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Abstract 
Expounding organizational integrity and its basic element in Iranian public 
organizations, this research aims to clarify the concept of organizational integrity 
through presenting a model. Considering the essence of the research, a mixed-
methods approach has been used. In this research, many theories and models in 
the field of organizational integrity have been examined. These models were 
extracted from 217 researches and 63 articles and books. Effective factors on 
organizational integrity were determined using theoretical bases, interviews, and 
questionnaires, as well as required quality and quantity analyses. Then the 
research findings were briefed to answer the questions. For statistical analysis, 
Smart PLS3 Software was used to process the research method and also to 
analyze the data. Structural Equation Modeling (SEM) was used as well to survey 
and rate the pattern of organizational integrity in public organizations. In the end, 
the findings showed that the organizational, cultural, and managerial factors 
affect the organizational integrity in the public sectori Iran. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Organizational integrity is one of the most 
important issues in management and 
social sciences. This issue, which is the 
basis of the country's administrative 
system and public administration, is 
considered important in developed and 
current societies. This phenomenon has a 
special sensitivity in our society, as the 
only practical example of a state-religion 
whose system is based on its religious 
beliefs and values. 

Research shows that so far no suitable 
model for measuring organizational 
integrity for employees of public 
organizations in Iran has been proposed. 
The present study, while explaining the 
concept of organizational integrity and 
determining its shaping factors in Iranian 
public organizations, helps to clarify this 
phenomenon by providing a model. 

 

2. Case Study  
In this research, many theories and models 
in the field of organizational integrity have 
been examined. These models were 
extracted from 217 researches and 63 
articles and books. 

 

3. Theoretical Framework 
The study of ancient civilizations shows 
that general corruption was the source of 
some wars and the fall of governments. It 
is as old as the concept of government. 
The theory of purity has been discussed in 
the field of ethics and organizational 
behavior, human resource management, 
psychology, and leadership. 

The term “purity” is one of the topics 
that researchers and experts have looked 

at from different perspectives and angles. 
However, the concept of "purity" is 
ambiguous because it uses the same word 
with different meanings and perspectives. 
As a result, it is difficult to try to bridge the 
gap between these sections and reach a 
consensus on it. 

 

4. Methodology 
This research uses a mixed-methods 
approach. The statistical population of this 
research, in the qualitative part, includes 
35 experts and university professors, and 
in the quantitative part, includes 105 
employees of public organizations. 

After reviewing the theoretical 
foundations, analyzing the interviews and 
questionnaires, and performing the 
required qualitative and quantitative 
analyzes, the results were summarized 
and the research model fitted the Smart 
PLS3 Software.  

 

5. Discussion and Results 
In this research, first, all the antecedents 
of organizational integrity that have been 
expressed so far in studies in this field 
have been categorized and then, the 
effective factors on the occurrence of 
organizational integrity in public 
organizations were analyzed. Based on the 
model, it can be said that organizational, 
managerial, and cultural factors, 
respectively, had an important role in the 
emergence of trust in public sector 
organizations and constituted the main 
body and content of the organization. 
Research shows that organizational 
factors are the most important influential 
variables on organizational integrity. 

In this study, the indices of each 
component were confirmed using factor 
analysis and the three main components 
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were measured as three classifications 
affecting organizational integrity. The final 
model of structural equivalence showed 

that organizational, managerial, and 
cultural factors affect organizational 
integrity in the public sector. 
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 پژوهشی  علمی 

  دولتی بخش در سازمانی پاکی  گیری شکل  بر موثر عوامل واکاوی
 ایران 

  4  فاطمه سیفی  ،  3  دکتر علی حمیدی زاده ،  2  دکتر حسن زارعی متین ،  *1فرد ییدکتر حسن دانا 

 
ده دولتی مدیریت گروه استاد 1 ت دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشک  ایران مدرس، تربی

ه دولتی مدیریت گروه استاد 2  ن ایرا فارابی،  پردیس تهران، دانشگا
شگاه تهران، پردیس فارابی، ایران  3  استادیار گروه مدیریت دولتی دان

یقیمدیریتدکتريانشجويد 4 وسعه، -تطب  ایران  تهران، دانشگاهفارابیپردیس ت
 

10.22080/jem.2023.20572.3445  

 تاریخ دریافت:
 1399دی  3

 : پذیرش تاریخ 
 1401دی  19

 :تاریخ انتشار
 1401بهمن  11

 چکیده
م  تشریح   ضمن  حاضر  پژوهش   سازمانهاي   در  آن  دهندة  شکل  عوامل  تعیین  و  سازمانی  پاکی  مفهو

  از  کار  ماهیت  دلیل  به  و  کند  می  کمک  پدیده  این  بیشتر  کردن  روشن  به  مدل  ارائۀ  با  ایران،  دولتی
ی   زمینه  در  ها  مدل  و  ها  نظریه  از  بسیاری  پژوهش،  این  در.  است  گرفته  بهره  آمیخته  رویکرد   پاک

 مقاله  63  انتخاب  و  شده  یافت  منبع  217  مطالعه  از  ها  مدل  این  گرفته،  قرار  بررسی  مورد  سازمانی
ه   تئوريكي،  مباني  طریق  از  سازمانی  پاکی  بر   موثر  علل  یافتن  از  پس.  است  شده  بیان  کتاب  و   مصاحب
 ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  از  حاصل  نتایج  نیاز،  مورد  کمی  و  کیفی  های  تحلیل  انجام  و   پرسشنامه  و

 تحقیق  در.  شود  داده  پاسخ  پژوهش،   های  سئوال  به  شود  می  سعی  آنها  تحلیل  با  و   شده   خالصه
زش  و  سواالت  بررسی منظور  به  و  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  جهت  رو  پیش   افزار نرم از  تحقیق  مدل  برا

  سازمانی   پاکی  الگوی  بندیسطح  و  بررسی  برای  همچنین  و.  است  شده  استفاده  ،Smart PLS3  آماري
ستفاده(  SEM)  ساختاری  معادالت  یابیمدل  رویکرد  از  دولتی  هایسازمان  در   نهایت   در.  گردد  می  ا

ی  نشان  ها  یافته   در   سازمانی  پاکی  بر  فرهنگی  عوامل  و  مدیریتی  عوامل  سازمانی،  عوامل.  دهد  م
 .باشند می موثر دولتی بخش

 کلیدواژه ها: 
ای  پاکی دولتی، سازمانه

ی، مدل سازمانی، ت یاب  معادال
 (SEM) ساختاری
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  مقدمه 1
سازمانی   مهم ازپاکی   علم موضوعات ترينجمله 

این  دهد مي تشكيل را  اجتماعي علوم و مديريت  ،
امور    مقوله اداره  و  کشور  اداری  نظام  آن،  بستر  که 

از جوامع توسعه یافته و    موضوع مهمیدولتی است،  
م  توسعه  حال  باشددر  به   ما جامعة در صا  خصو .ی 

 اساس كه مذهب- دولت عملي نمونه تنها عنوان
براساس   مشروعيت وها  ارزش  محور  بر نظام، آن 

 اين است، شده ريزي  پي  ملت مذهبي باورهاي
است )محسنی   برخوردار اي ويژه حساسيت از پديده

همکاران،   بن1390و  نظام  (.  به  بنیادی  توجه  ابراین 
تواند  می   اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق آن

سیاست  به  بزرگی  که  کمک  باشد  جامعه  آن  ن  گذارا
حل راه  بتوانند  موقع،  به  تشخیص  را  با  الزم  های 

 بیندیشند.

