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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
بدا  در اید  پدژوهش    در برابر فساد، انجام شدد  اسدت    یسازمان یآور مفهوم تاب یپژوهش حاضر با هدف معرف

 ،یاسدادل  اسدافهام  موجدود و   میشد تا بدا اسدافاد  از مفداه     محور، سعی هدف کردیمفهوم با رو لیتحلکیفی روش 
 ,Google Scholarیمنداب  لل د  در  ،منظدور   ید ا یشدود  بدرا    در برابر فساد شکل داد  یسازمان یآور مفهوم تاب

Science Direct, Web of Science مناشرشدد  بعدد از سدا      مقالت ی،و جهاد دانشگاه یللوم انسان یها گا یو پا
بدود،   Corruprion و Organizational Resiliencce ،فسداد  ،یسدازمان  یآور تداب  یهدا  که در ما  آنهدا واه   6333

 ,Anti, Fight, Combat, Curb, Reduce یهدا  دواه ید بدا کل  Corruptoin دواه ید ب کلید اناخاب شد  سدس  از ترک 

Prevent, Control, Resistence مقالده مدرت      63تعدداد  مطالعده ککیدد  مقدالت،    محدود شد  درادامه بدا   ،مقالت
کداهش فسداد،    میدر برابدر فسداد بدا مفداه     یسدازمان  یآور تاب ها نشان داد بررسی شد  طورکامل مطالعه بهو  ییشناسا

بدا آنهدا تفداوت دارد      یاز فساد، کنار  فساد و مقاومت در برابر فسداد  مدرت   ولد    یریشگیضدفساد، مقابله با فساد، پ
پاسخ، بازسازی وجهده سدازمانی و مددیریت     ش،یپا ،دسای در برابر فساد ل ارتند از: پیش یسازمان یآور تاب یاجزا

از  یا مج ولده  یعند ی تید فراقابل کید  ،در برابدر فسداد   یسدازمان  یآور   تداب یریادگید و  مشرولیت، انسجام دوبدار  
فسدادزا و   ینددها یفساد، فرا یدادهایآور، به رو   سازمان تاباستو بعد از فساد   یق ل، حبرای  و اقدامات ها ییتوانا

 فساد توجه دارد  ساز نهیزم یفرهنگ سازمان
 

 مفهوم لیتحل ؛در برابر فساد یسازمان یآور تاب ؛فساد ی؛سازمان یآور تاب: کلیدواژه

                                                                                                                                             

  مسئو ( سند ی)نو  ، تهران، ایراندانشگا  تهران تیریدانشکد  مد ،اسااد moghimi@ut.ac.ir 
  تهران، ایران دانشگا  تهران ،دانشکد  اقاصاد ،اسااد ، 

   ،تهران، ایران اساادیار، دانشکد  مدیریت پردی  فارابی، دانشگا  تهران 
   های دولای، دانشگا  تهران، تهران، ایران  دانشجوی دکاری مدیریت سازمان 
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 مقدمه

برخوردار  یادیبود  و مقابله با فساد از قدمت ز خیاز مسائل مهم جوام  مخالف در طو  تار یکی ،فساد

)یاراح ددی، پدورلزت،   اسدت    هدا بدود    منظور مورد توجده حکومدت    یا یبرا یمخالف یها حل و را  است

 یجدد  یها از دغدغه یکیله ئمس  یا زین رانیا یاسالم یدر ج هور(  0633پور گیالنی،  کجوری و تقیکیا

اقاصاد  یساز به موضوع شفاف ی،اقاصاد مقاوما یکل یها استیس 03 دم نا بن  یه است و بر یمردم و ره ر

از  یکد ی  اسدت   افاده ی صیفسدادزا تخصد   یهدا  نده یهدا و زم  از اقدامات، فعالیدت  یریآن و جلوگ یساز و سالم

 ندیناخوشدا  یدادهاید هدا و رو  در برابدر تکانده  آور  تداب  یهدا  وجدود سدازمان   ،یالزامات تحقق اقاصاد مقاوما

در  ینگدر  ندد  یشدود و هدم آ   انتیهدم از منداب   د    قید طر  یتا از ا است ینیب شیپ رقابلیغ ایو  شد  ینیب شیپ

هدا   یابیم که سدازمان  درمی «مثابه موجود زند  سازمان به»با اسافاد  از اساعار    ردیبحران  ورت پذ تیریمد

   ند بوم خود در تعامل با زیست ،برای بقا و رشد

 یکسدان  شود، یکه به آنها وارد م هایی تها و خسار ها در مواجهه با بحران رفاار سازمانبدیهی است که 

بازگردندد    نبهادر از آ  یحاد  یدا ق ل  ی اند به شرا توانساه یها شکست خورد  و برخ از سازمان ی  برخیستن

شد  و مدورد توجده محققدان      شناخاه «یسازمان یآور تاب»لنوان  هو سازمان ب یریتمد یاتمفهوم در ادب ی ا

نداگوار معطدوف بدود  و محققدان      یاز رخدادها یناش یها بر تکانه یسازمان یآور است  مطالعات تاب  بود 

از بحدران، ج دران    یناش یامدهایمواجهه، کاهش خسارات و پ یبرا یآمادگ یشگیری،پ یاند برا داشاه سعی

  (6302 ،0یندو و نون ی)آنارل یندن ا بخشی یرتبهار از گذشاه بص یایوضع یاق ل و  ی ضرر و بازگشت به شرا

شد  را و  کندد )  به اینکه فساد، رویداد ناخوشایندی است کده بقدا و مشدرولیت سدازمان را تهدیدد مدی       باتوجه

، آناز  یناشد  یتبحران مشدرول مواجهه با فساد و  یبرا یسازمان یآور اسافاد  از مفهوم تاب، (6302، 6شرر

هدا ضد      اسدا  اید  رویکدرد، سدازمان    بر  اسدت طرح در مطالعات فساد قابل  یدجد یکردرو یکلنوان  به

کدار   شدد  و تددابیری بده     درسای بدا آن مواجده   پیشگیری از فساد، لزم است در ورت وقوع، بهای تالش بر

  ید در ا بندند تا با کاهش آثار و پیامدهای آن، به شدرای  ق دل و یدا حادی شدرایطی بهادر از ق دل بازگردندد         

و کدنش   یسدازگار  ییو تواندا  د یفه  یخوب را به یطیمح ییها ییایموفق هساند که پو ییها سازمان  ،یشرا

 باشند    ماناسب با آن را داشاه

                                                                                                                                             

1. Annarelli & Nonino, 2016 

2. Schembera & Scherer, 2017 
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  ید موضدوع را ندارندد، در ا    ید ا انید ب یلزم برا تیضدفساد، جامع اتیر ادبدموجود  میکه مفاهازآنجا

که لزم  یو اقدامات ریسازمان باشد و تداب کیدر  دیکه با ییها و ظرفیت ها یژگیتا و شود یم سعیپژوهش 

در برابدر   یسدازمان  یآور تداب » دید قالب مفهدوم جد در رد یو بعد از وقوع فساد،  ورت پذ  یاست ق ل، ح

بقای فساد گویای ماهیت پویا و پیچیدد  آن و بیدانگر لدزوم مطالعدات نظدری و اقددامات       د  شو  یمعرف «فساد
مفهدوم   لندوان یدک   آوری در برابدر فسداد بده    است  تداب ل لی بیشار و با رویکردهای مافاوت در ای  حوز  

بدار    یاولد  یمفهوم بدرا   یشدن ا به مطرح وجهباتتواند نویدبخش رویکردی نو در ای  لر ه باشد   جدید می

هدای آن   و تفداوت و ارت داآ آن بدا سدایر مفداهیم مدرت   و ویژگدی       وضوح روش   به بایددر مطالعات فساد، 

و  میاز مفداه  اسدافاد  تدا بدا    شدود  یمفهوم تالش مد  لیبا اسافاد  از روش تحل ،منظور  یا یبرا د شومشخص 

پاسخ به  یپپژوهش در  یا شود   شکل داد  ،دیمفهوم جد ،یلیو تحل ی یموجود و با اسادل  ترک یهانشیب
 است: ریالت زؤس

 ست؟یدر برابر فساد ک یسازمان یآور تاب مفهوم •

 ند؟  در برابر فساد کدام یسازمان یآور تاب های مفهوم ویژگی •

 ند؟در برابر فساد کدام یسازمان یآور تاب مرت   مفهوممفاهیم  •

 ند؟در برابر فساد کدام یسازمان یآور تاب مفاهیم بالدسای مفهوم •
 ند؟در برابر فساد کدام یسازمان یآور تاب دسای مفهوم مفاهیم پایی  •

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 فساد

له بالد   ئمس  یا است  شد   مخالف به آن پرداخاه یایاز زوا کهاست  یا رشاه انیموضوع م کی ،فساد

 ( 6305، 0)فری  و فی در  موضوع کاساه شود یها یدگیچیموضوع فساد ک ار توجه شد  و از پ تیشد  به کل

م دارز  بدا فسداد، آثدار      سداد، ف کنندد    یدی ضدفساد، لوامدل تع  یگذار مطالعه فساد ل ارتند از: قانون اناتیجر

 یامددها یموجدود و پ  یایریمدد  یهدا  هید نظر یبرا یلنوان کالش و فساد، فساد به یاسیس  یفساد، مح یسازمان

 ( 6363، 6)باهو، آلون و پالارینیری فساد

                                                                                                                                             

1. Frein & Feiber, 2014 

2. Bahoo, Alon & Paltrinieri, 2020 
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 خواهد بود: دیمف ریموضوع از کهار منظر ز یبررس ،یسا یمنظر سازمان، با نگا  سدر مطالعه فساد از

 

 
 

 (6363 . مطالعه فساد ازنظر سازمان با نگاه سیستمی )باهو و همکاران،5 شکل

 

   دری اسدت منداف  شخصد   یبدرا  یخصو  ای یدولا تیاسافاد  از موقع سوءفساد،  جیرا فیاز تعار یکی

منداف    یبدرا  یو خصو د  یتوسد  مقامدات دولاد    یاسافاد  از قددرت قدانون   سوءمهم سه لنصر ، فیتعر ای 

 ،یاز فر ت حا ل از قدرت )قدانون  ینادرسا بیترک ،فساد  (6363)باهو و ه کاران، وجود دارد  یشخص

 ی وریپدذ  دادن، جامعده  جلدو   ی)منطقد  هید ( و توجیارت داط  ،یج عد  ،ی)شخصد  ز ی(، انگیسنا ای کیزماتیکار

