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Abstract 
The purpose of this study was to analyze the state of corruption on 
the basis of mental health and mediating the role of psychological 
well-being. The research method was descriptive-correlational 
modeling of structural equations. The statistical population 
consisted of all employees of the Ardebil University of 
Mohaghegh who were selected by using a stratified random 
sampling method in proportion to the size of each class. 280 
subjects were selected as the statistical sample. Three general 
health questionnaires, a corruption inventory questionnaire, and a 
psychological well-being questionnaire were used to collect the 
data. To analyze the data, correlation matrix and structural 
equation modeling (path analysis) were used. The findings of the 
research showed that there was a significant and positive 
relationship between mental health and administrative corruption 
(-0.54) and psychological well-being (0.49). The relationship 
between psychological well-being and administrative corruption (-
0.39) was negative and significant. Also, the relationship between 
mental health and administrative corruption with the role of 
mediation of psychological well-being (-52 / 0) was reversed and 
significant. Based on the findings of this research, the mental 
health of the organization's staff can be effective both in reducing 
administrative corruption and the psychological well-being of 
employees. 
Keywords: mental health, corruption, psychological well-being, 
staff, The University of Mohaghegh Ardabil. 
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 مقدمه
تهوان آن را مهمتهرين سهلول     مهي  كهه  طهوري  ، بهدانشگاه يك نظام اجتماعي و از اركان جامعه است

مهمترين ابزار انسان بهراي رسهيدن بهه سهعادت     ، شناسان به اعتقاد جمعي از روان .اجتماعي برشمرد
سالمت رواني يكي از مباحث مهمي است كه در رشد و بالنهدگي   .باشد خوشبیتي سالمت روان مي

حالتي از عنوان  به را 2( سالمت رواني2004) 1سازمان بهداشت جهاني .باشد  ر ميرخانواده و جامعه م
ه از آنها به نحو مو ر و مولد اسهتفاده كهرده و بهراي    آن فرد توانمندي خود را شناخت بهزيستي كه در

كلي بهداشت رواني ايجاد سالمت روان به وسهيله   طور به .كند تعريف مي، اجتماع خويش مفيد است
پيشگيري از ، تشیيص زودرس،  ر بروز آنركنترل عوامل م، هاي رواني پيشگيري از ابتال به بيماري

اني و ايجاد محيط سالم در برقهراري روابهط صهحيح انسهاني     هاي رو عوامل ناشي از برگشت بيماري
 .(1395، )ميالني فرد است

هدف سالمت روان فقط منحصر به تشريح علل اختالالت رفتار نبوده بلكه هدف آن بهه وجهود   
منظهور   بهه  ي رفتهار  ه آمدن عواملي كه مكمل زندگي سالم و نرمال باشد و نيز درمان اخهتالالت جز 

، )شاملو روان پيشگيري است سالمتكلي هدف  طور بههاي شديد رواني و  جلوگيري از وقوع بيماري
، بهاال  شهناختي  روان( معتقدند كه افراد با احساس بهزيسهتي  1395كيش و همكاران ) فراست .(1394

ر حاليكهه  ارزيابي مثبتي دارند؛ د، كنند و از حوادث و وقايع پيرامون خود هيجانات مثبت را تجربه مي
حوادث و وقايع زندگي خود را نامطلوب ارزيابي كرده و بيشتر هيجانات منفي ، افراد با بهزيستي پايين

منجر به بروز فساد و يا ناهنجاري در ، تواند كنند و مي افسردگي و خشم را تجربه مي، نظير اضطراب
هسهته   و بهوده  هها  سازمان و ها هدستگا گير گريبان ادوار تمام در كه است اي مسلله فساد .رفتار گردد

 يكيعنوان  به نيز اداري فساد .است داده تشكيل را سياسي متفكران و دانشمندان از انديشه بسياري
جامعهه   بهه  مربهوط  نه و دارد تعلق خاصي زمان به نه كه است ايپديده فساد اشكال ترين از عمومي
 .(2008، 3شود )موباكوخاصي مي

عوامل رشد و توسعه  نياز مهمتر يكيابعاد سالمت و  نياز مهمتر يكي يمسلله سالمت اجتماع
، و خيرالدين نيا صفاري)اند  جامعه شناسان و محققان آن را مورد توجه قرار داده، است كه روانشناسان

مانند هر پديهده اجتمهاعي و اقتصهادي ديگهري بهه عوامهل و فرآينهدهاي        نيز ، 4فساد اداري .(2016
، اقتصهادي ، سياسهي ، اجتمهاعي ، اي از مسها ل روانهي   بستگي دارد كه طيف گستردهپيچيده بسياري 

همچنين مسا ل حقهوقي ماننهد انعطهاف     .گيرد مي گروهي را در بر مديريتي و عوامل فردي و، اداري
عهدم  ، ناديده گرفتن قوانين اداري، هاي ديوان ساالري ديدگاه، هاي آمرانه پذيري در قوانين و توصيه

