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  )تهران يدر شهردار يمطالعه مورد( يفساد اداربررسی عوامل مؤثر بر کاهش 
  3، مهدي شهبازي2*ینا محمدنبیس، 1السادات زاهدي شمس

  استاد دانشگاه عالمه طباطبایی. 1
  باییدانشگاه عالمه طباط کارشناس ارشد مدیریت دولتی. 2

  دانشجوي دوره دکتري تخصصی مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات تهران. 3
  )20/7/88: خ تصویبی؛ تار1/2/88: خ دریافتیتار(

  چکیده

عوامل بندي عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام اداراي، به بررسی این  این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت
تحقیق حاضر این پرسش را . و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداري دارد ها حل راه پردازد و سعی در ارایه می

سازمانی و فرهنگی بر میزان فساد اداري  سازمانی، برون کند که آیا عوامل کیفیت زندگی کاري، فردي، درون دنبال می
  .اثرگذار است یا خیر

جامعه آماري آن را کارکنان و . ده استدر این تحقیق از روش کاربردي و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده ش
گیري  روش نمونه. دهند تهران تشکیل می يشهردار یو مال يکارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت ادار

  .باشد نفر از کارکنان می 108آن  تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه
اي  یی به آن از طیف نقطهگو پاسخاي و بر نامه پرسشبه منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد کارکنان از 

آزمون : هاي مختلف آماري شامل ها، از آزمون به منظور تجزیه و تحلیل آماري داده. لیکرت استفاده شده است
  . استیودنت و آزمون فریدمن، استفاده شده است -اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون، آزمون تی -کولموگروف

تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیري از فساد کارکنان شاغل در نظام  دهد که ها نشان می هاي آزمون یافته
 .اداري مؤثر است

  
  واژگان کلیدي

  .ی، عوامل برون سازمانیفساد، فساد اداري، عوامل فردي، عوامل درون سازمان
  

  ـــــــــــــــــــــــ
   Email: sina.mohammadnabi@gmail.com            09126706955: تلفن  :نویسنده مسؤول* 

  مدیریت فرهنگ سازمانی
  1388تان سال هفتم، شماره بیستم، پاییز و زمس
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  مقدمه

در حال توسعه، به عنوان  يژه در کشورهایامروز و به و يای، در دنيفساد ادار دهیپد
ده صدمات جبران ین پدیا .شرفت جامعه، مطرح شده استیپ موانعن یتر مهماز  یکی

شرفت یر توسعه و پیمسکرده و جاد یرا بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ا يریناپذ
  . سازد یو محدود مرا مسدود 

رو  ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی روبه ها از قرن ها و دولت حکومت
 ،دهد متعددي به این پدیده شده است، که نشان می هاي هدر متون باستانی نیز اشار. اند بوده

منصبان و کارگزاران دولتی از  ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب حکومت
هاي سیاسی، وجود نهادهاي دموکراتیک و  دگرگونی. اند و امتیازات شغلی بودهموقعیت 

ها را مجبور  آزادي مطبوعات در دو قرن اخیر در کشورهاي غربی و سایر نقاط جهان، دولت
در نتیجه این تحوالت، . کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند

ها به خاطر حفظ  یار باالیی برخوردار شده و دولتتخلفات اداري از حساسیت بس
جرایمی نظیر اختالس، ارتشاء و جعل، . توجه کنند مسألهمشروعیت سیاسی ناچارند به این 

  .)131، ص1377شاللوند، (ها دارند  جرایم جدیدي نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت
اثر  يد و بر توسعه اقتصادساز فساد مسیر رشد اقتصادي را با موانع بسیار مواجه می

، 1ویبرن و پوکس بلک(بسته است  ياز اقتصادها تر بیشباز  ير بر اقتصادهاین تأثیا. دارد یمنف
از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به  يفساد ادار. )2010

مینه رکود در الوصول، ز به درآمدهاي سهل یابی دستهاي نادرست براي  سمت فعالیت
اداري ضرورتی جدي و  نابراین مقابله با فساد در عرصهب. کند تمام ابعاد را فراهم می

فساد یک مشکل جهانی است، و با توجه به . )13، ص1383عباس زادگان، (ناپذیر است  انکار
، آموزش و )فرانسه(هاي جامعه از ساخت  الملل بر تمام بخش گزارش شفافیت بین

برزیل، بورکینافاسو، (، قوه قضاییه )ژاپن(، تا مجلس )مالزي(، پلیس )ااوگاند(پرورش 
                                                             
1- Blackburn & Puccio 
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 اي فساد پدیده. )223، ص2008، 1کسنیا(گذارد  اثر می) یونان(، و حتی کلیسا )اکوادور و نپال
اما، نوع، شکل، میزان و سطح . ست که کمابیش در کلیه کشورهاي جهان وجود داردا

 ياریامروزه بس. هر صورت فساد موجب انحطاط استدر . توسعه یافتگی آن تفاوت دارد
دها در جهت ثبات ین تهدیتر مهماز  یکی ياند که فساد و تخلف ادار افتهیاز ممالک در

فساد و  يماریهاست از ب ز مدتیما ن ينظام ادار. شرفت استی، توسعه و پياقتصاد
کشور،  يام ادارده شوم در نظین پدیا کاهش ایحذف  يبرا. برد یرنج م يتخلفات ادار

ل پرداخته و ضمن یل مسایه و تحلیله به تجزین وسیم تا بدیهست ییها ازمند برنامهین
  .نه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوریمیگوناگون، راهبرد به يها راه یابیارز

  

  قیاهداف تحق

کند، لذا اهداف  یرا دنبال م ی، اهدافیق علمینکه هر پژوهش و تحقیبا توجه به ا
  :باشد یر میق مذکور به شرح زیتحق
 از دیدگاه کارکنان شهرداري تهران يمؤثر بر فساد ادار يعوامل فرد ییشناسا.  
 از دیدگاه  يمؤثر بر فساد ادار یو برون سازمان یعوامل درون سازمان ییشناسا

  .کارکنان شهرداري تهران
 ري تهراناز دیدگاه کارکنان شهردا يمؤثر بر فساد ادار یعوامل فرهنگ ییشناسا.  
 از دیدگاه کارکنان  يمؤثر بر فساد ادار يکار یت زندگیفیعوامل ک ییشناسا

  .شهرداري تهران
 در شهرداري تهران ياز فساد ادار يریعوامل مؤثر بر جلوگ يها تین اولوییتع.  
 در شهرداري تهران يمناسب در جهت کاهش فساد ادار يکارها ها و راه حل ه راهیارا. 

 

انواع فساد نگاشته شده، اما معموالً با دیدي کالن به قضیه  ر زمینهبی داگر چه مطال
ها به رغم برخورداري  این گونه مطالب و نوشته تر بیشبه همین دلیل . نگریسته شده است

به همین دلیل پژوهش . اند از محتواي وسیع، داراي عمق کافی در مشکل مورد نظر نبوده

                                                             
1- Ksenia 
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اي از تحقیقات  خالصه. ا با ژرفاي کافی بکاوداي محدود ر حاضر بر آن است که گستره
  :آورده شده است )1(انجام شده در ایران، در جدول 

  

  ین یافتهتر مهم  آماري جامعه  عنوان تحقیق  نام محقق

زندانیان و محکومین در   )1376(هاي اداري ایران  روي علل کج  منوچهر جفره
رابطه با اختالس و فساد 