هدا حا دل    از رابطه نادرست قددرت، ثدروت و ارزش   فساد  (6332، 0)آگویلرا و وادرا ( استیبخش قداست

پندا ،   اسدالم  و زاد  یقربدان  ی،اسدت نده خدود آن )الدوان     ی(ناکارآمدد  ی دار یب) ی ارینشانه ب و لارضه و شد 

فسداد   فید تعر یبدرا  یکلد  کدرد ی، کهدار رو دربدار  فسداد   مقاله 0236و ه کارانش با مرور  کاسارو  (0632

لندوان   فسداد بده   ،یکدارکرد نهداد   لندوان  فساد به ،یی ل لقالللنوان  ن ودند که ل ارتند از: فساد به ییشناسا

  (6363، 6ی )کاسارو، فیلیس  و انصاریاخالق یطاخلنوان  فساد به ی وفرهنگ یناهنجار
 

                                                                                                                                             

1. Aguilera & Vadera, 2008 

2. Castro, Philips, Ansari, 2020 
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 فساد در سازمان( یها عوامل موثر بر فساد در سازمان )پیشران

مورد توجه مطالعات فساد است  لوامل  یو فرهنگ یقانون ،یاقاصاد ،یاسیالم از س یطیمح یها ییایپو

 یفرهنگد  ف،یضدفساد ضع ینهادها رشفاف،یغ  اتیل ارتند از: رفاار و تص  یثر بر فساد سازمانؤم یطیمح

 یکارهاسدازو  ،یو م هم دولدت بدا بخدش خصو د     د یچیپباشد، رواب   د یهم تن به هیکه در آن رشو  و هد

از  یقددرت نامناسدب ناشد    میتقسد  ،یو شخصد  یادار شدلل   یارت داآ بد   ،پنهانبر بازار، اقاصاد  یم ان فیضع

  (6363)بداهو و ه کداران،   آزاد  تجدارت به  یدسارس تی، محدودی ضعیفها ناکارآمد، رسانه یدموکراس

خودپرسداانه و   یکه ادراکشان از جدو سدازمان، جدو    یاست  کارکنان رگذاریثأسازمان بر فساد ت یاخالق جو

 فضدع  ( 6302 ،0سد   یهو و دنکدرز  ادگ، یا را،یگورسد ) معدر  فسداد هسداند   در شدار یاست، ب یاخالقغیر

، 6)آتاناسدولی و گوجدارد   اسدت  یفسداد ادار  دی، للل تشدد افراد یو ناآگاهما رکز  یریگ میتص  ت،یریمد

6304)   

و آنهدا را در هفدت    ییفسداد شناسدا   یبدرا  رانشد یپ 26 ات،ی( با مرور ادب0633و ه کارانش ) یاراح دی

ن ودنددد  یبندد  دسداه  یو فدرد  یاجا دال -یفرهنگد  ،یسداخاار  ،یقدانون  ت،یریمدد  ،ینظدارت  ،یاسد یگدرو : س 

ابدزار   ،معدر  فسداد اسدت   در یدر بخدش ل دوم   یزید کده ک  نکده یا  ییتع(  0633)یاراح دی و ه کاران، 

کجدا و در کده    نکده یا صیاز آنهدا  تشدخ   ی د یترک اید فرهندگ   ند،یفرا داد،ی: روکند یفراهم م یخوب یلیتحل

هسداند کده امکدان     یینددها یفسدادزا، فرا  ینددها ی، لزم اسدت  فرا است شیحا  افزافساد در سکیر یریمس

فاسدد   یهدا    سدازمان دهدد  یاز فساد را نشان م یبزرگار ریفرهنگ فسادزا تصو  کنند یوقوع فساد را فراهم م

فرهندگ    ید و در ا تید فرهندگ را تقو اید    ف،یضدع  یگدذار  یمشد    خد  رندیگ یدر فرهنگ فاسد شکل م

پرداخدت کد  تدا وارد    »  فرهنگ شوند یم مشلو به فساد  مداران استیفساد س هیدر سا زیو ناظران ن انیمجر

 شدود  ینادرسدت موجدب فرهندگ فسداد مد      یمشد  شدد  و خد    هدا  یمشد  بال  انحراف در خد   6«یشو یباز

   (6304، 5)گریکار

                                                                                                                                             

1. Gorsira., Steg., Denkers., & Huisman, 2018 

2. Athanasouli & Goujard, 2015 

3. Pay to play 

4. Graycar, 2015 
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 فساد پیامدهای

 ،فسداد   (6332، 0کاسدکر  )مدک  اسدت  رگدذار یثأت یبر بخدش خصو د  و هم  یهم بر بخش ل وم ،فساد

لابددی    (6302، 6)سدائنز و بدراون   خواهد داشت برای سازمانو شهرت  یاتیل ل ،یمال ،یقانون یها سکیر

 اند: ن ود  یبند دساه ریفساد را به شرح ز یامدهایپ (6303جعفری و ه کارانش )
و  یخددوار راثیدد)م ی(، ارزشددز یدد)احسددا  گنددا ، اسددار ، کدداهش انگ  یشددناخا : روانی( فددردالددف

 مجازات(  ،ی)اقدامات انض اط یهی( و تن یافت اخالق ،یو برکت از زندگ ریرفا  خ ،یخور مفت

  یو سرکش یالا اد ی: بیفرد انی( مب

رشدد   ،یسالر ساهی)کاهش شا ی(، ساخااریگذار هیکاهش سرما نه،یهز شی)افزا ی( سازمان: اقاصادج

 زمان انجام کار(   شیمناب ، افزا نهیربهیغ صیتخص ،یکار محافظه
  یکاهش شهرت و خوشنام ،یالا اد ی: بیسازمان  ی( بد

فقدر،   ،یاینارضدا  ،یندان یاط نا) یفسداد( و ل دوم   یفساد برا شیرشد، افزا لدمکار )و : کسبیطی( محده

)لابددی جعفدری،    دولت و ملت، کاهش درآمدد دولدت(    یشکاف ب ،یدیفساد، ناامفرهنگ  جادیا

   (6303، 6پور، ل اسیان و حواسی حس 
 

 فساد مبارزه با

 یا دل  یها کنار  فساد است و گام یوکارهاساز رند یبرگاست که در یمفهوم کل کی ،م ارز  با فساد

ک ادر   یم ارز  با فساد در سطح سدازمان محققان به   کند یم فیتعر رااز فساد  یریشگیکشف و پ یبرالزم 

 کشدف و واکدنش   ،یریشدگ یم دارز  بدا فسداد ل ارتندد از: پ     یا دل  یاجدزا   (6302اسرکی، )اند  داشاهتوجه 
 -)بائوتیسداا  دانندد  یمد  یجد یترو اید و  یهد یتن  رانه،یشدگ یاقدامات م دارز  بدا فسداد را پ    ی  برخ(6303، 5الس )

  هساند یمرت   با ا الح سازمان میطورمساق به ، ارز  با فسادعضی از تدابیر مب  (6303، 4بیوکسنه و گارزون

افشا، کرخش  یها نظام ،یساز آگا  یها ، برنامهیزمانسا سازمان، رواب  یها یو خروج یورود میمانند تنظ

 ( 6306، 2آنان )آکرم  و تروئک  حقوق شیافزا ی کارکنان وشلل

                                                                                                                                             

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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 هساند:   یم ان هیکه ل دتاً بر دو پا پردازد یم زین یسازمان  یب یضدفساد به طراح ریتداب

 سازمان توس  آن و مجازات  یداخل یها هیمساقل و امکان نظارت بر رو یبدنه نظارت جادیا

    یماخلف

 (6302اسرکی، )و انحصار و وض  مقررات شفاف  اریفساد با کاهش اخا یها حذف فر ت  

 م ارز  با فساد ل ارتند از: یکردهایرو

 ، سدس  ردید تدا فاسدد شدکل بگ    مانندد  یمناظر م یمراج  قانون ،کردیرو  یدر ا مداخله دولت: کردیرو

    زاندیانگ یو م انعت را برم یمکاب مجازات، بازتوان  ی  اکنندبرخورد و مجازات مداخله  یبرا

فسداد کداهش    یها برا افراد و سازمان ز یتا انگ شود یتالش م کردیرو  یدر ا :ییگرا تیریمد کردیرو

 شود    یریشگیمناسب از فساد پ یها و پروتکل ها هیرو ،ها نظامکاربست  و  یو با طراح افاهی

کنادر  فسداد و    یهدا راه درد  ،یاتید ل ل یهدا  نظدام کدردن    کسارکده یدن دا    بده  :یسالمت سازمان کردیرو

 لنوان بسار وقوع فساد هددف هسداند نده افدراد     به یسازمان یها ییایاست  سازمان و پو یاخالق یاساانداردها

 ( 6332کاسکر،  )مک

 

 کاهش فساد سازمانی

 کداهش فسداد   یهدا  اسدت یبا اسدافاد  از آثدار دانشد ندان للدوم مخالدف، س      یا رشاه انیمطالعه م کیدر 

 دو کید الکارون یتوسد  حسابرسدان و حک راند    شیپدا  مشدخص شدد  و ن شد آزمو یکارکنان بخش ل وم

 یولد لزم اسدت  به کارکنان  مناسبنشان داد، پرداخت حقوق  یشواهد تجرب  ی  ه چنهساندثر ؤم استیس

کده   یطیشدرا  یکاهش فساد در سطح فرد، بدرا  یضدفساد برا یهااستیسو  ستین یکاهش فساد کاف یبرا

 ( 6302، 0ه کاراناست )گانز مور  و  وجود دارد، ناکارآمد یسا یفساد س

 

 پیشگیری از فساد سازمانی

کداهش   اید توقف فساد در ه دان نقطده او ،    پیو در ردیگ یرا دربرم کنشگرانه شی، اقدامات پیریشگیپ

، وجدود  تیری  تعهدد مدد  آننده خدود    داردت رکدز بدر فر دت وقدوع فسداد       و است آن شیدایپ یها فر ت

                                                                                                                                             

1. Gans- Morse et al., 2018 
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 یشدنهادها یپ  یانضد اط  ریو تدداب  شیپدا  ،یزند  ، سدوت سدک یر یابارزی ،یو منشور اخالق ها هیرو ها، استیس

   (6363هساند )الس ، از فساد  یریشگیپ یبرا یال لل  یب

 ن ود  یبند دساه توان یگرفا  دو بعد دامنه و کانون ت رکز مرا با درنظر یریشگیپ یابزارها