 دستكاري در اسناد و مهدار  و غيهره  ، فقدان نظارت بر عملكردها، استانداردها وظايف و شفافيت در

                                                      
1. WHO 

2. Mental health 

3. Mobaco 

4. Administrative corruption 
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حس محهق بهودن و   ، تواند از سوي ديگر بي توجهي به شايستگي نيروي انساني و باند مي .باشد مي
گروه گرايي مديران ارشد را در كارمندان ناديده گرفته تا به كارهاي خالف و  ضايع شدن حقوق افراد

فسهاد فراگيهر در ميهان    ، البتهه منظهور از فسهاد اداري    .ز قبيل رشوه خواري و اختالس دست بزننهد ا
گهردد كهه    هاي اجتماعي و يا تضهعيف نهادههاي موجهود مهي     كارگزاران دولتي است كه موجب زيان

شیصي هاي  نتيجه نهايي آن توزيع نامناسب امكانات عمومي و مصادره اموال عمومي براي استفاده
 داتيه تهد نياز مهمتهر  يكه يعنوان  به فساد اي يعدم سالمت ادار .(1395، )عابدي جعفري اشدب مي
، نيرالديو خ نيا صفاري) شود مي در جامعه محسوب ياقتصاد شرفتيتوسعه و پ، ي بات اقتصاد يبرا

موانع نيل به پيشهرفت و  ترين  فساد يكي از مهم( نيز معتقدند كه 1397حسن پور و رضوي ) .(2016
ههاي   انهواع و شهاخص  ، آشنايي با پديهده فسهاد   بنابراين .توسعه در جوامع و كشورهاي میتلف است

اداري و اجتمهاعي و  ، سياسهي  میتلهف ههاي   سنجش آن و همچنين پيامدهاي منفي فسهاد از جنبهه  
 .تواند در بررسي راهكارهاي مبارزه با آن راهگشا باشد مي اقتصادي
 انسهان  ههاي  توانمنهدي  بررسي جهت تالشيعنوان  به نگر مثبت شناسي روان، اخير هاي دهه در

 میتلهف  ههاي  حهوزه  در شهادماني  و بهزيسهتي  بهراي  مناسبي مطالعات علم اين اكنون هم كه است

 شناسهي  ( روان2004، 1و جهوزف  است )لينلهي  نموده فراهم دانشگاهي و درماني، بهداشتي، آموزشي

 اسهت  بالندگي و شكوفايي، رشد سمت به انسان دادن سوق جهت در شده شناخته حركتي، نگر مثبت

 جامعهه  .(2006، 2شود )سهايگمن شناختي  روان هاي درمان انواع از يك هيچ جايگزين خواهد نمي كه

 ههاي  جنبهه  سازي مفهوم و در  تحقيقاتي در زمينه و مطالعات شاهد، اخير هاي دهه طول در، علمي

اي  گسهترده  طور شناختي به روان بهزيستي .است بوده بهزيستي ويژه به نگر مثبت شناسي روان میتلف
كهه  ههايي   مهدل  نياز مهمتهر  يكه ي .اسهت  شهده  سازي مفهوم میتلفي هاي روش به و بررسي مورد
 و همكهاران اسهت   فيه بعهدي ر  مدل چند، كرده يو عمليات سازي مفهومرا  2 شناختي روان يستيبهز

هاي  ييبراي تحقق توانا فرد را تالش شناختي روان يستيبهز 3ريف .(1393، ستوده و حبيبي، )احدي
خهود   هيمانند نظر) میتلف رشد فرديهاي  هيادغام نظر قيمدل از طر نيا .داند مي خود يبالقوه واقع
 مثبهت ي سهالمت روانه  ي  نظريهه  ماننهد )و عملكرد سازگارانه  (مزلو و شیص كامل راجرز ييشكوفا
الگو  نيا فير .(2014، عليزاده و روحي، يوسفي، )فرخي است افتهيشكل گرفته و گسترش  (جاهودا

بهداشت  معيارهاي، الگوهاي  ارا ه كرد و اظهار داشت مرلفه يرا براساس مطالعه متون بهداشت روان
 گيري اندازه و كاركرد مثبت شیص را يستيتا سطح بهز كند مي ابعاد كمك نيمثبت است و ا يروان
 بهاال  شهناختي  روان يستينشان داد كه عزت نفس باال با بهز جينتا، كه انجام دادند يدر پژوهش .كرد

 .(1397، )اصغري ابراهيم آباد و ممي زاده اوجور همراه است

                                                      
1. Linley & Joseph 

2. Seligman 

3. Riff 
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 رشد، محيطي تسلط، استقالل ل:شام اخير ديدگاه در مثبتشناختي  روان سالمت نظري ابعاد

