ،تأکید دارد( .)Cropazano & Schminke, 2001: 143-171هر
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چند عدالت رویه ای به تازگی موضوع مطالعه قرار گرفته است ولی به عنوان محدوده پرسش و استفهام
بیش ازعدالت توزیعی ،در سالهای اخیر افکار عمومی به آن توجهکردهاند( افجهء .)888 :8811 ،تحقیقات
مختلفی که در زمینه عدالت رویهای صورت گرفته نشان داده است که عدالت رویهای نقش مهمی در
تعهد کارکنان دارد(.)Fields, Pang & Chiu, 2000
 عدالت تعاملی :نوع سوم از عدالت در سازمانها ،عدالت تعاملی یا مراودهای نامیده میشود .عدالتمراودهای شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود .این نوع
عدالت مرتبط با جنبههای فرایند ارتباطات (همچون ادب ،صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت
است .به خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین میشود ،این نوع عدالت مرتبط با واکنشهای
شناختی ،احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است .بنابراین زمانی که
کارمندی احساس بیعدالتی مراودهای میکند به احتمال زیاد این کارمند واکنش منفی به سرپرستش به
جای سازمان نشان میدهد .ازاین رو پیشبینی میشودکه کارمند از سرپرست مستقیمش به جای سازمان
ناراضی باشد و کارمند تعهد کمتری نسبت به سرپرست تا سازمان در خود احساس کند .همچنین نگرشهای
منفی وی عمدتاً نسبت به سرپرست است و قسمت کمی از این نگرشهای منفی به سازمان بر میگردد
(حسینزاده .)08 :8811 ،به طور کلی عدالت مراودهای به کیفیت رفتار میان اشخاص که به وسیله هر
فردی احساس میشود باز میگردد(تقیزاده و شکری.)081 :8838 ،
فساد در سازمانها

از فساد تعاریف مختلفی ارایه شده است .برخی از محققان فساد ادرای را از نظر رفتاری ،سوء استفاده
از نیروهای عمومی برای منافع شخصی تعریف میکنند( .)Park, 2003: 32در گستردهترین تعریف ،فساد،
سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در راستای منافع شخصی تعبیر شده است .سازمان شفافیت بینالملل،
به اختصار فساد را سوء استفاده از قدرت اعطا شده برای انتفاع شخصی تعریف کرده است(الوانی و
همکاران.)1 :8813 ،
در دهه  8312میالدی ،اغلب تحقیقات انجام شده در ارتباط با فساد ،در حوزههای متنوعی مانند
جامعهشناسی ،علوم سیاسی ،تاریخ ،مدیریت دولتی و جرائم حقوقی بودهاند(.)Abed & Gupta, 2002
بنابراین ،پدیده فساد موضوعی مطالعاتی از گونة میان رشتهای در حوزه علوم اجتماعی محسوب میشود.
شاید یکی از مهمترین دالیل دشواری ارائه یک تعریف شفاف و جهانی از فساد ،همین تنوع دیدگاههای
تخصصی به آن باشد .صحبتکردن درباره مفهوم فساد ،مسئلهساز بوده و در ادبیات موضوعی این مفهوم،
کمتر میتوان شاهد اجماع و توافق صاحبنظران ،محققان و دستاندرکاران اجرایی دولتی و غیر دولتی
پیرامون معنای دقیق آن بود( .)Waite & Allen, 2003: 282این تفاوت نظرات را تا حد زیادی میتوان
ناشی از نگرشها و برداشتهای مختلف در فرهنگها و زمینههای متفاوت دانست .با این حال ،تعاریف
موجود فساد در ادبیات موضوعی را میتوان در سه دسته اساسی جای داد :تعاریف مبتنی بر اداره (دفتر)

