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  چكيده

عوامل بندي عوامل مؤثر بر كاهش فساد در نظام اداراي، به بررسي اين  اين تحقيق با هدف شناسايي و اولويت
تحقيق حاضر اين پرسش را . اسب جهت كاهش فساد اداري داردها و راهكارهايي من حل راه پردازد و سعي در ارايه مي

سازماني و فرهنگي بر ميزان فساد اداري  سازماني، برون كند كه آيا عوامل كيفيت زندگي كاري، فردي، درون دنبال مي
  .اثرگذار است يا خير

اري آن را كاركنان و جامعه آم. در اين تحقيق از روش كاربردي و توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شده است
گيري  روش نمونه. دهند تهران تشكيل مي يشهردار يو مال يكارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت ادار

  .باشد نفر از كاركنان مي 108آن  تحقيق، تصادفي ساده و حجم نمونه
اي  آن از طيف نقطهيي به گو پاسخو براي  نامه پرسشبه منظور بررسي عوامل مؤثر بر كاهش فساد كاركنان از 

آزمون : هاي مختلف آماري شامل ها، از آزمون به منظور تجزيه و تحليل آماري داده. ليكرت استفاده شده است
  . استيودنت و آزمون فريدمن، استفاده شده است - اسميرنوف، آزمون ويلكاكسون، آزمون تي -كولموگروف

ر در كاهش و جلوگيري از فساد كاركنان شاغل در نظام دهد كه تمام عوامل مذكو ها نشان مي هاي آزمون يافته
 .اداري مؤثر است
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  مقدمه

در حال توسعه، به عنوان  يژه در كشورهايامروز و به و ياي، در دنيفساد ادار دهيپد
ده صدمات جبران ين پديا .شرفت جامعه، مطرح شده استيپ موانعن يتر مهماز  يكي

شرفت ير توسعه و پيمسكرده و جاد يرا بر سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ا يريناپذ
   .سازد يرا مسدود و محدود م

رو  ها پيش با مشكل سوءاستفاده كارگزاران دولتي روبه ها از قرن ها و دولت حكومت
 ،دهد متعددي به اين پديده شده است، كه نشان مي هاي هدر متون باستاني نيز اشار. اند بوده

منصبان و كارگزاران دولتي از  ها هميشه نگران سوءاستفاده شخصي صاحب حكومت
هاي سياسي، وجود نهادهاي دموكراتيك و  دگرگوني. اند بودهموقعيت و امتيازات شغلي 

ها را مجبور  آزادي مطبوعات در دو قرن اخير در كشورهاي غربي و ساير نقاط جهان، دولت
در نتيجه اين تحوالت، . كرده است نسبت به اقدامات و عملكرد خود به مردم جوابگو باشند

ها به خاطر حفظ  دار شده و دولتتخلفات اداري از حساسيت بسيار بااليي برخور
جرايمي نظير اختالس، ارتشاء و جعل، . توجه كنند مسألهمشروعيت سياسي ناچارند به اين 

  .)131، ص1377شاللوند، (ها دارند  جرايم جديدي نيستند و قدمتي به اندازه خود دولت
اثر  يصادسازد و بر توسعه اقت فساد مسير رشد اقتصادي را با موانع بسيار مواجه مي

، 1ويبرن و پوكس بلك(بسته است  ياز اقتصادها تر بيشباز  ير بر اقتصادهاين تأثيا. دارد يمنف

از طريق هدايت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به  يفساد ادار. )2010
الوصول، زمينه ركود در  به درآمدهاي سهل يابي دستهاي نادرست براي  سمت فعاليت

اداري ضرورتي جدي و  نابراين مقابله با فساد در عرصهب. كند م ابعاد را فراهم ميتما
فساد يك مشكل جهاني است، و با توجه به . )13، ص1383عباس زادگان، (ناپذير است  انكار

، آموزش و )فرانسه(هاي جامعه از ساخت  الملل بر تمام بخش گزارش شفافيت بين
برزيل، بوركينافاسو، (، قوه قضاييه )ژاپن(، تا مجلس )مالزي(، پليس )اوگاندا(پرورش 

                                                           

1- Blackburn & Puccio 
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 اي فساد پديده. )223، ص2008، 1كسنيا(گذارد  اثر مي) يونان(، و حتي كليسا )اكوادور و نپال
اما، نوع، شكل، ميزان و سطح . ست كه كمابيش در كليه كشورهاي جهان وجود داردا