 
 ابزارهای پیشگیری از فساد .5جدول 

 تمرکز  

 هنجاری قانونی  

نه
دام

 

 فردی
 فردی و قانونی

 دهی( پ  )مانند حساب

 فردی و هنجاری

 آموزش()مانند 

 فراگیر
 فراگیر و قانونی

 )مانند بازرسی(

 فراگیر و هنجاری

 های ج عی( )مانند نهضت

 

 ( 6302)گانز مور  و ه کاران،  مدنظر است نه فردخاص مند نظام رییتل ر،یدر دامنه فراگ

 

 کنترل فساد سازمانی

)دیکد ، هوسد   و    رندد یگ میکار  کردن فساد بهمحدود یبرای را کنارل یابزارها ،یسازمان ره ران
   (6306، 0والاون

-ی)فرهنگد 5تحدولی ( و کاندا   یخروجد  اید  ندد ی)فرا6کنار  شی( با درنظرگرفا  دو بعد گرا6332) 6لنج

 یهدا  کنادر   ،یطد یمح میتحر جه،ینا سامیل ل، س یکنار  )کاهش آزاد ی( و کارکردهایادار ای یاجا ال

مجدازات،   ک،ید کده ل ارتندد از: بوروکرات   ردکد  ذکدر فسداد   یبرا ی( هشت نوع کنار  سازمانیو ذات یدرون

 و یخدودکنارل  ،یمراق اد  ،یاجا دال  یهدا  تید محروم ،یقدانون  یهدا تید اهداف و مقا د، محروم ییراساا هم

 ( 6332)لنج، کارانه  محافظه
 

                                                                                                                                             

1. Dix., Hussmann., & Walton, 2012 

2. Lange, 2008 

3. Control Orientation 

4. Transmissional Channel 
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 نگاه نهادی به کنترل فساد سازمانی

-یفرهنگد »، «یمقرراتد »مدرت     و  زیاسا  سه بعدد ما دا  بر ،دهند یم  که رفاارها را شکل و جهت نهادها

بدا   ت،یکسدب مشدرول   یها بدرا  سازمان  ،ینو ییاسا  نهادگرا  برشوند یم یبند دساه «یهنجار»و « یشناخا

بدودن   سداه یخصوص شادر یل وم فر  شیپ ایادراک  یعنی تیند  مشرولشو میمنط ق   یمح یها خواساه

 ،نگدا    ید ها و الاقادات  بدا ا  از هنجارها، ارزش افاهی برساخت یاجا ال نظام کیدر  تیموجود کیکنش 

هیسداون و    دیابد  یمد  یشدار یب تید در کنادر  فسداد اه    جامعده  و یسدازمان  یهدا  ییاید پو  یتوجه به ارت اآ بد 

کدارکوب   کید   ،یندو  ییاسدا  نهدادگرا  ( و بر6332لدنج )  یشناسد  بدا الهدام از گونده   ( 6363) 0ه کارانش

ارائده کردندد  آندان معاقدد بودندد در بسدار        یدر بسدار نهداد   یفساد سازمانانواع کنار  ی برای بررسی مفهوم

مقداوم در برابدر فسداد، شدکل      یاز معدان  یمشدارک  سامیفعالنه س ورت  به ز،یکنشگران ما ا ،یل وم ینهاد

کنشدگران و   ندگ یلاری( بدر اثدر ف  یاجا دال  یهدا میو تحدر  ی)مانند برخورد قانون یرونیب یها   کنار دهند یم

اثددر  نددگ،یلاریف  ی  ه چندددهنددد یرا نشددان ن دد یسددا یو س دار شددهیر یفسددادها ،یسددازمان درون یسدداخاارها

 یهدا  کنار  جهیناو در کند یکم م ی راکنار  داخل یسازمان درون یساخاارها بر یرونیضدفساد ب یهنجارها

)هیساون و ه کداران،   نخواهد بودسازگار  ،ی( با توقعات ل ومیمجازات و مراق ا ک،یضدفساد )بوروکرات

6363) 

 

 کنترل فساد ازنظر اسالم

اسالم    و اله( برنامه هیاهلل لل ی) ل ین و  یو احاد می( با اسافاد  از قرآن کر6363و ه کارانش ) الزابی

بده    دان یالاقداد و ا  قید تع  قیطراز یکنار  درون تی)تقو گرانهکنش شیکنار  فساد را در کهار گرو  پ یبرا

و  ازهدا ین  یمأمناسدب کارکندان، تد    نشیگدز  دان،ندانسدا  مفسد  ودخ)از رانهیشدگ ی، پ حضور و نظارت خددا( 

 ی( و واکنشددیحکددوما یهددا و نظددارت سددازمان یو ج عدد ی)نظددارت ل ددوم ی، بازرسدد کارکنددان( تیرضددا

 (  6363 ،6ف)الزابی، مصطفی و ل داللطی دندکر یبند ( دساهیو روان یمال ،یکیزیف یها )مجازات

                                                                                                                                             

1. Heaston, et al, 2020 

2. Alazzabi., Mustafa., & Abdul Latiff, 2020 
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 مقاومت سازمانی در برابر فساد

 وجز،ید ه ،یسد یل ،)پیدک  سالمت خود ی انیسازمان در توسعه و پشا ییتوانا یعنیدر برابر فساد  مقاومت

از  نکده یا یرید گ اندداز   راید ز  از فساد است یریشگیاز پ دتریمف ،در برابر فساد مقاومت( 6306، 0تئو و ریساو

 شیافدزا  یاقددامات سدازمان بدرا    یمطالعده و مساندسداز   یولد  ،شد  دشدوار اسدت   یریفساد جلوگ زانیکه م

)شدادنم و   ارائه شد  است ی،نهاد هیمقاومت در برابر فساد، م ک  است  مقاومت در برابر فساد براسا  نظر

  شدوند  یدر برابدر فسداد فدر  مد     یلنوان ابعاد مقاومت سدازمان  بعد ساخاار و لامل به دو  (6300، 6لورن 

 کنند یم لیتح  یهنجار اجا ال ایاج ار  ،یا الح، الگوبردار یها از شکل یکیرا به  ییساخاارها، فشارها

فشدارها    ید ا  (6363، 6)ل ددالقیوم مسدعود و کدیم    دند گذار سازمان اثر یها راه ردبر  گریلوامل دبا و ه را  

دهدد    می شیرا افزا یرونیب یها در برابر شوک یسازمان یآور تاب درنایجهل لکرد سازمان را به ود داد  و 

 یها را بده سد ا   از فشارها، سازمان یناش یاحا ال یها یریپذ بیرا با خود دارد که آس د یا  یا ینهاد هینظر

سداخاار مقاومدت    بعدد باشدند     را نس ت به ه نولان خود داشاه یزیاکه رفاارها و اقدامات ما  دهد یسوق م

منظر، مقاومدت در برابدر فسداد،      یا  ازابدی یکاهش م یرونیب یاخاطر فشاره رفاار به سوء یعنیدر برابر فساد، 

بدر اسداقال     ینهداد  هید خدارج از سدازمان، ت رکدز دارد  نظر    ریتدداب  قید طراز زیاز رفاار فسدادآم  یریشگیبر پ

  یجان ده بد  دو یبداز  کید   کندد  یمد  تیلامل، فعال کیلنوان  سازمان خود به یعنی  توجه دارد زیها ن سازمان

، وجدود دارد کده   شدان ریاسدا  تفس و کدنش افدراد بر   ندد کن یمد  ایجداد ساخاارها  توس که نهادها  یکارکوب

بداور   نظدام ، نسازما یگرفا  بعد لامل، مقاومت در برابر فساد به ساخاار رس رفاار است  با درنظر گر میتنظ

فسداد،   سدک یکنادر  فسداد، کداهش ر    میدارد  مفداه  یباور توسد  افدراد بسداگ    نظام  یا ریتفس نحو افراد و 

  (6300، 5)مولگان و وانا مقاومت در برابر فساد، بر بعد لامل ت رکز دارند

را  رید از حدالت ز  یکد یمقاومدت در برابدر فسداد،     نظرزها ا د ساخاار و لامل، سازمانابعاگرفا  درنظر با

 دارند: 

( یمقررات و کارکوب نظارت است،ی)س یرونیشناور: سازمان ه چون خاشاک شناور است  نه ساخاار ب

 در برابر فساد داشاه باشد   یدارد تا مقاوما یداخل تیو نه ظرف

                                                                                                                                             

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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  ستیمند ن بهر  یرونیب یساخاارها تیخود اتکا دارد و از ح ا داریناپا تیرها: سازمان تنها به ظرف

بدا   قید در حدد تط   اشیشدود  ظدرف   یم تیهدا یرونیب یساخاارها لهیوس منط ق با مقررات: سازمان تنها به

 در برابر فساد دارد   یاست و مقاومت سطح یرونیب یمقررات و هنجارها

 (6306 ه کاران، و پیکمقاومت در برابر فساد را دارد )  یشاریکه ب یو خارج یداخل ییه سو: ه سو

درمدورد مقدررات و    یاحساسد  تید کفا مقدررات،  درف بدا    قیسازمان و افراد مهم است  تط   یب تعامل

مقاومدت در برابدر فسداد     جداد یقدرت، اخالق و گفا ان در ا  ی  ارت اآ بکند ین  جادیآن ا یاجرا یها نهیزم

 (6300، 0)روتسای  مهم است ی، رونیب یپاسخ به فشارها یافراد برا ییثر است  تواناؤم

 

 آوری سازمانی تاب

اکولدوهی، فیزیولدوهی، اقاصداد،    للدوم مخالدف مانندد     منظدر کندبعدی است که از یمفهوم ،آوری تاب

شناسدی،   شناسدی، روان  ی فیزیکدی، جامعده  هدا  مداری، سیسام پایدار، سازمان، مشاری  مدیریت بحران، توسعه

لندوان یدک    بده  یآور تاب ،تیریبه آن پرداخاه شد  است  در مطالعات مد سکیر تیریتدأمی ، مد  زنجیر 

در  یآور تاب  (0632 ان،یها مورد توجه است )مح ود ها و سیسام ها، سازمان ویژگی مربوآ به افراد، گرو 

افدراد،   یبدرا  تید ظرف کیو   موضوع مطالعه بود  یا و منطقه یمل ،ینهاد ،یاجا ال ،یسازمان ،یسطوح فرد

 بده هدا   سدازمان  یآور تداب  به دود   دباش یم ندیناخوشا یدادهایرو با برای مقابلهها و جوام   ها، سازمان گرو 