 الگوي .(1989، اشد )ريفب مي خود پذيرش زندگي و در هدفمندي، با ديگران مثبت ارتباط، فردي

1ريف
 موضهوع  .(2005، 2چهان  و )چنهگ  اسهت  گرفتهه  قهرار  توجه مورد در جهان گسترده طور به 

 سین آن از گاه، است بوده مطرح متمادي اعصار و وسطي قرون در بشر پيدايش از بدو، سالمتي

 بعد ويژه به آن ابعاد ساير به كسي كمتر و گرفته قرار مدنظر، آن جسماني بعد عموماً، آمده ميان به

، سهالمتي  مههم  ابعهاد  از كه يكهي  گفت بايد .(1384، )كهرزا ي است كرده توجه شناختي آن نروا

، كننهد  مهي  مطهرح  بهداشهت  جههاني  سازمان كارشناسان كه تعريفي به بنا .باشد مي رواني سالمت

 و فهردي  محهيط  اصهالح ، ديگهران  بها  هماهنهگ  و موزون ارتباط قابليت از عبارت ذهن سالمت

 سهالمت  .باشهد  يمه  مناسب و عادالنه، منطقي طور ، بهشیصي تمايالت و تضادها حل، اجتماعي

 و پهور  سهعيدي ، )سهلگي  كنهد  مهي  ايفها اي  جامعهه  ههر  كارآمدي و تضمين در مهمي نقش رواني

 .(1385، عبدالمالكي

 بهزيسهتي  مفههوم ، سهالمت  شناسهي  روان حهوزه  در تأ يرگهذار  و مههم  متغيرههاي  از يكهي 

 .اسهت  زنهدگي  وجهودي  ههاي  چالش در  مستلزم شناختي روان بهزيستي .باشد مي شناختي روان

 را زنهدگي  وجودي هاي چالش برابر در شده مشاهده تحول و رشد شناختي روان بهزيستي رويكرد

، معنادار اهداف نمودن دنبال مثالعنوان  به .دارد كيدأت انساني توسعه بر شدت به و كند مي بررسي

ادبيهات   از اي گسهترده  جمع .ديگران با كيفي روابط برقراري و فرد يكعنوان  به پيشرفت و تحول

 زندگي اساسي مشكالت و هاي چالش تحليل و تجزيه به ميالدي 1960و  1950دهه  در تحقيقي

 .(2002، 3)ريف و كيس است پرداخته

 كشور از خارج و داخل در روان سالمت و بهزيستي ارتباط بررسي با رابطه در میتلف مطالعات

 هاي مرلفه بين كه داد ( نشان1389ميكا يلي ) نتايج نمود: اشاره مواردي به توان مي شده كه انجام

 ( در1388همكاران ) و جعفري .دارد وجود داري معني تفاوت جنس دو بين شناختي روان بهزيستي

 بين .دارد وجود معناداري ارتباط رواني سالمت و معنوي بهزيستي بين كه دادند نشان خود پژوهش

 ارتبهاط  افسهردگي  و اجتماعي عملكرد در اختالل، اضطراب، شكايات جسماني و معنوي بهزيستي

 طور به وجودي و مذهبي بهزيستي كه داد نشان رگرسيون تحليل يج نتا .كردند مشاهدهري دا يمعن

 بهزيسهتي  كه بود اين پژوهش هاي يافته ديگر از .كنند مي بيني پيش را رواني سالمتري دا يمعن

 . است پسران از بيشترري دا يمعن طور به دختران وجودي بهزيستي و معنوي

 روايهي  معنهوي  بهزيسهتي  كه مقياس رسيدند نتيجه اين بهنيز ( 1387همكاران ) و دهشيري

 سهازه  روايهي  كننهده  بيهان  تأييهدي  و اكتشهافي  عاملي تحليل نتايج .دارد مناسب واگراي و همگرا

                                                      
1. Reef 

2. Chang & Chan 

3. Kiss 
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 طهور  بهه  دختهران  معنهوي  بهزيسهتي  ها نمره ميانگين همچنين و بود دانشجويان ميان در مقياس

 وشهناختي   روان بهزيسهتي  بهين  ( رابطه1984) 1الندرمن و جورج .بود پسران از بيشترري دا يمعن

 بررسهي  ( در1999همكهاران )  و 2آرينهدل انهد.   داده گزارش توجه قابل و مثبت را عمومي سالمت

 بهزيستي افزايش با كه رسيدند نتيجه اين به عمومي سالمت و شناختي روان بهزيستي رابطه بين

 ( در2002ريف ) و شات .يابد مي افزايش و گرفته قرار تأ ير تحت نيز عمومي سالمت، شناختي روان

 بهزيسهتي  ابعهاد  بهين  كهه  رسهيدند  نتيجه اين به شیصيت و شناختي روان بهزيستي رابطه مطالعة