عمومی ،تعاریف مبتنی بر منفعت عامه ،و تعاریف مبتنی بر بازار .تعاریف فساد از منظر اداره عمومی ،بر
تجاوز و تخطی از قوانین توسط مقامات دولتی تاکید داشته و از لحاظ ماهیتی ،کامالً قانونی و به دلیل
سادگی ،دارای مزایای تحلیلی هستند .رایجترین تعریف فساد از منظر اداره عمومی این است که فساد،
رفتار برخاسته از وظایف رسمی یک عامل دولتی ،به خاطر منفعت شخصی (اعم از پست ،پول ،شهرت و
غیره) است(رسولی و شهائی .)02-08 :8811 ،تعاریف فساد بر مبنای منفعت عامه ،به دنبال غلبه بر
نقصانها و کاستیهای تعاریف مبتنی بر اداره عمومی بوده و فساد را چیزی متضاد با منفعت عموم جامعه
میدانند .از نظر فردریش ،)8310(8میتوان گفت ،فساد آن جا که مسئول انجام چیزهایی خاص با توزیع
پاداشهای مالی و سایر موارد غیر قانونی مواجه میگردد و بدین وسیله ،منفعت باج دهنده و منفعت خود
را دنبال کرده و به عموم و منافع آن آسیب برساند ،وجود دارد .نهایتاً ،تعاریف فساد از منظر بازارگرایی،
عمدتاً بر مدلهای اصیل -وکیل (تسامحاً تئوری عاملیت) که از تئوریهای اقتصادی مکتب نهادگرایی
نوین مشتق شدهاند ،استوار هستند .براین اساس ،فساد در جایی به منصه ظهور در میآیدکه منفعت اصیل
مغایر با منفعت وکیل (عامل) بوده و اصیل نمیتواند کنترل کاملی برافعال وکیل داشته باشد( Goldsmith,
.)1999: 868-875

رویکردهای مختلفی نیز در زمینه فساد تبیین شده است که از آن جمله میتوان به رویکرد قانونی،
رویکرد اقتصادی ،رویکرد منفعت عمومی مدار ،رویکرد تجدیدنظرطلب ،رویکرد اخالقی و رویکرد افکار
عمومی اشاره نمود(سلیمی و پورعزت .)810-811 :8813 ،در رویکرد قانونی مجموعهای از قوانین و
ضوابط مدون اداری مطرح میشود که چارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین میکند ،آن گاه هرگونه
رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و انگیزه ارتکاب آن ،نفع شخصی باشد ،فساد اداری تلقی میگردد.
رویکرد اقتصادی با کمی اغماض ،همان رویکرد بازار محور است .مطابق با این رویکرد رفتارهای فاسد
کارکنان بخش عمومی ،آن دسته از رفتارهایی هستند که سود مالی آنان را از طریق ساز وکار عرضه و
تقاضا در محل کارشان ،افزایش میدهد .در رویکرد منفعت عمومیمدار رفتاری که ضد منفعت عمومی
باشد ،فساد تلقی خواهد شد .بر این اساس ،فساد محصول تأمین منافع خاص گروهها و کارمندان دولت
است و برای منافع عمومی جامعه مضر است .فساد در دیدگاه تجدیدنظرطلب ،نوعی ورودی کارکردی برای
توسعة اجتماعی است و یک شر ضروری برای نظم اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته است .مهمترین
ویژگی رویکرد اخالقی آن است که بین فساد جزئی و کلی و فسادی که بیان مقامات ردة پایین و باال اتفاق
میافتد ،تفاوت نمیگذارد .در این رویکرد قضاوت درباره اخالقی بودن یک کار ،قضاوتی ذهنی است ،زیرا
این قضاوت به ارزشها ،هنجارها ،اعتقادات و فرهنگ جامعه بستگی دارد .در رویکرد افکار عمومی ،فساد
با توجه به مشکل مهمی که در بین دیدگاههای عمومی مردم ،دارد ،تعریف میشود.