 برنامه هایي بسیاری از نهادها داراي  در این میان،
 و تبعیض.  هستند تقلب با مقابله و برای درستکاري

 پاسخگو غیر و ناکارآمد اداری نظام اداری، فساد
 از خاص ای عده برداری بهره و منابع اتالف باعث

 هایتمسیس در ضعف .است شده عمومی امکانات
 شهروندان حقوق استیفای عدم نتیجه در و نظارتی

می شود.   عمومی نارضایتی نظمی و بی ایجاد موجب
 بندی دسته و مشخص اهداف هانسازما این در

برنامه خورد نمی چشم به شده  و آموزشی های و 
 موازی کاری در .ندارند جایگاهی هاآن  در ای توسعه

 زیادی میزان رفت هدر باعث دولتی هایانسازم بین
منابع و   سازمانی های پست ثبات عدم د.شو  می از 

 پست به پستی از مدیران گروهی و انفرادی حرکت
وفور دیگر جابجایی و شود می مشاهده به   ها این 

نامطلوبی اجرایی و سیاسی باالی سطوح در  اثرات 
 این امر که کند می ایجاد دولتی هایسازمان  تمام در

 گردش کندی درست، ریزی برنامه امکان عدم باعث
 جو ایجاد و انسانی نیروی و بودجه زمان، کار، اتالف

عدم ناامیدی   شود می  کارکنان در شغلی امنیت و 
 .(1394)دانایی فرد و همکاران،  

 
1 Othman et al  

ب و ارتشاء اختالس، چون جرایمی روکراسی  وجعل، 
سوءاستفاده  قدرت از دولتی مقامات منفی، 

 تخصیص بودن  سیاسی مدیریت، سوء سیاسی،
مبتنی و سیاسی نظام منابع،  افراد، بر اقتصادی 

فقدان   و ضعیف قوانین ناقص، اطالعات ناکارامد، 
ساالری،    عقبرسانی،   خدمت در قصورشایسته 

 موقعیت از استفادهو   تکنولوژی ناکارآمدی و ماندگی
 شخصی،  منافع به رسیدن برای دولتی قدرت و

 و )اوتمان کندمی چندان دو را پاکی سازمانی اهمیت
این2014،  1همکاران  در  (   دولتی خدمات مورد امر 

 تأمل قابل،  بوده مواجه زیاديهای  چالش  با که ایران
داخلیاست.   ارقام  و  آمار  کنار    های گزارش  ،در 

المللی به خصوص سازمان شفافیت  های بین نسازما
 است.   اين ادعا بر گواهالمللبین

 اساس بر كه ذكر است به الزم گفته اين تاييد در
سال   بین  2019گزارش  که  سازمان  شفافیت  المللی 

کسب  به با  ایران  شده،  منتشر  در   امتیاز،  26تازگی 
با    180میان   جهان   سقوط    8کشور  به  پله  نسبت 

رتبه   در  براساس    146سال گذشته  قرار گرفته است. 
گزارش، با   این  جدول  در  ایران  کشور    4وضعیت 

و  بوده  یکسان  بنگالدش  گواتماال،  آنگوال،    موزامبیک، 
به  سوئیس  و  فنالند  و  نیوزیلند  ترتیب  دانمارک، 

سودان جنوبی، سوریه   ترین کشورها و سومالی،پاک 
ج کشورهای  فاسدترین  یمن  شده و  معرفی  اند  هان 

 (. 2020بین المللی،  شفافیت گزارش)

طی   ایران  نامطلوب  وضعیت  نشانگر  ارقام  این 
است.سال  اخیر  نظام  مي نظر به های   اداري رسد 

 ايفاي به قادر خود مدرن ظاهر رغم علي ايران در
و   نبوده جامعه در مدرن  نهاد  يك هايدكاركر 

ی به نظام  م سیستمتاسفانه به دلیل فقدان رویکرد 
جا مطالعات  فقدان  و  ایران  در  و  ماداری  نگر  ع 

حاکمیت مسایل روزمره سیاسی بر اداره امور عمومی  
غنی فرهنگ  وجود  ارتقای ،  علیرغم  و  حفظ  زمینه  در 

ایم  پاکی نبوده  موفق  خیلی  اداری   وضعيتو    نظام 
،  هاسازمان افزون  روز ترشدن پيچيده با كنوني

 غيردولتي و دولتي هايبخش  در زيادي هاي نگراني
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نظران   صاحب و مديران توجه و آورده وجود به
)طالقانی    است ساخته معطوف خود  به را مديريت

به یکی    سازمانی   موضوع پاکی (. لذا  1393و همکاران،  
تبدیل   عمومی  خدمات  نهادهای  در  عمده  مسائل  از 

   .شده است

 پژوهش ادبيات مرور 2
ی عنوان  به  را  پاکی  روم  به  فالسفة  و  اخالقی  ایدة  ک 

 های تمدن  مطالعهمعنای صداقت تعریف کرده اند.  
 برخی منشاء عدم پاکی عمومی دهد می  نشان قدیم

بوده حكومت سقوط و ها جنگ از  آن قدمت و ها 
پاکی   است. دولت مفهوم دیرینگی اندازه به نظریة 

حوزه  بسیاری  در  بلکه  اخالق  حوزة  در  تنها    ها نه 
انسانی،   منابع  مدیریت  سازمانی،  رفتار  همچون 

است روان گرفته  قرار  بحث  مورد  رهبری  و    شناسی 
 . (2016، 1)سعید و همکاران 

ایده  پژوهش  که  است  این  از  حاکی  در    OIها 
همچون   مدیریت  ساختارشکن  دانشگاهیان  دوران 

 ( ) 1957سلزنیک  بارنارد  مجلة  1968(،  کارکنان  و   )
( مطرح گردید. اصطالح  1994)   هاروارد بیزینس ریویو 

مباحث  از  یکی  صاحب  ی  پاکی  و  محققان  که  است 
نظران از دیدگاه ها و زوایای متفاوت به آن نگریسته  

دوپهلو  و  ها مبهم  »پاکی« در همة آن  البته مفهوم اند.
با معانی زیرا واژگان مشابهی    ی اندازهاچشم   و  است 

می  استفاده  بمتفاوتی  تالش  نتیجه،  در  رای  شوند. 
بخش  این  میان  پیوند  اجماع    و   هاایجاد  به  دستیابی 

 (. 2007، 2)رودریگرز دشوار است آن   نظر در مورد 

به  in-tangree از کلمه التین  Integrity عبارت
است. شده  مشتق  نخورده  دست  به   معنی  واژه  این 

فساد  فریب   ،ناپذیری  فضیلت،  از  رفتار    و   اجتناب 
بینر و  )هان  دارد  اشاره  کلمه(2008،  3مصنوعی   . 

Integer عیب بودن است.   بی و بکر تازه، مترادف با
معنای وبستر دیکشنري در جامعیت،  و کلیت به 

 درستکاري، مغایر با فساد، صداقت، اخالقی، صحت

 
1 Said et al 
2 Rodrıguez 
3 Haan & Benner 

به اصول    پایبندی  و   باشد  اخالقیارزشها  البته  می   .
راعات قانون و مقررات برابر  برخی اخالقی بودن را با م

دانند آمریکایی در. می    integrityهریتج   دیکشنری 
 درستی نقضی، بی معنوی، و اخالقی ثبات عنوان به

آکسفورد    است. آمده بودن، جامع و لغت  فرهنگ 
integrity    عنوان به  و    یکپارچگی،را  بودن  متحد 

و  کن  می   تعریف  ساختار  در  اهنگی  هم  فرهنگ درد 
معنای  دهخدا   لغت  -باز راست پیمان، راستبه 

راست دغل متضاد راست خانه باز،  می   بیان کردار و 
همکاران،  شود   و  فرد  البته  (1395)دانایی  مفهوم  . 