3رونهي  .دارد وجهود ري دا يمعنه  و منفي رابطه رنجوري روان وشناختي  روان
( 2003همكهاران )  و 

 و منفهي  رابطهه  خصهومت  و افسهردگي ، اضهطراب  و شناختي روان بهزيستي ابعاد بين كه دريافتند

 و كننده تعيين عامل جوامع توسعه و پيشرفت در آنچه كه داشت اذعان بايد .دارد وجودري دا يمعن

 كهه  اسهت  بهديهي . دارد عههده  بر كه است كاركردهايي و عالي آموزش، آيد مي حساب به مهمي

 دراي  ويهژه  اهميهت ، جامعهه  براي متعهد و متیصص انساني نيروي تربيت نقش با عالي آموزش

 افراد رواني بهزيستي مسأله، توسعه و رشد در عواملترين  عمده از .دارد كشور توسعه و رشد فرآيند

 از آن رواني و ذهني جنبه خصوص به، نيز ها انسان روان سالمت موضوع .است تحصيل به مشغول

 ابعهاد  ديگهر  بهه  نسهبت  كه است خاصيهاي  پيچيدگي داراي و است داشته زيادي اهميت ديرباز

  .(1386، مقدم فتحي و صدري، است )جعفري شده متحمل را تغيير و دگرگوني بيشترين، زندگي

يكهي از  عنهوان   ، بهدر دنياي امروز و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، فساد اداري پديده

اين پديده صدمات جبران ناپذيري را بر سرعت  .مطرح شده است، مهمترين موانع پيشرفت جامعه

سهازد   حركت چر  توسعه جامعه ايجاد كرده و مسير توسعه و پيشهرفت را مسهدود و محهدود مهي    

-( علل بروز فساد اداري را شامل ويژگي2008) 4كوهلمن .(1388، و شهبازي محمدنبي، )زاهدي

، و مقهام(  پيشهينه اجتمهاعي  ، تحصهيالت ، نهژاد مههارت  ، مليت، جنسيت، هاي فردي )اعم از سن

ههاي  سيسهتم ، فرهنهگ سهازماني  ، سبك رهبهري ، هاي سيستم سازمان )مانند استراتژيمشیصه

، اجتمهاعي ، شغلي( و محيط كالن )مانند عوامل سياسهي هاي توسعه پرسنل و افق، جبران خدمت

 ههاي پژوهش از مورد 70 بررسي به (2006 ) 5هان و سلداديو .داند اقتصادي و فرهگي كشور( مي

 از سهازماني  و رواني مديريت، فردي عوامل برخي اداري پرداختند و فساد خصوص در شده انجام

 و كنترلهي  عوامهل ، سهازماني  ساختار، در قدرت اختالف، درآمدها نابرابري، دستمزدها سطح قبيل

 فساد بروز در را كاركنان مسلوليت و ميزان زا د و پيچيده مقررات، حد از بيش بروكراسي، نظارتي

 اداري فساد پيامدهاي و علل دنبال به پژوهشي ( در2017) 6توساتو و ديمنت .دانندمي مر ر اداري

                                                      
1. Jorge & Lander man 
2. Arundel 

3. Ronny 

4. Kuhlmann 

5. Salado & Han 

6. Dimant & Tosato 
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اداري  فسهاد  علهل  موجهود  دانش تحليل به، گذشته دهه در گرفته هاي صورتپژوهش بررسي با

سياسي و فرهنگي در بهروز آن  ، اجتماعي، رواني، پرداخت و اذعان نمود كه عوامل میتلف فردي

 يسهاخت و اسهتاندارد سهاز   ( نيهز در تحقيقهي بهه    2016و خيرالهدين )  نيها  صفاري .دخيل هستند

و  هيه تجز قيه از طري پرداختنهد كهه   و ارتباط آن با اعتمهاد اجتمهاع   يپرسشنامه ادرا  فساد ادار

جهزء   4سهوال بها    27پرسشنامه شهامل   تيدر نها، مكسيبا استفاده از وار يعامل اكتشاف ليتحل

 .آمد دست بهو قرارداد(  هياختالس و تقلب و فساد در ته، يدسترس يپول نقد برا، ي)رانت و جنجال

پرسشنامه كه از نمونهه و همبسهتگي    120رابطه بين ادرا  فساد و اعتماد اجتماعي با ، در نهايت

 .مورد تاييد قرار گرفت، آمد دست بهپيرسون و روش تحليل رگرسيون گام به گام 

 شده جهان كشورهاي كليه در فراوان مشكالت بروز ساز زمينه كه مسا ليترين  مهم از يكي

 خالف كارهاي به میتلفهاي  سازمان اداري كاركنان و كارگزاران شدن آلوده و اداري فساد، است

 اداري فساد .است شیصي منافع براي خويش اداري اختيارات و مقام از آنها غيرقانوني استفادة و