  اداري استان تهران

مالی و مشکالت 
  اقتصادي

محسن 
  نژاد فرهادي

هاي کنترل آن  بررسی علل فساد اداري و شیوه
)1379(  

شرایط اقتصادي   ادارات کل استان خراسان
  کارکنان

رضا اسماعیلی 
  آقابابایی

هاي اداري  روي بررسی عوامل مؤثر بر کج
)1380(  

جهاد کشاورزي و اقتصاد 
  دارایی در استان قزوین

رضایت از حقوق و 
  تمزددس

بهزاد 
  سرشت فرخ

بروز فساد اداري به بررسی عوامل مؤثر در 
هت کاهش اثرات آن در الگویی ج منظور ارایه

  )1383(جمهوري اسالمی ایران  روند توسعه

علمی دانشگاهیان،  جامعه
هاي نفت،  مدیران وزارتخانه

  بازرگانی و صنایع و معادن

هاي دولتی  دخالت
  در امور اقتصادي

عوامل سازمانی مؤثر بر  پژوهش در زمینه  لیفرزانه زینا
  )1384(هاي اداري  روي کج

عدم تکافوي حقوق   دستگاه قضایی کشور
  و درآمدها

مرتضی 
  عباسپور

عوامل سازمانی مؤثر بر فساد اداري در 
  )1385(ادارات دولتی 

ادارات دولتی شهرستان 
  شاهرود

حقوق و مزایاي 
  پرداختی

ؤثر بر جلوگیري از تخلف بررسی عوامل م  بهروز پورولی
  )1387(کارکنان شاغل در نظام اداري 

کارکنان سازمان سنجش 
کشور مستقر در ساختمان 

  شهر تهران

ایمنی و بهداشت محیط 
کار، تناسب شخصیت 

  شغل و شاغل
  رانیقات انجام شده در ایاز تحق يا خالصه: 1جدول

  ينظر یمبان
  و انواع آن تعریف فساد

پاداش نامشروعی است که « ،در فرهنگ وبستر آمده استفساد طبق تعریفی که 
ردال فساد را یگونار م. »شود براي وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می

 يها ، فساد به تمام شکليبه نظر و. دهد یمورد مطالعه قرار م يتر عیوس يدر معنا
 یت شغلیمقام و موقعو استفاده نامشروع از  یا اعمال قدرت شخصیگوناگون انحراف 
در فرهنگ دیگري فساد به عنوان نادرستی و تقلب و فقد درستی و . قابل اطالق است
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فساد امري نسبی است و در حقیقت با نظام . )1358زاهدي، (راستی تعریف شده است 
هاي  اطالق فساد به رفتار خاص با ارزش. کند هاي یک جامعه ارتباط پیدا می ارزش

یابد و یک فرد زمانی فاسد خوانده  تحمل جامعه ارتباط می و درجه فرهنگی و اجتماعی
متبوعش منحرف شده باشد  ز رفتار عادي و مورد قبول جامعهشود که رفتارش ا می

. گرفته شده و به معنی شکستن است 1رومپر فساد از فعل التین .)222، ص1387زاهدي، (
آن ممکن است یک هنجار، قانون شود که  شکند یا نقض می بنابراین در فساد چیزي می

  .)145، ص1380بی، یصفري و نا(یا مقررات اداري باشد 
دولتی براي نفع /استفاده غیرقانونی از اختیارات اداري: تعریف قانونی فساد اداري

یابد که قوانین اداري کامل، واضح، عادالنه و  شخصی؛ چنین تعریفی زمانی جامعیت می
   .)1990، 2تئوبلد( فراگیر باشد

اقدامی که از دید مردم یک : تعریف فساد اداري بر مبناي افکار عمومی جامعه
  .جامعه غیراخالقی و مضر باشد

ن الؤواقدامات کارکنان و مسآن گروه از : تعریف فساد اداري بر اساس منافع عمومی
  .زند دولت که به منافع عمومی لطمه می

نفع ) 1: وجود داردکت در فساد سه انگیزه اصلی براي یک کارمند به هنگام مشار
کمک به ) 3دریافت رشوه نقدي و یا غیر نقدي از شخص ثالث؛ ) 2شخصی مستقیم؛ 

تعاریف نوعی از فساد اغلب  .)17-14، صص1375حبیبی، (دوستان و خویشاوندان 
سوءاستفاده از پول یا پاداش ) 1: دربردارنده سه طبقه است که با هم همپوشانی دارند

) 3جا؛  تبادل نامناسب پول یا پاداش براي نفوذ یا قدرت نابه) 2شخصی؛  براي منفعت
  .)2005، 3ورلین( تخلف از مصالح عمومی یا هنجارهاي رفتار

، )مقامات سازمانی دریافت رشوه به وسیله(روکراتیک فساد بو: فساد انواع متفاوتی دارد
به معنی سوءاستفاده از قدرت ( 4، و فساد بزرگ)دریافت رشوه توسط سیاستمداران( سیاسی فساد

                                                             
1- Rumpere 
2- Theobald 
3- Werlin 
4 - Grand corruption  
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، 1ازبورن() دولتی توسط رؤساي دولت، وزیران و مقامات رسمی ارشد براي منفعت شخصی
اختصاص (کند  یها را متأثر م داد فساد به آنچه درون یکل يبند ک طبقهیدر . )10، ص1997

ها و  ود برنامهنب(گذارد  یدادها اثر م برون يو آنچه که بر رو) به گروه خاص یمنابع مملکت
  .)235، ص2005، 2کورر(م شده است یتقس) فرو نشاندن فساد يمؤثر برا یقانون يارهایمع

  فساد دالیل
هاي تاریخی، فرهنگی،  هاي فساد و ویژگی روابط میان شاخص) 2000(تریزمن 

پروتستان و  ياو دریافت که در کشورها. اقتصادي، و سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داد
مره انگلیس که داراي درآمد سرانه باالتر و سهم باالي تولید ناخالص داخلی هستند، و مستع

دارند، ) 5در مقابل حقوق مدنی( 4یو سیستم قانونی با حقوق عرف 3شکل حکومت واحد
) 1999( 6الپورتا ،عنوان مثال به. هایی مشابه دارند تحقیقات دیگر هم یافته .است تر بیشفساد 

یافته، کشورهاي مسلمان و کاتولیک، و کشورهایی با  توسعه تر کمورهاي دریافت که در کش
عملکرد دولت نامطلوب است و ) برخالف حقوق مدنی(قوانین فرانسوي یا سوسیالیست 

مطرح کرد که اگر چه درجه دموکراسی در ) 2001( 7رز اکرمن. فساد باالیی وجود دارد
تر شود،  دموکراسی در یک کشور نهادینهولی هرقدر ساختار  ،اهمیت است توضیح فساد بی
دهد که فساد به سطح رشد اقتصادي،  هاي تحقیقات اولیه نشان می یافته. یابد فساد کاهش می

تعدادي از . )2006، 8جی دیوید ان(سیستم قانونی و حکومتی کشور مرتبط است  چنین همو 
امل برجسته در توضیح نهادي ادعا کردند که میراث قانون مستعمراتی یک ع هايگر تحلیل

. تنوع موجود در شدت و رواج اشکال معاصر فساد در آفریقا، آسیا، و آمریکاي التین است
کنند که علت اصلی فساد ریشه در نفوذ تاریخی دولت در اقتصاد و  اي دیگر ادعا می عده

                                                             
1- Osborn 
2- Kurer 
3- Unitary form of government 
4- Common law legal system 
5- Civil law 
6- La Porta 
7- Rose-Ackerman 
8- David Ng 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   35 )مطالعه موردي در شهرداري تهران(اداري  بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد 

 

را  خواري را به وجود آورد و توانایی شهروندان شرایطی که فرصت رانت. امور سیاسی دارد
داشتن سیاستمداران و مقامات دولتی نسبت به اعمالشان کاهش دهد، فساد  نگه گو پاسخدر 

  . )6، ص2004، 1رابینسون(دهد  را افزایش می
هاي ضعیف  بانک جهانی مطرح کرد که فساد نشانه عوامل دیگري همانند سیاست

ضعیف یی گو پاسخاقتصادي، سطح پایین آموزش، جامعه مدنی توسعه نیافته، و 
 گرفته از شرایط کشورهاي در حال توسعه استنشأت  نهادهاي دولتی است؛ این امر

