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Abstract
The present study aims to propose the concept of organizational resilience against corruption. In
this research, the qualitative method of concept analysis was used to form concept of organizational
resilience against corruption through abductive and synthetic methods by using existing concepts and
insights. For this purpose, articles published after 2000 in the database of Google scholar, Science
direct, Web of science, SID.ir and Ensani.ir, which included keywords of corruption and
organizational resilience, were selected. Then results were filtered by the keywords of anti, fight,
combat, curb, reduce, prevent, control, resistance and corruption. Finally, after reading the abstract of
articles, 39 of them deemed relevant to our study and were reviewed. Studies showed that
organizational resilience against corruption is related but different from the concepts of reducing
corruption, anti-corruption, combating corruption, preventing corruption, controlling corruption and
resisting corruption. The components of organizational resilience against corruption are anticipation,
monitoring, response, organizational reputation reconstruction and legitimacy management, cohesion
and learning. Reducing corruption, anti-corruption, fighting/combating/curbing corruption, corruption
prevention, corruption control and corruption resistance were identified as coordinate concepts of the
organizational resilience against corruption. Anticipate, response, monitoring, legitimacy
management, reintegration and learning were recognized as subordinate concepts of organizational
resilience against corruption. Organizational resilience against corruption is a meta-capability of
organizations and includes what the organizations should have and what should do before, during and
after the corruption. A resilient organization is also aware of corrupted events, corrupting processes,
and organizational culture supporting corruption.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف معرفی مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد ،انجام شدد اسدت در اید پدژوهش بدا
روش کیفی تحلیل مفهوم با رویکرد هدفمحور ،سعی شد تا بدا اسدافاد از مفداهیم موجدود و اسدادل اسدافهامی،
مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد شکل داد شدود بدرای اید منظدور ،در منداب لل دی Google Scholar,
 Science Direct, Web of Scienceو پایگا های للوم انسانی و جهاد دانشگاهی ،مقالت مناشرشدد بعدد از سدا
 6333که در ما آنهدا واه هدای تدابآوری سدازمانی ،فسداد Organizational Resiliencce ،و  Corruprionبدود،
اناخاب شد سدس از ترکیدب کلیددواه  Corruptoinبدا کلیددواه هدای Anti, Fight, Combat, Curb, Reduce,
 Prevent, Control, Resistenceمقالت ،محدود شد درادامه بدا مطالعده ککیدد مقدالت ،تعدداد  63مقالده مدرت
شناسایی و به طورکامل مطالعه شد بررسیها نشان داد تابآوری سدازمانی در برابدر فسداد بدا مفداهیم کداهش فسداد،
ضدفساد ،مقابله با فساد ،پیشگیری از فساد ،کنار فساد و مقاومت در برابر فسداد مدرت ولدی بدا آنهدا تفداوت دارد
اجزای تابآوری سازمانی در برابر فساد ل ارتند از :پیشدسای ،پایش ،پاسخ ،بازسازی وجهده سدازمانی و مددیریت
مشرولیت ،انسجام دوبدار و یدادگیری تدابآوری سدازمانی در برابدر فسداد ،یدک فراقابلیدت یعندی مج ولدهای از
تواناییها و اقدامات برای ق ل ،حی و بعد از فساد است سازمان تابآور ،به رویدادهای فساد ،فراینددهای فسدادزا و
فرهنگ سازمانی زمینهساز فساد توجه دارد
کلیدواژه :تابآوری سازمانی؛ فساد؛ تابآوری سازمانی در برابر فساد؛ تحلیل مفهوم
 اسااد ،دانشکد مدیریت دانشگا تهران ،تهران ،ایران (نویسند مسئو )
 اسااد ،دانشکد اقاصاد ،دانشگا تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه
فساد ،یکی از مسائل مهم جوام مخالف در طو تاریخ بود و مقابله با فساد از قدمت زیادی برخوردار
است و را حلهای مخالفی برای ای منظور مورد توجده حکومدتهدا بدود اسدت (یاراح ددی ،پدورلزت،
کیاکجوری و تقیپور گیالنی )0633 ،در ج هوری اسالمی ایران نیز ای مسئله یکی از دغدغههای جددی
مردم و ره ری است و بره ی م نا بند  03سیاستهای کلی اقاصاد مقاومای ،به موضوع شفافسازی اقاصاد
و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیدتهدا و زمیندههدای فسدادزا تخصدیص یافاده اسدت یکدی از
الزامات تحقق اقاصاد مقاومای ،وجدود سدازمانهدای تدابآور در برابدر تکاندههدا و رویددادهای ناخوشدایند
پیشبینیشد و یا غیرقابلپیشبینی است تا از ای طریدق هدم از منداب

دیانت شدود و هدم آیندد نگدری در

مدیریت بحران ورت پذیرد با اسافاد از اساعار «سازمان بهمثابه موجود زند » درمییابیم که سدازمانهدا
برای بقا و رشد ،با زیستبوم خود در تعاملند
بدیهی است که رفاار سازمانها در مواجهه با بحرانها و خسارتهایی که به آنها وارد میشود ،یکسدان
نیست برخی از سازمانها شکست خورد و برخی توانساهاند به شرای ق ل یدا حادی بهادر از آن بازگردندد
ای مفهوم در ادبیات مدیریت و سازمان بهلنوان «تابآوری سازمانی» شناخاه شد و مدورد توجده محققدان
بود است مطالعات تابآوری سازمانی بر تکانههای ناشی از رخدادهای نداگوار معطدوف بدود و محققدان
سعی داشاهاند برای پیشگیری ،آمادگی برای مواجهه ،کاهش خسارات و پیامدهای ناشی از بحدران ،ج دران
ضرر و بازگشت به شرای ق ل و یا وضعیای بهار از گذشاه بصیرتبخشی ن ایند (آنارلی و نونیندو)6302 ،0
باتوجه به اینکه فساد ،رویداد ناخوشایندی است کده بقدا و مشدرولیت سدازمان را تهدیدد مدیکندد (شد را و
شرر ،)6302 ،6اسافاد از مفهوم تابآوری سازمانی برای مواجهه با فساد و بحران مشدرولیت ناشدی از آن،
بهلنوان یک رویکرد جدید در مطالعات فساد قابل طرح اسدت براسدا

اید رویکدرد ،سدازمانهدا ضد

تالش برای پیشگیری از فساد ،لزم است در ورت وقوع ،بهدرسای بدا آن مواجده شدد و تددابیری بدهکدار
بندند تا با کاهش آثار و پیامدهای آن ،به شدرای ق دل و یدا حادی شدرایطی بهادر از ق دل بازگردندد در اید
شرای  ،سازمانهایی موفق هساند که پویاییهایی محیطی را بهخوبی فه ید و تواندایی سدازگاری و کدنش
ماناسب با آن را داشاه باشند
1. Annarelli & Nonino, 2016
2. Schembera & Scherer, 2017
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ازآنجاکه مفاهیم موجود در ادبیات ضدفساد ،جامعیت لزم برای بیدان اید موضدوع را ندارندد ،در اید
پژوهش سعی میشود تا ویژگیها و ظرفیتهایی که باید در یک سازمان باشد و تدابیر و اقداماتی که لزم
است ق ل ،حی و بعد از وقوع فساد ،ورت پذیرد درقالب مفهدوم جدیدد «تدابآوری سدازمانی در برابدر
فساد» معرفی شود بقای فساد گویای ماهیت پویا و پیچیدد آن و بیدانگر لدزوم مطالعدات نظدری و اقددامات
ل لی بیشار و با رویکردهای مافاوت در ای حوز است تدابآوری در برابدر فسداد بدهلندوان یدک مفهدوم
جدید می تواند نویدبخش رویکردی نو در ای لر ه باشد باتوجهبه مطرحشدن ای مفهوم بدرای اولدی بدار
در مطالعات فساد ،باید بهوضوح روش و تفداوت و ارت داآ آن بدا سدایر مفداهیم مدرت

و ویژگدیهدای آن

مشخص شود برای ای منظور ،با اسافاد از روش تحلیل مفهوم تالش مدیشدود تدا بدا اسدافاد از مفداهیم و
نشهای موجود و با اسادل ترکی ی و تحلیلی ،مفهوم جدید ،شکل داد شود ای پژوهش درپی پاسخ به
بی 
سؤالت زیر است:
• مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد کیست؟
• ویژگیهای مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد کدامند؟
• مفاهیم مرت

مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد کدامند؟

• مفاهیم بالدسای مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد کدامند؟
• مفاهیم پایی دسای مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد کدامند؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فساد
فساد ،یک موضوع میانرشاهای است که از زوایای مخالف به آن پرداخاه شد است ای مسئله بالد
شد به کلیت موضوع فساد ک ار توجه شد و از پیچیدگیهای موضوع کاساه شود (فری و فی در)6305 ،0
جریانات مطالعه فساد ل ارتند از :قانونگذاری ضدفساد ،لوامدل تعیدی کنندد فسداد ،م دارز بدا فسداد ،آثدار
سازمانی فساد ،محی سیاسی و فساد ،فساد بهلنوان کالشی برای نظریدههدای مددیریای موجدود و پیامددهای
فساد (باهو ،آلون و پالارینیری)6363 ،6
1. Frein & Feiber, 2014
2. Bahoo, Alon & Paltrinieri, 2020
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در مطالعه فساد ازمنظر سازمان ،با نگا سیسا ی ،بررسی موضوع از کهار منظر زیر مفید خواهد بود:

شکل  .5مطالعه فساد ازنظر سازمان با نگاه سیستمی (باهو و همکاران)6363 ،
یکی از تعاریف رایج فساد ،سوءاسافاد از موقعیت دولای یا خصو ی بدرای منداف شخصدی اسدت در
ای تعریف ،سه لنصر مهم سوءاسافاد از قددرت قدانونی توسد مقامدات دولادی و خصو دی بدرای منداف
شخصی وجود دارد (باهو و ه کاران )6363 ،فساد ،ترکیب نادرسای از فر ت حا ل از قدرت (قدانونی،
کاریزماتیک یا سنای) ،انگیز (شخصدی ،ج عدی ،ارت داطی) و توجیده (منطقدیجلدو دادن ،جامعدهپدذیری و
قداستبخشی) است (آگویلرا و وادرا )6332 ،0فساد از رابطه نادرست قددرت ،ثدروت و ارزشهدا حا دل
شد و لارضه و نشانه بی اری (بی داری ناکارآمددی) اسدت نده خدود آن (الدوانی ،قربدانیزاد و اسدالمپندا ،
 )0632کاسارو و ه کارانش با مرور  0236مقاله دربدار فسداد ،کهدار رویکدرد کلدی بدرای تعریدف فسداد
شناسایی ن ودند که ل ارتند از :فساد بهلنوان ل ل لقالیی ،فساد بهلندوان کدارکرد نهدادی ،فسداد بدهلندوان
ناهنجاری فرهنگی و فساد بهلنوان خطای اخالقی (کاسارو ،فیلیس

و انصاری)6363 ،6

1. Aguilera & Vadera, 2008
2. Castro, Philips, Ansari, 2020
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عوامل موثر بر فساد در سازمان (پیشرانهای فساد در سازمان)
پویاییهای محیطی الم از سیاسی ،اقاصادی ،قانونی و فرهنگی مورد توجه مطالعات فساد است لوامل
محیطی مؤثر بر فساد سازمانی ل ارتند از :رفاار و تص ی ات غیرشفاف ،نهادهای ضدفساد ضعیف ،فرهنگدی
که در آن رشو و هدیه بههم تنید باشد ،رواب پیچید و م هم دولدت بدا بخدش خصو دی ،سدازوکارهای
ضعیف م انیبر بازار ،اقاصاد پنهان ،ارت داآ بدی شدلل اداری و شخصدی ،تقسدیم قددرت نامناسدب ناشدی از
دموکراسی ناکارآمد ،رسانههای ضعیف ،محدودیت دسارسی به تجدارت آزاد (بداهو و ه کداران)6363 ،
جو اخالقی سازمان بر فساد تأثیرگذار است کارکنانی که ادراکشان از جدو سدازمان ،جدوی خودپرسداانه و
غیراخالقی است ،بیشدار درمعدر

فسداد هسداند (گورسدیرا ،ایادگ ،دنکدرز و هویسد

 )6302 ،0ضدعف
6

مدیریت ،تص یمگیری ما رکز و ناآگاهی افراد ،للل تشددید فسداد اداری اسدت (آتاناسدولی و گوجدارد ،
)6304
یاراح دی و ه کارانش ( )0633با مرور ادبیات 26 ،پیشدران بدرای فسداد شناسدایی و آنهدا را در هفدت
گدرو  :سیاسدی ،نظدارتی ،مددیریت ،قدانونی ،سداخااری ،فرهنگدی-اجا دالی و فدردی دسداهبنددی ن ودنددد
(یاراح دی و ه کاران )0633 ،تعیی اینکده کده کیدزی در بخدش ل دومی درمعدر

فسداد اسدت ،ابدزار

تحلیلی خوبی فراهم میکند :رویداد ،فرایند ،فرهندگ یدا ترکی دی از آنهدا تشدخیص اینکده کجدا و در کده
مسیری ریسک فساد درحا افزایش است ،لزم اسدت فراینددهای فسدادزا ،فراینددهایی هسداند کده امکدان
وقوع فساد را فراهم میکنند فرهنگ فسادزا تصویر بزرگاری از فساد را نشان میدهدد سدازمانهدای فاسدد
در فرهنگ فاسد شکل میگیرند خد مشدیگدذاری ضدعیف ،اید فرهندگ را تقویدت و در اید فرهندگ
مجریان و ناظران نیز در سایه فساد سیاستمداران به فساد مشلو میشوند فرهنگ «پرداخدت کد تدا وارد
بازی شوی» 6بال انحراف در خد مشدیهدا شدد و خد مشدی نادرسدت موجدب فرهندگ فسداد مدیشدود
(گریکار)6304 ،5

1. Gorsira., Steg., Denkers., & Huisman, 2018
2. Athanasouli & Goujard, 2015
3. Pay to play
4. Graycar, 2015

571

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال یازدهم ،شماره ( 5شماره پیاپی  ،)15بهار 5105

پیامدهای فساد
فساد ،هم بر بخش ل ومی و هم بر بخدش خصو دی تأثیرگدذار اسدت (مدککاسدکر )6332 ،0فسداد،
ریسکهای قانونی ،مالی ،ل لیاتی و شهرت برای سازمان خواهد داشت (سدائنز و بدراون )6302 ،6لابددی
جعفری و ه کارانش ( )6303پیامدهای فساد را به شرح زیر دساهبندی ن ود اند:
الددف) فددردی :روانشددناخای (احسددا

گنددا  ،اسددار  ،کدداهش انگی دز ) ،ارزش دی (می دراثخددواری و

مفتخوری ،رفا خیر و برکت از زندگی ،افت اخالقی) و تن یهی (اقدامات انض اطی ،مجازات)
ب) میانفردی :بیالا ادی و سرکشی
ج) سازمان :اقاصادی (افزایش هزینه ،کاهش سرمایهگذاری) ،ساخااری (کاهش شایساهسالری ،رشدد
محافظهکاری ،تخصیص غیربهینه مناب  ،افزایش زمان انجام کار)
د) بی سازمانی :بیالا ادی ،کاهش شهرت و خوشنامی
هد) محیطی :کسبوکار (لدم رشد ،افزایش فساد برای فسداد) و ل دومی (نااط یندانی ،نارضدایای ،فقدر،
ایجاد فرهنگ فساد ،ناامیدی ،شکاف بی دولت و ملت ،کاهش درآمدد دولدت) (لابددی جعفدری،
حس پور ،ل اسیان و حواسی)6303 ،6
مبارزه با فساد
م ارز با فساد ،یک مفهوم کلی است که دربرگیرند سازوکارهای کنار فساد است و گامهای ا دلی
لزم برای کشف و پیشگیری از فساد را تعریف میکند محققان به م ارز با فساد در سطح سدازمانی ک ادر
توجه داشاهاند (اسرکی )6302 ،اجدزای ا دلی م دارز بدا فسداد ل ارتندد از :پیشدگیری ،کشدف و واکدنش
(الس  )6303 ،5برخی اقدامات م دارز بدا فسداد را پیشدگیرانه ،تن یهدی و یدا ترویجدی مدیدانندد (بائوتیسداا-
بیوکسنه و گارزون )6303 ،4بعضی از تدابیر م ارز با فساد ،بهطورمساقیم مرت

با ا الح سازمانی هساند

مانند تنظیم ورودی و خروجیهای سازمان ،رواب سازمانی ،برنامههای آگا سازی ،نظامهای افشا ،کرخش
شللی کارکنان و افزایش حقوق آنان (آکرم و تروئک )6306 ،2
1. Mc Cusker, 2017
2. Saenz & Brown, 2018
3. Abedi Jafari., Hasanpour., Abbassian., Havasi, 2019
4. Olsen, 2010
5. Bautista- Beauchesne & Garzon, 2019
6. Rose- Ackerman & Truex,2012
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تدابیر ضدفساد به طراحی بی سازمانی نیز میپردازد که ل دتاً بر دو پایه م انی هساند:
 ایجاد بدنه نظارتی مساقل و امکان نظارت بر رویههای داخلی سازمان توس

آن و مجازات

ماخلفی
 حذف فر تهای فساد با کاهش اخایار و انحصار و وض مقررات شفاف (اسرکی)6302 ،
رویکردهای م ارز با فساد ل ارتند از:
رویکرد مداخله دولت :در ای رویکرد ،مراج قانونی مناظر میمانندد تدا فاسدد شدکل بگیدرد ،سدس
برای برخورد و مجازات مداخله کنند ای مکاب مجازات ،بازتوانی و م انعت را برمیانگیزاند
رویکرد مدیریتگرایی :در ای رویکرد تالش میشود تا انگیز افراد و سازمانها برای فسداد کداهش
یافاه و با طراحی و کاربست نظامها ،رویهها و پروتکلهای مناسب از فساد پیشگیری شود
رویکرد سالمت سازمانی :بدهدن دا یکسارکدهکدردن نظدامهدای ل لیداتی ،راه دردهدای کنادر فسداد و
اساانداردهای اخالقی است سازمان و پویاییهای سازمانی بهلنوان بسار وقوع فساد هددف هسداند نده افدراد
(مککاسکر)6332 ،
کاهش فساد سازمانی
در یک مطالعه میانرشاهای با اسدافاد از آثدار دانشد ندان للدوم مخالدف ،سیاسدتهدای کداهش فسداد
کارکنان بخش ل ومی آزمون شد و مشدخص شدد پدایش توسد حسابرسدان و حک راندی الکارونیدک دو
سیاست مؤثر هساند ه چنی شواهد تجربی نشان داد ،پرداخت حقوق مناسب به کارکنان لزم اسدت ولدی
برای کاهش فساد کافی نیست و سیاستهای ضدفساد برای کاهش فساد در سطح فرد ،بدرای شدرایطی کده
فساد سیسا ی وجود دارد ،ناکارآمد است (گانز مور