 و كشهورها  در فساد درجة البته .دارد رواج جهان كشورهاي همة در تقريباً و است جهاني اپيدمي

)شولتز و  هستند رو روبه مشكل اين با نوعي به كشورها همة ولي، است میتلف، گوناگون جوامع

بر اساس تحقيقات صورت گرفته تا بحال تحقيقي در رابطه با بررسي تا ير لذا  .(2015، 1هارتينيان

رسد  عوامل رواني بر ميزان فساد اداري وجود نداشته است؛ در حاليكه به نظر محقق اين چنين مي

تواند تا حدي متا ر از عوامل روانهي باشهد كهه افهراد از نظهر       ر سازمان ميكه وجود فساد اداري د

در  .پردازنهد  مهي  رواني در وضعيت سالمي وجود ندارند و خواسته يها ناخواسهته بهه فسهاد در اداره    

هاي پراكنهده   هاي انجام شده پژوهش حاضر در صدد آن است تا يافته مجموع با توجه به پژوهش

را يكپارچه كند و به بينش جديهدي   شناختي روانسالمت روان و بهزيستي ، در حوزه فساد اداري

بين سهالمت روان و فسهاد اداري بها     آيالذا مساله اصلي پژوهش حاضر اين است كه ، دست يابد

 1395در بين كاركنان دانشگاه محقق اردبيلي در سال  شناختي روانگري بهزيستي  نقش ميانجي

 رابطه وجود دارد؟

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1نمودار 

                                                      
1. Shultz & Hartiniyan 
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 روش 
 مورد آماري جامعه .است ساختاري معادالت مدل يابي نوع از توصيفي حاضر پژوهش اجراي روش

 محقق اردبيلي )مشتمل بر كادر اداري و اعضاي هيلهت علمهي(   هشامل كليه كاركنان دانشگا نظر

 متناسباي  طبقه تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با باشد كه مي 1396-97تحصيلي  در سال

ههاي   داده گهردآوري  اصهلي  ابهزار  .اسهت  شهده  انتیاب نمونهعنوان  به نفر 280طبقه  هر حجم با

 .بود استاندارد پرسشنامه سه پژوهش

 

 پژوهش ابزار

شناخته ترين آزمهون   GHQ-28: پرسشنامه سالمت عمومي پرسشنامه سالمت روانالف( 

 .داشهته اسهت  هها   تا ير بسيار زيادي بر پيشرفت پژوهش تحقيقاتغربالگري است كه تاكنون در 

 محققين تصريح از بسياري .است ترجمه شده زبان 36 به استفادهمنظور  به پرسشنامه اين امروزه

 .(1374، )يعقهوبي  دارد كاربرد جامعه در و هم داشته باليني استفاده هم پرسشنامه اين كهاند  كرده

جسهماني شهامل   ههاي   نشهان  .چهار مولفه طراحي شده است گويه و به تفكيك 28پرسشنامه در 

اختالل در كنش اجتماعي شهامل سهواالت   ، 14-8عال م اضطراب شامل سواالت ، 7-1سواالت 

مقياس پرسشنامه ليكرت و در طيهف   .باشد مي 28-22و عال م افسردگي شامل سواالت  15-21

 پايهايي  خصهوص  در ونبها  را  كر يآلفا ضريب (1381) همكاران و منتظري .باشد اي مي درجه 4

و در اين تحقيهق پايهايي پرسشهنامه از طريهق ضهريب آلفهاي       اند.  كرده گزارش 87/0 پرسشنامه

 .بدست آمد 84/0كرونبا  

توسط هادوي نژاد و جاويد بر  1394اين پرسشنامه در سال  پرسشنامه فساد اداری:ب( 

گويهه و بهراي سهنجش متغيهر فسهاد       25اين پرسشنامه در قالب  .پايه ادبيات پژوهش ساخته شد

فساد رفتارهاي اداري و فساد قانوني( ، گويه به ترتيب براي سنجش فساد مالي 4و  13، 8اداري )

 1ضهريب آلفهاي كرونبها     .تايي ليكرت طراحي شهد  5اين پرسشنامه مبتني بر طيف  .طراحي شد

پرسشنامه بهر   2و در اين تحقيق پايايي .(1394، د و جاويد)هادوي نژا بود 84/0پرسشنامه برابر با 

 .بدست آمد 83/0اساس ضريب آلفاي كرونبا  

فرم اصهلي   .طراحي كرد 1980اين مقياس را ريف در سال  :شناختی روانبهزیستی ج( 

سهوالي و   54، سوالي 84كوتاه تر هاي  ولي در مطالعات بعدي فرم، شود مي سوال تشكيل 120از 

سوالي  54در اين پژوهش با توجه به جامعه و نمونه تحقيق از فرم  .سوالي نيز تهيه شده است 18

( مطلوب گهزارش  1387روايي نسیه فارسي پرسشنامه در مطالعه بياني و همكاران ) .استفاده شد