انجام داده  المللی بینبر اساس تحقیقی که سازمان شفافیت  .)5، ص2004، 2بانک جهانی(
درصد مصاحبه شوندگان دلیل اصلی فساد مالی در کشورهاي در حال توسعه را  60

رها هاي اداري کا در این گونه نظام اغلب. دانند می حقوق بسیار پایین کارمندان دولت
  .)2007، یبانک جهان(رود  بدون پرداخت رشوه پیش نمی

در جایی که دولت . شود مداخله دولت در اقتصاد نیز از علل ایجاد فساد پنداشته می
هاي  ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه آمیز، کنترل قیمت هاي صنعتی تبعیض سیاست

  .)46، ص2006، 3لریم(شود  هاي بروز فساد پیدا می زمینه ،دهد گر را انجام مییو موارد دارزي 
 ،شود ها می قواعد و مقرراتی که سبب طوالنی شدن فرایند انجام کار در سازمان

مردم ( کند این قوانین هم تقاضا براي فساد ایجاد می. کند می تر بیشنه بروز فساد را یزم
هایی براي  و هم مشوق) دتر از دست این قوانین خالص شوندمایل هستند هر چه زو

توانند با استناد به این مقررات مانع از انجام امور  آورد؛ زیرا کارکنان می عرضه فراهم می
  .)67، ص2007، 4اولکان(و سبب ایجاد تمایل به پرداخت رشوه شوند 

    فساد  اثرات
فساد در تمام کشورها اعم از : است سابق سازمان ملل بیان داشتهکل کوفی عنان دبیر 

این پدیده مضر در کشورهاي فقیر با منحرف کردن صرف . شود ثروتمند و فقیر، یافت می
بنابراین جنگ بر . کند اي، ضربه مهلکی به این کشورها وارد می پول در اهداف توسعه
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قر جهانی بلکه یک ابزار اصلی در جنگ علیه ف ،اخالقی نیست مسألهعلیه فساد دیگر یک 
فساد به طور مستقیم مانع پیشرفت اهداف کاهش فقر هم در . )2003، 1فرانسیس(است 

  .)2008، 4امپراتویم(گردد  می 3کننده وام و هم کشورهاي دریافت 2هاي اهداکننده سازمان
توسط بانک جهانی صورت گرفت از صاحبان صنایع  2005در سال که تحقیقی در 

ملی که سبب ممانعت از توسعه کسب و کار در کشورها عا 14درباره تا خواسته شد 
. پنج عامل را به ترتیب اثرگذاري بر رشد اقتصادي مشخص کنند نظر دهند و ،شود می

در همه مناطق جهان به استثناي  نقش فساد در ممانعت از توسعه کسب و کار جه،یدر نت
ي دولتی ارزیابی ها بیش از نقش مالیات اي تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیاکشوره

  .)85، ص2006، 5کافمن(شد 
شدت غیر  فساد به خاطر اثرات به ضد مدت کوتاهرشد عالقه نسبت به راهبردهاي 

گرایانه فساد است؛ این فساد چه جزیی باشد و چه زیاد، منافع فقیران را از بین  تساوي
که برندگان آن  ها هستند، درحالی نشین بازندگان فساد فقیران، زنان، و حاشیه. برد می

این سوءتخصیصِ فاسد منابع در . الن غنی و ناکارآمد هستندؤوثروتمندان، و بخشی از مس
چنین پیامد محرومیت  دهد و هم رخ می ،جایی که فقر محصول توزیع نابرابر رفاه است

هاي عمومی را به جاي بهداشت و  فساد، هزینه. )2004، 6رایلی(اجتماعی فقیران است 
فساد داراي اثرات منفی بر رشد . )1999، 7گلداسمیت(کند رورش صرف رشوه میآموزش و پ

روشنی انگیزه  گذاري به پرداخت رشوه براي دریافت مجوز سرمایه. گذاري است و سرمایه
گذاري  فساد از طریق کاهش سرمایه. )1997، 8باردهن(دهد  گذاري را کاهش می سرمایه

البته تجارب . دهد شد اقتصادي را کاهش میهاي عمومی، ر خصوصی و انحراف هزینه
در . دهد که شدت فساد لزوماً با رشد اقتصادي رابطه معکوسی ندارد آسیاي شرقی نشان می

                                                             
1- Francis 
2- Donor agencies 
3- Aid recipient 
4- Ampratwun 
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آوري مالیات از  گذاري درونی و افزایش دامنه جمع ها فساد با تسهیل سرمایه بعضی از زمینه
رابینسون، (شود  د اقتصادي میمنجر به رش ،گیرد طریق وضع مالیات که به تبع آن صورت می

حتی جایی که فساد و رشد اقتصادي همراه هم باشند، انحراف باعث  ،با این وجود. )2004
دهد و کسب و  هاي صنعتی را کاهش می فساد اثربخشی سیاست. شود اغتشاش و هزینه می
گذاري  سرمایه .کند تا از زیر بار مالیات و قوانین تنظیمی شانه خالی کنند کارها را تشویق می

ها در آسیاي  این یافته. به علت سطح باالي فساد از رونق خواهد افتاد 1مستقیم خارجی
گذاري قابل قبولی  از رشد و سرمایه ،فسادبا وجود ها  زیرا آن ،شرقی مورد تردید است

 فساد باال، جریانات بزرگی ازبا وجود چین، برزیل، تایلند، و مکزیک نیز، . برخوردار هستند
آن دسته از کشورهایی که از فساد . کنند هاي مستقیم خارجی را جذب می گذاري سرمایه

هاي صنعتی مؤثرتر باشند،  تر و سیاست اگر داراي فساد پایین ،باالیی برخوردار هستند
. )1999رز آکرمن، (کنند  ي را به خود جذب میتر بیشهاي خارجی  گذاري شک سرمایه بی

با توسعه سازگار است و حتی گاهی باعث رشد  یتقدند فساد گاهبرخی از اقتصاددانان مع
فساد باعث ایجاد رقابت در صنایع : مطرح کرد 1970در اواخر دهه  2لف. شود یتوسعه م

شود و پرداخت باالترین رشوه تبدیل به یکی از معیارهاي عمده براي  انحصاري می
نیز در  3فرانسیس لیت. شود تم میگردد؛ از این رو، گرایش به کارایی وارد سیس تخصیص می

راهبردهایی مانند رشوه، ارزش متوسط هزینه زمان در صف ایستادن : مطرح کرد 1985سال 
توانند  می] مقامات دولتی[خواري مجاز شود،  رساند و زمانی که رشوه را به حداقل می

و لیت اظهار  در انتقاد به لف) 2001(ازفر . )115، ص1997کافمن، (خدمات را تسریع بخشند 
شود تا مقامات اداري به اخاذي متوسل  داشت که متوسل شدن به پول سریع باعث می

مقامات اداري در . "شود که رشوه پرداخت شود تنها زمانی خدمات فراهم می": شوند
ارایه آن را به تأخیر  تر بیشعوض تسریع بخشیدن به ارایه خدمات، به منظور دریافت رشوه 

  . )1997ردهن، با(اندازند  می
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 یشرفت اشخاص در بوروکراسیپ يارهایها و مع هیاست که رو يماریک بیفساد 
ین مانع تر بزرگ«فساد را به مثابه  ،بانک جهانی. )2010، 1کاهانا(کند  یرا فاسد م یدولت

حقوق فساد با زیر پا گذاشتن تساوي . کند قلمداد می »براي توسعه اقتصادي و اجتماعی
و تضعیف شالوده نهادي که رشد اقتصادي وابسته به آن است،  2قانون افراد در برابر

هاي جامعه  فساد یک مشکل جدي است که بر تمام بخش. شود مانع توسعه می
فساد سبب پایین آمدن کیفیت خدمات عمومی در . )2006جی،  دیوید ان(گذار است تأثیر