و ه کاران)6302 ،0

پیشگیری از فساد سازمانی
پیشگیری ،اقدامات پیشکنشگرانه را دربرمیگیرد و درپی توقف فساد در ه دان نقطده او  ،یدا کداهش
فر تهای پیدایش آن است و ت رکدز بدر فر دت وقدوع فسداد دارد نده خدود آن تعهدد مددیریت ،وجدود
1. Gans- Morse et al., 2018
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سیاستها ،رویهها و منشور اخالقی ،ارزیابی ریسدک ،سدوتزندی ،پدایش و تددابیر انضد اطی پیشدنهادهای
بی ال للی برای پیشگیری از فساد هساند (الس )6363 ،
ابزارهای پیشگیری را با درنظرگرفا دو بعد دامنه و کانون ت رکز میتوان دساهبندی ن ود
جدول  .5ابزارهای پیشگیری از فساد
تمرکز

دامنه

فردی
فراگیر

قانونی

هنجاری

فردی و قانونی

فردی و هنجاری

(مانند حسابپ دهی)

(مانند آموزش)

فراگیر و قانونی

فراگیر و هنجاری

(مانند بازرسی)

(مانند نهضتهای ج عی)

در دامنه فراگیر ،تلییر نظاممند مدنظر است نه فردخاص (گانز مور

و ه کاران)6302 ،

کنترل فساد سازمانی

ره ران سازمانی ،ابزارهای کنارلی را برای محدودکردن فساد بهکار میگیرندد (دیکد  ،هوسد

و

والاون)6306 ،0
لنج )6332( 6با درنظرگرفا دو بعد گرایش کنار (6فرایندد یدا خروجدی) و کاندا تحدولی(5فرهنگدی-
اجا الی یا اداری) و کارکردهای کنار (کاهش آزادی ل ل ،سیسام نایجه ،تحریم محیطدی ،کنادر هدای
درونی و ذاتی) هشت نوع کنار سازمانی برای فسداد ذکدر کدرد کده ل ارتندد از :بوروکراتیدک ،مجدازات،
همراساایی اهداف و مقا د ،محرومیدتهدای قدانونی ،محرومیدتهدای اجا دالی ،مراق ادی ،خدودکنارلی و
محافظهکارانه (لنج)6332 ،

1. Dix., Hussmann., & Walton, 2012
2. Lange, 2008
3. Control Orientation
4. Transmissional Channel
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نگاه نهادی به کنترل فساد سازمانی
نهادها که رفاارها را شکل و جهت میدهند ،براسا
شناخای» و «هنجاری» دساهبندی میشوند براسا

سه بعدد ما دایز و مدرت

«مقرراتدی»« ،فرهنگدی-

نهادگرایی نوی  ،سازمانها بدرای کسدب مشدرولیت ،بدا

خواساههای محی منط ق میشوند مشرولیت یعنی ادراک یا پیشفر

ل ومی درخصوص شایسداهبدودن

کنش یک موجودیت در یک نظام اجا الی برساختیافاه از هنجارها ،ارزشها و الاقادات بدا اید نگدا ،
توجه به ارت اآ بدی پویداییهدای سدازمانی و جامعده در کنادر فسداد اه یدت بیشداری مدییابدد هیسداون و
ه کارانش )6363( 0بدا الهدام از گوندهشناسدی لدنج ( )6332و براسدا

نهدادگرایی ندوی  ،یدک کدارکوب

مفهومی برای بررسی انواع کنار فساد سازمانی در بسدار نهدادی ارائده کردندد آندان معاقدد بودندد در بسدار
نهادی ل ومی ،کنشگران ما ایز ،به ورت فعالنه سیسام مشدارکی از معدانی مقداوم در برابدر فسداد ،شدکل
میدهند کنار های بیرونی (مانند برخورد قانونی و تحدریمهدای اجا دالی) بدر اثدر فیلاریندگ کنشدگران و
سدداخاارهای درونسددازمانی ،فسددادهای ریشددهدار و سیسددا ی را نشددان ن دیدهنددد ه چندی فیلارینددگ ،اثددر
هنجارهای ضدفساد بیرونی بر ساخاارهای درونسازمانی کنار داخلی را کم میکند و درنایجه کنار هدای
ضدفساد (بوروکراتیک ،مجازات و مراق ای) با توقعات ل ومی ،سازگار نخواهد بود (هیساون و ه کداران،
)6363
کنترل فساد ازنظر اسالم
الزابی و ه کارانش ( )6363با اسافاد از قرآن کریم و احادی ن وی ( لیاهلل للیه و اله) برنامه اسالم
برای کنار فساد را در کهار گرو پیشکنشگرانه (تقویت کنار درونی ازطریق تع یدق الاقداد و ای دان بده
حضور و نظارت خددا)  ،پیشدگیرانه (ازخودندانسدا مفسددان ،گدزینش مناسدب کارکندان ،تدأمی نیازهدا و
رضددایت کارکنددان)  ،بازرس دی (نظددارت ل ددومی و ج ع دی و نظددارت سددازمانهددای حکددومای) و واکنش دی
(مجازاتهای فیزیکی ،مالی و روانی) دساهبندی کردند (الزابی ،مصطفی و ل داللطیف)6363 ،6

1. Heaston, et al, 2020
2. Alazzabi., Mustafa., & Abdul Latiff, 2020

512

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال یازدهم ،شماره ( 5شماره پیاپی  ،)15بهار 5105

مقاومت سازمانی در برابر فساد
مقاومت در برابر فساد یعنی توانایی سازمان در توسعه و پشای انی سالمت خود (پیدک ،لیسدی ،هیدوجز،
ساویر و تئو )6306 ،0مقاومت در برابر فساد ،مفیدتر از پیشگیری از فساد است زیدرا اندداز گیدری اینکده از
که میزان فساد جلوگیری شد دشدوار اسدت ،ولدی مطالعده و مساندسدازی اقددامات سدازمان بدرای افدزایش
مقاومت در برابر فساد ،م ک است مقاومت در برابر فساد براسا

نظریه نهادی ،ارائه شد است (شدادنم و

لورن  )6300 ،6دو بعد ساخاار و لامل بهلنوان ابعاد مقاومت سدازمانی در برابدر فسداد فدر

مدیشدوند

ساخاارها ،فشارهایی را به یکی از شکلهای ا الح ،الگوبرداری ،اج ار یا هنجار اجا الی تح یل میکنند
و ه را با لوامل دیگر بر راه ردهای سازمان اثرگذارندد (ل ددالقیوم مسدعود و کدیم )6363 ،6اید فشدارها
ل لکرد سازمان را به ود داد و درنایجه تابآوری سازمانی در برابر شوکهای بیرونی را افزایش میدهدد
نظریه نهادی ای اید را با خود دارد که آسیبپذیریهای احا الی ناشی از فشارها ،سازمانها را بده سد ای
سوق میدهد که رفاارها و اقدامات ما ایزی را نس ت به ه نولان خود داشاه باشدند بعدد سداخاار مقاومدت
در برابر فساد ،یعنی سوءرفاار بهخاطر فشارهای بیرونی کاهش مییابد ازای منظر ،مقاومدت در برابدر فسداد،
بر پیشگیری از رفاار فسدادآمیز ازطریدق تددابیر خدارج از سدازمان ،ت رکدز دارد نظریده نهدادی بدر اسداقال
سازمانها نیز توجه دارد یعنی سازمان خود بهلنوان یک لامل ،فعالیت مدیکندد یدک بدازی دوجان ده بدی
کارکوبی که نهادها توس ساخاارها ایجداد مدیکنندد و کدنش افدراد براسدا

تفسیرشدان ،وجدود دارد کده

تنظیمگر رفاار است با درنظرگرفا بعد لامل ،مقاومت در برابر فساد به ساخاار رس ی سازمان ،نظدام بداور
افراد و نحو تفسیر ای نظام باور توسد افدراد بسداگی دارد مفداهیم کنادر فسداد ،کداهش ریسدک فسداد،
مقاومت در برابر فساد ،بر بعد لامل ت رکز دارند (مولگان و وانا)6300 ،5
با درنظرگرفا ابعاد ساخاار و لامل ،سازمانها ازنظر مقاومدت در برابدر فسداد ،یکدی از حدالت زیدر را
دارند:
شناور :سازمان ه چون خاشاک شناور است نه ساخاار بیرونی (سیاست ،مقررات و کارکوب نظارتی)
و نه ظرفیت داخلی دارد تا مقاومای در برابر فساد داشاه باشد
1. Pick., Issa., Hughes., Sawyer., & Teo, 2012
2. Shadnam & Lawrence 2011
3. Abdul Kaium Masud & Kim, 2020
4. Mulgan and Wanna, 2011
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رها :سازمان تنها به ظرفیت ناپایدار خود اتکا دارد و از ح ایت ساخاارهای بیرونی بهر مند نیست
منط ق با مقررات :سازمان تنها بهوسیله ساخاارهای بیرونی هدایت میشدود ظدرفیاش در حدد تط یدق بدا
مقررات و هنجارهای بیرونی است و مقاومت سطحی در برابر فساد دارد
ه سو :ه سویی داخلی و خارجی که بیشاری مقاومت در برابر فساد را دارد (پیک و ه کاران)6306 ،
تعامل بی سازمان و افراد مهم است تط یق درف بدا مقدررات ،کفایدت احساسدی درمدورد مقدررات و
زمینههای اجرای آن ایجاد ن یکند ارت اآ بی قدرت ،اخالق و گفا ان در ایجداد مقاومدت در برابدر فسداد
مؤثر است توانایی افراد برای پاسخ به فشارهای بیرونی ،مهم است (روتسای )6300 ،0
تابآوری سازمانی
تابآوری ،مفهومی کندبعدی است که ازمنظدر للدوم مخالدف مانندد اکولدوهی ،فیزیولدوهی ،اقاصداد،
مدیریت بحران ،توسعه پایدار ،سازمان ،مشاریمداری ،سیسامهدای فیزیکدی ،جامعدهشناسدی ،روانشناسدی،
زنجیر تدأمی  ،مدیریت ریسک به آن پرداخاه شد است در مطالعات مدیریت ،تابآوری بدهلندوان یدک
ویژگی مربوآ به افراد ،گرو ها ،سازمانها و سیسامها مورد توجه است (مح ودیان )0632 ،تابآوری در
سطوح فردی ،سازمانی ،اجا الی ،نهادی ،ملی و منطقهای موضوع مطالعه بود و یک ظرفیدت بدرای افدراد،
گرو ها ،سازمانها و جوام برای مقابله با رویدادهای ناخوشایند میباشد به دود تدابآوری سدازمانهدا بده
ایجاد گرو ها و جوام تابآور و حای تقویت تابآوری افراد ک ک میکند (برانددن -جدونز ،اسدکوایر،
آوتری و پیارس )6305 ،6
میر )0326( 6برای اولی بار تابآوری را برای مفهوم پاسخ سازمانی به تهدیدات بیروندی اسدافاد کدرد
(میر )0326 ،بهنقل از (اندرسون ،ککر ،تنگ لدد و ویکلگدرن )6303 ،5مدرور نظداممندد ادبیدات تدابآوری
سازمانی ،گویای توجه بیشار محققی به تابآوری پویا بهجای تابآوری ایساا و رواب ش کهای سازمانها
بهجای یک سازمان انفرادی است (آنارلی و نونینو )6302 ،4سازمان اسااندارد انگلساان ره ری ،کارکنان،
1. Rothstein, 2011
2. Brandon- Jones., Squire., Autry., & Petersen, 2014
3. Meyer, 1982
4. Andersson., Cäker., Tengblad., & Wickelgren, 2019
5. Annarelli & Nonino, 2016
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فرایندها و محصو را کلیدیتری حوز هدای تدابآوری سدازمانی درنظدر مدیگیدرد ()BS:65000, 2014
تابآوری سازمانی شامل مضامی مانوع و ماعددی و مانند کاری ساز ای است (داکک )6363 ،0تعاریف
مانوع و زیادی از تابآوری سازمانی ارائه شد که درادامه ن ونههایی ارائه میشود:
جدول  .2تعاریف مختلف تابآوری سازمانی
تعریف
پاسخ سازمانی به تهدیدات بیرونی (میر.)0326 ،
ساخت زیرسیسامها ،پیوندهای دروندی ساخااری آنها با یکدیگر،