مفهوم   و  معنا  در  گاها  به    Healthپاکی  تندرستی  و 
رود. می  اعتقاد    کار  از  به  برخی  در  ازفر  و    متون النی 

واژه   به  و    Good Governanceاز  خوب  حکمرانی 
(  4،2006:7)فیشر   استفاده می شود   عمومی   جای پاکی 

( مایر  اعتقاد  پایبندی   (1995به  میزان  به  پاکی 
شامل   قبول  قابل  اصول  مجموعه  به  ارزش  کارکنان 

و مقررات  و  قوانین  هنجارها،  اخالقی،  ثبات    های 
به طور  (  2015،  5اشاره دارد )روسلی و همکاران  اعمال 

   مؤلفه مشخص می شود: پنج  توسطپاکی خاص، 

یکپارچگی1 عنوان  به  با    - (پاکی  یکسان  برخورد 
مشابه یا    2)  موارد  خاص  ارزش  یک  عنوان  به  پاکی 

ارزش  از  هنجارهاتعدادی  و  عنوان    3)  ها  به  پاکی 
فعالیت و  چگونگی  قوانین  با  مطابق  ها 

ترجیح منافع عمومی  پاکی به عنوان  4)  هادستورالعمل
 بر منافع شخصی 

 (5( نمونه  اخالقی  رفتار  عنوان  به   پاکی 
 ( 6،2014:41هوبرتز 

حسب   بر  توان  می  را  پاکی  از  شده  ارائه  تعاریف 
نگاه   یک  در  اما  کرد.  بندی  دسته  مختلف  معیارهای 

تعاریف   این  دسته    بهکلی،  و  تعاریف  دو  سلبی 
 می شوند؛ ایجابی تقسیم 

4 Fisher 
5 Rosli Et al   
6 Leo Huberts 



 

565 

 . 579تا  559 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش    واکاوی. دکتر حسن دانایی فرد، دکتر حسن زارعی متین، دکتر علی حمیدی زاده، فاطمه سیفی
 دولتی ایران 

 تعاریف سلبی پاکی:  2.1
در متون مربوط  همانطور که پیش از این اشاره شد، 

سازمان حکومت به  اداری،  امور  و  ها،  محلی  های 
ها مفهوم پاکی را اغلب در مقابل مفهوم فساد  دولت 

دیگر   روی  آن  منزله  به  را  آن  و  برند  می  کار  سکه  به 
می  ی   حساب  به  سیاستمداران، آفساد  لذا  ورند. 

موضوع اداره امور    بامدیران و محققانی که به نحوی  
شرایط مدیریتی کشور سروکار دارند  و بهبود    عمومی

نگرانی  یا  عالیق  به  و  اغلب  دارند،  باره  این  در  هایی 
قرار   سنجش  مورد  را  فساد  که  کنند  می  بسنده  این 

برحسب   و  سازمان آدهند  پاکی  درباره  داوری  ن  ها 
نتیجه   باشد،  تر  بیش  فساد  اگر  که  معنا  بدین  کنند؛ 

شود  گرفته   )عامی  برعکس  و  است  کم  پاکی  بدی  که 
 (60:1395ان،و همکار  جعفری

 تعاریف ایجابی پاکی:  2.2
اصل استوار است که   پاکی، براین  از  تعاریف ایجابی 
معنی   به  بلکه  نیست  فساد  فقدان  معنی  به  پاکی 
است   نیروهایی  امکانات،  و  استعدادها  از  برخورداری 

امکان   سرکوب  که  و  شناسایی  گیری،  پیش 
فساد   آوردفرآیندهای  می  فراهم  درکی    اگر.  را  چنین 

از معنی پاکی داشته باشیم دیگر نمی توانیم پاکی را  
با فقدان فساد برابر بگیریم. در این معنا، وجود یکی  

 
1 Hoekstra 

موکول به فقدان آن دیگری نیست. هر یک واقعیت  
مستقلی است که عالوه بر دیگری حیات دارد. برآیند  

نتیجه را به نفع یکی از طرفین رقم    وفرآیندهای این د
زن جعفری  دمی  عابدی  فاضلی  )  البته   ( 60:1395،  و 

فساد   از  فراتر  پاکی  عدم  دایره  هوبرتر  اعتقاد  به 
اگر بپذیریم که پاکی مفهومی بیش    به عبارتی   است.

عدم وجود پاکی، به معنای وجود    ؛از نبود فساد است
فسا و  بود  نخواهد  مولفه    د فساد  پاکی  هاز  عدم  ای 

     (2016:204، 1)هوسترااست 

تحق پاکی  در  بررسی  ضمن  پژوهشگر  حاضر،  یق 
سازمانی و عوامل موثر بر آن، به دنبال احصاء بهترین  
دولتی   بخش  در  سازمانی  پاکی  کننده  تبیین  مدل 

ها بیانگر این حقیقت است که تا  ایران است. یافته  
در بخش دولتی    OIکنون مدل مناسبی برای سنجش  

پژوهش   اولین  حاضر  پژوهش  و  نشده  مطرح  ایران 
ست که پاکی سازمانی را واکاوی می کند، لذا در این  ا

مدل   نظریات پژوهش،   زمینه    زیادی   هایو    OIدر 
گرفت قرار  بررسی  از  مورد  ها،  مدل  این  است.  ه 

انتخاب    217مطالعه   و  کتاب    63پژوهش  و  مقاله 
و   مفهومی  چارچوب  اینرو  از  است.  شده  مدل  تبیین 

پژوهش   و  زیر  پیشنهادی  مطالب  به  توجه  با 
 باشد.های مطالعه شده به شرح زیر می مدل 
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 چارچوب مفهومی پژوهش   1شکل  

 

 شناسي پژوهش روش 3
روش  از  پژوهش  این  استفاده  در  ترکیبی  اسی  شن

پژوهش  است.  شده   استراتژی  اساس،  این  بر 
و از نظر فلسفي در    پیمایش استتوصیفی و از نوع  

تحق پراگمات  قیطبقه  مي   سمیپارادايم    در   .ردیگقرار 
  را   کمی   و   کیفی   های   داده   پژوهشگر   شیوه   این 

)   .نماید  می   گردآوری  جدول  که  نشان  1همانطور   )
طی  می در  حاضر  تحقیق  فرایند     3دهد  یک  و  فاز 

مرحله رویکرد  چند  اول  فاز  در  گردد.  می  انجام  ای 

پژوهشگر  و مقاالت مهمترین مطالعه با کیفی، 
عدد   217 آنها تعداد که موضوع، این  در ها پژوهش 

  2019 سال تا 1994 سال  زمانی بازه در و بوده
ش از استفاده با قرارداشتند،  بررسی و فراترکیب رو

دقیق   عمیق  الکترونیکی، کتاب 11 و مقاله 52و 
تمامی   پرداخته  OIعوامل   ی مطالعه به مستقیما و 

 پیشایندها را استخراج نموده است.
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 مراحل و روش پژوهش   1  جدول 

 

 جامعه و نمونه آماری  3.1
در  آماري جامعه پژوهش  شامل    مرحله  این  کیفی 

  تحقیق  موضوع   حوزه   در   دانشگاهی   اساتید  و   خبرگان
است. سازمان   مدیران   و دولتی  در  نمونه   های  گیری 

برفی   گلوله  یا  ارجاعی  هدفمند  نوع  از  کیفی  مرحله 
می  است،  احتمالی  غیر  روشی  اساس  که  بر  باشد. 

مصاحبه محقق،  تئوریک  با  حساسیت  عمیق  های 
رود که به حد اشباع نظری  خبرگان تا جایی پیش می  

از  رسد.  می تحقیق  این  حوزه    35در  خبرگان  از  نفر 
های  نفر از مدیران سازمان   25مدیریت دولتی شامل  

و   نمونه    10دولتی  عنوان  به  دانشگاه  اساتید  از  نفر 
( جدول  آمد.  عمل  به  آماری  2مصاحبه  نمونه   )

   .دهد می نشان پژوهش در بخش کیفی را 

 
 کنندگان در بخش کیفی و تعداد مشارکت   نام سازمان   2جدول  

 نام سازمان
افراد مصاحبه   تعداد 

 شونده 
 نام سازمان

افراد مصاحبه   تعداد 
 شونده 

جتماعی 1 ر  5 .سازمان تامین ا  نفر  3 . سازمان علوم پزشکی 7 نف
ای2 و احوال 8 نفر  1 . سازمان فنی و حرفه   نفر  1 . سازمان ثبت 

دارایی و  3 .سازمان اقتصاد 
 مالیاتی 

 نفر  2 . سازمان راه و شهرسازی9 نفر  6

دنی 10 نفر  2 .سازمان میراث فرهنگی 4  نفر  1 .سازمان تربیت ب

 نفر  2 .سازمان شهرداری 5
ی  11 .عضو هیئت علم

 دانشگاه 
ر  10  نف

ناسی 6  نفر  35 جمع کل نفر  2 .سازمان هواش
 

کارکنان  همچنین   کمی  قسمت  در  آماري  جامعه 
  اعضای   تعیین  جهت سازمانهای دولتی در می باشند.  