Friedrich
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روششناسی تحقیق

روش کوک و سیفرد

همان طوری که در قسمت مقدمه اشاره شد ،هدف این پژوهش اولویتبندی ابعاد عدالت سازمانی از
منظر اثرگذاری بر کاهش فساد اداری میباشد .بدین منظور میتوان از روشهای نظیر فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی ( ،8)AHPمدل مجموع ساده وزنی ( ،0)SAWتکنیک  ،8TOPSISروش  1ELECTREو
تکنیک کوک و سیفرد 1استفاده نمود .استفاده از روشهای فوق به جزء روش کوک و سیفرد نیازمند
تعیین شاخصهای کارا میباشد .بنابراین روش کوک و سیفرد میتواند روش مناسبی برای این کار محسوب
شود ،زیرا این روش فقط نیازمند رأیگیری از تصمیمگیرندگان و توافق بر سر مساله مورد بررسی
میباشد .به نحوی که میتوان اولویت و رتبهبندی گزینهها را فقط بر اساس رای تصمیمگیرندگان مشخص
نموده و نیازی به شناسایی شاخصهای خاص نمیباشد .این روش به منظور مشخص نمودن رتبهبندی
نهایی از  mگزینه با استفاده از رأیگیری اخذ شده از  Kتصمیمگیرنده پایهریزی شده است .(Taghizadeh
) & Abdolhossein, 2015در روش کوک و سیفرد به ازای هر ترتیبی از گزینهها ،تعداد افراد تأیید کننده
رتبهبندی گزینهها مشخص شده و این مقادیر مبنای محاسبه فاصله خطی بین هر دو گزینه قرار میگیرد
تا ازطریق حل مسئله تخصیص خطی مربوطه ،رتبهبندی نهایی به دست آید .روشکار بدین صورت است
که ابتدا رتبهبندی گزینهها در مسئله مورد بحث از تصمیمگیرندگان گرفته شده و سپس یک توافق
سازشی از گروه تصمیمگیرندگان برای رتبهبندی گزینهها ،به ازای هر شاخص خاص به دست میآید.
کوک و سیفرد برای دسترسی به توافقسازشی از حداقل کردن عدم توافق در بین رتبهبندیها استفاده
نموده و با حداقل کردن مجموع قدر مطلق فواصل یا همان عدم توافق ،رتبه توافقی ممکن به دست
میآید .به منظور حداقل کردن مجموع قدر مطلق فواصل از رابطه ( )8استفاده میشود.

()1

m

k

k

d   d p   a p ,i  ai
p 1 i 1

p 1

در این رابطه  a p ,iنشان دهنده رتبه واگذار شده به گزینه iام توسط تصمیم گیرنده pام از  kتصمیم
گیرنده بوده و  a iبیانگر میانه یا رتبه توافقی برای آن گزینه میباشد.
پس از محاسبه رتبه توافقی ،با توجه به تعداد گزینهها ،ماتریسی  m mتشکیل میشودکه سطرهای
آن نشان دهنده گزینهها و ستونهای آن نشان دهنده رتبه هریک از گزینهها میباشد .با استفاده از دادههای
ماتریس  m mمیتوان مساله را در قالب مدل برنامهریزی خطی نوشت رابطه ( )0و آن را با استفاده از
روش سیمپلکس و یا سایر روشها حل نمود تا رتبه هریک از گزینهها به دست آید .البته میتوان از
1.

)Analytic Hierarchy Process (AHP
)Simple Additive Weighted(SAW
3.
)Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution(TOPSIS
4.
)Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE
5.
Cook-Seiford's Method
2.