توانایی یک سیسام برای تح ل فشارهای محیطی براسا
6

و شیو اناقا و اناشار تلییرمحیطی درکل سیسام (هورن .)0332 ،
توانایی بازیابی در شرای وجود رویداد ناخوشایند (ویک)0333 ،6
توانایی و ظرفیت قویماندن در زمانهای تنش و تلییر (کوتو.)6336 ،5
یک ویژگی اساسی مربوآ به افراد ،گرو ها ،سازمانها و در کل سیسامها در واکنش پیشگیرانه و مدؤثر در مقابل یک
تلییر خاص که الگوی مورداناظار حوادث را بدون درگیرشدن در یک دور طولنی از رفاار پسرفتکنند  ،دکار اخاال
میکند (هورن و اور)0332 ،4
توانایی سازمان در بازگشت به حالت اولیه در مواجهه با مشکالت (راب( ،)6333 ،2بالو( ،)6330 ،2داتون( ،)6336 ،2گیال،3
.)6332
برقراری و حفظ انط اق مث دت در شدرای کدالشبرانگیدز بده طدوری کده سدازمان از آن قدرت ندتر و با تجربهتر بیرون آید
(ساتکلیف و وگا )6336 ،03
توانایی و ظرفیت تح ل وقفههای نظاممند و سازگاری با محی های جدید پر ریسک (اساار)6335 ،00
توانایی سازمان برای بقا ،انط اق و رشد در مواجهه با آشفاگی (فیسکل)6332 ،06

1. Duchek, 2020
2. Horne
3. Weick et al
4. Coutu
5. Horne & Orr
6. Robb
7. Balu
8. Dutton
9. Gittell
10. Sutcliffe & Vogus
11. Starr
12. Fiskel
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تعریف
ظرفیت پیش بینی رویدادهای ناام و غیرمناظر برای بقای سدازمان برابر تهدیددها ،شدامل پیشگیری از شکستها یا کاهش
آنها در سیسامها (وودز)6332 ،0
توانایی حفظ ،از سرگیری و بازگشت به ل لیات ها پ

از یک اخاال (گانوکار و ویزوانددهام.)6332 ،6

یافا فر ت از میان بحران و قویتر ظاهرشدن نس ت به شرای ق ل از بحران (مک مانو )6332 ،6
توانایی مقاومت ،جذب ،پاسخ و بازآفرینی خود در پاسخ به تلییرات محی (مک کان.)6333 ،5
پیشدسای بر آشفاگی برای مقاومت از طریق انط اق یا بازیابی و ترمیم شرای آشفاه ق لی (مدنی و جکسون)6333 ،4
به ویژگیهای ذاتی و انط اقی و تواناییهایی سازمان مربدوآ میشدود کده ظرفیدت سدازگاری را در طدو دور هدای تالطدم
فدراهم مدیآورندد سازوکارهای تاب آوری سازمانی تالش دارند تا آگاهی موقعیای یک سازمان را به دود بخشید ،
آسیبپذیریهای آن را در محی های ریسک دار کاهش داد و پ

از بروز یک اخاال  ،کارآیی را بازیابی و به حالت

او برگردانند (بامرا و برنارد.)6300 ،2
نخست ،یک ظرفیت واکنشی سازمان برای مقاومت در مقابل یک رویداد بیرونی دوم ،یک ظرفیدت فعا تر برای پیشبینی
رویدادها و بنابرای گشودن مسیرهای جدید توسعه (تال وت و ه کاران)6305 ،2
توانایی سازمان در پیشدسای و آمادگی برای پاسخ و سازگاری با تلییرات فزایند و مشکالت ناگهانی ،بهمنظور بقا و
موفقیت ()BS:65000, 2014
ظرفیت و قابلیت یک سیسام بهمنظور حفظ و یا بازیابی سطح قابلق ولی از ل لکرد با وجود آشفاگی و یا شکست است
(هولنگا )6304 ،2

"اساعار سازمان بهمثابه موجود زند "" ،توانایی پذیرش تلییر ،بقا و سازگاری"" ،وابساگی تدابآوری
سازمانی به تدابآوری افدراد و زیرسیسدامهدا"" ،درک افدراد از محدی و الگوهدای تلییدر" و "واکدنش بده
تلییرات" گزار های مشارک در تعداریف ارائدهشدد بدرای تدابآوری سدازمانی اسدت ه دانگوندهکده در
تعاریف دید میشود ،دو رویکرد برای تعریف تابآوری سازمانی وجود دارد:

1. Woods
2. Ganokar & Viswanadham
3. McManus
4. McCann
5. Madni & Jackson
6. Bhamra & Burnard
7. Talbot et al
8. Hollangle
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• رویکرد فرایندی ،که تابآوری را پویا در تعامل با محی

دانساه و گامهایی برای آن ذکر

میکند
• رویکرد تابآوری بهلنوان قابلیت ،که درمورد کارکرد داخلی تابآوری بصیرتدهی میکند
داکدک ( )6363بدا ترکیدب دو رویکدرد فدوق ،تددابآوری را بدهلندوان یدک فراقابلیدت بدرای سددازمان
مفهومسازی ن ود که در آن ض

بیان گدامهدای فرایندد تدابآوری بدر قابلیدتهدای اساسدی تأکیدد دارد

قابلیتهای تشکیلدهند تابآوری از دید وی ل ارتند از :پیشدسای ،کنارآمدن ،انط اق سازمان تدابآور
بدا تعامدل پویدا و اثدربخش بدا محدی  ،ق دل از وقدوع رویدداد ناخوشدایند بدا اسدافاد از قابلیدت پدیشدسددای،
پیشکنشگرانه ل ل میکند حی وقوع رخداد با اسافاد از قابلیت کنارآمدن ،واکنش مناسب نشدان داد و
بعد از وقوع نیز با اسافاد از قابلیت انط اقپذیری ،پاسخ مناسب میدهد برای شدکلگیدری اید فراقابلیدت،
باید تابآوری بالقو و بالفعدل درنظدر گرفاده شدود در کندار ابعداد زمیندهای ،توجده بده ابعداد ذهندی (مانندد
ذه آگاهی ،معناسازی و انعکا

اناقادی) و ابعاد رفااری (مانند به ود ،کسب تجربده و داندش) مهدم اسدت

تابآوری زمانی حا ل میشود که سیسام باواندد هدم در شدرای مالیدر پدیشبیندیشدد و هدم در شدرای
پیشبینینشد کارکرد خود را تنظیم ن اید کده اید از طریدق تط یدق و ا دالح واکنشدی و پدیشکنشدگرانه
حا ل میشود (داکک)6363 ،
اجزای مفهوم تابآوری سازمانی
هولنگا ( )6304معاقد است تابآوری ،یک مفهوم کارکردی اسدت نده سداخااری بدهل دارتدیگدر،
تابآوری به آنچه سازمان انجام میدهد ،برمیگردد ،نه آنچه سازمان دارد (هولنگا )6304 ،
کهار توانایی در سازمان بهلنوان تدابآوری پویدا ،شناسدایی و معرفدی شدد اسدت (مدا ،هیدائو و یدی ،0
( )6302داکک( ،)6363 ،پاتریارکا و ه کاران( ،)6302 ،6هولنگا )6304 ،
پیشدسای :ه انطورکه پایش در ایجاد احسا