 
1 Probability sampling 

)احتمالی   تصادفی   روش   از   آماری   نمونه  ( 1ساده 
 پرسش پژوهش، کیفی مرحله پایان استفاده شد. در

 رویکرد منطق  مراحل پژوهش 
روش 

ری  جمع آو
 ها داده

ابزار  
ری جمع  آو

 ها داده

جامعه و نمونه  
 آماری

زیه   روش تج
 و تحلیل 

فاز اول  
 کیفی 

(  1مرحله )
 مرور ادبیات 

 ای کتابخانه کیفی  استفهامی 
و   اسناد 

 مدارک 

منبع   217مطالعه 
19پژوهشی ) 94-

2019) 
 فرا ترکیب 

فاز  
دوم  
 کیفی 

(  2مرحله )
 اکتشافی 

 مصاحبه  میدانی  کیفی  استفهامی 
خبرگان بخش  

شگاه  دولتی  و دان
 داده بنیاد 

فاز  
 کمی

ترتیب  
یت   اهم

 پرسشنامه  میدانی  کمی قیاسی 
کارکنان  

 های دولتی سازمان

 -Smart روش 
PLS3   مدل

 معادالت ساختاری 
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 توزیع سازمان دولتی  8کارکنان   بین در و   نامه تدوین
بر پژوهش   همین گردید.  این  در  به    105اساس  نفر 

 عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 هاابزار گردآوری داده  3.2
استفاده   با  کیفی  فاز  در  ها،  داده  گیری  اندازه  جهت 
از روش فراترکیب در هفت گام، که به ترتیب شامل  

مند  نظام  تنظیم  پژوهش،  سواالت  متون،    تنظیم 
استخراج   مرتبط،  مقاالت  انتخاب  و  جستجوی 
یافته   تلفیق  و  تحلیل  و  تجزیه  مقاالت،  از  اطالعات 
استخراجی،   کدهای  کنترل  نهایت  در  و  کیفی  های 
و   شده  آوری  جمع  موضوع  با  مرتبط  مقاالت  ابتدا 
سپس کدها استخراج گردیده و سرانجام برای ارزیابی  

پا استفاده شده  پایایی مراحل فراترکیب از ضریب کا 
کاپا  است.   منظورشاخص  نظر  ه  مقایس  به 

. شاخص کاپا بین صفر  می باشد   خبرگان پژوهشگر با  
به   عدد  به  سنجه  مقدار  هرچه  و  دارد  نوسان  یک  تا 

می  نشان  باشد،  نزدیکتر  رتبه   یک  بین  توافق    دهد 
در اين  (.  1397)نظری و دستار،  دهندگان وجود دارد  

مقدار ضریب    SPSSفزار  پژوهش با استفاده از نرم ا
شده   محاسبه  نشان    755/0کاپا  که  آمد  دست  به 

دهد داشته    75  می  وجود  توافق  یا  مشابهت  درصد 
 است.

یافته به  توجه  با  کمی  فاز  به  در  و  اول  فاز  های 
منظور سنجش اعتبار سواالت پرسشنامه به بررسی  

اینکه   تا  است  شده  پرداخته  آزمون  محتوایی  روایی 
نظرات  بر  آزمون احصا    مبتنی  اعتبار سواالت  خبرگان 

قابلیت   از  که  هایی  گویه  حال  عین  در  و  گردیده 
برخوردار   باالیی در سنجش متغیرهای خود  محتوایی 
نمی باشند از فرآیند آزمون حذف گردند. برای بررسی  
روایی محتوایی آزمون از ضریب کندال استفاده شده  

 است.

پس رو،  این   ضريب دلفي، اول  دور اجراي از از 
 هماهنگي ميزان سنجش منظور به كندال  هماهنگي

دلفي  پژوهش هايشاخص و  عوامل دربارة پانل 
اتفاق    56 ضريب و شد محاسبه از  حاکی  که  درصد 

 اجراي از پس آمد. دست به اعضاست، نظر متوسط
منظور   به كندال  هماهنگي ضريب دلفي، دوم دور

 درباره دلفي پانل هماهنگي ميزان مجدد بررسي
بر   شد محاسبه پژوهش هایشاخص  و عوامل و 

 های خبرگانپاسخ از حاصل ( نتایج3جدول ) اساس
پاسخگویان دهد می نشان دلفی مرحله در  از که 

 برای را شاخص  22 مورد بررسی شاخص 26 مجموع
سازمانی سنجش دانسته پاکی  کل   ضروری  در  و  اند 

حاكي  71ضریب   که   قوی نظر اتفاق از درصد 
 تعداد اينكه به توجه با  آمد. دست  به است،اعض

 بودند؛ نفر 10 از  بيش پژوهش اين در پانل اعضای
محسوب   معنادار كامال كندال  ضريب از ميزان اين

 .دارد  قوي خبرگان اجماع بر و داللت .شود  مي

 
 كندال  هماهنگي  ضريب  از  استفاده  با  خبرگان  نظر  اجماع  ميزان  3جدول  

داری  درجه آزادی  آماره کای دو (Wضریب کندال ) تعداد عامل ها  متغیرها   نتیجه  سطح معنا 

گی   تأیید 0/ 001 4 77/ 91 0/ 76 4 فرهن
 تأیید 0/ 001 2 82/ 65 0/ 83 8 مدیریتی 

 تأیید 0/ 001 5 80/ 41 0/ 79 10 سازمانی
 عدم تأیید 0/ 001 3 00/23 22/0 4 قانونی

16/2 701/0 26 نمره کل 70 25 001 /0 - 

 

محتوا روایی  ترتیب،   توسط ها  پرسشنامه بدین 
و   علمی   از كهدانشگاهی    اساتيد نخبگان   درسابقه 

و  بودن برخوردار پژوهش موضوع زمينه شد  انجام  د، 
 قرار تاييد  مورد تعديل، و اصالحات اي پاره از پس
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 یک پرسشنامه،پایایی   ارزیابی همچنین برای  ت.گرف
ی  آزمون پیش پرسشنامه از عدد  23 شامل نمونه 

 7/0باالی   پرسشنامه آلفای کرونباخ ضریب و گردید
شده،   کسب های یافته به توجه با  .آمد بدست

 اعتماد قابلیت از پرسشنامه سوالی های  گویه تمامی
باالیی و پژوهش،   پایایی  کمی  فاز  در  برخوردارند. 

منظور و مرتبط های داده  تحلیل و  تجزیه جهت  به 

  افزار آماري نرم   و برازش مدل تحقیق، سواالت بررسی
Smart PLS3،  بندیسطح   و   بررسی   برای  بکار رفته و 

  از رویکرد   دولتی  هایسازمان  پاکی سازمانی در  الگوی
استفاده گردید،    (SEMیابی معادالت ساختاری ) مدل 

توسط عوامل شناسایی    OIتا میزان تبیین کلی متغیر  
 شده در مدل مفهومی پژوهش مشخص شود.