، اسدکوایر،  جدونز  -)برانددن کند  ک ک میافراد  یآور تابتقویت  یآور و حا ها و جوام  تاب گرو  جادیا

 (6305، 6آوتری و پیارس 

اسدافاد  کدرد    یروند یب داتیبه تهد یمفهوم پاسخ سازمان یرا برا یآور بار تاب  یاول ی( برا0326) 6ریم

 یآور تداب  اتید مندد ادب    مدرور نظدام  (6303، 5)اندرسون، ککر، تنگ لدد و ویکلگدرن  نقل از  به (0326)میر، 

ها  انسازم یا و رواب  ش که ساایا یآور تاب یجا به ایپو یآور به تاب  یمحقق شاریتوجه ب یایگو ،یسازمان

کارکنان،  ،یره ر  اسااندارد انگلساان سازمان  (6302 ،4ینوو نون ی)آنارل است یسازمان انفراد کی یجا به

                                                                                                                                             

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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( BS:65000, 2014) ردید گ ینظدر مد  در یسدازمان  یآور تداب  یهدا  حوز   یتر یدیو محصو  را کل ندهایفرا

 فیتعار  (6363 ،0)داکک است یا ساز  یو مانند کار یمانوع و ماعدد  یمضامشامل  یسازمان یآور تاب

 :شود یئه ماار ییها ادامه ن ونهارائه شد  که در یسازمان یآور از تاب زیادیمانوع و 

 
 نیسازما آوری تاب مختلف . تعاریف2جدول 

 فیتعر

 .(0326)میر، پاسخ سازمانی به تهدیدات بیرونی 

ها، پیوندهای دروندی ساخااری آنها با یکدیگر،  اسا  ساخت زیرسیسامیسام برای تح ل فشارهای محیطی برتوانایی یک س

 (.0332، 6هورن) و شیو  اناقا  و اناشار تلییرمحیطی درکل سیسام

 ( 0333، 6)ویک ناخوشایندتوانایی بازیابی در شرای  وجود رویداد 

 (.6336، 5)کوتو های تنش و تلییر ماندن در زمان توانایی و ظرفیت قوی

قابل یک ها در واکنش پیشگیرانه و مدؤثر در م ها و در کل سیسام یک ویژگی اساسی مربوآ به افراد، گرو  ها، سازمان

کنند ، دکار اخاال   طولنی از رفاار پسرفتدور  شدن در یک تلییر خاص که الگوی مورداناظار حوادث را بدون درگیر

 ( 0332، 4)هورن و اورکند  می

، 3(، )گیال6336، 2(، )داتون6330 ،2(، )بالو6333 ،2)رابتوانایی سازمان در بازگشت به حالت اولیه در مواجهه با مشکالت 

6332) . 

 تر بیرون آید طدوری کده سدازمان از آن قدرت ندتر و با تجربه بدهبرانگیدز  فظ انط اق مث دت در شدرای  کدالشبرقراری و ح

 ( 6336، 03)ساتکلیف و وگا 

 ( 6335، 00)اساارهای جدید پر ریسک  و سازگاری با محی  مند نظامهای  توانایی و ظرفیت تح ل وقفه

 ( 6332، 06)فیسکل توانایی سازمان برای بقا، انط اق و رشد در مواجهه با آشفاگی

                                                                                                                                             

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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 فیتعر

ها یا کاهش  بینی رویدادهای ناام  و غیرمناظر  برای بقای سدازمان برابر تهدیددها، شدامل پیشگیری از شکست ظرفیت پیش

 ( 6332، 0)وودزها  ها در سیسامنآ

 .(6332، 6)گانوکار و ویزوانددهامتوانایی حفظ، از سرگیری و بازگشت به ل لیات ها پ  از یک اخاال  

 ( 6332، 6)مک مانو شدن نس ت به شرای  ق ل از بحران تر ظاهر بحران و قویفر ت از میان یافا  

 .(6333، 5)مک کانتوانایی مقاومت، جذب، پاسخ و بازآفرینی خود در پاسخ به تلییرات محی  

 ( 6333، 4)مدنی و جکسون بر آشفاگی برای مقاومت از طریق انط اق یا بازیابی و ترمیم شرای  آشفاه ق لی دسای پیش

هدای تالطدم  شدود کده ظرفیدت سدازگاری را در طدو  دور  هایی سازمان مربدوآ می های ذاتی و انط اقی و توانایی به ویژگی

آوری سازمانی تالش دارند تا آگاهی موقعیای یک سازمان را به دود بخشید ،  های تابسازوکارآورندد   فدراهم مدی

دار کاهش داد  و پ  از بروز یک اخاال ، کارآیی را بازیابی و به حالت  کهای ریس های آن را در محی  پذیری آسیب

 .(6300، 2)بامرا و برنارد او  برگردانند

بینی  تر برای پیش نخست، یک ظرفیت واکنشی سازمان برای مقاومت در مقابل یک رویداد بیرونی  دوم، یک ظرفیدت فعا 

 ( 6305، 2)تال وت و ه کارانه رویدادها و بنابرای  گشودن مسیرهای جدید توسع

منظور بقا و  مشکالت ناگهانی، بهو آمادگی برای پاسخ و سازگاری با تلییرات فزایند  و  دسای پیشتوانایی سازمان در 

 ( BS:65000, 2014) موفقیت

 یا شکست استق ولی از ل لکرد با وجود آشفاگی و  منظور حفظ و یا بازیابی سطح قابل ظرفیت و قابلیت یک سیسام به

 ( 6304، 2)هولنگا 

 

 یآور تداب  یوابساگ"، "یبقا و سازگار ر،ییتل رشیپذ ییتوانا"، "مثابه موجود زند  به سازماناساعار  "

واکدنش بده   "و  "ریید تل یو الگوهدا   یدرک افدراد از محد  "، "هدا  رسیسدام یافدراد و ز  یآور به تداب  یسازمان

کده در   گونده  ه دان اسدت    یسدازمان  یآور تداب  یشدد  بدرا   ارائده  فیمشارک در تعدار  یها گزار  "راتییتل

 وجود دارد: یسازمان یآور تاب فیتعر یبرا کردیدو رو ،شود یم د ید فیتعار

 
                                                                                                                                             

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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آن ذکر  یبرا ییها دانساه و گام  یتعامل با مح در ایرا پو یآور تاب ی، کهندیفرا کردیرو •

   کند یم

   کند یم یده رتیبص یآور تاب یکه درمورد کارکرد داخل ت،یلنوان قابل به یآور تاب کردیرو •

سددازمان  یبدرا  تید فراقابل کیددلندوان   را بده  یآور فدوق، تدداب  کدرد یدو رو بیدد( بدا ترک 6363) داکدک 

  دارد دید کأت یاساسد  یهدا تید بدر قابل  یآور تداب  ندد یفرا یهدا  گدام  انین ود  که در آن ض   ب یساز مفهوم

آور  تداب  سازمان آمدن، انط اق دسای، کنار پیشل ارتند از:  یو دیاز د یآور دهند  تاب لیتشک یها تیقابل

، دسددای پدیش  تید بدا اسدافاد  از قابل   ندیناخوشدا  دادید ق دل از وقدوع رو    ،یو اثدربخش بدا محد    اید بدا تعامدل پو  

آمدن، واکنش مناسب نشدان داد  و  کنار تیوقوع رخداد با اسافاد  از قابل  ی  حکند یل ل م کنشگرانه شیپ

 ،تید فراقابلاید    یرید گ شدکل  ی  برادهد ی، پاسخ مناسب میریپذ ت انط اقیبا اسافاد  از قابل زیاز وقوع ن بعد

)مانندد   یتوجده بده ابعداد ذهند     ،یا نده یشدود  در کندار ابعداد زم     نظدر گرفاده    و بالفعدل در بالقو یآور تاب دیبا

  مهدم اسدت  )مانند به ود، کسب تجربده و داندش(    ی( و ابعاد رفااریو انعکا  اناقاد یمعناساز ،یآگاه ذه 

  یشدد  و هدم در شدرا    یند یب شیپد  رید مال  یباواندد هدم در شدرا    سامسیکه  شود یحا ل م یزمان یآور تاب

 کنشدگرانه  شیو پد  یو ا دالح واکنشد   قید تط  قید از طر کده اید    دین ا مینشد  کارکرد خود را تنظ ینیب شیپ

  (6363)داکک،  شود یحا ل م

 

 یسازمان یآور مفهوم تاب یاجزا

 ،گدر ید ل دارت    بده یاسدت نده سداخاار    یمفهوم کارکرد کی ،یآور ( معاقد است تاب6304) هولنگا 

  (6304)هولنگا ، نه آنچه سازمان دارد  ،گردد یبرم دهد، یبه آنچه سازمان انجام م یآور تاب

، 0)مدا، هیدائو و یدی     شدد  اسدت   یو معرفد  ییشناسدا  ا،ید پو یآور تداب لنوان  در سازمان به ییتوانا کهار

  (6304)هولنگا ، ، (6302، 6)پاتریارکا و ه کاران ،(6363)داکک،  (6302

دورتر  ند یاست، توجه به آ دیفم دادهایاحسا  در لحظه از رو جادیدر ا شیکه پاطور : ه ان دسای پیش

  توجده بده   آتدی  اتریید سد قت بدر تل   ییاناظار است و توانا دانسا  آنچه مورد یعنی دسای پیش  مهم است زین

که بر کدارکرد سدازمان    یطیشرا رییتل ایو  ند یآ داتیتهد د،یجد یها کون تقاضاها و فر ت ییرخدادها

                                                                                                                                             

1. Ma., Xiao., & Yin, 2018 

2. Patriarca, et al, 2018 
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را بدا هدم    ییکهار تواندا   یا دیآور با تاب سیسام کی  (6302)پاتریارکا و ه کاران،  دارد، لزم است ریثأت

  (6304هولنگا ، ) دین ا تیرینشد  را کنار  و مد ینیب شیو اتفاقات پ  یداشاه باشد، تا باواند شرا

دادن  درحدا  ر   یو خدارج  یداخلد   یو ر د آنچده کده در محد    سامیل لکرد س شیپا یی: تواناشیپا

 ریثأدارد )الدم از تد   ریثأت سامیآنچه بر کارکرد س میو باوان میبه دن ا  که هسا میبدان دیکار با  یا یبرااست  

 یها و رخدادها فر ت دات،یمواجهه با تهد یشدن برا به آماد  ییتوانا  ی  امی( ر د کنیمنف ریثأت ایمث ت 