در لحظه از رویدادها مفید است ،توجه به آیند دورتر

نیز مهم است پیشدسای یعنی دانسا آنچه مورد اناظار است و توانایی سد قت بدر تلییدرات آتدی توجده بده
رخدادهایی کون تقاضاها و فر تهای جدید ،تهدیدات آیند و یا تلییر شرایطی که بر کدارکرد سدازمان
1. Ma., Xiao., & Yin, 2018
2. Patriarca, et al, 2018
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تأثیر دارد ،لزم است (پاتریارکا و ه کاران )6302 ،یک سیسام تابآور باید ای کهار تواندایی را بدا هدم
داشاه باشد ،تا باواند شرای و اتفاقات پیشبینینشد را کنار و مدیریت ن اید (هولنگا )6304 ،
پایش :توانایی پایش ل لکرد سیسام و ر د آنچده کده در محدی داخلدی و خدارجی درحدا ر دادن
است برای ای کار باید بدانیم به دن ا که هسایم و باوانیم آنچه بر کارکرد سیسام تأثیر دارد (الدم از تدأثیر
مث ت یا تأثیر منفی) ر د کنیم ای توانایی به آماد شدن برای مواجهه با تهدیدات ،فر تها و رخدادهای
نزدیک ک ک میکند (هولنگا )6304 ،
پاسخ :دانسا و توانایی پاسخ به تلییرات ،فر تها و تهدیدهای منظم و نامنظم قطعی یدا م کد بدرای
پاسخ مؤثر و بهموق ابادا سازمان باید آنچه ر داد را شناسایی و بعد ضرورت پاسخ به آن را تعیی کندد و
درنهایت کگونگی پاسخ ،زمان شروع و پایان آن را بداند باتوجهبده پویدایی تدابآوری ،پاسدخ خالقانده و
پیشکنشگرانه برای حل مع ای نااط ینانی و آشوبناکی محیطی لزم است (هولنگا )6302 ،
یدادگیری :دانسددا آنچدده ر داد و توانددایی یدادگیری از تجددارب بددرای اثربخشدی یدادگیری بایدد بدده
موفقیت ،لدم موفقیت ،للل وقدوع و لددم وقدوع توجده داشدت شدناخت زمیندهای ،تدابآوری را افدزایش
میدهد (هولنگا )6302 ،
روششناسی پژوهش
ای تحقیق ازنظر نوع داد ها ،کیفی و رویکرد آن تفسیری ،با رویکرد اسدادل اسدافهامی اسدت روش
آن ،روش تحلیل مفهوم است که نولی از تحقیقات فرامطالعه یا مرور نظاممند است
تحلیل مفهوم
0

روش تحلیل مفهدوم ،بخشدی از واه شناسدی اسدت (نئوپدون  )6300 ،اید روش بدرای واضدحسدازی،
شناسایی و معنایابی واه ها کاربرد دارد (بالددوی و رز )6333 ،6تحلیدل مفهدوم مدیتواندد بدرای تو دیف،
تفسیر ،مقایسه  ،برساخت و تجویز اسافاد شود (نئوپون  )6300 ،جاییکه مفداهیم بدا ارت داآ بدا هدم مفهدوم
کلیتری را شکل میدهند ،لزم است بهوضوح روش شوند در تحلیل یک مفهوم ،باید اجزا ،روابد بدی
1. Nuopponen, 2011
2. Baldwin & Rose, 2009
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اجزا و جایگا آن در سیسام مفهوم ذکدر شدود در مددیریت ،دو رویکدرد تحلیدل مفهدوم پرکداربرد اسدت
نخست :روش هدفمحور که درپی حل مسئله مفهومی اسدت و سدعی مدیشدود تدا بدا اسدافاد از مفداهیم و
بینشهای موجود و با اسادل ترکی ی و تحلیلی ،مفهوم جدید شکل داد شود (ناسی )0323 ،0دوم :روش
تفسیری که درپی تفسیر معانی و تعاریف مفهوم در ماون است (تاکال و لمسدا )6330 ،6براسدا

رویکدرد

ناسی( ،)0323مراحل تحلیل مفهوم ،گامبهگام قابل تو یف نیست او مراحل درهمآمیخادهای بدرای تحلیدل
ارائه میکند:

شکل  .2مدل تحلیل مفهوم

منطق پشت تحلیل مفهوم ای است که مفاهیم جزیر نیساند و بههم مرت

هساند مد ماهوار ای ابدزار

مفیدی برای ن ایش مفاهیم و ارت اآ بی آنهاست ارت اآ میتواند از نوع اجزا ،انواع ،کارکردها ،فراینددها،
1. Nasi, 1980
2. Takala and Lämsä
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للیت و

باشد ای مد برای رسم نقشه مفهومی در مراحل ج آوری و ساخااردهی ،کاربرد دارد برای

هر نقشه نقطه لزی ت مفهوم است تا تصویر کلی بهاری ن دایش دهدد در دورت نیداز ،شداخههدای فرلدی
بهطور جداگانه بررسی و درپایان تصویر کلی با ترکیب نقشههای ق لی ،نظام مفهدوم و هسدایشناسدی آن را
ارائه میدهد (نئوپون )6300 ،
در اید پددژوهش بددرای تحلی دل مفهددوم تددابآوری سددازمانی در برابددر فسدداد ،از مندداب اطاللددات لل دی
 Google Scholar, Science Direct, Web of Scienceو دو پایگا مقالت فارسی للدوم انسدانی و جهداد
دانشگاهی اسافاد شد برای جساجو در مقدالت مناشرشدد بعدد از سدا  6333مدیالدی ،از کلیددواه هدای
تابآوری سازمانی ،فساد Organizational Resilience, Corruption ،جهت اناخاب منداب اولیده اسدافاد
شد سس

بهمنظور اناخاب مقالت مرت

 ،از ترکیب کلیدواه  Corruptionبا کلیدواه های Anti, Fight,

 ,Combat, Curb, Reduce, Prevent, Control, Resistanceاسافاد شد ،که تعداد  602مقاله برگزید و
خال ه آن مطالعده شدد درادامده بدا اناخداب کلیددواه هدای Anticipate, Response, Monitor, Learn,

 Proact, Reactاز مج وله مناب موضوع فساد ،تعداد  63مقاله مرت

با مفهوم تابآوری سازمانی در برابدر

فساد ،شناسایی و بهطورکامل مطالعه شد که در ما ای پژوهش به آنها ارجاع شد است
بهمنظور تأمی روایی ابزار پژوهش سعی شد مقدالت مدرت

براسدا

لندوان ،ککیدد  ،محادوا و روش

اناخاب شود برای پایایی روش تحقیق در ای مطالعده از پایدایی بدی دو کدگدذار اسدافاد شدد بدرای اید
منظور دو نفر از تیم پژوهش نس ت به کدگذاری ناایج اقدام ن ودند

یافتههای پژوهش
تابآوری سازمانی در برابر فساد
ک ینهکردن فساد ،ضدفساد ،پیشگیری از فساد،کنار فساد ،مقاومدت در برابدر فسداد ل دارات مخالفدی
است که برای بهتصویر کشیدن مفهوم م ارز با فساد اسافاد شد است برخی از آنها مربوآ به ق ل از وقوع
فساد و برخی مربوآ به حی وقوع و برخی مربوآ به بعد از وقوع میباشد
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جدول  .2تعاریف مختلف تابآوری سازمانی
ا طالح

سطح کاربرد

تو یف

گسار زمانی

6

مفهوم کلی شامل پیشگیری ،کشف و واکنش
به فساد است
م ارز با
فساد

0

کیم و لی ( ،)0332مک
بی ال لل،

برای تو یف حک رانی ل ومی و ا الحات
نهادی با هدف کاهش فساد بهکار میرود

مناب
کاسددددددددددکر (،)6332

ملی

ق ل از وقوع

سازمانی

بعد از وقوع

افراد

رزآکدددددددرم (،)6302
6

آرلنو -گالدت (،)6302
اسرکی( ،)6302سدائنز و
براون ()6302

ک ینهکردن
/کاهش
فساد

5

به لنوان هدفی بدرای تددابیر ضدفسداد درنظدر
گرفاه می شود تأکید بدر پدایش و ا دالحات
سیسددا ی بددا هدددف کدداهش فسدداد ،ازطری دق
کاهش ریسک بهکار میرود
تأکید بر نظدارت و مجدازات ماخلفدی دارد

مقابله با
فساد

2

شامل واکنش هایی برای شناسدایی ،کشدف و
اقدام تن یهی و انض اطی مدیشدود اگرکده بدا
مفسد برخورد می شود ولی توجه ک اری بده
پدید فساد و آثار آن دارد

بی ال لل
ملی
سازمانی

گورتا  ،)6330( 4مولگان
ق ل از وقوع

و وانا ( ،)6300مدور

بعد از وقوع

ه کاران ()6302
السد ( ،)6303اسددرکی

بی ال لل
ملی
سازمانی

پیشگیری از

فر ت های فساد ت رکز دارد به فراگیرشددن

فساد

فسدداد توجدده دارد مع ددولً هزیندده آن بددال و

2

اثربخشی آن پایی است.