 
 طبقات اصلی، فرعی و زیرطبقه های استخراج شده از داده های کیفی   شکل دهی   4جدول  

 تم  سازه بعد مفهوم  منبع 

201هوسترا ) ( ،  2000سیلورمن ) 200(، رودریگرز )6 بحری  ، (7
رسینگ (،1394) همکارانرودپشتی و  201جمالیا )،  (2006) کا 5)  ،

201ایکبرگ،  200کایز و همکارانش) (2013ون تانکرن و فورت )، (7 7،)  
و همکاران ) ) ،(2016سعید  جایاوارنا )(2004استور   (،2010، جونز و 

 ( 2007مینزل )

رسالت،  تاکید بر  •
ژی،   ف اهدا استرات

و  •   توجه به ابزار 
تجزیه و  سیستم 

و   یل مسائل  تحل
ر   جزئیات امو

ری
زگا

سا
 

نی 
رو

بی
 

 
گی 

هن
فر

ل 
وام

ع
 

نی
زما

سا
ی 

پاک
 

 
نی

زما
سا

ی 
پاک

 
 

جایاوارنا ) ) ( ،2010جونز و  کارانش)(، 2013کاپتین  ، 2007کایز و هم )
20هوسترا ) 200(، براون )16 یلورمن )5 200(، س سون )، (0 201هی 7  ،)

201نوالست ) و همکارانش)آ(، 7 ریگرز )2008نتونی  200(، رود 7  ،)
139)و زارعی متیندانایی فرد    ،(2015جمالیا ) ،(2006) کارسینگ، (5

تور )  ،(2008هوبرتز و  مایسشکل )  (2004اس

ارزشها،  توجه به  •
عقاید نو،  هنجارها، 

ریسک   خالقیت و 
 پذیری

توجه به افراد،   •
زبان   نمادها و

مشترک، تعریف  
ه و تاکید بر   مرز گرو

 کارگروهی 

ام
سج

ان
 

نی 
ور

د
 

 

20الدین و بردنلو )زین د و همکاران )( ، 03 ی سترانگ 2016سع (، آرم
کارانش )، (2005) نو)، (2013مونت فورت و هم (،  2017برتوک و تراسی

)( سانجا و  2014هوبرتز) 200ین )، پتریچ و کو(2013الکساندر گن (،1   ای
کارانش(، 2000) 201) هاردی و هم 5) 

برنامه ریزی   •
ژیک و   استرات

 بلندمدت 
وضع   • خت  شنا

و   موجود و تعیین 
بررسی نیاز های 

 آینده

زی 
 ری

مه
رنا

ب
 

تی 
ری

دی
ل م

وام
ع

دیکرکاو )(، 2000سیلورمن)  200(، ورهزن )2010ون هاردی و  (، 8
201) همکارانش 200) ایگن، (5 تور )2005)جانسون (، 0 اس  ،)2004) ،

20هوسترا ) 16) 

تعریف و دسته   •
گروه  )بندی فعالیتها 

 (بندی
برقراری رابطه   •

میان مشاغل  
 )هماهنگی(  سازمانی

هی 
ند

زما
سا
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ندیکرکاو )(،  1994، اس پین )2005پاالزو ) پتریچ و کوین   (،2010و
کارانش)2001) ، 2011پاکستاتیس و همکارانش) (، 2007(، کایز و هم )

و همکاران، سع 20ید  ن )(، 16 20(، استور )2005جانسو ز و   ، (04 هوبرت
200مایسشکل ) کاران  دانایی فرد، (8 20اولیچ )،  (1395)و هم 11)،  

ون(2008) ورهزن 200) ، برا یلورمن )(، 5 200س کا ) ،(0 (، 2015گارزاوس
200النی و ازفر ) کارانش )5  ( 2008(، آنتونی و هم

نسان گرا  •  رهبری ا
 سازمان گرا رهبری   •

ت 
دای

 ه
ی و

بر
ره

 

201(، هوسترا )2012(، اوکپاال )2004آلین و هاوارد ) (،2005پاالزو ) 6 ،)
201گارزاوسکا ) ینو )(، 5 201اتان )  ،(2017برتوک و تراس و ،  (7 سعید 

20همکاران ) 200مینزل )(، 16 20الکساندر)سانجا و  (،  7 اس   ،(13
200آرمسترانگ ) ،(2010سانکو ) ورهزن  ،  (2007همکارانش)کایز و ، (5

ز) (،2008) 20، هاردی و همکارانش،(2014هوبرت 15 ) 

بازبینی و کنترل   •
مقایسه  کلی و 

عملکرد کارکنان با 
استاندارد های  

 موجود 
اقدامات اصالحی   •

مدیر در مورد   
ها و خألهای  شکاف

ر سازمان   موجود د

رل 
کنت

 و 
ت

ظار
ن

 

20نوالیست ) و تای ) (،17 20لین  و  ، (2016) هوسترا (،12 آنتونی 
200همکارانش ) 20، براون )(8 200النی و ازفر )(، 05 روزا نلی  (، 5

و همکاران )  ،ترونیو 200رودریگرز )، (2016سعید  20هیسون )  (،7 17)،  
139آقاجعفری ) و همکارانش ) ،(2 200مینزل )،  (2011پاکستاتیس  7)،  

200کایز و همکارانش) 7) 

دام   • تخ اس جذب و 
 نیروی انسانی 

توانمند سازی و   •
 ارتقاء نیروی انسانی 

جبران خدمات و   •
نگهداشت نیروی  

 انسانی 

نی 
سا

 ان
وی

یر
ن

 

نی 
زما

سا
ل 

وام
ع

 

س و  (، 2005پاالزو )(، 2000(، سیلورمن )2010ویم وندیکرکاو) پاکستاتی
201همکارانش ) 200، مینزل )(1392آقاجعفری )، (1 مانیوپپدی و  ، (7

20داداسوف ) 16) 

در    کاربرد تکنولوژی•
زیرساختها و  

 تجهیزات 
کاربرد تکنولوژی   •

در ارتقا سطح  
 مشاغل و خدمات 

ژی 
ولو

کن
ت

 
 

ینزل )(،  1999گودزتاین و  الیمن پاتر) 200م کایز و همکارانش  ، (7
ید و همکاران )، (2007) (،  2016مانیوپپدی و داداسوف )، ( 2016سع

ست )2000سیلورمن ) 201(، نوالی 20هوسترا  ) (،7 16) 

  تخصصی بودن •
ی(  )پیچیدگ

  داشتن استاندارد  •
 )رسمیت( 

سله مراتب •   سل
 )تمرکز(

تار 
اخ

س
 

20پیتر ایگن ) (،2015(، هاردی و همکارانش )2001پتریچ و کوین) 00) ،
20(، هربرتز )2004کنسالتینگ ) الکساندر )14 ،  (2013(، سانجا و 

و همکاران ) 200سیلورمن )  ،(2016سعید  0) 

شناسایی   •
فرايندهاي كليدي  

سازمان )فرایند  
 اصلی( 

دقیق   • مدلسازی 
ها )فرآیند  فعاليت

 پشتیبانی(

ند
رآی

ف
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 های پژوهشیافته 4
اين   تحقیقبراي    بخشدر  مدل  گیری    برازش  بهره  با 

آمارنرم   از روش  ،  -SEM  Smart PLS3ی  افزار  از 
 تحلیل های و( استفاده  PLS)  1حداقل مربعات جزئی 

مدل  بخش  دو  های  الزم  مدل  و  گیری  اندازه  های 
گردید. انجام   تحقيق، اين پرسشنامه  ساختاری 

از شامل    اول  بخش ت.اس  بخش دو متشکل 
 بخشو  سوال  12 قالب در OIپرسشنامه استاندارد  

 ميسه پرسشنامه عوامل پاکی سازمانی    شامل دوم
  .شود

 سازمانی بررسی میزان پاکی  4.1
داده  اساس  طریق  بر  از  شده  آوری  جمع  های 

طیف  گویه   12پرسشنامه   با  سازمانی  پاکی  ای 
میزان  درجه  5پاسخگویی   لیکرت  به    OIای  بررسی 

 شرح زیر بررسی گردید.  