                                                      
1. Cronbach's alpha 

2. Reliability 
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رابطه مثبت بها  ، خرده آزمون پذيرش خود 6داراي  شناختي روانبهزيستي هاي  مقياس .شده است

سوالي هر  54در فرم  .رشد شیصي و تسلط بر محيط است، زندگي هدفمند، خودمیتاري، ديگران

شهود سهواالت را خوانهده و قضهاوت      مي از آزمودني درخواست .شود مي سوال تشكيل 9عامل از 

خيلي ، خيلي میالف، تا حدودي میالف، كامال میالفهاي  درباره خودش را بر روي يكي از گزينه

بهزيستي هاي  روايي و پايايي مقياس .دي موافق و كامال موافق مشیص سازدتا حدو، كم موافق

( همساني 2005) 1دايرندو  .متعددي مناسب گزارش گرديده استهاي  در پژوهش شناختي روان

و  2چمت .يافته است 90/0تا  77/0را مناسب و آلفاي كرونبا  آنها را بين ها  دروني خرده مقياس

گهزارش   90/0تها   82/0را بهين   شناختي روانبهزيستي هاي  ( همساني دروني مقياس1997ريف )

اعهالم   93/0تها   86/0را بهين  ها  در پژوهش ديگري ريف ضريب همساني دروني مقياساند.  داده

 89/0تا  73/0بين  شناختي روانبهزيستي هاي  در اين تحقيق همساني دروني مقياس .كرده است

  .بدست آمد

 

 ها یافته
چهولگي و كشهيدگي ارا هه    ، انحهراف اسهتاندارد  ، توصيفي متغيرها شامل ميانگينهاي  شاخص 1در جدول 

قهدر مطلهق چهولگي و قهدر مطلهق كشهيدگي        .توضيع متغيرها بايد نرمال باشهد ، در مدليابي علياند.  شده

قدر مطلق چهولگي و كشهيدگي تمهامي     1با توجه به جدول  .بيشتر باشد 10و  3متغيرها به ترتيب نبايد از 

علي يعني نرمال بودن تهك متغيهري    يابي مدلفرض بنابر اين پيش .باشد مي متغيرها كمتر از مقادير مطرح

 .اندماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش اجرا شده 2در جدول  .برقرار است

 
 پژوهش متغیرهای توصیفیهای  شاخص -1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 18/2 -29/0 65/0 85/3 سالمت روان

 -15/1 -21/1 59/0 48/4 شناختي روانبهزيستي 

 42/3 -18/0 71/0 95/2 فساد اداري

 
  

                                                      
1. Direndok 

2. Chemist 
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 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس -2جدول 

 3 2 1 متغیرها ردیف

   1 سالمت روان 1

  1 64/0** شناختي روانبهزيستي  2

 1 -45/0** -58/0** فساد اداري 3

    **p<0.01 

 

( در -58/0رابطه بين سالمت روان و فساد اداري با ضريب همبسهتگي ) ، 2 جدول به توجه با

 شهناختي  روانو همچنين رابطه بين سالمت روان و يهزيستي  .است دار معنيو  منفي 01/0سطح 

عهالوه بهراين رابطهه بهين      .اسهت  دار معنهي مثبت و  01/0( در سطح 64/0با ضريب همبستگي )

و  منفهي  01/0( در سهطح  -45/0بها ضهريب همبسهتگي )    فسهاد اداري و  شناختي روانبهزيستي 

 روش بها ، شهده  گهردآوري ههاي   داده با آن برازش و پژوهش نظري الگوي آزمون .است دار معني

الگوي آزمون شده پژوهش حاضر  2در نمودار  Lisrel 8.8افزار  نرم از استفاده با و احتمال بيشينه

 .ارا ه شده است

 

 
 الگوی آزمون شده پژوهش -2نمودار 

 

بهين سهالمت   ، 2طبق اطالعات مدليابي معادالت ساختاري و تحليل مسير مندرج در نمهودار  

 001/0ي در سطح دار معني( رايطه مثبت و 49/0با ضريب مسير ) شناختي روانروان و بهزيستي 

ي در دار معنيو  منفي( رايطه -54/0بين سالمت روان و فساد اداري با ضريب مسير ) .دارد وجود

و فسهاد اداري بها ضهريب مسهير      شهناختي  روانهمچنين بين بهزيستي  .وجود دارد 001/0سطح 
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بين سهالمت روان و فسهاد اداري    .وجود دارد 001/0ي در سطح دار معنيو  منفي( رايطه -39/0)

و  منفيطه ب( را-52/0با ضريب مسير )غير مستقيم( ) شناختي روانگري بهزيستي  با نقش ميانجي