که مانعی در برابر شود و از آن جهت  هاي عمومی نظیر بهداشت و آموزش می بخش
شود، مشروعیت دولت را نیز  ها و کاهش ارایه خدمات می اي دولت اقدامات توسعه

  .)156، ص2006، 3گسونیسل(دهد  کاهش می
  .شود هاي مورد نظر در این نوشتار پرداخته می در ادامه به تعریف مفاهیم و شاخص

  عامل فردي

ک کار و یانجام  يبراط الزم یق شرایتطب :ت با شغل کارکنانیتناسب شخص
ت افراد و یاگر شخص. شود یکارکنان م یت شغلیمنجر به رضا یتیشخص يها یژگیو

جه یرسد و در نت ین حد میبه باالتر یت شغلینوع شغل آنها با هم متناسب باشد، رضا
ن یتر نییها به پا پنهان، فساد، تخلف و کشمکش يها يکار بت، کمیکارکنان، غ ییجا جابه

 يور بهره) 1: (گردد یموجب م ت شاغل با شغلیتناسب شخص .کند یدا میل پزان، تنزیم
او در سازمان کاهش  يزان خطاهایم) 2( ،نه باشدیفرد در سازمان در سطح به یشغل

  .)327- 323، صص1382، یساعتچ(ابد یبت او از کار کاهش یزان غیافته و می
  عوامل درون سازمانی

در . دید آیبه دولت پد يتر بیشحس اعتماد ا تکند  یت کمک میظهور شفاف :تیشفاف
 يها نهی، زمین و مقررات و روند دادرسیت در قوانیاز کشورها با نبود شفاف ياریبس

                                                             
1- Kahana 
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ن کشورها معموالً مقررات نامشخص یدر ا. فراهم شده است يفساد ادار يبرا يمساعد
رد یگ یقرار نمار همه یدر اخت ،کند یت کمک میکه به شفاف يکننده است، اسناد و گمراه

شود  یم میتنظ ين و مقررات به نحویقوان. شود ر داده میییبدون اطالع عموم تغ یو گاه
ن درباره ین قوانیدانان کارآزموده قادر به فهم آنها هستند و معموالً ا که فقط حقوق

ها و مراحل مربوط  روش. شود یاز آنها م يمتعدد يرهایمبهم بوده و تفس یل اساسیمسا
مبهم است که  يبه حد یدولت يها مانند رقابت در پروژه يو امور يگذار تاسیبه س
، 1تانزي( ها دشوار است يریگ میشده قبل از تصم یند و مراحل طیدن فرآیفهم یگاه

ت و یرا شفافیز ؛ها کاراتر خواهند بود ها و حکومت ت دولتیدر اثر شفاف. )20، ص1994
 مسألهن یگردند و ا یه کننده خدمات میارا يها ستمیت سیفیش کیباعث افزا ییگو پاسخ

  .)139، ص1999، 2االوو( کند یم يچون فساد ادار یلیکمک به کاهش مسا
ش یافزا: عملکرد عبارتند از یابیج ارزیاز نتا یبرخ :عملکرد، نظارت و کنترل یابیستم ارزیس

مشکالت با  ییکارکنان به سازمان، آشنا یش وابستگیران، افزایمد يریگ میت تصمیفیک
ن کارکنان موفق و ناموفق، آموزش یز بیکارکنان، تم يها يکار کارکنان، کاهش تخلفات و کم

ت و سازمان بتواند با یریچنانچه مد. )116، ص1387پورولی، (... کارکنان و ییجا کارکنان، جابه
بت و یپنهان، غ يها يکار ، کمياز تخلفات ادار ياریشه بسیعملکرد کارکنان ر یابیارز
ل و ین مسایرفع ا یمناسب در پ يد، خواهد توانست با راهکارهاینما ییها را شناسا مکشکش

عملکرد بر  یابیستم ارزیکنترل و س يها هینظر ،آنچه مسلم است .مشکالت باشد
 یشخص یطلب نان حاصل شود که منفعتید ندارد تا اطمیکنترل رفتار تأک يبرا ییسازوکارها

  .)527، ص1385هچ، (گردد  یمحقق م یسازمانشود و منافع  یافراد حداقل م
تواند در برابر  یت نمیریاست که سازمان و مد یهیبد :زم نظم و انضباط در سازمانیمکان
ن و یآشکار و پنهان، تخلف و فساد، مراعات نکردن قوان يها يکار مانند کم ییرفتارها

رفع آنها  يرند براین ناگزیرااعتنا بمانند، بناب ینامطلوب، ب ير رفتارهایو سا یمنیمقررات ا
بدون مقررات و . )248، ص1385، یابطح(به عمل آورند  یانضباط يها زمیاقدامات و مکان

ک هرج و مرج ناخواسته ممکن است یا زود یر یجاد نظم و انضباط، دیجهت ا یضوابط
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جاد ین جهت ایبد. دیان خواهند دیر سازمان و کارکنان شود و همه از اثرات آن زیگ بانیگر
در هر سازمان کوچک  یح منابع انسانیاز واجبات کاربرد صح یت اصول انضباطینظم و رعا

 يها زمیجه گرفت که اعمال مکانیتوان نت ین میبنابرا. )399، ص1386، یرسپاسیم(ا بزرگ است ی
  .زان آن بکاهدیرگذار باشد و از میتأث يزان فساد اداریتواند بر م ینظم و انضباط م

مشارکت در  يبرا یل متفاوتیافراد مختلف دال :اهداف فرد و سازمان کاهش تعارض
تقابل منافع واگرا با  مسألهها به طور مستمر با  جه سازمانیها دارند، در نت سازمان
که کارکنان نسبت به سازمان  یهنگام. باشند یمواجه م یها و اهداف سازمان ياستراتژ

ها و اهداف را داشته باشند و اهداف  شو تعصب به ارز یعاطف یتعهد، وابستگ ینوع
در جهت  یچ تالشیند در آن صورت از هیباً همسو احساس نمایخود و سازمان را تقر
اهداف  ینسب یگانگی. سازمان فروگذار نخواهند کرد يها ارزش ياهداف سازمان و ارتقا

و  يت کاریش رضایند باشد و باعث افزایسازمان خوشا يتواند برا یفرد و سازمان م
  .)2006زمن، یتر(بهبود عملکرد کارکنان گردد 

  عوامل برون سازمانی

ت است که فساد ین نکته با اهمیذکر ا: يتوسعه مشارکت مردم در مبارزه با فساد ادار
ن یبنابرا. کند یدا میشه دوانده و بروز پیهر کشور ر یو ساختار دولت يدر نظام ادار

جامعه و مردم توان نظارت  یعنیرون آن، یب سر است که ازیم یوقت ين فسادیاصالح چن
ن مشارکت یاب چنیدر غ. ر آنان وجود داشته باشدییز تغین مجموعه و نیبر کارگزاران ا

خواهد شد و نبود  یو حکومت ي، فساد به عنوان قاعده و مشخصه نظام اداریو نظارت
و  ییثنااست ي، فساد امرین نظارتیو برعکس با وجود چن. استثنا است يفساد امر

کنترل و  يها چارچوب  عالوه بر آن، .)122، ص1387پورولی، (برخالف قاعده خواهد بود 
 یاسیس يها ن کردن هدفیگزیل جایاز قب یلیدولت در امر فساد به دال ينظارت از سو

 یک، مطلوب و کافیت بوروکراتی، و سطوح ناکارآمد فعالیاهداف اجتماع يبه جا
  .)34، ص1998و دیگران،  1ویکرز( ستین
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وجود  :يآزاد و مستقل در مبارزه با فساد ادار يها گاه مطبوعات و رسانهیت نقش و جایتقو
 يبه مثابه چشم و گوش مردم برا يا ها و مطبوعات آزاد در هر جامعه ها و روزنامه رسانه
نکه یها بدون ا مطبوعات و رسانه. ک موهبت استی، یران دولتیمد يرفتارها یبررس