امتیازات  مجموع  ابتدا  که  است  توضیح  به  الزم 
ها  پاکی سازمانی محاسبه شد. بر اساس تعداد گویه 

پاسخ 12) دامنۀ  و   )( نمرات  5تا    1ها   )OI    در بایستی 
نرمال    60تا    12دامنۀ   مفروضه  سپس  بگیرند.  قرار  

آزمون   از  استفاده  با  های  داده  توزیع  بودن 
 تعیین گردید.   2اسمیرنف -کلموگروف

 
 ها داده اسمیرنف مربوط به تعیین نرمال بودن توزیع    - نتایج آزمون کلموگروف   5جدول  

 سطح معناداری  Zآماره  انحراف معیار  میانگین  متغیر 

 032/0 1/ 437 67/9 90/39 پاکی سازمانی

 

( جدول  اطالعات  دست  5براساس  به  مقدار  چون   ،)
آماره برای  خطای    z  آمده  سطح  معنادار    α=05/0در 

های  شود که داده (، چنین استنباط می P< 05/0است )

بنابراین    OIمتغیر   نیست.  برخوردار  نرمال  توزیع  از 
میزان   تعیین  میانه   OIبرای  ناپارامتریک  آزمون    3از 

 استفاده شده است. 

 
 نتایج آزمون میانه مربوط به میزان پاکی سازمانی   6  جدول 

 

( جدول  اطالعات  دست  6براساس  به  مقدار  چون   ،)
آماره برای  خطای    z  آمده  سطح  معنادار    α= 001/0در 

( می P<001/0است  استنباط  چنین  تعداد  (،  که  شود 
نمره( به طور معناداری از    55نمرات بیشتر از میانه )

( میانه  از  کمتر  نمرات  لذا  50تعداد  است.  بیشتر   )
 

1 partial least squares 
2 Kolmogorov-Smirnov 

در سطحی باالتر    OIتوان نتیجه گرفت که میزان  می
است.   نمرات(  )میانه  متوسط  حد  باتوجه  از  بنابراین 

سازم پاکی  برای  تالش  آن،  پیامدهای   كليه درانی  به 
    .دارد ضرورت های دولتیسازمان

3 Median Test   

ل  متغیر   میانه  حداکثر  حداق
کل داده  

 ها

 نمرات 
کمتر از  

 میانه 

ساوی   شتر یا م نمرات بی
 با میانه 

آماره 
Z 

سطح  
 معناداری 

پاکی  
 سازمانی

23 54 41 105 50 55 596 /4 001 /0 
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زش مدل کلی مدل ساختاری  برا 4.2
 پاکی سازمانی 

روش   از  استفاده  با  سازمانی  پاکی  مدل  برازش  برای 
شاخص جزئی،  مربعات  مدل حداقل  برازش  های 

مدیریتی   و  فرهنگی  سازمانی،  عوامل  به  مربوط 
)ضرایب   عاملی  بارهای  به  توجه  با  و  گردید  محاسبه 

ر( بدست آمده، میزان تاثیر هر یک از این عوامل مسی
 در پاکی سازمانی رتبه بندی گردید. 

ری مدل  ارزیابی منظور به  و پژوهش کلی ساختا
 مدل  در شده یاد متغیرهای بین علی روابط تبیین

 قرار آزمون مورد شده طراحی مدل  پژوهش، مفهومی
مدل  پژوهش ساختاری معادالت نهایی گرفت.   کلی 

 مدل  براساس  .است شده داده نشان (2) شکل در
شده، و   مسیر ضریب خطوط، بر واقع اعداد آزمون 

و نشان  را مکنون  متغیرهای بین ارتباط دهد   می 
مناسب بودن معنادار بیانگر و  مدل   بودن مسیرها 

 .است پژوهش ساختاری

 

 
 بارهای عاملی مربوط به مدل ساختاری پاکی سازمانی     2  نمودار 

 

ساختاری پاکی سازمانی که   مدل  برازاش هایشاخص
( نشان داده شده است، بیانگر آن است  7در جدول )

عوامل   یعنی  است؛  برخوردار  قوی  برازش  از  مدل  که 

در    معنادار  تاثیر  مدیریتی  و  فرهنگی  سازمانی، 
 سازمانی دارند. پاکی 
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 گیری پاکی سازمانی( )مدل اندازه   ش پژوه  کلی  ساختاری  معادالت های برازش  شاخص   7جدول  

GOF communality Q2 R2 AVE C R 
 

Cronbach's 
Alpha 

 شاخص 

ر قابل قبول  > 0/ 70 > 0/ 70 > 0/ 50 > 33/0 > 0/ 35 > 33/0 > 36/0  مقدا

57/0 41/0 56 /0 81/0 64/0 94/0 92/0 
ر محاسبه شده برای   مقدا

 مدل 

 

( جدول  اطالعات  شده  (،  7براساس  محاسبه  مقدار 
شاخص   که   2R=81/0برای  است  آن  از  حاکی 

و   فرهنگی  سازمانی،  عوامل  یعنی  زا؛  برون  متغیرهای 
درون متغیر  بر  قوی  نسبتا   تاثیر  یعنی  مدیریتی  زا 

به عنوان    2R به عبارتی ضریبپاکی سازمانی دارند. 
 بخش و اندازه گیری بخش کردن متصل  برای معیاری

باشد معادالت  مدلسازی ساختاری می  و   ساختاری 
 عوامل متغیر  سه مجموع در که دهد می نشان

 می درصد  81 میزان به مدیریتی و فرهنگی سازمانی،
سازمان در تغییرات تواند پاکی   هایبخش  در میزان 

توجهی میزان این که نماید تبیین را دولتی  می قابل 
به پاکی   تغییرات از درصد  81 دیگر، عبارت باشد. 

سازمانی، متغیر سه از ناشی یسازمان  عوامل 
   .است مدیریتی عوامل و فرهنگی

شاخص   برای  شده  محاسبه  مقدار  طرفی  از 
56/0=2Q      دهد  می باشد و نشان می   35/0و باالتر از

سازه  شده، تعریف به درستی بین سازه ها که روابط

توانند ها قدر می  یکدیگر   هایشاخص بر کافی به 
بیانگر   بگذارند. تأثیر پیش   و  کنندگی  قدرت  بینی 

     باشد.خوب مدل می 

 دو هر که کلی مدل  برازش بررسی همچنین برای
کنترل می کند،  را ساختاری و  اندازه گیری مدل  بخش

شودGOF معیار   می  محاسبه    محاسبه  مقدار  که 
برای   از    GOF=57/0شده  بیشتر  و    0/ 36و  باشد  می 

 . مدل داردنشان از برازش کلی قوی 

نتایج  که دهد می  نشان (8) جدول  بنابراین 
 پژوهش کلی ساختاری مدل  برازش  کلی هایشاخص

می قابل سطح در  است آن بیانگر و باشند قبولی 
 باالیی نسبتا   اعتبار و برازش  از ساختاری مدل  که

برخوردار بین روابط سنجش برای  بوده متغیرها 
 متغیرهای بین علی روابط بررسی به ادامه است. در

رد ساختاری مدل  در پژوهش  استفاده از با آزمون مو
 معناداری سطح  و بحرانی مقادیر مسیر، ضرایب

 .می شود پرداخته

 
 و سطح معناداری مدل پاکی سازمانی   tضرایب مسیر، آماره    8جدول  

ر  ضریب مسیر  مسیرها   معناداری سطح  بحرانی  tمقدا

61/4 49/0 < پاکی سازمانی-عوامل سازمانی  8 001 /0 

37/2 22/0 < پاکی سازمانی- عوامل فرهنگی  8 001 /0 

ی- عوامل مدیریتی   0/ 001 19/26 0/ 35 < پاکی سازمان

 

 ( جدول  نتایج  اساس  در8بر   سنجش خصوص ( 
متغیرهای رابطه سازمانی «بین  عوامل  «و    » عوامل 