بعد از وقوع

( ،)6302شدد را و شددرر
()6302

افراد

گریکار ( ،)6304تانلی و
ه کداران ( ،)6302گدانز

بی ال لل
ملی
سازمان

ق ل از وقوع

مددددور

و ه کدددداران

( ،)6302پولی)6305( 3

1. Anti-corruption
2. Kim & Lee
3. Arellano-gault
4. Minimizing/Reduction Corruption
5. Gorta
6. Fighting/Combating/ Curbing Corruption
7. Osrecki
8. Corruption Prevention
9.Pualy
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( ،)6302لنرفددددددددور

مج وله تدابیر پیش کنشگرانهای است که بدر
توقددددف فسدددداد در نقطدددده او و کدددداهش

و
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ا طالح

سطح کاربرد

تو یف

گسار زمانی

مج وله تدابیر و اقددامات پدیش کنشدگرانه و

کنار فساد

0

مناب
لددنج ( ،)6332دیک د

واکنشی است که با هدف جلوگیری از وقوع

بی ال لل

و

ه کددددددددداران (،)6306

فساد انجام میشود به ابعاد انسانی و اجا الی

ملی

ق ل از وقوع

هیسدددداون و ه کدددداران

توجه فرایندهای شکلگیری فساد توجه دارد

سازمانی

بعد از وقوع

( ،)6363الزابددددددددی و
ه کددددددددداران (،)6363

افراد

مولگان و وانا ()6300

مقاومت در
برابر فساد

6

ت رکددز آن بددر توسددعه و پشددای انی سددالمت

گورتدا ( )6330و گورتددا

سازمانی است با رویکرد ریسکمحور تالش

( ،)6302پیدددددددددددک و

مددیشددود نقدداآ دارای ریسددک وقددوع فسدداد

ه کددددددددداران (،)6306

شناسایی مخاطرات مدیریت و کاهش یابد
ت رکددز آن بددر ابعدداد لامددل کددارگزار ماننددد
کناددر هددای مددددیریای مددیباشدددد مطالعه و

سازمان
افراد

(شدددددادنم و لورنددد د
ق ل از وقوع

(( ،)6300ل ددددددددالقیوم
مسددعود و کددیم،)6363 ،

مساندسددازی اقدددامات سددازمانهددا درجهددت

مولگددان و وانددا (،)6300

افددزایش مقاومددت در برابددر فسدداد م کدد و

بیوگر( ،)6303( ،بیدن و

کاربردی میباشد

پیناو ()6305

ازآنجاکه تابآوری سازمانی ،یک مفهوم فندی -اجا دالی اسدت (امیدر ،)6302 ،6اسدافاد از آن بدرای
مواجهه با فساد میتواند مفید باشد ک یاه  COSOدر سا  6302نسخه سوم راهن دای پیشدگیری از تقلدب و
مدیریت ریسک در فضای پر از ابهام و نا اط ینانی را ارائه ن ود و تأکید کرد که سدازمانهدا خودشدان بایدد
سیسام کنار داخلی خود را طراحی و با هدف به ود ،بهروزرسانی کنند مدیریت ریسدک کدارکرد واحدد
خا ی در سازمان نیست ،بلکه باید جزئی از ساخاار و فرهنگ سازمان باشد برای اید منظدور ،لزم اسدت
تابآوری سازمانی افزایش یابد بهگونهای که سازمان باواند بر تلییرات با رویکرد پیشکنشدگرانه ،سد قت
جوید ( )COSO, 2017فساد ،بهلنوان یکی از مصادیق انحراف سدازمانی کده نایجده ارت داآ سیسدا ی بدی
محی  ،سازمان و ذهنیت افراد است و ماناسب با گسار  ،اه یت یا پیامدهایی که دارد ،میتواندد در سداخاار
1. Corruption Control
2. Corruption Resistance
3. Amir, 2018
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اجا الی به ورت یکی از اشکا خطا ،سوءرفاار یا بحران درنظر گرفاه شود (واگان )0333 ،گاهی فسداد
مانند تکانه شدید به سازمان وارد میشود و گاهی پیامدهای آن مانند ازدسدتدادن مشدرولیت ،یدک تکانده
شدید برای سازمان است رفاار سازمانها در مواجهه با ای شرای مافداوت اسدت (شد را و شدرر)6302 ،
گاهی تدابیری که برای م ارز با فساد اتخاذ میشود ،نهتنها موجب کاهش فساد ن یشود ،بلکه بدا تلییدر در
ساخاارهای فرلی سازمان به افزایش انحراف کارکردی سازمان منجر شد و ریسک زمی گیرشدن سازمان
را نیز بهدن ا دارد
شفافیت ،حسابپ دهی و

تدابیری هساند که با هدف افزایش مشرولیت رفاار وض شد اندد ،ولدی

گاهی بهدلیل تلییرات سری و پیچیدگیهای محی  ،تط یق محض با آنها و نداشا انعطاف ،کارایی سازمان
را کاهش میدهد در کنی شرایطی ،با اسافاد از نوآوری ،انعطافپذیری در رفادار سدازمان بیشدار شدد و
تابآوری سازمانی افزایش مییابد که ای امر بهطور هوش ندانه هدم در افدزایش کدارایی سدازمان و تدأمی
مناف ل ومی و هم در پیشگیری از فساد تأثیر بهاری خواهد داشت از ای منظر ،بهجای ت رکز بر کدنشهدا
و واکنشهای افراد و انگیز هدای آندان ،بدر آثدار سیسدا ی و ظاهرشدوند رفادار سدازمانی ت رکدز مدیشدود

(اسرکی)6302 ،
تابآوری سازمانی در برابر فساد بهلنوان یک مفهوم پویا ،لالو بر یک ظرفیت واکنشی سازمان بدرای
مقاومت درمقابل فساد یک ظرفیدت فعا تر برای پیشبینی فساد و گشودن مسیرهای جدید برای اجاناب از
آن است ازسویدیگر تابآوری سازمانی ،محدود به کارکوب خشک و غیرمنعطف برنامههدای ضدفسداد
رس ی ن یشود تابآوری سازمانی در برابر فساد ،تواناییهایی است که در ورت وقوع فساد ،سازمان را
قادر میسازد به حالت اولیه خود برگشاه و یا به سد ت وضدعیت مطلددوبتددر جدیددد حرکدت ن ایدد اید
توانایی به سازمان ک ک میکند تا با انط اق مث ت در شرای کالشبرانگیز دارای ریسک فسداد ،توان نددتر
و باتجربهتر بیرون آید باتوجهبه توضیحات فوق ،تعریف تابآوری سازمانی در برابر فساد ل ارت است از:
فراقابلیت سازمان برای س قتجسا  ،پایش و پاسخ مناسب در برابدر فسداد و یدادگیری سدازمانی از تجدارب
بهدستآمد
تابآوری یک فراقابلیت است یعنی مج ولهای از توانداییهدا (داشداههدا) و اقددامات (کدارکرد) یدک
سازمان است تابآوری ،ق ل ،حی و بعد از وقوع فساد را مورد توجه قرار مدیدهدد سدازمان تدابآور در
برابر فساد رویدادهایی که با فساد آمیخاه شد یا احا ا فسادآلودشدن را دارند ،تحت نظدر دارد و واکدنش
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مناس ی به آن میدهد با نگاهی سیسا ی فرایندهای فسادزا را بهطدور مسدا ر مدورد بدازبینی و ا دالح قدرار
میدهد باتوجهبه فرهنگ سازمانی تالش میکند تا فساد بهلنوان ناهنجاری و ضدارزش و مقابله با آن یدک
ارزش باشد و با اسافاد از راهکارهای توجیهناپذیری ،غیرنهادینهسازی و جامعهناپذیری تالش میکنند تا با
هنجارزدایی فساد ،با آن م ارز ن ایند
ابعاد تابآوری سازمانی در برابر فساد
با بهر گیری از مفاهیم موجدود در ادبیدات تدابآوری بدهویدژ نظدر پاتریارکدا و ه کدارانش ( )6302و
هولنگا و ه کارانش ( )6304و مفاهیم موجود در ادبیات فسداد کده از مقدالت بررسدیشدد حداص شدد
است ،تابآوری سازمانی در برابر فساد ترکی ی از شش لنصر اساسی :پیشدسای ،0پایش ،پاسخ ،بازسازی
وجهه سازمانی و مدیریت مشرولیت ،انسجام 6دوبار و یادگیری است یک سازمان تابآور در برابر فسداد
باید ای کهار ویژگی را با هم داشاه باشد
پیشدستی و سبقتجستن بر فساد
ادراک درست افراد از شرای و ذه آگاهی ،در رفاار و واکنش آنها به مسئله فساد بسدیار مدؤثر اسدت
ذه آگاهی یعنی آگاهی کنشگرانه که ازطریق بدازبودن ذهد بدرای دریافدت اطاللدات جدیدد ،پدالیش و
دساهبندی مسا ر و نگا به مسئله از زوایای مخالف بهدست میآیدد ذهد آگداهی دو مؤلفده اساسدی دارد،
یکی توجه به زمینه و دیگری داشا ظرفیت مناسب برای پاسخ به نشانهها یا لالمتهای رویددادها (ریدرا
و لویال )6332 ،6درک ای مسئله که م ک است فساد باتوجهبه زمینه وقوع یابد ،بهویدژ در شدرایطی کده
ظاهراً ه هکیز درست پدیش مدیرود ،یکدی از کارکردهدای ذهد آگداهی اسدت شدناخت ماهیدت فسداد و
روشهای م ارز با آن ،از نیازمندیهای سازمان بدرای مقاومدت در برابدر فسداد اسدت (ل ددالقیوم مسدعود و
کیم )6363 ،ارزشها ،هنجارها و اهداف ،فرهنگ سازمانی را بهلندوان یکدی از لوامدل مدوقعیای مدؤثر بدر
فساد سازمانی تشکیل میدهند فرهنگ اخالقی یا ضداخالقی لالو بر انجام فساد در سازمان بر سدوتزندی
1. Anticipate
2. reintegration
3. Rerup & Levinthal, 2006
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توس افراد نیز اثر دارد س ک ره دری اخالقدی ،بدا تشدویق رفاارهدای اخالقدی و ایجداد تدر