ع و یها و انتشار سر ق کشف اخبار و گزارشیر دوش دولت گذارند، از طرب يا نهیهز
که در مبارزه با فساد،  ییکشورها. دهند یپرشمار آن در جامعه، راه نفوذ فساد را کاهش م

مطبوعات در  يهستند که آزاد ییآن دسته از کشورها ،اند آوردهبه دست  يتر بیش یابیکام
ن موضوع یانجام شده ا يها یطبق بررس. )2005، 1یتپیلی پون(نه شده است یآنها نهاد

مورد نظر با رشوه  يها مطبوعات، بر اساس شاخص يده است که آزادیمشخص گرد
در کنترل  ییز نقش به سزایک نیدولت الکترون .دارد ی، فساد و تخلفات رابطه منفيخوار

بهبود روابط  ک بایدولت الکترون. )2007گران، یو د 2پاساك(فساد و کاهش فقر دارد 
  . )2008، همان(شود  یدولت موجب کاهش فساد م -شهروند

  عوامل فرهنگی

ط یرا که به مح یا مستخدمید فرد تازه استخدام شده یبا: يساز یند اجتماعیفرآ
ن یا .آشنا ساخت يم کاریا تیبا هنجار واحد کار و  ،د منتقل شده استیجد يکار

د یرا با ییچه کارها یمشخص یطیت محیضعند که تحت هر ویگو یهنجارها به اعضا م
ند یاگر فرآ .)363، ص1384ن، یدجوادیس(د انجام دهند یرا نبا ییانجام دهند و چه کارها

جاد ثبات در سازمان ین امر در ایرد، ایت صورت پذیبا موفق يو آشناساز يریپذ جامعه
رد و رفتار خود یپذ یو مهم سازمان را م ین اصلیمواز ين فردیرا چنیز مؤثر است، زین

  .دهد یق میرا با آنها تطب
ش ینه رشد، توسعه و افزایزم یات و ملزومات اخالقیکه اخالق یدر حال: اخالق

تواند به حداقل کردن  یسازد، فساد و تخلف م یها در درازمدت را فراهم م ارزش
 يت است که هنجارهایز اهمین نکته حایذکر ا. گردد یها در درازمدت منته ارزش

                                                             
1- Piliponyte 
2- Pathak 
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چ سطح استاندارد یگردد؛ و ه یو مذهب متأثر م يورآ له فرهنگ، فنیبه وس یقاخال
 ،ن وجودیدر نقاط مختلف جهان وجود ندارد، اما با ا یاجتماع یزندگ يبرا یاخالق
در نظر  يانسان در جوامع بشر يرا برا یاخالق ين حداقل استانداردهاامحقق یبعض

قیات به نحو تنگاتنگی با زندگی کاري اخال .)647-631، صص2004، 1زیکوس( رندیگ یم
 رفتار اخالقی در محیط کار، رفتاري است که بر مبناي )215، ص1387زاهدي، (مرتبطند 

  .شود خاص، قابل قبول و مناسب قلمداد می نظر جامعه، سازمان، فرد و حرفه

  عوامل کیفیت زندگی کاري

افته است، اعم از یبهبود  او يکار یت زندگیفیک کارگر واقعاً احساس کند که کیاگر 
 يور ش بهرهیسازمانی در جهت افزا يها استیا سیعملکرد خودش  جهینکه این بهبود، نتیا

ت یدهد و باعث رضا یاش م فهیدر جهت انجام وظ يتر بیش يروین مطلب به کارگر نیباشد؛ ا
و  بتیشود و موجب کاهش غ یش تعهد نسبت به سازمان میاو از کار در سازمان و افزا

  .)127، ص1387پورولی، (گردد  می يو تخلفات ادار يها، انحرافات رفتار ییجا جابه
ت یرا نسبت به ماه ينش ارزشمندیفساد، ب یبررس: )ییگو پاسخ(ت یلؤوار و مسیاخت

ک یک در یردموکراتیغ يزان وجود نهادهایزان فساد و مین میرا بیز. کند یفراهم م یدموکراس
باشد،  تر بیشک در جامعه یردموکراتیغ يزان و تعداد نهادهایهر چه م .جامعه رابطه وجود دارد

و  ییگو پاسخمستلزم  یگر دموکراسید ياز سو. ابدی یم يتر بیشت ینه بروز و قابلیفساد، زم
چه  ینکه هر کسیبر سر ا یبر توافق عموم یمبتن یک قاعده قانونیز مستلزم یت است و نیلؤومس
مردم ساالر  يدر نظر داشت که نهادها یستیبا. را دارا باشد تیلؤواز قدرت و مس يا طهیح

ن امر تداوم شبکه یآورند و ا ید میت را در سطوح مختلف پدیو شفاف ییگو پاسخ يسازوکارها
  .)65، ص1383  فرج پور،(سازد  یمواجه م يدرازمدت را با دشوار يفساد برا

ت یت و کمیفیش کیواره به فکر افزاها هم ران سازمانیمد: ط کاریمح یو بهداشت روان یمنیا
و  یاجتماع یمنی، رفاه و ایمنیاز آنان واقعاً به سالمت جسم و روح، ا یکار هستند، و تعداد کم

ه یزه و روحیط کار نامطلوب و نامناسب باشد، انگین اگر شرایشند؛ بنابرایاند یکارکنان م ياقتصاد
                                                             
1- Zekos 
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ت خود، ی، سوء استفاده از موقعيکار ر مانند کمناهنجا یییابد؛ و به رفتارها یدر کارکنان کاهش م
شه یمن همیط سالم و این محیبنابرا. بدل خواهد شد... به همکاران و ارباب رجوع و  یتوجه یب

، تخلفات یربهداشتیط ناامن و غیرا کاهش خواهد داد و برعکس در مح یتخلفات سازمان
  .)128، ص1387لی، پورو(ت خواهد بود یفرار از عدم امن يبرا یراه یسازمان

ت و یلؤواست تا حس مس يا لهیمشارکت وس: يریگ میمشارکت کارکنان در تصم
مشارکت را هم  1زیو ه یکرن. ابدیط کار در کارکنان رشد یو تعلق به مح یشناس فهیوظ
 يآن برا يامدهایاز پ یکیدانند و معتقدند که  ید میسازمان مف يافراد و هم برا يبرا
مشارکت را  يرگذاریرسد تأث یبه نظر م. است یش تعهد سازمانیافزا ینت منابع انسایریمد
، تعهد به مقررات، تالش مضاعف، کاهش يب در ابعاد تعهد به ماندگاریتوان به ترت یم

  . )44، ص1994کرنی و دیگران، (کار کردن لحاظ کرد  يا و تعهد به حرفه يتخلفات ادار

  قیتحق يها هیفرض

  .گردند یمطرح م یه فرعیفرض 12م داشت که در قالب یخواه یاصل هیق پنج فرضین تحقیدر ا
  یاصل هاي هیفرض

  .بر فساد کارکنان مؤثر است يعوامل فرد .1
  .بر فساد کارکنان مؤثر است یعوامل درون سازمان .2
  .بر فساد کارکنان مؤثر است یعوامل برون سازمان .3
 .بر فساد کارکنان مؤثر است یعوامل فرهنگ .4

  .بر فساد کارکنان مؤثر است يکار یت زندگیفیعوامل ک .5
  یفرع يها هیفرض

با شغل کارکنان، فساد ) يرفتار يها پی، تيفرد يها یژگیو(ت یتناسب شخص .1
  .دهد یکارکنان را کاهش م يادار

ر یشفاف و قابل تفس يها یمش ها و خط استین و مقررات، سیوجود قوان( يت در بعد اداریشفاف .2
  .دهد یکارکنان را کاهش م يفساد ادار) کالن سازمان مختلف در سطح خرد و يها در گونه