  (6304)هولنگا ،  کند یک ک م کینزد

 یم کد   بدرا   اید  یمنظم و نامنظم قطع یدهایو تهد ها فر ت رات،ییپاسخ به تل ییو تواناپاسخ: دانسا  

و  کندد   ییبعد ضرورت پاسخ به آن را تع و ییآنچه ر  داد  را شناسا دیموق  ابادا سازمان با ثر و بهؤپاسخ م

پاسدخ خالقانده و    ،یآور تداب  ییاید پو بده  باتوجهآن را بداند   انیپاسخ، زمان شروع و پا یکگونگ تینهارد

  (6302)هولنگا ، لزم است  یطیمح یاکنو آشوب ینانینااط  یحل مع ا یبرا کنشگرانه شیپ

بدده  دیددبا یریادگیدد یاثربخشدد یاز تجددارب  بددرا یریادگیدد یی: دانسددا  آنچدده ر  داد  و توانددایریادگیدد

 شیافدزا را  یآور تداب  ی،ا نده یشدناخت زم   للل وقدوع و لددم وقدوع توجده داشدت      لدم موفقیت، ،تیموفق

  (6302)هولنگا ،  دده یم

 

 پژوهش یشناس روش

اسدت  روش   یاسدادل  اسدافهام   کردیبا رو ،یریآن تفس رویکردو  یفیک ،ها نظر نوع داد از قیتحق  یا

 است  مند نظاممرور  ایفرامطالعه  قاتیاز تحق یمفهوم است که نول لیروش تحلآن، 

 

 مفهوم لیتحل

 ،یسداز  واضدح  یروش بدرا   ید ا ( 6300، 0)نئوپدون  اسدت   یشناسد  از واه  یمفهدوم، بخشد   لیتحل روش

 ف،یتو د  یبدرا  تواندد  یمفهدوم مد   لید   تحل(6333، 6)بالددوی  و رز  ها کاربرد دارد واه  یابیو معنا ییشناسا

مفهدوم  بدا هدم   بدا ارت داآ    میکه مفداه  ییجا(  6300 )نئوپون ، اسافاد  شود زیبرساخت و تجو ، سهیمقا ر،یتفس

  یاجزا، روابد  بد   بایدمفهوم،  کی لیوضوح روش  شوند  در تحل لزم است به ،دهند یم لرا شک یتر یکل
                                                                                                                                             

1. Nuopponen, 2011 

2. Baldwin & Rose, 2009 
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 اسدت   کداربرد پرمفهدوم   لید تحل کدرد یدو رو ،تیریمفهوم ذکدر شدود  در مدد    سامیآن در س گا یاجزا و جا

و  میتدا بدا اسدافاد  از مفداه     شدود  سدعی مدی  اسدت و   یله مفهومئحل مس پیدرکه  محور نخست: روش هدف

دوم: روش  ( 0323، 0)ناسیشود   شکل داد  دیمفهوم جد ،یلیو تحل ی یموجود و با اسادل  ترک یها نشیب

 کدرد یاسدا  رو بر  (6330 ،6)تاکال و لمسدا مفهوم در ماون است  فیو تعار یمعان ریتفس درپیکه  یریتفس

 لید تحل یبدرا  یا خاده یآم درهم مراحل  او نیست فیتو قابل گام  به گام، مفهوم لی(، مراحل تحل0323)ناسی

 :کند یارائه م

 

 
 

 مفهوم لیتحل. مدل 2 شکل

 

ابدزار   یا هم مرت   هساند  مد  ماهوار  و به ساندین ر یجز میکه مفاه ستا  یمفهوم ا لیپشت تحل منطق

 نددها، یاز نوع اجزا، انواع، کارکردها، فرا تواند ی  ارت اآ مستآنها  یو ارت اآ ب میمفاه شین ا یبرامفیدی 

                                                                                                                                             

1. Nasi, 1980 

2. Takala and Lämsä 
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 یکاربرد دارد  برا ،یو ساخاارده یآور در مراحل ج   ینقشه مفهوم مرس یمد  براای  و     باشد   تیلل

 یفرلد  یهدا  شداخه  ،ازید  دورت ن دردهدد    شین دا  یبهار یکل ریمفهوم است تا تصو  تیهر نقشه نقطه لز

آن را  یشناسد  یمفهدوم و هسدا   نظام ی،ق ل یها نقشه بیبا ترک یکل ریتصو انیپادر بررسی وطور جداگانه  به

 (  6300)نئوپون ،  دهد یارائه م

 یدر برابددر فسدداد، از مندداب  اطاللددات لل دد یسددازمان یآور مفهددوم تدداب لیددتحلبددرای پددژوهش   یددا در

Google Scholar, Science Direct, Web of Science و جهداد   یللدوم انسدان   یمقالت فارس گا یو دو پا

 یهدا  دواه ید کل از ،یالدیمد  6333شدد  بعدد از سدا     جساجو در مقدالت مناشر  یاسافاد  شد  برا یدانشگاه

  اسدافاد  هید اناخاب منداب  اول  جهت Organizational Resilience, Corruption،فساد ،یسازمان یآور تاب

 ,Anti, Fight یها دواه یبا کل Corruption دواه یکل بیمنظور اناخاب مقالت مرت  ، از ترک شد  سس  به

Combat, Curb, Reduce, Prevent, Control, Resistanceمقاله برگزید  و  602، که تعداد , اسافاد  شد

 ,Anticipate, Response, Monitor, Learn یهدا  دواه ید ادامده بدا اناخداب کل   درخال ه آن مطالعده شدد    

Proact, React  آوری سازمانی در برابدر   با مفهوم تابمقاله مرت    63تعداد  ،موضوع فساد از مج وله مناب

 که در ما  ای  پژوهش به آنها ارجاع شد  است  کامل مطالعه شدطور و به ییشناسافساد، 

اسدا  لندوان، ککیدد ، محادوا و روش     بر مقدالت مدرت    می  روایی ابزار پژوهش سعی شد أمنظور ت به

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 

 

 های پژوهش یافته

 آوری سازمانی در برابر فساد تاب

د  ل دارات مخالفدی   فساد، پیشگیری از فساد،کنار  فساد، مقاومدت در برابدر فسدا   ضدکردن فساد،  ک ینه

کشیدن مفهوم م ارز  با فساد اسافاد  شد  است  برخی از آنها مربوآ به ق ل از وقوع تصویر است که برای به

 باشد  فساد و برخی مربوآ به حی  وقوع و برخی مربوآ به بعد از وقوع می
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 نیسازما آوری تاب مختلف . تعاریف2جدول 

 مناب  یگسار  زمان سطح کاربرد فیتو  ا طالح

 م ارز  با

 0فساد

مفهوم کلی شامل پیشگیری، کشف و واکنش 

 به فساد است  

و ا الحات  یل وم یحک ران فیتو  یبرا

 رود یکار م با هدف کاهش فساد به ینهاد

 ال لل، بی 

 ملی

 سازمانی

 افراد

 ق ل از وقوع

 بعد از وقوع

(، مک 0332) 6کیم و لی

(، 6332کاسددددددددددکر ) 

(، 6302رزآکدددددددرم  )

(، 6302) 6گالدت -آرلنو

(، سدائنز و  6302اسرکی)

 (6302براون )

کردن  نهیک 

/کاهش 

 5فساد

لنوان هدفی بدرای تددابیر ضدفسداد درنظدر      هب

ا دالحات  شود  تأکید بدر پدایش و    گرفاه می

 قیددازطر ،بددا هدددف کدداهش فسدداد سیسددا ی 

 رود یکار م به سکیکاهش ر

 ال لل بی 

 ملی

 سازمانی

 ق ل از وقوع

 بعد از وقوع

(، مولگان 6330) 4گورتا 

(، مدور  و  6300و وانا )

 (6302ه کاران )

مقابله با 

 2فساد

تأکید بر نظدارت و مجدازات ماخلفدی  دارد      

کشدف و   ،ییشناسدا هایی برای  شامل واکنش

اگرکده بدا   شدود    ی مدی و انض اط یهیاقدام تن 

مفسد برخورد می شود ولی توجه ک اری بده  

 پدید  فساد و آثار آن دارد 

 ال لل بی 

 ملی

 یسازمان

 افراد

 بعد از وقوع

 2(، اسددرکی6303السد  ) 

 لنرفددددددددور (، 6302)

 شدد  را و شددرر ، (6302)

(6302) 

از  یریشگیپ

 2فساد

که بدر   ای است کنشگرانه مج وله تدابیر پیش

توقددددف فسدددداد در نقطدددده او  و کدددداهش   

های فساد ت رکز دارد  به فراگیرشددن   فر ت

آن بددال و  نددهیهزفسدداد توجدده دارد  مع ددولً  

 .است  ییآن پا یاثربخش

 ال لل بی 

 ملی

 سازمان

 ق ل از وقوع

تانلی و (، 6304گریکار )

گدانز   (،6302ه کداران ) 

مددددور  و ه کدددداران  

 (6305) 3(، پولی6302)

                                                                                                                                             

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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 مناب  یگسار  زمان سطح کاربرد فیتو  ا طالح

 0کنار  فساد

کنشدگرانه و   پدیش  و اقددامات  ریتداب وله مج

از وقوع  یریکه با هدف جلوگواکنشی است 

د  به ابعاد انسانی و اجا الی شو یفساد انجام م

 گیری فساد توجه دارد   توجه فرایندهای شکل

 ال لل بی 

 ملی

 یسازمان

 افراد

 ق ل از وقوع

 بعد از وقوع

، دیکدد  و (6332لددنج )

(، 6306)ه کددددددددداران 

هیسدددداون و ه کدددداران 

(، الزابددددددددی و  6363)

(، 6363ه کددددددددداران )

 (6300مولگان و وانا )

مقاومت در 

 6برابر فساد

ت رکددز آن بددر توسددعه و پشددای انی سددالمت    

محور تالش  سازمانی است  با رویکرد ریسک

شددود نقدداآ دارای ریسددک وقددوع فسدداد   مددی

 شناسایی مخاطرات مدیریت و کاهش یابد 

ابعدداد لامددل کددارگزار ماننددد   آن بددر ت رکددز

 مطالعه و باشدددد یمدد  یایریمدددد یهددا  کناددر  

هددا درجهددت  مساندسددازی اقدددامات سددازمان 

افددزایش مقاومددت در برابددر فسدداد م کدد  و    

 باشد   کاربردی می

 سازمان

 افراد
 ق ل از وقوع

( و گورتددا 6330گورتدا ) 

، پیدددددددددددک و (6302)