از مجدازات

رفاارهای ضداخالقی به کاهش فساد در سازمان ک ک میکند ره ران بایدد بده ارزشهدای حدامی فسداد و
هنجارهای تقویدتکنندد آن ،توجده داشداه باشدند برنامدههدای ضدفسداد بایدد بده فرهندگ سدازمانی توجده
داشاهباشد و در ورتی که فرهنگ سازمانی غیراخالقی حاکم است ،بایدد اباددا مددیریت تلییدر در دسداور
کار قرار گیرد برای تلییر در فرهنگ سازمانی و ایجاد فرهنگ اخالقی باید به سدؤالت کارکندان درمدورد
امور روزمر کاری پاسخ داد شود و آگاهی افراد بالتر رود فرهنگ سازمانی نهتنهدا پداداش و تن یده درون
سازمان را شکل میدهد ،بلکه اناظارات سازمان از کارکنان را نشدان مدیدهدد (ک سدل و گدورتیز)6305 ،0
توجه به کارکنان جدید در مرحله جامعهپذیری سازمانی تدبیری مدؤثر بدرای تدابآوری سدازمانی در برابدر
فساد است در ای مرحله باید ارزشها و هنجارهدای ضدفسداد و پاسدخگویی بده افدراد آمدوزش داد شدود
(بیوگر )6303 ،6غربا گری افراد ماناسب با ریسک فساد ،اقدام پیشدساانه مه ی برای کاهش فساد اسدت
(تانلی و ه کاران )6302 ،6منشور رفاار حرفهای که در آن ترجیح مناف ل دومی و مسدئولیت ه گدانی در
برابر فساد روش باشد ،از دیگر ای اقدامات است الالن انزجار از فساد و الادرا
زند داشا فرهنگ الارا

به فساد ،ایساادگی در برابر موانعی کده انگیدز الادرا

بده آن نیدز مهدم اسدت
را کدم مدیکندد و در

نا یجه کاهش هزینههای مقاومت در برابر فساد و ح ایت از آندان مهدم اسدت الاقدادات مدذه ی و اخالقدی
افراد در ایساادگی آنان در برابر موان مقاومت در برابر فساد مؤثر است (بین و پیناو)6305 ،5
پایش فساد
فساد ل دتاً ناشی از ضعف در پایش است افشای اطاللات بیشدار از آنکده بدرای شدفافیت مهدم باشدد،
برای ارزیابی ناظران از میزان مطابقت سازمان با مقررات ،مهم است (اسدرکی )6302 ،در برخدی مطالعدات
پایش پیشکنشگرانه مهمتری سهم را در تدابیر پیشگیری از فساد داشداه و تدا  45در دد در کداهش فسداد
مؤثر ارزیابی شد است (تانلی و ه کاران )6302 ،هرکه محی پیچید تر و پویاتر باشد ،پایش سختتدر و
مهمتر است در ای شرای  ،نظارتهای اجا الی کارایی پایش را افزایش میدهد (واگان )0333 ،ارزیابی
1. Campbell & Göritz, 2014
2. Beugre, 2010
3. Tunley., Button., Shepherd., & Blackbourn, 2018
4. Beenen & Pinto, 2009
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ریسک فساد مشاغل ،افراد ،فرایندها و فعالیتهای سازمان از مصادیق پدایش فسداد اسدت کده بده پیشدگیری
ک ک میکند حسابرسان در پایش فساد ازطریق بررسی اطاللات افشاشد مؤثرند (اسرکی)6302 ،
پاسخ سازمانی به فساد
اگرکه اقدامات پیشکنشگرانه و پایش مسا ر در پیشگیری از فساد مؤثر است ،ولدی احا دا وقدوع آن
ازبی ن یرود پ

از وقوع فساد ،سازمانها م ک است پاسخهای مافاوتی به فساد بدهند رفاار سدازمانی،

راه ردها و پاسخهای سازمانی ه گی ماأثر از شرای بیرونی هساند (لیو )6334 ،ایجاد سازوکار سوتزنی،
یک اقدام پیشدساانه است ولی اقداماتی که باید پ
به فساد است که ل ارتند از :بررسی ادلاها ،انعکا

از دمیدن در سوت انجام شود ،از پاسخهای سازمانی
ناایج بررسی به ذینفعان ،ا الح مشکالت ،ح ایت از

سوتزنان (نییر و میکلی )6302 ،0پاسخ مناسب سازمان به فسداد بدهلندوان یدک ندوع انحدراف ،مدیتواندد
هزینههدا و آثدار اجا دالی را کداهش داد و آن بحدران را ت ددیل بده سدوءرفادار یدا خطدای سدازمانی کندد
ازسویدیگر لدم پاسخ مناسب به فساد میتواند از یک خطای سدازمانی ،یدک سدوءرفادار یدا یدک بحدران
بسازد داشا راه رد مناسب ،داندش و منداب کدافی ،لزمده پاسدخ مناسدب بده فسداد اسدت (واگدان)0333 ،
در ورت اتهام به فساد ،سازمانها م ک است پاسخهای مخالفی (انکار ،کارکوببندی مجدد ،انحدراف،
خریدن زمان ،پذیرش و یا ترکی ی از آنها) را اناخاب ن ایند که هر کدام پیامدهای مخالفدی بدهه درا دارد
ای پاسخها پیامهایی برای کارکندان ،ذینفعدان و جامعده دارد تفسدیر اید پیدامهدا ،ادراک آندان نسد ت بده
سازمان را شکل میدهد در ورت اناخاب یک پاسخ غیراخالقی ،م ک است ادراک کارکندان از فسداد
سازمان افزایش یابد ه چنی م ک است کارکنان سازمان نیز ا و اخالقدی را زیرپدا گذارندد (تدافولی و
گربنر -کراتوئر )6363 ،6شخصیت مدیران ،ارزشها ،تجربه و مسئولیت قانونی آنان ویژگیهدای سدازمان
و جو اخالقی حاکم بر آن ه گی در اناخاب پاسخ سازمانی مؤثرند اخالق حرفهای اجاز انکدار فسداد در
سازمان را ن یدهد کارکوب نهادی سازمانها را ملزم به افشدای فسداد و گدزارشدهدی اقددامات ضدفسداد
میکند اناخاب راه رد مناسب برای پاسخ به فساد ،میتواند سازمان را قویتر از گذشاه ن اید

1. Near & Miceli, 2016
2. Tafolli & Grabner- Kräuter, 2020
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بازسازی وجهه سازمانی و مدیریت مشروعیت
فسدداد ،مشددرولیت سددازمان (یعن دی ادراک و پ دیشفددر

ل ددومی دربددار مطلددوببددودن ،شایسدداگی و

الحیت یک سازمان و فعالیتهای آن) را تهدید میکند (اشفورت )6303 ،0بازسازی وجهه سازمان و
مدیریت مشرولیت پ

از فاششدن فساد لزم است در رویکرد نهادی ،سازگاری با اناظدارات جامعده در

مقابله با فساد در کنار محرومیتهای قانونی ،پاسخهای سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد (شد را و شدرر،
 )6302نیاز به مشرولیت پیش ران ا لی برای پاسخ سازمان به مطال ات محیطی است راه ردهای پاسخ برای
مدیریت مشرولیت ل ارتند از:
• انط اق ماناظر :تالش سازمان برای انط اق با اناظارات اجا الی که از کنار های اداری ماأثر است
• توجیه اخالقی :گفا ان سازمان بدا ذینفعدان ا دلی و گدرو هدای اجا دالی درخصدوص مق ولیدت
وضعیت و رفاار فعلی ،که در شرایطی که کنار های فرهنگی-اجا الی زیاد باشد ،مفید است
• مداخله راه ردی :تأثیر بر ادراک ذینفعان بهنحویکه آنها سازمان را برای خود مفید بدانندد بددون
ایجاد تلییر در اقدامات مورداناقاد آنان و م انعت از ارزیابی حیح ساخاار و اقدامات سازمان
• تأثیر اساسی :اسافاد از ترکی ی از راه ردهای فوق با بهر گیری از کنار های اجا دالی -اخالقدی،
اداری و تعاملی سازمانهدا داوطل انده اقددامات ضدد فسدادی را بده دورت پدیشکنشدگرانه بدهکدار
میبندند تا لالو بر ایجاد تلییر در سازمان ،در زیستبوم نهادی خود نیز تلییر ایجاد ن ایند سدازمان
معیارها و اساانداردهای جدیدی را تعریف کرد و برای تأمی نظر ذینفعان به آن ماعهد مدیشدود
ای امر یک اقدام حرفهای است که میتواند به للل احا الی فساد رهن ون شدود و توجده ذینفعدان
را به فرایندهای داخلی سازمان بهلنوان مدیریت بحران و ت عدات ناشدی از آن جلدب کندد سدازمان
تالش میکند خود را بهلنوان شاخص برای مطابقت با قوانی و مقدررات مطدرح و بدا گروگذاشدا
الا ار خود ،اثر خطاهای گذشاه را برگرداند و بر سایر سازمانها ،ل وم مردم و نداظران قدانونی نیدز
تأثیر گذارد (ش را و شرر )6302 ،رفاار سازمانها ازنظر زمانبندی ،ترتیب و گسدار راه دردهدای
مشرولیت مافاوت است منشأ ای تفداوتهدا ل ارتندد از :ترکیدب فشدار مقرراتدی و اجا دالی بدال
(شوک مشرولیت) ،روش فاششدن و محرومیتهای ق لی
1. Ashforth, 2019
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انسجام دوباره
انسجام دوبار سازمان پ

از افشای فساد ،به بازگشت به موقعیت ق ل از فساد و یدا حادی وضدعیت بهادر

ک ک میکند انسجام دوبار یعنی فرایندی که سازمان توس آن رابطه خود با ذینفعان کلیددی داخلدی و
خارجی که بهخاطر فساد خراب شد است ،بازسدازی مدیکندد فرایندد کهارمرحلدهای زیدر بدرای افدزایش
سرلت و احا ا موفقیت انسجام دوبار مفید است:
کشف (که کیزی اتفاق افااد است؟) ،توضیح (کرا ای اتفاق افااد اسدت؟) ،پشدی انی (کده مجدازاتی
شایساه است؟) ،توانبخشی (که تلییدرات سدازمانی لزم اسدت تدا از وقدوع اشدا اهات در آیندد جلدوگیری
کند؟)
توانبخشی ه ان مفهوم یادگیری سازمانی است (پی فرر ،دکلز ،اس یت و تیلور)6332 ،0
یادگیری سازمانی از فساد
از نگا لقالیی سازمان باید پ