روشهای حل ویژه مسائل تخصیص خطی 8مانند روش مجارستانی نیز برای حل آن استفاده نمود که با
توجه به راحتی کار در این مقاله نیز از روش مجارستانی استفاده شده است .در این رابطه  a p ,iنشان
دهنده رتبه واگذار شده به گزینه iام توسط تصمیم گیرنده pام از  kتصمیم گیرنده بوده و  a iبیانگر میانه
یا رتبه توافقی برای آن گزینه میباشد.
پس از محاسبه رتبه توافقی ،با توجه به تعداد گزینهها ،ماتریسی  m mتشکیل میشود که
سطرهای آن نشاندهنده گزینهها و ستونهای آن نشاندهنده رتبه هریک از گزینهها میباشد .با استفاده
از دادههای ماتریس  m mمیتوان مساله را در قالب مدل برنامهریزی خطی نوشت رابطه ( )0و آن را
با استفاده از روش سیمپلکس و یا سایر روشها حل نمود تا رتبه هریک از گزینهها به دست آید(اصغرپور،
 .)8810البته میتوان از روشهای حل ویژه مسائل تخصیص مانند روش مجارستانی نیز برای حل آن
استفاده نمود که با توجه به راحتی کار در این مقاله نیز از روش مجارستانی استفاده شده است.
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روش تحقیق

این تحقیق با توجه به هدف آن کاربردی بوده و براساس روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی
میباشد .جامعه آماری این تحقیق را اساتید دانشگاهها و مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان
شرقی تشکیل میدهندکه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه درجامعه آماری نامحدود رابطه ( )8تعداد
 022نفر از بین آنها به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی انتخاب شده است.
1
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در این مقاله برای گردآوری مبانی نظری و ادبیات پژوهش از فیش تحقیق استفاده شده است؛ هم
چنین برای گردآوری دادهها جهت اولویتبندی ابعاد عدالت سازمانی از منظر اثرگذاری بر کاهش فساد
اداری پرسشنامه ای طراحی شده است که در آن از مدیران نمونه آماری خواسته شده است که نشان دهند
کدام یک از ابعاد عدالت سازمانی تأثیر بیشتری بر کاهش فساد ادرای دارند.
Linear Allocation
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سیفرد

یافتهها

ابتدا دادهها جمعآوری و تلخیص گردیده و نظرات تصمیم گیرندگان به منظور رتبهبندی گزینهها
مشخص شده است .جدول ( )0تعداد رأی دهندگان (تصمیمگیران) را برای هریک از اولویتها نشان میدهد.
جدول شماره ( :)2نتیجه رأیگیری از تصمیمگیرندگان برای اولویت اثرگذاری ابعاد عدالت بر فساد اداری

ردیف

تعداد رأی دهنده

اولویت اثرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر فساد اداری

9

59

A1> A2>A3

5

1

A1> A3>A2

3

953

A2> A1>A3

4

36

A2> A3>A1

2

7

A3> A2>A1

6

4

A3> A1>A2

در جدول ( A1 ،)0نشاندهنده عدالت رویهای A2 ،نشان دهنده عدالت توزیعی A3 ،نشان دهنده عدالت
مراودهای میباشد .به عنوان مثال ،ردیف یک نشان میدهدکه از نظر  08نفر عدالت رویهای رتبه اول،
عدالت توزیعی رتبه دوم و عدالت مراودهای رتبه سوم را از لحاظ تأثیرگذاری بر کاهش فساد اداری دارند.
پس از محاسبه فراوانی تعداد هر رأی دهنده به ترکیبهای ممکن ،بایستی فواصل یا عدم توافق برای
هریک از گزینهها با استفاده از رابطه ( )8محاسبه گردد .نتایج درجدول ( )8که به ماتریس فواصل معروف
است نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)3ماتریس فواصل
رتبه 3

رتبه 5

رتبه 9

987

73

593

A1

341

975

24

67

922

333

A2
A3

به عنوان مثال ،در جدول ( ،)8اعداد سطر  A1به صورت زیر محاسبه شده است.

d A1 ,1  123 2  1  36 3  1  211  1  9 1  1  7 3  1  4 2  1  213

d A1 ,2  123 2  2  36 3  2  211  2  9 1  2  7 3  2  4 2  2  73

d A1 3  123 2  3  36 3  3  211  3  9 1  3  7 3  3  4 2  3  187

پس از تشکیل ماتریس فواصل ،مسئله تخصیص زیر را میتوان حل نمود تا رتبهبندی نهایی گزینهها
به دستآید .همان گونه که قبالً گفته شد به منظور حل مسئله تخصیص دراین مقاله از روش مجارستانی