 .وجود دارد 001/0ي در سطح دار معني

 
 پژوهش شده آزمون الگوی برازشهای  شاخص -3جدول 

X2/d.f. GFI CFI AGFI PNFI 

48/2 96/0 92/0 87/0 70/0 

 

 (2011) كالين توسط شده معرفيهاي  شاخص از شده آزمون مدل برازش ميزان بررسي براي

 شهاخص ، هسهتند  پهذيرش  قابل 9 از كمتر مقاديركه  X2/d.fشامل ها  شاخص اين .شد استفاده

نشهانگر بهرازش    9/0( كه مقادير بيشهتر از  CFIتطبيقي ) برازش شاخص، (GFIبرازش ) نيكويي

 قابهل  8/0از  بيشتر مقادير ( كهAGFIيافته ) تعديل برازش نيكويي شاخص، هستند الگو مناسب

 الگوي مناسب نشانگر برازش 6/0از  بيشتر مقادير ( كهPNFIايجاز ) شاخص برازش، هستند قبول

 مناسهب  برازش نشانگر 08/0از  كمتر مقادير تقريب كه خطاي مربعات ميانگين مجذور و هستند

به  توجه با كهاند  شده گزارش شده آزمون الگوي برازشهاي  شاخص 3 جددول در .هستند الگوي

 .دارد شده گردآوريهاي  داده با مناسبي برازش شده آزمون الگوي، شده مطرح معيارهاي

 
 تحقیقهای  فرضیه بررسی نتایج -4جدول 

 نتیجه t P ضریب مسیر فرضیه

 تا يد شد 04/0 71/6 -54/0 .بين سالمت روان و فساد اداري رابطه وجود دارد

 تا يد شد 05/0 66/5 49/0 .رابطه وجود دارد شناختي روانبين سالمت روان و بهزيستي 

 تا يد شد 02/0 52/4 -39/0 .و فساد اداري رابطه وجود دارد شناختي روانبين بهزيستي 

گري  بين سالمت روان و فساد اداري با نقش ميانجي

 رابطه وجود دارد شناختي روانبهزيستي 

 تا يد شد 000/0 89/7 -52/0

 

 گیریبحث و نتیجه 
 گري ميانجي نقش با فساد اداري و سالمت روان رابطه بررسي به است شده تالش پژوهش اين در

 فساد اداري و سالمت روان بين كه داد نشان پژوهش نتايج .شود پرداخته شناختي روانبهزيستي 

 و رابطه مثيهت  شناختي روانوجود دارد و بين سالمت روان و بهزيستي  داري معني و منفي رابطه

گري بهزيسهتي   بين سالمت روان و فساد اداري با نقش ميانجي همچنين و داري وجود دارد معني

ههاي    پهژوه  نتهايج  بها  حاضهر  پژوهش هاي يافته .داري وجود دارد معني و منفيرابطه  شناختي روان

جعفهري و همكهاران   ، (1389ميكها يلي ) ، (2002ريف و گهيس ) ، (1387جمله يوسفي ) از گذشته
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، (1984جهورج و النهدرمن )  ، (1387دهشيري و همكاران )، (1389جعفري و همكاران )، (1386)

و  (2017ديمنت و توسهاتو ) ، (2008كوهلمن )، (2002شات و ريف )، (1999آريندل و همكاران )

 دسهت  بهخود به نتايج مشاهاي  چرا كه آنها نيز در پژوهش ؛( همسو است2003روني و همكاران )

ها رفتهاري خهالف و زشهت     فساد اداري در سازمان اينگونه بيان كرد كه، توان بنابراين مي .يافتند

گرايهي و يها    توان آن را فقط به عوامل محدودي مانند سياست و فاميهل  ولي نمي، شود شمرده مي

نيازي به ايجهاد فسهاد در   ، مين شوندأچرا كه افراد چنانچه به جهات میتلف ت، نظير آنها ربط داد

كارهاي كاهش فساد در  يكي از راه، با توجه به مطالعات محقق در اين پژوهش .بينند مان نميساز

( 1387بنهابر گفتهه يوسهفي )    .باشهد  شهناختي  روانتوانمندسازي افراد از لحهاظ  ، تواند سازمان مي

هاي زندگي كاري و آموزش  هاي زندگي و مهارت شناختي شامل آموزش مهارت هاي روان آموزش

بیشي مانند  درمان و توان شناختي مانند رفتار درماني و انواع فنون روان جود درمانهاي روانابراز و

همچنهين   .شهوند شهناختي تلقهي مهي    ههاي روان  مشكالت ادراكهي و شهناختي از جملهه مداخلهه    

منظهور   بهه  شناسهان و مشهاوران   شناختي شامل هر گونه اقداماتي است كهه روان  هاي روان مداخله

هدف نههايي ايهن    .برند و رفتاري افراد بكار ميشناختي  روان درمان و كاهش مشكالتپيشگيري 

افهزايش قابليهت و توانمنهدي    ، ها كمك به افراد براي در  بهتر خهود و جههان پيرامهون    مداخله