از وقوع فساد ،یادگیری داشاه باشدد در تفداوت یدادگیری سدازمانی و

پاسخ به فساد باید گفت :پاسدخ بیشدار بدر ابعداد اجا دالی ،سیاسدی و ارت داآ بدا ذینفعدان توجده دارد ولدی
یادگیری به راه ردهای مرت

با سازمان و تلییرات قابدلمشداهد در کنادر فسداد توجده دارد بدازنگری در

کدهای اخالقی در مسیر یادگیری است که با تأثیر بدیش از  43در دد در کداهش فسداد ،مهدمتدری لامدل
پیشگیری ذکر شد است (تانلی و ه کاران )6302 ،ت دیل تواناییهایی که موجب تابآوری سدازمانی در
برابر فساد میشود به رویههای جاری سازمانی ازج لده اقددامات مدؤثر در یدادگیری سدازمانی بعدد از فسداد
است پاسخ به ای سؤا که که اقدامات مفسدانهای از دید رادار پایشگر سازمان ملفو ماند اسدت یکدی
از موضولات مفید در یادگیری است مطالعه انگیز ها ،فر تها و فرایندی که برای هنجارسازی فساد طی
شد  ،ازج له مصادیق یادگیری سازمانی از فساد است (زیگلیدوپول

و ه کاران )6302 ،6ازسویدیگدر،

لدم یادگیری مناسب از موفقیتهای سازمان در م ارز با فساد ،م ک است زمینده شکسدت در مواجهده بدا
فسادهای آیندد را فدراهم کندد یدادگیری سدازمانی بعدد از فسداد یعندی تلییدر در ذهنیدت ،باورهدا ،رفادار و
کنشهای افراد و سازمان دربار فساد ،پیشگیری ازآن ،مقابله و پاسخ به آن و تواناییهایی که سازمان را در
برابر آن تابآور مین اید (للی ،رح ان و خدان )6302 ،6شدناخت بهادر فسداد بده تدابآوری در برابدر آن
1. Pfarrer., Decelles., Smith., & Taylor, M. S, 2008
2. Zyglidopoulos., Hirsch., Martin de Holan., & Phillips, 2017
3. Ali., Rehman & Khan, 2016
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ک ک میکند اگرکه یادگیری جن ه اث اتی داشاه و موجب به دود سدازمان مدیشدود ،ولدی بدرای ماخلفدی
یادگیری منفی از فساد وجود دارد بندابرای  ،یدادگیری کگدونگی تلییدر ذهنیدت و بداور افدراد کده موجدب
گددرایش آنهددا بدده س د ت فسدداد و شددکلگی دریروی دههددای فسددادآمیز م دیشددود نی دز ،اه ی دت زی دادی دارد
(زیگلیدوپول

و ه کاران )6302 ،تقویت مث ت رفاارهای ضدفساد در سدازمان مثدل تشدویق افدرادی کده

ا و اخالقی را رلایت یا در برابر فساد مقاومت ن ود اندد ،بده یدادگیری سدازمانی مث دت منجدر مدیشدود
ه چنی ایجاد فضای یادگیری مسا ر سازمانی موجدب کداهش فسداد مدیشدود تحدریمهدای سدازمانی نیدز
بهلنوان یکی از مصادیق یادگیری سازمانی در برابر فساد ،در کاهش فساد مدؤثر اسدت (تدانلی و ه کداران،
)6302
نمودار تحلیل مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد
با بهدر گیدری از مدد اساسدی تحلیدل مفهدوم کده توسد (نئوپدون  )6300 ،ارائده شدد اسدت ،ن دودار
ماهوار ای تحلیل مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد به ورت زیر است:

شکل  .2نمودار ماهوارهای تحلیل مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد
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نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسی مطالعات فساد نشان میدهد که مفهوم تابآوری سازمانی در برابر فساد ،تاکنون مدورد اسدافاد
نشهدای موجدود و
قرار نگرفاه و بدهلندوان مفهدومی جدیدد قابدل معرفدی اسدت بدا اسدافاد از مفداهیم و بید 
بهر مندی از رویکرد اسادل اسافهامی ازطریق روش تحلیل مفهوم ،مشخص شد که تدابآوری سدازمانی
در برابر فساد با مفاهی ی کون کاهش فساد ،ضدفسداد ،مقابلده بدا فسداد ،پیشدگیری از فسداد ،کنادر فسداد و
مقاومت در برابر فساد ،مرت

است ،ولی با آنها تفاوت دارد ای مفهوم برای سطح سدازمان کداربرد دارد و

نس ت به سدایر مفداهیم از جامعیدت بیشداری برخدوردار اسدت و ازنظدر زمدانی ق دل ،حدی و بعدد از فسداد را
دربرمیگیرد اجزای آن ل ارتند از :پیشدسای به فسداد ،پدایش فسداد ،پاسدخ ،بازسدازی وجهده سدازمانی و
مدیریت مشرولیت ،انسجام دوبار و یادگیری سازمانی از فساد هر کددام از مفداهیم مدرت

بدا تدابآوری

سازمانی با بخشی از اجزای آن قرابت مفهومی دارند ولی هیچیک ماناظر اجزای مفهوم تابآوری سازمانی
در برابددر فسدداد نیسدداند تددابآوری سددازمانی در برابددر فسدداد ،ی دک فراقابلی دت اسددت یعن دی مج ولددهای از
تواناییهایی که یک سازمان باید داشاه باشد و اقداماتی که باید در مواجهه با فساد انجدام دهدد تدابآوری
سازمانی در برابر فساد ،وابساه به زمینه است و با نگرش نهادی به تلییرات ،نااط ینانیها و پویاییهای محدی
و آثار سیسا ی و ظاهرشوند رفاار سازمانی توجه دارد سازمان تابآور بده رویددادهای فسداد ،فراینددهای
فسادزا و فرهنگ سازمانی زمینهساز فسداد مدیپدردازد و سدعی مدیکندد از وقدوع فسداد جلدوگیری ن دود و
در ورت وقوع آن مناسبتری واکنش را نشان دهد تا آثار و پیامدهای آن را کم کرد و بده شدرای ق دل
از فساد و یا حای وضعیای بهار از گذشاه برگدردد راه دردهدای مددیریت مشدرولیت و انسدجام دوبدار  ،بده
سازمان ک ک میکند تا رابطه خود را با ذینفعان کلیدی داخلی و خارجی سازمان بازسازی و وجهه خود
را ترمیم ن اید
مفهوم معرفیشد ک ک میکند تا باتوجهبه ابعاد لینی و ذهنی فسداد و پویداییهدای محیطدی شدناخت
جامعی برای پژوهشگران ،سیاستگذاران ،مدیران و ناظران داخلی و بیرونی سازمانها فراهم شود باتوجهبه
مفهوم تاب آوری سازمانی در برابدر فسداد ،بده سیاسدتگدذاران و دسداگا هدای نظدارتی ،مددیران و نداظران
سازمان ها پیشنهاد میشود درپی افزایش تاب آوری سازمانی در برابر فساد باشند و بدرای تحقدق ،سدنجش و
به ود آن تدبیر ن ایند و ای موضوع بهلنوان معیاری برای ارزیابی سازمانها و مددیران درنظدر گرفاده شدود
در قانونگذاری ضدفساد (مانند ا الح قدانون ارتقدای سدالمت اداری و مقابلده بدا فسداد) بدا اسدافاد از اید
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مفهوم میتوان تدابیری که تابآوری در برابر فساد را افزایش میدهد بهویژ اقداماتی کده سدازمانهدا بایدد
بعد از وقوع فساد برای انسجام دوبار و بازسازی وجهه خود به آن بسردازند ،بهلنوان تکالیف قانونی درنظدر
گرفاه شود در ورت وقوع فساد ،ض

پیگرد قانونی ،انسجام دوبار و مدیریت مشرولیت توس نداظران

و ل وم مردم ،مطال ه شود تا به ک ک یادگیری سدازمانی ،سدازمان بده شدرای گذشداه و یدا وضدعیای بهادر
بازگردد
ارزیابی تابآوری سازمانی در برابر فساد و شناسایی نقاآ ضعف ،ناایج قابلتجویزی بدرای سدازمانهدا
بهدن ا خواهد داشت برای ای منظور ،لزم است ابادا کارکوبی برای ارزیابی تابآوری سازمانی در برابر
فساد ارائه شود که خود مدیتواندد موضدوع مسداقلی بدرای تحقیدق باشدد درادامده بدا اسدافاد از کدارکوب
بهدستآمد  ،ارزیابی تابآوری سدازمانهدای سدازمانهدای دولادی و ل دومی در برابدر فسداد پدروه هدای
پژوهشی جذابی برای محققان و ناایج آن برای سازمانها کداربردی و مفیدد خواهدد بدود پیشدنهاد مدیشدود
شورای دساگا های نظارتی کشور و سااد ه اهنگی م ارز بدا مفاسدد اقاصدادی ،داشد وردی بدرای ارزیدابی
تابآوری در برابر فساد طراحی ن ایند تا ض

ارزیابی تدابآوری بدهطورنوبدهای و ماناسدب بدا نادایج آن،

تدابیری برای ارتقای تابآوری در دساور کار قدرار داد و از مددیران سدازمانهدای دولادی مطال ده ن ایندد
دسارسی به ای داش وردها به ل وم مردم نیز درجهت شفافیت اقدامات سازمانها مفید خواهد بود
شناسایی روشهای انسجام دوبار و راه ردهای مدیریت مشرولیت و بازسازی وجهه سدازمانی پد

از

وقوع فساد نیز از دیگر موضولات پیشنهادی برای پژوهشهای آتی است مناب کم و دسارسدی ناکدافی بده
پایگا های اطاللاتی ازج له محدودیتهای ای پژوهش میباشد
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