(، 6306ه کددددددددداران )

)شدددددادنم و لورنددددد  

)ل ددددددددالقیوم (، 6300)

، (6363مسددعود و کددیم، 

(، 6300مولگددان و وانددا )

(، )بیدن  و  6303بیوگر، )

 ( 6305پیناو )

 

 یاسدافاد  از آن بدرا   ،(6302، 6)امیدر  اسدت  یاجا دال  -یمفهوم فند  کی ،یسازمان یآور که تابازآنجا

از تقلدب و   یریشدگ یپ ینسخه سوم راهن دا  6302در سا   COSO اهیک باشد  دیتواند مف یمواجهه با فساد م

 دید هدا خودشدان با   کرد که سدازمان  دیکأرا ارائه ن ود و ت ینانیپر از ابهام و نا اط  یدر فضا سکیر تیریمد

واحدد   ردکدارک  سدک یر تیری  مدندکن یروزرسان و با هدف به ود، به یخود را طراح یکنار  داخل سامیس

لزم اسدت   ،منظدور   ید ا یهنگ سازمان باشد  برااز ساخاار و فر یجزئ دیبلکه با ست،یدر سازمان ن یخا 

 سد قت  کنشدگرانه،  شیپ کردیبا رو راتییکه سازمان باواند بر تل یا گونه به  ابدی شیافزا یسازمان یآور تاب

  یبد   یسدا  یارت داآ س  جده یکده نا  یازمانانحراف سد  قیاز مصاد یکیلنوان  به ،فساد  (COSO, 2017) دجوی

در سداخاار   تواندد  یکه دارد، م ییامدهایپ ای تیافراد است و ماناسب با گسار ، اه  تیسازمان و ذهن  ،یمح

                                                                                                                                             

1. Corruption Control 

2. Corruption Resistance 

3. Amir, 2018 
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فسداد   ی  گاه(0333)واگان،  نظر گرفاه شودبحران در ایرفاار  از اشکا  خطا، سوء یکی ورت  به یاجا ال

تکانده   کید  ت،یدادن مشدرول  آن مانند ازدسدت  یامدهایپ یو گاه شود یسازمان وارد م هب دیمانند تکانه شد

  (6302)شد  را و شدرر،   مافداوت اسدت     یشرا  یها در مواجهه با ا سازمان است  رفاار سازمان یبرا دیشد

در  ریید بلکه بدا تل  ،شود یتنها موجب کاهش فساد ن  نه ،شود یم ارز  با فساد اتخاذ م یکه برا یریتداب یگاه

شدن سازمان ریگ  یزم سکیسازمان منجر شد  و ر یانحراف کارکرد شیسازمان به افزا یفرل یساخاارها

 دن ا  دارد   به زیرا ن

 یولد  ،اندد  رفاار وض  شد  تیمشرول شیبا هدف افزا ههساند ک یریو     تداب یده پ  حساب ت،یشفاف

سازمان  ییمحض با آنها و نداشا  انعطاف، کارا قیتط   ،یمح یها یدگیچیو پ  یسر راتییتل لیدل به یگاه

شدد  و   شدار یدر رفادار سدازمان ب   یریپذ انعطاف ،یبا اسافاد  از نوآور ،یطیشرا  ی  در کندهد یرا کاهش م

  یمأسدازمان و تد   ییکدارا  شیطور هوش ندانه هدم در افدزا   امر به  یکه ا ابدی یم شیافزا یسازمان یآور تاب

هدا   ت رکز بر کدنش  یجا به ،منظر  یخواهد داشت  از ا یبهار ریثأاز فساد ت یریشگیو هم در پ یمناف  ل وم

 شدود  یت رکدز مد   یشدوند  رفادار سدازمان   و ظاهر یسدا  یآندان، بدر آثدار س    یهدا  ز یافراد و انگ یها و واکنش

   (6302رکی، )اس

یت واکنشی سازمان بدرای  بر یک ظرف لالو  ا،یمفهوم پو کیلنوان  در برابر فساد به یسازمان یآور تاب

اجاناب از  یبینی فساد و گشودن مسیرهای جدید برا تر برای پیش مقابل فساد  یک ظرفیدت فعا مقاومت در

ضدفسداد   یهدا  برنامه رمنعطفیمحدود به کارکوب خشک و غ ،یسازمان یآور تاب گرید یسوآن است  از

 ورت وقوع فساد، سازمان را است که در ییها در برابر فساد، توانایی یسازمان یآور   تابشود ین  یرس 

  ید   ادید تددر جدیددد حرکدت ن ا    خود برگشاه و یا به سد ت وضدعیت مطلددوب     به حالت اولیه سازد یقادر م

فسداد، توان نددتر    سکیر یدارا زیبرانگ کالش  یدر شرا مث تتا با انط اق  کند یمبه سازمان ک ک  ییتوانا

در برابر فساد ل ارت است از:  یسازمان یآور تاب فیتعر ،فوق حاتیتوض به باتوجه  دیآ رونیتر ب و باتجربه

از تجدارب   یسدازمان  یریادگید و پاسخ مناسب در برابدر فسداد و    شیجسا ، پا س قت یسازمان برا تیفراقابل

 آمد     دست به

 کید هدا( و اقددامات )کدارکرد(     )داشداه  هدا  ییاز تواندا  یا مج وله یعنیاست  تیفراقابل کی یآور تاب

آور در    سدازمان تداب  دهدد  یو بعد از وقوع فساد را مورد توجه قرار مد   یق ل، ح ،یآور تاب سازمان است 

تحت نظدر دارد و واکدنش    ،شدن را دارنداحا ا  فسادآلود ایشد   خاهیکه با فساد آم ییدادهایبرابر فساد رو
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و ا دالح قدرار    ینیبطدور مسدا ر مدورد بداز     فسادزا را به یندهایفرا یسا یس ی  با نگاهدهد یبه آن م یمناس 

 کید ضدارزش و مقابله با آن ناهنجاری و لنوان  تا فساد به کند یتالش م یفرهنگ سازمان به باتوجه  دهد یم

تا با  کنند یتالش م یریاپذن و جامعه یساز نهیرنهادیغ ،یریناپذ هیتوج یکارهابا اسافاد  از راه و ارزش باشد

  ندیفساد، با آن م ارز  ن ا ییهنجارزدا

 

 آوری سازمانی در برابر فساد ابعاد تاب

( و 6302و ه کدارانش )  ارکدا ینظدر پاتر ویدژ    آوری بده  هیم موجدود در ادبیدات تداب   مفااز  یریگ بهر  با

شدد  حداص شدد      ادبیات فسداد کده از مقدالت بررسدی     و مفاهیم موجود در (6304هولنگا  و ه کارانش )

، بازسازی پاسخ ش،یپا ،0دسای : پیشیلنصر اساس ششاز  ی یدر برابر فساد ترک یسازمان یآور تاباست، 

برابر فسداد   آور در سازمان تاب کی  است یریادگیو  دوبار  6وجهه سازمانی و مدیریت مشرولیت، انسجام

 باشد   اشاهرا با هم د یژگیکهار و  یا دیبا

 

 جستن بر فساد دستی و سبقت پیش

ثر اسدت   ؤمد  اریله فساد بسد ئ، در رفاار و واکنش آنها به مسیآگاه و ذه   یدرست افراد از شرا ادراک

و  شیپدال  د،ید اطاللدات جد  افدت یدر یبودن ذهد  بدرا  بداز  قیطرکنشگرانه که از یآگاه یعنی یآگاه ذه 

دارد،  یلفده اساسد  ؤدو م یآگداه    ذهد  دید آ یدست م مخالف به یایله از زوائمسا ر و نگا  به مس یبند دساه

)ریدرا    دادهاید رو یها لالمت ایها  پاسخ به نشانه یمناسب برا تیداشا  ظرف یگریو د نهیتوجه به زم یکی

کده   یطیدر شدرا  ژ ید و به ابد،یوقوع  نهیزم به باتوجهک  است فساد له که م ئمس  ی  درک ا(6332، 6و لویال

فسداد و   تید اسدت  شدناخت ماه   یآگداه  ذهد   یردهدا از کارک یکد ی رود، یمد  شیدرست پد  زیک ظاهراً ه ه

)ل ددالقیوم مسدعود و   مقاومدت در برابدر فسداد اسدت      یسازمان بدرا  یها یازمندیم ارز  با آن، از ن یها روش

ثر بدر  ؤمد  یایاز لوامدل مدوقع   یکد یلندوان   را به یهنجارها و اهداف، فرهنگ سازمانها،  ارزش  (6363کیم، 

 یزند  بر انجام فساد در سازمان بر سدوت  لالو  یضداخالق ای ی  فرهنگ اخالقدهند یم لیتشک یفساد سازمان

                                                                                                                                             

1. Anticipate 

2. reintegration 

3. Rerup & Levinthal, 2006 
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تدر  از مجدازات    جداد یو ا یاخالقد  یرفاارهدا  قیبدا تشدو   ،یاخالقد  یاثر دارد  س ک ره در  زیتوس  افراد ن

فسداد و   یحدام  یهدا  بده ارزش  دید   ره ران باکند یبه کاهش فساد در سازمان ک ک م یضداخالق یرفاارها

توجده   یبده فرهندگ سدازمان    دید ضدفسداد با  یهدا  باشدند  برنامده    آن، توجده داشداه   کنندد   تید تقو یهنجارها

در دسداور   ریید تل تیریاباددا مدد   دید حاکم است، با یراخالقیغ یکه فرهنگ سازمان ی ورتباشد و در داشاه

مدورد  در نالت کارکندا ؤبه سد  دیبا یفرهنگ اخالق جادیو ا یدر فرهنگ سازمان رییتل ی  براردیکار قرار گ

درون  هید تنهدا پداداش و تن    نه یافراد بالتر رود  فرهنگ سازمان یپاسخ داد  شود و آگاه یامور روزمر  کار

  (6305، 0)ک سدل و گدورتیز   دهدد  یسازمان از کارکنان را نشدان مد   بلکه اناظارات ،دهد یسازمان را شکل م

در برابدر   یسدازمان  یآور تداب  یثر بدرا ؤمد  یریتدب یسازمان یریپذ در مرحله جامعه دیتوجه به کارکنان جد

 بده افدراد آمدوزش داد  شدود     ییضدفسداد و پاسدخگو   یها و هنجارهدا  ارزش دیمرحله با  یفساد است  در ا

کاهش فساد اسدت   یبرا یمه  دساانه شیاقدام پ فساد، سکیافراد ماناسب با ر یگر غربا   (6303، 6)بیوگر