                                                             
1- Kearney & Hays 
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 .دهد یکارکنان را کاهش م يعملکرد، نظارت و کنترل، فساد ادار یابیستم ارزین سیتدو .3
  .دهد یکارکنان را کاهش م يزم نظم و انضباط در سازمان، فساد اداریمکان يبرقرار .4
، فساد )سازماناهداف فرد و  ینسب یگانگی(کاهش تعارض اهداف فرد و سازمان .5

  .دهد یکارکنان را کاهش م يادار
  .دهد یکارکنان را کاهش م ي، فساد اداريتوسعه مشارکت مردم در مبارزه با فساد ادار .6
آزاد و مستقل در مبارزه با فساد  يها گاه مطبوعات و رسانهیت نقش و جایتقو .7

  .دهد یکارکنان را کاهش م ي، فساد اداريادار
کارکنان را  ي، فساد ادار)یفرهنگ يها ارزش يریپذ امعهج( يساز یند اجتماعیفرآ .8

  .دهد یکاهش م
در  ینه کردن رفتار اخالقینهاد(ت اخالق در سازمان یرعا ین منشور اخالقیتدو .9

  .دهد یکارکنان را کاهش م ي، فساد ادار)آن ییسازمان و ضمانت اجرا
 ي، فساد ادار)تیلؤوار و مسیاخت(بودن در برابر شغل  گو پاسخاستقالل در شغل و  .10

  .دهد یکارکنان را کاهش م
ط کار مطلوب، کاهش یکاهش استرس، مح(ط کار یمح یو بهداشت روان یمنیا .11

  .دهد یکارکنان را کاهش م يفساد ادار) يحوادث، کاهش بار کار
ار همراه با کنترل و نظارت در یض اختی، تفويریگ میمشارکت کارکنان در تصم .12

  .دهد یکارکنان را کاهش م ي، فساد اداريجهت اعتماد ساز

  قیتحق یمدل مفهوم

تماماً مبتنی بر ادراك  ،هاي موجود سطح فساد در یک کشور ابعاد و شاخص
کنندگان است و این امر مشکالتی را در زمینه عینیت و قابلیت  کنندگان و شرکت مشاهده

موضوع و  یسپس از برر. )2000خان و دیگران، (آورد  ها به وجود می قیاس بودن این شاخص
ق به یتحق ينظر ین امر، مبانید و خبرگان ایاستفاده از نظرات محققان، کارشناسان، اسات

و اجرا کرد از  یپژوهش را بررس يها هینکه بتوان فرضیا يبرا. گردد یر مطرح میصورت ز
). 1شکل (باشد  تحقیق می ينظر یبر مبان یزیر استفاده شده است که مبتن یمدل مفهوم

ر است که مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مبانی نظري تحقیق و مقاالت مرتبط با شایان ذک
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با بررسی جامع و نگرشی سیستمی به عوامل تأثیرگذار بر مقوله . موضوع این نوشتار است
  .ن امر، مدل زیر طراحی شده استینظران متخصص ا فساد، با نظر اندیشمندان و صاحب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحقیق مفهومی مدل: 1شکل
  

  قیروش تحق

ها و دیدگاهی که بر انجام تحقیق حاکم بوده است، تحقیق  با توجه به موضوع، فرضیه
روش گردآوري اطالعات . شود حاضر، کاربردي و توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می

به منظور تدوین مبانی نظري تحقیق از . باشد در مراحل مختلف این تحقیق متفاوت می
عالوه بر آن، . اي، منابع اینترنتی و تحلیل مدارك و مستندات استفاده شد کتابخانهمطالعات 

  عوامل مفهوم

نان
ارک

ي ک
دار

اد ا
فس

 

 )323: 1382 ساعتچی،( تناسب شخصیت با شغل کارکنان

 ).20: 1994تانزي، (شفافیت

  )527: 1385 هچ،(سیستم ارزیابی عملکرد، نظارت و کنترل

 )399: 1386 میرسپاسی،(مکانیزم نظم و انضباط در سازمان

 )2006تریزمن، ( رد و سازمانکاهش تعارض اهداف ف

  )34: 1998ویکرز و دیگران، (توسعه مشارکت مردم در مبارزه با فساد اداري

هاي آزاد و مستقل در مبارزه با  تقویت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه
  )2005پیلی پونیت، (فساد اداري 

 )363: 1384 سیدجوادین،(فرآیند اجتماعی سازي

 )2004زیکوس، (اخالق

 )65: 1383  پور، فرج( )ییگو پاسخ(اختیار و مسئولیت 

 )128: 1387پورولی، (ایمنی و بهداشت روانی محیط کار 

 )44: 1994رنی و دیگران، ک(گیري مشارکت کارکنان در تصمیم

 کیفیت زندگی کاري

 فرهنگی

 برون سازمانی

 درون سازمانی

 فردي

 ابعاد
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جهت گردآوري  نامه پرسشبراي ارزیابی فرضیات تحقیق و روابط میان متغیرها از ابزار 
مورد استفاده در این تحقیق از نوع بسته  نامه پرسشنوع . ها استفاده شده است داده
  .دهندگان ارایه شده است هایی مشخص به پاسخ ا پاسخباشد و سؤاالت همراه ب می

نفر از کارکنان و کارشناسان معاونت امور مناطق و  515ق را یتحق يجامعه آمار
آماري  جامعهکه الزم به ذکر است . اند ادهتهران تشکیل د يشهردار یو مال يمعاونت ادار

ق یه معاونت، اداره کل تحقالذکر کارکنان شاغل در معاونت امور مناطق که شامل حوز فوق
و  يو معاونت ادار یابیامور مناطق؛ اداره کل نظارت و ارز یو توسعه، اداره کل هماهنگ

 امور کل ران، ادارهیمد ینیکارگز و یابیارزش کل ، ادارهیانسان منابع کل شامل اداره یمال
، سطح  =515Nجهت انتخاب نمونه، با در نظر گرفتن . هستند یحسابرس کل و اداره یمال

 120به این منظور . شد  =97nبرابر  ي، نمونه آمار1/0و خطاي مجاز % 95نان یاطم
  .نامه بازگشت داده شد پرسش 108نامه توزیع شد که در نهایت  پرسش

  

  محاسبه اندازه نمونه: 1رابطه 
  

  نامه آزمون پایایی و روایی پرسش

چون . خ، مورد سنجش قرار گرفتنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونبا پایایی پرسش
) 2جدول (برابر است  8419/0محاسبه شد با  SpSSافزار  کرونباخ که توسط نرم يمقدار آلفا

  .برخوردار است یمناسب ییاینامه از پا ن پرسشیاست بنابرا تر بزرگ 7/0و از مقدار 
  

 ها تعداد گویه آلفاي کرونباخ

8419/0 38 

  ه نام پرسش ییایپا یبررس :2جدول
  

نامه در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شده  جهت تعیین اعتبار و روایی پرسش
نامه تهیه گردید و توسط  پرسش براي تعیین روایی با مطالعه منابع مربوط، طرح اولیه. ستا
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در نتیجه مواردي جهت . اساتید، کارشناسان و متخصصان این امر مورد بررسی قرار گرفت
ي با تر کمها که ارتباط  اد گردید و نکات مبهم و نارسا برطرف و برخی گویهاصالح پیشنه

   .نهایی تدوین گردید نامه ق داشتند، اصالح شد و پرسشها و اهداف تحقی فرضیه

  قیتحق يها افتهی

 یبررس يبرا. به کار رفته است یمختلف يها ها، آزمون داده يل آماریه و تحلیدر تجز
ر یتأث یبررس يرنوف، برایاسم –ها از آزمون کولموگروف  داده رنرمال بودنینرمال و غ

لکاکسون ی، آزمون ویفرع يها هیفرض يلکاکسون برایها از آزمون و هیعوامل و فرض
 يودنت برایاست – یو آزمون ت) ي، ناپارامتريا تک نمونه( یاصل يها هیفرض یبعض يبرا