استفاده شده است .درگام اول روش مجارستانی میبایست کوچکترین عنصر هرسطر ماتریس را از سایر
عناصر آن سطر کم نمود .نتایج گام اول در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)4گام اول روش تخصیص
رتبه 3

رتبه 5

رتبه 9

994

0

940

512

998

0

0

88

566

A1
A2
A3

پس از کسر کوچکترین عنصر هر سطر میبایست کوچکترین عنصر هر ستون را از سایر عناصر آن
ستون کم نمود .با توجه به این که در مرحله اول کوچکترین عنصر هر ستون صفر شده است؛ جدول به
همان صورت باقی خواهد ماند و میتوان رتبهبندی نهایی گزینهها را با استفاده از حداقل خطوط پوشش
یعنی خطوط پوشاننده صفرها انجام داد .در روش مجارستانی ،جواب نهایی زمانی حاصل میگرددکه حداقل
خطوط پوشاننده برابر با بعد ماتریس باشد .نتایج در جدول ( )1نشان داده شده است .با توجه به این که در
جدول ( ،)1حداقل تعداد خطوط پوششدهنده صفرها سه بوده و با بعد ماتریس برابر میباشد ،بنابراین
جواب نهایی حاصل شده است.
جدول شماره ( :)5ماتریس نهایی رتبهبندی گزینهها
رتبه 3

رتبه 5

رتبه 9

994

0

940

512

998

0

0

88

566

A1
A2
A3

بنابراین اولویتبندی ابعاد عدالت سازمانی از منظر اثرگذاری بر کاهش فساد اداری در سازمان به
صورت زیر است.
عدالت مراودهای (  < ) A3عدالت رویهای (  < ) A2عدالت توزیعی ( ) A1
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یکرد

سیفرد

بحث و نتیجهگیری

نتایج حاصل از محاسبات روش کوک و سیفرد نشان میدهدکه در بین ابعاد عدالت سازمانی ،بیشترین
اثرگذاری بر فساد از طریق عدالت توزیعی بوده و سپس عدالت رویهای و در نهایت عدالت مراودهای بیشترین
اثرگذاری را بر فساد اداری دارند .بر پایه نتایج به دست آمده از این مقاله میتوان ادعا نمود که با افزایش
یا بهبود هر یک از ابعاد عدالت سازمانی ،با کاهش فساد اداری در سازمان مواجه خواهیم شد و برعکس با
کاهش یا ضعف در هریک از ابعاد عدالت سازمانی ،با افزایش فساد رو به رو خواهیم گشت .در این بین
عدالت توزیعی بیشتر از سایر ابعاد عدالت سازمانی بر فساد اداری موثر است.
به طور کلی میتوان گفت در صورت ادراک انواع گوناگون بیعدالتی ،ممکن است نیازهای افراد دچار
آسیب دیدگی و عدم ارضا شود ،در این صورت ،اگر سازمان به اقدام اصالحی برای ترمیم نیاز آسیب دیده
همت نگمارد ،ممکن است خود افراد برای ارضای نیاز از طرق دیگری که ممکن است به فساد اداری
بیانجامد ،اقدام نمایند .همچنین تأکید شد که ادراک بیعدالتی رویهای و توزیعی ،به نیازهای ابزاری افراد
صدمه میزند .چنین فرض میشود که اگر سازمان اقدام به اصالح مسیر ارضای این نیازهای آسیب دیده
نکند ،خود کارکنان تالش میکنند تا از طرق دیگری ،مطابق با نظریه برابری و مبادله اجتماعی ،رابطه
خود با سازمان را اصالح نمایند .این اقدامات با توجه به نیاز ابزاری و اهمیت مسائل اقتصادی و مالی ،بیشتر
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