 در یه گدان  تیو مسدئول  یمناف  ل دوم  حیکه در آن ترج یا منشور رفاار حرفه  (6302، 6)تانلی و ه کاران

اسدت    نیدز مهدم  است  الالن انزجار از فساد و الادرا  بده آن     اقداماتدیگر ای  برابر فساد روش  باشد، از 

و در  کندد  یالادرا  را کدم مد    ز ید کده انگ  یدر برابر موانع یساادگیفرهنگ الارا  به فساد، ا داشا زند  

 یو اخالقد  یاز آندان مهدم اسدت  الاقدادات مدذه       تیمقاومت در برابر فساد و ح ا یها نهیکاهش هز جهینا 

   (6305، 5)بین  و پیناو ثر استؤم آنان در برابر موان  مقاومت در برابر فساد یساادگیافراد در ا

 

 فساد شیپا

 ،مهدم باشدد   تیشدفاف  یکده بدرا  از آن شدار یاطاللات ب یاست  افشا شیاز ضعف در پا یل دتاً ناش فساد

مطالعدات   یبرخد  در  (6302)اسدرکی،  ، مهم است مطابقت سازمان با مقررات زانیناظران از م یابیارز یبرا

در دد در کداهش فسداد     45از فساد داشداه و تدا    یریشگیپ ریسهم را در تداب  یتر مهم کنشگرانه شیپ شیپا

تدر و   سخت شیباشد، پا اتریو پو تر د یچیپ  یکه محهر  (6302)تانلی و ه کاران،  است  شد  یابیثر ارزؤم

 یابی  ارز(0333)واگان،  دهد یم شیرا افزا شیپا ییکارا یاجا ال یها نظارت ، یشرا  یتر است  در ا مهم

                                                                                                                                             

1. Campbell & Göritz, 2014 

2. Beugre, 2010 

3. Tunley., Button., Shepherd., & Blackbourn, 2018 

4. Beenen & Pinto, 2009 
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 یریشدگ یفسداد اسدت کده بده پ     شیپدا  قیسازمان از مصاد یها و فعالیت ندهایفساد مشاغل، افراد، فرا سکیر

  (6302)اسرکی،  ثرندؤاطاللات افشاشد  م یبررس قیطرفساد از شی  حسابرسان در پاکند یک ک م

 

 به فساد یپاسخ سازمان

آن احا دا  وقدوع    یولد  ،ثر استؤاز فساد م یریشگیمسا ر در پ شیو پا کنشگرانه شیاقدامات پ اگرکه

 ،یبه فساد بدهند  رفاار سدازمان  یمافاوت یها ها م ک  است پاسخ   پ  از وقوع فساد، سازمانرود ین   یباز

ی، زن کار سوتسازو جادیا  (6334)لیو،  هساند یرونیب  یثر از شراأما یه گ یسازمان یها و پاسخ هاراه رد

 یسازمان یها از پاسخ ،در سوت انجام شود دنیدم پ  از دیکه با یاقدامات یول است دساانه شیاقدام پ کی

از  تیا الح مشکالت، ح ا نفعان، یبه ذ یبررس جیادلاها، انعکا  ناا یبه فساد است که ل ارتند از: بررس

 تواندد  یمد  ،ندوع انحدراف   کید لندوان   مناسب سازمان به فسداد بده     پاسخ(6302، 0و میکلییر  )نی زنان وتس

کندد    یسدازمان  یخطدا  اید رفادار   بده سدوء   لیرا کداهش داد  و آن بحدران را ت دد    یو آثدار اجا دال   هدا  نهیهز

بحدران   کید  اید رفادار   سدوء  کید  ،یسدازمان  یخطا کیاز  تواند یلدم پاسخ مناسب به فساد م گرید یسواز

  (0333واگدان،  لزمده پاسدخ مناسدب بده فسداد اسدت )       ،یمناسب، داندش و منداب  کداف    راه رد اشا بسازد  د

مجدد، انحدراف،   یبند )انکار، کارکوب یمخالف یها ها م ک  است پاسخ اتهام به فساد، سازمان ورت در

ه درا  دارد    بده  یمخالفد  یامدهایکه هر کدام پ ندیاز آنها( را اناخاب ن ا ی یترک ایو  رشیزمان، پذ دنیخر

ادراک آندان نسد ت بده     هدا،  امید پ  ید ا ریو جامعده دارد  تفسد   نفعدان  یکارکندان، ذ  یبرا ییهاامیها پ پاسخ  یا

م ک  است ادراک کارکندان از فسداد    ،یراخالقیپاسخ غ کی ورت اناخاب   دردهد یسازمان را شکل م

)تدافولی و   گذارندد  رپدا یرا ز یا و  اخالقد  زیم ک  است کارکنان سازمان ن  یه چن  ابدی شیسازمان افزا

سدازمان   یهدا یژگیآنان  و یقانون تیو مسئول  ها، تجربه ارزش ران،یمد تیشخص  (6363، 6کراتوئر -گربنر

اجاز  انکدار فسداد در    یا ثرند  اخالق حرفهؤم یدر اناخاب پاسخ سازمان یحاکم بر آن  ه گ یو جو اخالق

اقددامات ضدفسداد    یدهد  فسداد و گدزارش   یها را ملزم به افشدا  سازمان ی  کارکوب نهاددهد یسازمان را ن 

  دیاز گذشاه ن ا تر یسازمان را قو تواند یپاسخ به فساد، م یمناسب برا راه رد  اناخاب کند یم
 

                                                                                                                                             

1. Near & Miceli, 2016 

2. Tafolli & Grabner- Kräuter, 2020 



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

511 

 تیمشروع تیریو مد یوجهه سازمان یبازساز

و  یسدداگیبددودن، شا دربددار  مطلددوب یل ددوم فددر  شیادراک و پدد یعنددیسددازمان ) تیمشددرول ،فسدداد

وجهه سازمان و  یبازساز  (6303، 0)اشفورت کند یم دیآن( را تهد یها سازمان و فعالیت کی تی الح

سازگاری با اناظدارات جامعده در    ،ینهاد کردیرو در  شدن فساد لزم است  پ  از فاش تیمشرول تیریمد

)شد  را و شدرر،   دهد  قرار می ثیرأهای سازمانی را تحت ت های قانونی، پاسخ مقابله با فساد در کنار محرومیت

های پاسخ برای  راه ردران ا لی برای پاسخ سازمان به مطال ات محیطی است  پیش  نیاز به مشرولیت  (6302

 مدیریت مشرولیت ل ارتند از: 
 های اداری ماأثر است  ز کنار انط اق ماناظر: تالش سازمان برای انط اق با اناظارات اجا الی که ا •

هدای اجا دالی درخصدوص مق ولیدت      نفعدان ا دلی و گدرو     توجیه اخالقی: گفا ان سازمان بدا ذی  •

 اجا الی زیاد باشد، مفید است -های فرهنگی وضعیت و رفاار فعلی، که در شرایطی که کنار 

را برای خود مفید بدانندد بددون    که آنها سازمان نحوی نفعان به مداخله راه ردی: تأثیر بر ادراک ذی •

 ایجاد تلییر در اقدامات مورداناقاد آنان و م انعت از ارزیابی  حیح ساخاار و اقدامات سازمان 

اخالقدی،   -های اجا دالی  گیری از کنار  های فوق با بهر  تأثیر اساسی: اسافاد  از ترکی ی از راه رد •

کدار   کنشدگرانه بده    دورت پدیش   ضدد فسدادی را بده    هدا داوطل انده اقددامات    اداری و تعاملی  سازمان

بوم نهادی خود نیز تلییر ایجاد ن ایند  سدازمان   بر ایجاد تلییر در سازمان، در زیست بندند تا لالو  می

  شدود  یبه آن ماعهد مد  نفعان ینظر ذ  یمأت یکرد  و برا فیرا تعر یدیجدمعیارها و اساانداردهای 

 نفعدان  یفساد رهن ون شدود و توجده ذ   یبه للل احا ال تواند یاست که م یا  اقدام حرفه کیامر   یا

از آن جلدب کندد  سدازمان     یبحران و ت عدات ناشد   تیریلنوان مد سازمان به یداخل یندهایرا به فرا

گروگذاشدا   مطدرح و بدا   و مقدررات    یمطابقت با قوان یلنوان شاخص برا بهکند خود را  تالش می

 زید ن یها، ل وم مردم و نداظران قدانون   سازمان ریو بر سا گرداند گذشاه را بر ی، اثر خطاهاخودالا ار 

 یهدا  راه درد و گسدار    بیتتر ،یبند ها ازنظر زمان سازمان رفاار  (6302)ش  را و شرر، د گذار ریثأت

بدال   یو اجا دال  یفشدار مقرراتد   بید هدا ل ارتندد از: ترک   تفداوت   یا أمافاوت است  منش تیمشرول

   یق ل یهاتیشدن و محروم (، روش فاشتی)شوک مشرول

                                                                                                                                             

1. Ashforth, 2019 
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 انسجام دوباره

بهادر   تیوضدع  یحاد  اید ق ل از فساد و  تیفساد، به بازگشت به موقع یدوبار  سازمان پ  از افشا انسجام

و  یداخلد  یدید کل نفعان یکه سازمان توس  آن رابطه خود با ذ یندیفرا یعنی  انسجام دوبار  کند یک ک م

 شیافدزا  یبدرا  رید ز یا مرحلده کهار ندد یفرا  کندد  یمد  ی، بازسداز است خاطر فساد خراب شد  که به یخارج
 است: دیانسجام دوبار  مف تیسرلت و احا ا  موفق

 یکده مجدازات  ) ی انیپشد (، اتفاق افااد  اسدت؟   یکرا ا) حیتوض(، اتفاق افااد  است؟ یزیکه ک)کشف 

 یریجلدوگ  ندد  یتدا از وقدوع اشدا اهات در آ    لزم اسدت  یسدازمان  راتیید که تلی )بخش توان(، است؟ ساهیشا

 (  کند؟

 ( 6332 ،0ر)پی فرر، دکلز، اس یت و تیلو است یسازمان یریادگیه ان مفهوم  یبخش توان
 

 از فساد یسازمان یریادگی

و  یسدازمان  یریادگید داشاه باشدد  در تفداوت    یریادگ، یپ  از وقوع فساد دیسازمان با یینگا  لقال از
 یتوجده دارد ولد   نفعدان  یو ارت داآ بدا ذ   یاسد یس ،یبدر ابعداد اجا دال    شدار یپاسدخ ب  :گفت دیپاسخ به فساد با