عوامل  يبند تیاولو يدمن برایرو آزمون ف) يپارامتر( یاصل يها هیگر از فرضید یبعض
  .استفاده شده است

ها از جامعه نرمال  ا دادهید که آیگرد ید مشخص میها ابتدا با هیفرض یبررس يبرا
استفاده ) رنوفیاسم –کولموگروف (ن منظور از آزمون نرمال بودن یبه ا. ریا خیاند  آمده
و  یاصل يها هیفرضمشخص شد که در تمام  ،آمدهبه دست  جیم و بر اساس نتایکرد
پنجم که  یه اصلیدوم و فرض یه اصلیفرض يستند به استثنایها نرمال ن ق دادهیتحق یفرع
  ).آنها نرمال است يها داده(اند  آنها از جامعه نرمال آمده يها ج آزمون نشان داد، دادهینتا

شد و بر  لکاکسن استفادهیها از آزمون و هین فرضیا رد اید ییتأ ين در ادامه برایبنابرا
هاي مذکور  هید که فرضیمشخص گرد (P=0.00<α=0.05) ج به دست آمدهیاساس نتا
ها فساد  هیم که تمام ابعاد مطرح شده در فرضیریگ یجه مید است، پس نتییمورد تأ

پنجم که  یه اصلیدوم و فرض یه اصلیاما در مورد فرض. دهند یکارکنان را کاهش م
ودنت استفاده یاست-یها از آزمون ت هین فرضیا رد اید ییأت يآنها نرمال بود، برا يها داده
ز مورد یها ن هین فرضیا (P=0.00<α=0.05) ن آزمونیج حاصل از اید و به لحاظ نتایگرد

د که تمام عوامل یها مشخص گرد جه، پس از انجام آزمونیدر نت .د قرار گرفتندییتأ
  .اشنداز فساد کارکنان مؤثر ب يریتوانند در کاهش و جلوگ یم
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 يبند تیق اولویاز اهداف تحق یکیده بود، یق لحاظ گردیطور که در اهداف تحق همان
ن عوامل یسه ایمقا يدمن براین منظور از آزمون فریبد. عوامل مؤثر بر فساد کارکنان بود

د یمشخص گرد  (sig=0.00<α=0.05)ن آزمونیج حاصله از ایبر اساس نتا. دیاستفاده گرد
با  یستیباشند، پس با یگر برابر نمیکدیها با  ن شاخصیا i, j کیحداقل  يکه به ازا

ن پنج عامل یتک تک ا يتساو یبه بررس يا لکاکسن دو نمونهیاستفاده از آزمون و
  :قابل مشاهده است )3(ج در جدول یم که نتایپرداخت یم

  
 Mean Rank  یاصل يها هیعوامل و فرض  فیرد

  21/3  يکار یت زندگیفیعوامل ک  1
  87/2  یوامل درون سازمانع  2
  64/2  يعوامل فرد  3
  02/2  یعوامل فرهنگ  4
  26/1  یعوامل برون سازمان  5

  از نقطه نظر آماري) هاي اصلی فرضیه(ترتیب عوامل : 3جدول
  

  نتیجه

، فساد و تخلفات کارکنان را یدهد که همه عوامل مورد بررس یق نشان میج تحقینتا
 یت زندگیفیعوامل ک یتوان گفت که به ترتیب تمام یمدهند؛ و به عبارت بهتر  یکاهش م

در  یو عوامل برون سازمان ی، عوامل فرهنگي، عوامل فردی، عوامل درون سازمانيکار
تهران صورت  يق حاضر که در شهرداریج تحقین نتایبنابرا. باشند یفساد کارکنان مؤثر م

ت یفیژه عوامل ک یه وبر عوامل مذکور ب تر بیشاز آن است که توجه  یحاک ،رفتیپذ
و  یمنیو ا يریگ میت کارکنان و مشارکت آنها در تصمیولؤار و مسیمانند اخت يکار یزندگ

ن یبد. را فراهم کند يکاهش فساد ادار يها نهیتواند زم یط کار میمح یبهداشت روان
ه شود ک ها ارایه می ق، پیشنهادهایی به تفکیک فرضیهیتحق يها افتهیمنظور و با توجه به 

  . ران حذف سازدیا يده شوم را از نظام ادارین پدیکاربست آنها ا ،امید است
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 يازهایرفتار خود را بر اساس ن یستیت و سازمان بایریمد: ت با شغلیتناسب شخص
ن امر موجب ثبات در کار، یآنان متناسب سازند، ا یتیشخص يغالب افراد و الگوها

ط الزم یق شراین تطبیبنابرا. گردد یمنه یبخش و عملکرد به تیمات رضایاتخاذ تصم
  .ردیمورد توجه سازمان قرار گ یستیبا یتیشخص يها یژگیانجام کار و و يبرا

ه گزارش یبه ارا یکننده از بودجه دولت استفاده يها و نهادها دستگاه تمام: تیشفاف
سازمان ملزم  يها تیو شفاف ساختن فعال یانه براي تنویر افکار عمومیعملکرد سال

هاي  ن، مقررات و دستورالعملیقوان يساز و شفاف يساز سادهن نسبت به یهمچن .وندش
 یستیت بایریسازمان و مد .به طور جدي اقدام شود یحاکم بر ادارات و مؤسسات دولت

 يها تیه فعالیتر، در کل یر جذب، استخدام و ارتقا و به عبارت کلینظ ییندهایدر فرآ
 ،شود ن پیشنهاد مییبنابرا. دینعطف و شفاف عمل نماباز و م یمرتبط با منابع انسان
  .دیه و چاپ گزارش عملکرد ساالنه اقدام نمایسازمان در مورد ته

 يبرا يابزار یستیعملکرد کارکنان با یابیارز :عملکرد، نظارت و کنترل یابیارز
 نیبنابرا. افراد باشد ییزه اصالح، رشد و شکوفایسنجش نقاط قوت و ضعف آنها با انگ

 .بپردازد یسازمان يندهایامکان تخلف و تقلب در فرآ ینیب شیتواند به پ یسازمان م
ها  مختلف در سازمان يها مستمر بر مشاغل و بخش یاعمال نظارت، کنترل و حسابرس
ت و نوع کار در معرض فساد و تخلف قرار داشته و یو ادارات دولتی که به لحاظ فعال

 . باشند یمختلف را دارا م يبه انحانه بروز فساد یبه طور بالقوه زم

از  یدولت يها خانه ها و وزارت ها، نهادها، شرکت سازمان یبخش و اثر ییت کارایتقو
شهروندان و  يات برایمعتبر شکا يها زمیمکان ي، برقراریداخل يها ق بهبود کنترلیطر

ا عدم ی یقانون ریکه به واسطه امتناع از انجام دستورات غ یز حمایت از کارکنانین
  .شوند یا تنزل پست مواجه می ییجابه  با مقامات فاسد با خطر اخراج، جا يهمکار

، یهشداردهندگ چون ییها یژگیو يدارا دیبا مؤثر و مناسب یانضباط ستمیس کی :طانضبا
ها  سازمان. ت عدالت و انصاف باشدیمجازات پس از عمل و رعا  ،ي، اصالح سازیبازدارندگ

  .ر قرار دادن موارد ذکر شده در جهت کاهش تخلفات گام برداردتوانند با مدنظ یم
، يساز میت تیکاهش تعارضات در سازمان، تقو: اهداف فرد و سازمان ینسب یگانگی
از جمله  یش تعهد سازمانیو افزا يساز ی، اجتماعیسازمان يها ت اهداف و ارزشیتقو

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


50    مدیریت فرهنگ سازمانی  

 

 یستیها با باشد که سازمان یمناسب در جهت انطباق اهداف فرد و سازمان م يکارها راه
  .ت به آن بپردازندیبا جد