با توجه به ضریب مسیر )بار عاملی(    » پاکی سازمان

بوده    01/0که کمتر از    001/0و سطح معنی داری    49/0
آماره   همچنین مقدار  به میزان   tو    48/ 61بحرانی که 

از   بیشتر  و  آمده  باشد؛  58/2بدست   بنابراین .می 
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پاکی   بر عوامل سازمانی درصد 99 اطمینان سطح در
اداریمع مستقیم تأثیر سازمانی  میزان که دارد ن

 باال است.    بسیار تأثیرگذاری

جدول  نتایج  اساس   سنجش خصوص در  (8) بر 
متغیرهای   رابطه فرهنگی «بین  عوامل  «و    » عوامل 

سازمانی مسیر  »  پاکی  ضریب  به  توجه  و    0/ 22با 
داری   معنی  از  001/0سطح  کمتر  و    01/0که  بوده 

آماره   مقدار  میزان     tهمچنین  به  که    28/ 37بحرانی 
از   بیشتر  و  آمده  باشد؛  58/2بدست   بنابراین .می 

پاکی   بر عوامل سازمانی درصد 99 اطمینان سطح در
اداری مستقیم تأثیر سازمانی  میزان که دارد معن

 در حد قابل توجهی است. تأثیرگذاری

جدول  نتایج  اساس   سنجش خصوص در  (8) بر 
متغیرهای   رابطه مدیریتی  «بین  عوامل   «و    »عوامل 

سازمانی مسیر  »  پاکی  ضریب  به  توجه  و    35/0با 

داری   معنی  از  001/0سطح  کمتر  و    01/0که  بوده 
آماره   مقدار  میزان    tهمچنین  به  که    26/ 19بحرانی 

آمده   از  بدست  بیشتر  باشد؛  58/2و   بنابراین .می 
پاکی   بر عوامل سازمانی درصد 99 اطمینان سطح در

اداری مستقیم تأثیر سازمانی  میزان که دارد معن
 باال است.  بسیار تأثیرگذاری

که   شود  می  استنباط  چنین  نهایت  عوامل    در 
عاملی   بار  با  بار  49/0سازمانی  با  مدیریتی  عوامل   ،

عوامل  0/ 35عاملی   عاملی    و  بار  با  بر    22/0فرهنگی 
دارند معنادار  تاثیر  سازمانی  در  (P<001/0)  پاکی  این   .

حالی است که بیشترین تاثیرگذاری مربوط به عوامل  
فرهنگی   عوامل  به  مربوط  تاثیر  کمترین  و  سازمانی 

 به را نهایی ی  شده تایید مدل  (3) نمودارباشد.  می
 .دهد  می نشان عوامل از یک هر اهمیت و وزن همراه

 

 
 وزن هر یک از عوامل مدل نهایی تایید شده با    3  شکل 
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  گيريبحث و نتيجه 5
رعايت  كنوني،  شرايط  معيارهاي    در  برخي  نشدن 

نگراني  بخش اخالقي،  در  را  زيادي  و  هاي  دولتي  هاي 
معيارهـاي   سـقوط  اسـت.  آورده  وجـود  به  غيردولتي 
تا   واداشته  را  پژوهشگران  دولتي،  بخش  در  رفتـاري 

مبناهاي   جستجوي  تا  در  بوده  رابطـه  ايـن  در  نظـري 
سـازند  فـراهم  را  آن  اجرايـي  مناسب  مسير    بتوانند 

همکاران،   و  بیگی  تحقیق  (.1393)نجف  این    در 
 پیشایندهای تمامی کردن لحاظ ضمن پژوهشگر

 اند، شده بیان حوزه این در کنون تا که پاکی سازمانی
 این است.   پرداخته هاآن  بندی و مقایسه دسته به

مبنای   توان می را OI  هایشاخص  از دسته بر 
 .نمود  توجیه مطالعاِت پژوهشگران این حوزه

مطابق با یافته های تحقيق، عوامل موثر در بروز  
در   سازمانی  قرار    بخشپاکی  تحلیل  مورد  دولتی 

براساس بودن به توجه با و مدل  گرفت.   قدرت باال 
می   پژوهش، در متغیرهای اثر ضرایب شدت و تبیین

به ترتیب گفت توان و   عوامل سازمانی، که  مدیریتی 
سازمان پاکی بروز در مهمی نقش فرهنگی   های  در 

سازمان   اصلی  محتوای  و  کالبد  و  دارند  دولتی  بخش 
عوامل   دهد  می  نشان  پژوهش  دهند.  می  تشکیل  را 

است و از  OI ر  د گذار تاثیر متغیر  ترینمهم   سازمانی
نی سازمانی،  عامل  های  مولفه  بار  بین  با  انسانی  روی 

در رتبه اول عوامل سازمانی می باشد و   95/0عاملی 
 به . لذا نظرنشان از تاثیر زیاد بر پاکی سازمانی دارد

 منابع توسعه و رشد به توجه موضوع، اهمیت
سازمان در    .است برخوردار باالئی اولویت  از انسانی 

تای و  لی  رویکردهای  2012)  لین،  که  دادند  نشان   )
ایفا   سازمانی  پاکی  در  مهمی  نقش  انسانی  منابع 

پژوهش می عالوه بر این  و هوبرتز    هایکنند.  هوسترا 
(2016)  ،( همکارانش  و  براون  (2008آنتونی  ماروین   ،
رودریگرز  ،  روزا نلی ترونیو(،  2005النی و ازفر )(،  2005)
یروی انسانی را  عامل ن(،  2017چوی هیسون )(،  2007)

نیروی    OIدر   اهمیت  بر  همگی  و  دانند  می  موثر 
عمومی   بخش  در   سازمانی  پاکی  بروز  در  انسانی 

  اشاره دارند.

در رتبه    91/0فرآیند با بار عاملی  شاخص    همچنین 
می   سازمانی  عوامل  یک    باشد.دوم  فرآیندی،  عامل 

ابزار استراتژیک سازمانی است که گردش عملیات را  
ک سطح  لذا،  در  کشد.  می  تصویر  به  سازمان  ل 

بهبود   به  منجر  فرايندها  درست  می    OIمديريت 
پژوهش شود. با  امر  این  جان    هایکه  و  پتریچ  جوزف 

)2001کوین) همکارانش  و  هاردی  ایگن   (، 2015(،    پیتر 

(2000)( کنسالتینگ   ،2004( هربرتز  و  2014(،  سانجا   ،)
( فرآیند    ( 2013الکساندر  عامل  و  دارد  در  همخوانی  را 

 پاکی سازمانی موثر می دانند.

  0/ 90عامل سازمانی، ساختار با بار عاملی  سومین  
ساختار غیرکارآمد و نامتناسب با اهداف و    .می باشد

وظایف، مبهم و متعدد بودن قوانین و مقررات اداری،  
بودن اجزا و عوامل دولتی و متمرکز بودن آن   پیچیده

برد و  سوءاستفاده  توسعه،  کندی  اشت  موجب 
و   اداری  سوءجریانات  گسترش  تبع  به  و  نادرست 

گودزتاین  انجام شده توسط    مطالعات  شود.  مالی می 
پاتر   الیمن  )(،  1999) و  مینزل  و  ،  (2007دونالد  کایز 
( )،  (2007همکارانش  همکاران  و  ،  (2016سعید 

( داداسوف  و  سیلورمن  (،  2016مانیوپپدی  هنری 
نوالیست 2000) میرلندا  هوبرتز    (،2017)  (،  و  هوسترا 
این موضوع را تایید می کنند و بر نقش  مهم   ( 2016)

 ساختار در پاکی سازمانی تاکید دارند. 