تواند هم بر كهاهش   بنابراين سالمت روان در سازمان مي .سازگاري و ارتقاي سالمت رواني است

، هها  لهذا چنانجهه در سهازمان    .كاركنان تا ير بگهذارد  شناختي رواندر بهزيستي  فساد اداري و هم

، شان تهالش بكننهد   نيروي انساني شناختي روانمديران در جهت ارتقاء سالمت روان و بهزيستي 

 .توانند از ميزان فساد اداري بكاهند مي

، هم گفته شد همانطور كه قبالً .شود ها به ناكارآمدي سازمان منجر مي فساد اداري در سازمان

 جههاني  سهازمان  كارشناسان كه تعريفي به بنا .باشد مي رواني سالمت، سالمتي مهم ابعاد از يكي

، ديگهران  بها  هماهنهگ  و مهوزون  ارتبهاط  قابليت از عبارت ذهن سالمت، كنند مي مطرح بهداشت

 مناسب و عادالنه، منطقي طور به شیصي تمايالت و تضادها حل، اجتماعي و فردي محيط اصالح

، )سهلگي  كنهد  مهي  ايفها اي  جامعهه  هر كارآمدي و تضمين در مهمي نقش رواني سالمت .باشد مي

تبيهين كهرد كهه بها ايجهاد      ، تهوان  بنابراين طبق اين گفته مهي  .(1385، عبدالمالكي و پور سعيدي

در  .كارآمهدي آن افهزود  توان از فساد اداري كاسهت و بهر    سالمت روان در بين نيروي انساني مي

هاي آموزشي نه تنها به بعد جسماني بلكه به بعد رواني آن هم بايد  ها و بیصوص سازمان سازمان

 .توجه بكنند

آنها دريافتنهد   .باشد ( نيز همسو مي2003همكاران ) و هاي روني نتايج پژوهش حاضر با يافته

 داري يمعنه  و منفهي  رابطهه  خصهومت  و افسردگي، اضطراب و روانشناختي بهزيستي ابعاد بين كه

 بهه  مهمي و كننده تعيين عامل جوامع توسعه و پيشرفت در آنچه كه داشت اذعان بايد .دارد وجود

 با عالي آموزش كه است بديهي. دارد عهده بر كه است كاركردهايي و عالي آموزش، آيد مي حساب
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 و رشهد  فرآينهد  در اي ويهژه  اهميهت ، جامعهه  بهراي  متعهد و متیصص انساني نيروي تربيت نقش

 به مشغول افراد رواني بهزيستي مسأله، توسعه و رشد در عوامل ترين عمده از .دارد كشور يتوسعه

 ديربهاز  از آن روحهي  و ذهنهي  جنبهه  خصوص به نيز ها انسان روان سالمت موضوع .است تحصيل

، زنهدگي  ابعهاد  ديگهر  بهه  نسبت كه است خاصي هاي پيچيدگي داراي و است داشته زيادي اهميت

بنهابراين   .(1386، مقدم فتحي و صدري، است )جعفري شده متحمل را تغيير و دگرگوني بيشترين

بنهابر گفتهه رونهي و     .تواند از بروز فساد اداري در سازمان جلوگيري نمايد متعهد ساختن افراد مي

رواني و نوعي حس  مسألهچرا كه تعهد يك ، بايد افراد را به سازمان متعهد نمود (2003) همكاران

توان گفهت كهه سهالمت    با توجه به نتايج بدست آمده مي .شود طرفداري از سازمان محسوب مي

دسهت آمهده   هبر اسهاس نتهايج به    .بر كاهش فساد اداري تا ير دارد شناختي روانروان و بهزيستي 

 شود: پيشنهادات زير ارا ه مي

 ًني براي كاركنانصميمي و سالم از لحاظ روا ايجاد فضاي كامال.  

 ايجاد سيستم مناسب براي تبادل نظر در سازمان. 

 ايجاد امنيت شغلي براي افراد در سازمان. 

 هاي افراد در سازمان استفاده از توانمندي 

 تعامل يكديگر با دغدغه بدون و آزادانه بتوانند اعضا كه گردد فراهم دانشگاه محيط در بستري 

 .گيرد قرار دانشگاه سايؤر و مديران تشويق مورد تيمي صورت به امور انجام و كرده برقرار

 ههاي نقهش  و وظهايف ، جايگاه، اهداف با كاركنان كه شود فراهم شرايطي و بستر دانشگاه در 

 دركهي  ايجهاد  سهاز زمينه، تواندمي امر اين كه شوند آشنا مشتريان و جامعه مقابل در دانشگاه

شود و وجدان كاري را در آنها بوجود  كاركنان ميان در سازمان هاينقش و اهداف از مشتر 

 .آورده و از بروز فساد در سازمان جلوگيري نمايد
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