به  یدگیرس يجاد واحدهای، ایت مشارکت افکار عمومیتقو: مشارکت مردم
  .ردیها قرار گ ن سازمانیولؤمدنظر مس یستیبا یمردم يها ات و گزارشیشکا

در  یدولت يها تید و بندها و محدودیکاهش ق :مستقل يها مطبوعات آزاد و رسانه
و  يخبر يها ل وجود رسانهیها به دل گردد که سازمان یها، باعث م عات و رسانهمطبو

ها  شود که سازمان یشنهاد مین پیبنابرا. باشند گو پاسخمطبوعات آزاد و مستقل به مردم 
  .ندیاقدام نما یل ارتباط جمعیق وسایاز طر یبه آگاه ساختن افکار عموم

 یل دسترسیان اطالعات و تسهیجر يازسازي و آزادس قانون شفاف يب و اجرایتصو
ت از یها و حفاظت و حما رسانه ين آزادیشهروندان؛ تأم يساز به آن، به منظور توانمند

، یمال يها ییاخبار رسوا يرومند و کارا جهت افشایمستقل و ن يها مطبوعات و رسانه
و  یشد حکومتاستمداران، مقامات اریق فساد سیر مصادیاستفاده و سا ها، سوء يخوار رشوه

ر نگرش یینترنت و تغیبه شبکه ا ی؛ گسترش امکان دسترسین دولتار مستخدمیسا
ها آزاد  اطالعات عملکرد دستگاه«به » افراد خاص يمگر برا ،اطالعات محرمانه است«

  .»مقاصد خاص يمگر اطالعات خاص برا ،است
د، یجد يکار يها طیموجود در مح يها به منظور کاهش استرس: يساز یاجتماع

اهداف فرد و سازمان و  يه از سازمان در ذهن کارکنان، همسوسازیر اولیجاد تصویا
به  يساز یند اجتماعیق فرآیاز طر یستیجاد انتظار عملکرد در کارکنان، سازمان بایا

  .بپردازد یط سازمانیکارکنان با مح يآشناساز
 يها ها و وزارتخانهها، نهاد توسط سازمان ینامه رفتار اختصاص ن نظامیتدو: اخالق

ن دولت ملزم به او اصولی که مستخدم یو اخالق يرفتار يارهایمختلف، که در آن مع
ح شده یران و عامه مردم هستند، تشریاز آنها در ارتباط با دولت، سازمان، مد يرویت و پیتبع

ه ین دولت در ارااه خطوط راهنما و کمک به مستخدمیها ارا نامه ن نظامیهدف از ا. باشد
آنان و  يها تیولؤآنان نسبت به مس یش آگاهیو افزا يج درستکاریح و ترویصح يرفتارها

 یستیات بایت اخالقیسازمان به منظور رعا. باشد یمترتب بر تخلفات و فساد م يها مجازات
  .بپردازد یاخالق يجاد منشور و کدهایت و ایریبه سه جزء مهم کنترل، بهبود مد
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ات یفرهنگ و اخالق يج و بسترسازی، ترويت وجدان کاریقو، تیت اعتقادات مذهبیتقو
  .ردیمدنظر سازمان مورد پژوهش قرار گ یستیق آموزش باینه کردن آنان از طریو نهاد

 يمبنا ییگو پاسخکه  ییاز آنجا: )بودن گو پاسخاستقالل در شغل و (ت یولؤار و مسیاخت
را انجام  يادیز يها ن راستا تالشیدر ا یستیها با ک است؛ لذا سازمانیهر جامعه دموکرات

مدنظر قرار  یستیبا یمدن يدر مقابل مردم و نهادها ییگو پاسخش یافزا یدهند؛ به عبارت
 گو پاسخو  يریپذ تیولؤارات واگذار شده به کارکنان و مسین اختیب یستیت بایریمد. ردیگ

  .سازدنه را برقرار یارات محوله تناسب بهیف و اختیبودن آنان در قبال وظا
شغل به  یدر طراح یستیت و سازمان بایریمد: ط کاریمح یو بهداشت روان یمنیا

از شغل، ساعات  یناش يها ، استرسیت شغلی، امني، بار کاريط کاریچون شرا يموارد
، يریشگیدر پ یستیت و سازمان بایریمد .کار توجه الزم را مبذول دارند يو فضا يکار

. در کارکنان ثابت قدم باشند یو روح یروان يها يماریص و درمان بی، تشخییشناسا
  .ندینما یشود که کارکنان خود را وقف سازمان و اهداف سازمان ین امر موجب میا

ها،  يریگ میو مشارکت کارکنان در تصم يش همکاریافزا: و مشارکت کارکنان يهمکار
رکنان به ش تعهد کایو افزا يت و خشنودی، احساس رضايریپذ تیولؤش مسیباعث افزا
ش مشارکت یدر جهت کاهش تمرکز و افزا یستیت و سازمان بایریگردد، لذا مد یسازمان م

ها  در سازمان ییجو ت فرهنگ مشارکتیتقو. ندیها حرکت نما يریگ میکارکنان در تصم
  .ردیمدنظر قرار گ یستیبا

  :توان موارد زیر را برشمرد از دیگر راهکارهاي جلوگیري از فساد کارکنان می
شهروندان به حقوق  ییه به شهروندان، آشنایین سطح استاندارد خدمات قابل ارایتع

رجوع و مستخدمان دولت،  ت اربابین رضایبه تأم یدولت يها خود، ملزم نمودن دستگاه
مستمر  یابیانجام امور، کوتاه نمودن و ارز ير و مراحل و مدارك الزم برایق مسین دقییتع

، در يادار يها ها و روش هیروز نمودن رو ، بهیدولت يها گاهانجام کار در دست يها روش
کارکنان  ين و مقررات، کاهش قدرت انحصاریدسترس قرار دادن اطالعات مربوط به قوان

ق یکارکنان از طر یاطالعات شغل يو ارتقا يکردن خدمات ادار یدولت، تخصص
و استخدام و  يباز رابطه يبه جا يساالر ستهیشا ینیگزی، جایمستمر شغل يها آموزش
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ه سطوح یدر کل) یابیارزش(ه یق و تنبیکارآمد نمودن نظام تشو... ق، یافراد ناال يارتقا
 ؛ یتیریو مد یسازمان

 یبه منظور بررس یقانون اساس 49و  142اصول  يق و بدون استثنایدق ياجرا
مقام،  در هر یو خارج یرمنقول، داخلیاعم از منقول و غ یمستخدمان دولت يها یدارای

قبل از ورود به دستگاه و پس از ورود به  یارشد حکومت يها ژه مقامیدرجه و لباس به و
ها و  ح نحوه کسب داراییین تشریهمچن –طور مستمر  در طول زمان استخدام به –دستگاه 

 ییگو پاسخت و یش شفافیو افزا یقانون اساس يه آن به جامعه با هدف اجرایانتشار و ارا
ق فساد همچون رشوه، اختالس، یبه مردم، مبارزه با مصاد یرسان عن، اطالیولؤمس

 ... . و  یاستفاده از اموال عموم سوء

 رزه با فساد قرار داریم و الزمههنوز در ابتداي راه طوالنی مباالزم به ذکر است که 
بررسی رابطه فساد . باره است نیدر ا تر بیشق و بررسی هر چه یمبارزه با فساد، تحق

ک از عوامل یکی از معضالت و مشکالت نظام اداري ایران با هر یعنوان  هي بادار
ن یا تر بیشقی جداگانه و کامل دارد تا صحت و سقم هر چه یاز به تحقیشمرده شده ن

بررسی رابطه هر . ماري مهلک آشکار گرددین بیتر ا قیمفروضات در جهت شناخت عم
تر نیز خالی از لطف  عیجامعه آماري وس ک از عوامل یاد شده با فساد اداري در سطحی

تر و در صورت امکان، به کل  نخواهد بود؛ تا بتوان نتایج حاصل شده را در سطح وسیع
  .جامعه تعمیم داد
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