پژوهش  نتایج  مطابق  بار  همچنین  با  تکنولوژی   ،
.  در رتبه چهارم عوامل سازمانی می باشد  86/0عاملی  

ضروری   غیر  مداخالت  کاهش  با  تواند  می  تکنولوژی 
ها را کاهش  استفاده از قدرت اداری آن   کارکنان، سوء

موجب  .  دهد الکترونیکی  سیستم  موارد  اکثر  در 
مراجعات   و  چهره  به  چهره  ارتباطات  حذف 
مکررخریداران و فروشندگان و كاهش كاغذ بازي مي  

گردد اداری  پاکی  منشاء  تواند  می  خود  كه    . شود 
سیلورمنپژوهش  هنری  پاالزو    (،2000)  های  گیدو 

)الو (،  2005) همکارانش  و  پاکستاتیس  ،  (2011ریناس 
 ( آقاجعفری  داداسوف  (1392مهدیه  و  مانیوپپدی   ،

این موضوع را تایید می کند و عامل تکنولوژی    ( 2016)
 را در پاکی سازمانی موثر می دانند.  
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مدیریت تحقیق  های  یافته  با   دومین مطابق 
بین   سازمانی پاکی در گذار تاثیر عامل از  و  است 

  92/0امل مدیریتی، رهبری با بار عاملی  مولفه های ع
پین   اس  لین  باشد.  مدیریتی می  عوامل  اول  رتبه  در 

سال   با    1994در  ای  مقاله  در  که  بود  شخصی  اولین 
نقش   بررسی  به  سازمانی"  پاکی  "اداره  عنوان 

در   می    OIمدیریت  نشان  تحقیق  نتایج  پرداخت. 
سازمان  که  خواها هايدهد   پاک مدیران نپاک 

 یا مدیر اگر( اعتقاد داشت 2010وندیکرکاو )هستند. 
عنوان رهبر شایسته   براساس سازمان سکاندار به 

انتصاب  و رهبری در را الزم دانش و نشود ساالری 
نداشته کارکنان هدایت  در میتواند سازمان باشد را 

سقوط گیرد سراشیبی  شده  م.  قرار  انجام  طالعات 
پاکستاتیس الوریناس  همکارانش)  توسط  (،  2011و 

( همکارانش  و  جانسون 2007کایز  وست   ،)  (2005  ،)
( ) (،  2004استور  مایسشکل  و   حسن  ،  (2008هوبرتز 

( فرد  )(،  1395دانایی  و    ،(2011اولیچ  پتریچ 
)(،  2001کوین) بر 2008ورهزن  ماروینت  )ا (،  (،  2005ون 

( بر     (2000سیلورمن  و   کند  می  تایید  را  موضوع  این 
رهبر عامل  سازمانی  نقش  پاکی  در  را  سازمانی  ی 

 تاکید دارند.   

آمده، دست  به  نتایج  بار    طبق  با  ریزی  برنامه 
باشد  0/ 88عاملی   می  مدیریتی  عوامل  دوم  رتبه    . در 

)زین  بردنلو  و  که  2003الدین  کنند  می  بیان   )
ریزی را به عنوان یک اولویت  ، برنامهپاکهای  سازمان

مهم برای پیشگیری و کاهش تخلفات، حوادث و سوء  
اندکه این امر با  رفتارهای تعمدی به رسمیت شناخته

) پژوهش  آرمسترانگ  فورت  (2005های  مونت   ،
تراسینو2013) و  برتوک  همکاران  (،  2017)  (  و  سعید 
نقش    (2014)   هوبرتز(،  2016) بر  و  دارد  همخوانی 

 برنامه ریزی در پاکی سازمانی تاکید می کند.  

دهد  می  نشان  عاملی    نتایج  بار  با  سازماندهی 
باشد،  84/0 می  مدیریتی  عوامل  سوم  رتبه  به    در 

تعامالت   سازماندهی  چگونگی  سیلورمن،  عقیده 
آن  وظایف  و  افراد  بین  تعیین  پیچیده  عوامل  از  ها 

به   دستیابی  در  ویم پژوهش هستند.    OIکننده    های 
 ( )2010وندیکرکاو  ورهزن  پیتر  و  (،  2008(،  هاردی 

)(،  2015)  همکارانش ایگن  را  2000پیتر  موضوع  این    )
تایید می کند و عامل سازماندهی را در پاکی سازمانی  

 موثر می دانند.  

نظارت    عامل  مدیریتی،  عامل  های  مولفه  بین  از 
عاملی   بار  با  کنترل  عوامل    76/0و  چهارم  رتبه  در 

باشدمدیریتی   ).  می  هاوارد  و  نتیجه  2004آلین   )
ها با سیستم کنترل و نظارت قوی  گرفتند که سازمان

کاری  خالف  با  مقابله  اثربخش در  می  ها،  عمل  تر 
پژوهش کنند با  مطالعات  این  ) های  .    ، (2012اوکپاال 

( )2016هوسترا  گارزاوسکا  تراسینو  2015(،  و  برتوک   ،)
(2017)  ،( همکاران  و  سع(2017اتان  همکاران  ،  و  ید 
(2016  ،)( مینزل  و  2007دونالد  سانجا   ،)

)2013الکساندر)  سانکو  اس  دیوید  الیا  2010(،   ،)
( همکارانش) (،  2005آرمسترانگ  و    ( 2007کایز 

همخوانی دارد و همگی بر اهمیت کنترل و نظارت در  
 اشاره دارند.  دولتیبروز پاکی سازمانی در بخش  

عامل   ارائه، قابل متغیرهای از بندی طبقه سومین
و   فرهنگی فرهنگی،  است  عامل  های  مولفه  بین  از 

عاملی   بار  با  بیرونی  اول    95/0سازگاری  جایگاه  در 
پژوهش  باشد.  می  فرهنگی  شده    هایعوامل  انجام 

  ( هوبرتز  و  هوسترا  )2016توسط  رودریگرز   ،)2007  ،)
سیلورمن  همکاران  ،  (2000)    هنری  و  رودپشتی  بحری 

)،  (2006کارسینگ)  ، (1394) ایکبرگ،  (2015جمالیا   ،
2017  ،) ( فورت  مونت  و  تانکرن  و  2013ون  کایز   )

پاکی    (2007همکارانش) در  را  بیرونی  سازگاری  عامل 
 سازمانی موثر می دانند. 

عاملی  همچنین،   بار  با  درونی  در    92/0انسجام 
دارد اهمیت  فرهنگی  عوامل  دوم  و  .  جایگاه  جونز 

 ( مع2010جایاوارنا  بودند  (  تحت  تقد  افراد  رفتارهـای 
ارزش و  باورها  و بـرای    افراد های  تأثیر  شکل می گیـرد 

اصـالح رفتارهـای آنـان در جهت پاکی نظام اداری باید  
آن نگرش  در  را  اخالقی  باورهـای  و  کـردهـا  تقویت    . ها 

توسط    مهماین   گرفته  انجام  و  مطالعات  کایز 
هوبرتز2007)  همکارانش و  هوسترا   ،)   (2016  ،)

( و  (2005)  براون   (،2000سیلورمن  هیسون  چوی   ،
 ( ) 2017همکارانش  نوالست  و  2017(،  آنتونی   ،)

)2008)   همکارانش رودریگرز  و  (،  2007(،  فرد  دانایی 
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( را تایید می کند و  بر نقش عامل  1395)  زارعی متین
سازمانی   پاکی  در  سازمانی  فرهنگ  درونی  انسجام 

 .  تاکید دارد

بر    OIباتوجه به تاثیر گسترده   براین اساس ولذا  
 پاکی ارتقاء سطح ها، الزم است برايموفقیت دولت 

و   های   ايران اداري نظام  ساماندهيسازمانی  گام 

پیش    شود طي موثری از  بیش  توجه  و  مورد 
بخش    گذاران سياست و   نظریه پردازان  ،پژوهشگران

منابع    گیرد.قرار  عمومی   کاستی  به  باتوجه  و  گرچه 
رسد، متاسفانه تحقیقات مشابه در ایران به نظر می 

تاکنون شاهد چنین اهتمامی در کشور خود نبوده ایم  
هایی که با نام پاکی صورت گرفته، به  و بیشتر تالش 

 بررسی فساد و سنجش آن پرداخته است. 
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