در  یبدازنگر در کنادر  فسداد توجده دارد      هد مشدا  قابدل  راتییمرت   با سازمان و تل یهاراه ردبه  یریادگی
 لامدل   یتدر  مهدم در دد در کداهش فسداد،     43ثیر بدیش از  أبا ت که است یریادگی ریدر مس یاخالق یکدها

در  یسدازمان  یآور که موجب تاب ییها ییتوانا لیت د  (6302)تانلی و ه کاران،  است  شد  ذکر یریشگیپ
بعدد از فسداد    یسدازمان  یریادگید ثر در ؤج لده اقددامات مد   از یسازمان یجار یها هیبه رو شود یبرابر فساد م

 یکد یسازمان ملفو  ماند  اسدت    شگریرادار پا دیاز د یا ا  که که اقدامات مفسدانهؤس  یاست  پاسخ به ا
 طیفساد  یهنجارساز یکه برا یندیها و فرا فر ت ها، ز یاست  مطالعه انگ یریادگیدر  دیموضولات مف زا

 ،گدر ید یسو  از(6302، 6)زیگلیدوپول  و ه کاران از فساد است یسازمان یریادگی قیج له مصاداز  ،شد
شکسدت در مواجهده بدا     نده یسازمان در م ارز  با فساد، م ک  است زم یهاتیاز موفق اسبمن یریادگیلدم 

باورهدا، رفادار و    ت،ید در ذهن ریید تل یعند یبعدد از فسداد    یسدازمان  یریادگید   دکند را فدراهم   ندد  یآ یفسادها
که سازمان را در  ییها ییازآن، مقابله و پاسخ به آن و توانا یریشگیافراد و سازمان دربار  فساد، پ یها کنش

در برابدر آن   یآور شدناخت بهادر فسداد بده تداب     (  6302 ،6ن)للی، رح ان و خدا  دین ا یآور م برابر آن تاب

                                                                                                                                             

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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  یماخلفد  یبدرا  یولد  شدود،  یداشاه و موجب به دود سدازمان مد    یجن ه اث ات یریادگی  اگرکه کند یک ک م
و بداور افدراد کده موجدب      تید ذهن ریید تل یونگکگد  یریادگید  ، یاز فساد وجود دارد  بندابرا  یمنف یریادگی

 دارد یادیددز تیدداه  ،زیددن شددود یمدد زیفسددادآم یهددا هیددرو یریددگ آنهددا بدده سدد ت فسدداد و شددکل  شیگددرا
کده   یافدراد  قیتشدو  مثدل ضدفساد در سدازمان   یمث ت رفاارها تیتقو  (6302)زیگلیدوپول  و ه کاران، 

  شدود  یمث دت منجدر مد    یسدازمان  یریادگید اندد، بده    در برابر فساد مقاومت ن ود  ای تیرا رلا یا و  اخالق
 زید ن یازمانسد  یهدا می  تحدر شدود  یموجدب کداهش فسداد مد     یمسا ر سازمان یریادگی یفضا جادیا  یه چن

)تدانلی و ه کداران،   اسدت   ثر ؤدر برابر فساد، در کاهش فساد مد  یسازمان یریادگی قیاز مصاد یکیلنوان  به
6302)  
 

 در برابر فساد یسازمان یآور مفهوم تاب لینمودار تحل

( ارائده شدد  اسدت، ن دودار     6300نئوپدون ،  مفهدوم کده توسد  )    لید تحل یاز مدد  اساسد   یرید گ بهدر   با

 :است ری ورت ز در برابر فساد به یسازمان یآور مفهوم تاب لیتحل یا ماهوار 

 

 
 

 در برابر فساد یسازمان یآور مفهوم تاب لیتحل یا نمودار ماهواره. 2 شکل
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 پیشنهادهاو  یریگ جهینت

اسدافاد   کنون مدورد  در برابر فساد، تا یسازمان یآور که مفهوم تاب دهد یساد نشان مفمطالعات  یبررس

موجدود و   یهدا نشید و ب میاسدت  بدا اسدافاد  از مفداه     یقابدل معرفد   دید جد یلندوان مفهدوم   قرار نگرفاه و بده 

 یسدازمان  یآور شد که تداب  شخصمفهوم، م لیروش تحل قیطراز یاسادل  اسافهام کردیاز رو یمند بهر 

از فسداد، کنادر  فسداد و     یریشدگ یفسداد، مقابلده بدا فسداد، پ    کون کاهش فساد، ضد ی یدر برابر فساد با مفاه

سطح سدازمان کداربرد دارد و    یمفهوم برا  یبا آنها تفاوت دارد  ا یول ،مرت   است ،مقاومت در برابر فساد

و بعدد از فسداد را     یق دل، حد   ینظدر زمدان  از و اسدت  رخدوردار ب یشدار یب تید از جامع میمفداه  رینس ت به سدا 

پاسدخ، بازسدازی وجهده سدازمانی و     فسداد،   شیفسداد، پدا   به دسای پیشل ارتند از:  آن ی  اجزاردیگ یمدربر

 یآور مدرت   بدا تداب    میکددام از مفداه   راز فساد  ه یسازمان یریادگیو  مدیریت مشرولیت، انسجام دوبار 

 یسازمان یآور مفهوم تاب یماناظر اجزا کی چیه یدارند ول یآن قرابت مفهوم یاز اجزا یبا بخش یسازمان

از  یا مج ولدده یعنددی  اسددت تیددفراقابل کیدد ،در برابددر فسدداد یسددازمان یآور تدداب  سدداندیدر برابددر فسدداد ن

 یآور در مواجهه با فساد انجدام دهدد  تداب    دیکه با یداشاه باشد و اقدامات دیسازمان با کیکه  ییها ییتوانا

  یمحد  یها ییایپوو  ها ینانینااط  رات،ییبه تل یاست و با نگرش نهاد نهیدر برابر فساد، وابساه به زم یسازمان

 ینددها یفرا اد،فسد  یدادهاید آور بده رو    سازمان تابدتوجه دار یشوند  رفاار سازمانو ظاهر یسا یو آثار س

ود  و ن د  یریاز وقدوع فسداد جلدوگ    کندد  سدعی مدی   و پدردازد  یفسداد مد   ساز نهیزم یفسادزا و فرهنگ سازمان

ق دل    یآن را کم کرد  و بده شدرا   یامدهایواکنش را نشان دهد تا آثار و پ  یتر  ورت وقوع آن مناسبدر

و انسدجام دوبدار ، بده     تیمشدرول  تیریمدد  یهدا راه درد بهار از گذشاه برگدردد    یایوضع یحا ایاز فساد و 

و وجهه خود  یسازمان بازساز یو خارج یداخل یدیکل نفعان یتا رابطه خود را با ذ کند یسازمان ک ک م

   دین ا میرا ترم

شدناخت    یطد یمح یهدا  ییاید فسداد و پو  یو ذهن ینیابعاد ل به باتوجهتا  کند یک ک م شد  معرفیمفهوم 

 به باتوجهها فراهم شود   سازمان یرونیو ب یو ناظران داخل رانیمد گذاران، استیپژوهشگران، س یبرا یجامع

نداظران  ی، مددیران و  نظدارت  یهدا  دسداگا   و گدذاران  اسدت یس بده  ،فسداد  برابدر  در یسازمان یآور تاب مفهوم

 و سدنجش  تحقدق،  یبدرا  و باشند فساد برابر در یسازمان یآور تاب شیافزا یدرپ شود یم شنهادیپ ها سازمان

  شدود   گرفاده  درنظدر  رانیمدد  و ها سازمان یابیارز یبرا یاریمع لنوان به موضوع  یاو  ندین ا ریتدب آن به ود

  ید بدا اسدافاد  از ا   )مانند ا الح قدانون ارتقدای سدالمت اداری و مقابلده بدا فسداد(       فسادضد یگذار در قانون
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 دید هدا با  کده سدازمان   یاقدامات ژ یو به دهد را افزایش میدر برابر فساد  یآور که تاب یریبتدا توان یمفهوم م

درنظدر   یقانون فیکاللنوان ت بسردازند، بهبه آن وجهه خود  یانسجام دوبار  و بازساز یبعد از وقوع فساد برا

توس  نداظران   تیمشرول تیریدوبار  و مد ام، انسجیقانون گردی ورت وقوع فساد، ض   پگرفاه شود  در

بهادر   یایوضدع  اید گذشداه و    یسدازمان بده شدرا    ،یسدازمان  یریادگیو ل وم مردم، مطال ه شود تا به ک ک 

 گردد ازب

 هدا  سدازمان  یبدرا  یزیتجو قابل جیناا و شناسایی نقاآ ضعف، در برابر فساد یسازمان یآور تاب یابیارز

در برابر  یسازمان یآور تاب یابیارز یبرا یلزم است ابادا کارکوب ،منظور  یا یدن ا  خواهد داشت  برا به

کوب ادامده بدا اسدافاد  از کدار    باشدد  در  قید تحق یبدرا  یتواندد موضدوع مسداقل    یفساد ارائه شود که خود مد 

 یهدا  پدروه    ی در برابدر فسداد  و ل دوم  یدولاد  یهدا  سدازمان  هدای  سدازمان  یآور تاب یابیارزآمد ،  دست به

شدود   پیشدنهاد مدی    خواهدد بدود   دید و مف یها کداربرد  سازمان یآن برا جیناا ومحققان  یبرا یجذاب یپژوهش

های نظارتی کشور و سااد ه اهنگی م ارز  بدا مفاسدد اقاصدادی، داشد وردی بدرای ارزیدابی        شورای دساگا 

ای و ماناسدب بدا نادایج آن،     نوبده طور آوری بده  تا ض   ارزیابی تداب  آوری در برابر فساد طراحی ن ایند تاب

هدای دولادی مطال ده ن ایندد       از مددیران سدازمان   آوری در دساور کار قدرار داد  و  تدابیری برای ارتقای تاب

 ها مفید خواهد بود  جهت شفافیت اقدامات سازماندر دسارسی به ای  داش وردها به ل وم مردم نیز

پد  از   یوجهه سدازمان  یو بازساز تیمشرول تیریمد یانسجام دوبار  و راه ردها یها روش ییشناسا

اکدافی بده     مناب  کم و دسارسدی ن است یآت یها پژوهش یبرا یشنهادیموضولات پ گریاز د زیوقوع فساد ن

 باشد  های ای  پژوهش می ج له محدودیتهای اطاللاتی از پایگا 
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