 ياريامروزه بس. ب انحطاط استدر هر صورت فساد موج. توسعه يافتگي آن تفاوت دارد
دها در جهت ثبات ين تهديتر مهماز  يكي ياند كه فساد و تخلف ادار افتهياز ممالك در

فساد و  يماريهاست از ب ز مدتيما ن ينظام ادار. شرفت استي، توسعه و پياقتصاد
كشور،  يده شوم در نظام ادارين پديا كاهش ايحذف  يبرا. برد يرنج م يتخلفات ادار

ل پرداخته و ضمن يل مسايه و تحليله به تجزين وسيم تا بديهست ييها ازمند برنامهين
  .نه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوريميگوناگون، راهبرد به يها راه يابيارز

  

  قياهداف تحق

كند، لذا اهداف  يرا دنبال م ي، اهدافيق علمينكه هر پژوهش و تحقيبا توجه به ا
  :باشد ير ميق مذكور به شرح زيتحق
  .از ديدگاه كاركنان شهرداري تهران يمؤثر بر فساد ادار يعوامل فرد ييشناسا �
از ديدگاه  يمؤثر بر فساد ادار يو برون سازمان يعوامل درون سازمان ييشناسا �

  .كاركنان شهرداري تهران
  .از ديدگاه كاركنان شهرداري تهران يمؤثر بر فساد ادار يعوامل فرهنگ ييشناسا �
از ديدگاه كاركنان  يمؤثر بر فساد ادار يكار يت زندگيفيعوامل ك ييشناسا �

  .شهرداري تهران
  .در شهرداري تهران ياز فساد ادار يريعوامل مؤثر بر جلوگ يها تين اولوييتع �
 .در شهرداري تهران يمناسب در جهت كاهش فساد ادار يكارها ها و راه حل ه راهيارا �

 

اد نگاشته شده، اما معموالً با ديدي كالن به قضيه انواع فس بي در زمينهاگر چه مطال
ها به رغم برخورداري  اين گونه مطالب و نوشته تر بيشبه همين دليل . نگريسته شده است

به همين دليل پژوهش . اند از محتواي وسيع، داراي عمق كافي در مشكل مورد نظر نبوده

                                                           

1- Ksenia 
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اي از تحقيقات  خالصه. بكاوداي محدود را با ژرفاي كافي  حاضر بر آن است كه گستره
  :آورده شده است )1(انجام شده در ايران، در جدول 

  

  ين يافتهتر مهم  آماري جامعه  عنوان تحقيق  نام محقق

زندانيان و محكومين در   )1376(هاي اداري ايران  روي علل كج  منوچهر جفره
رابطه با اختالس و فساد 

  اداري استان تهران

مشكالت مالي و 
  اقتصادي

محسن 
  نژاد فرهادي

هاي كنترل آن  بررسي علل فساد اداري و شيوه
)1379(  

شرايط اقتصادي   ادارات كل استان خراسان
  كاركنان

رضا اسماعيلي 
  آقابابايي

هاي اداري  روي بررسي عوامل مؤثر بر كج
)1380(  

جهاد كشاورزي و اقتصاد 
  دارايي در استان قزوين

رضايت از حقوق و 
  دستمزد

بهزاد 
  سرشت فرخ

بروز فساد اداري به بررسي عوامل مؤثر در 
هت كاهش اثرات آن در الگويي ج منظور ارايه

  )1383(جمهوري اسالمي ايران  روند توسعه

علمي دانشگاهيان،  جامعه
هاي نفت،  مديران وزارتخانه

  بازرگاني و صنايع و معادن

هاي دولتي  دخالت
  در امور اقتصادي

عوامل سازماني مؤثر بر  هپژوهش در زمين  فرزانه زينالي
  )1384(هاي اداري  روي كج

عدم تكافوي حقوق   دستگاه قضايي كشور
  و درآمدها

مرتضي 
  عباسپور

عوامل سازماني مؤثر بر فساد اداري در 
  )1385(ادارات دولتي 

ادارات دولتي شهرستان 
  شاهرود

حقوق و مزاياي 
  پرداختي

ز تخلف بررسي عوامل مؤثر بر جلوگيري ا  بهروز پورولي
  )1387(كاركنان شاغل در نظام اداري 

كاركنان سازمان سنجش 
كشور مستقر در ساختمان 

  شهر تهران

ايمني و بهداشت محيط 
كار، تناسب شخصيت 

  شغل و شاغل

  رانيقات انجام شده در اياز تحق يا خالصه: 1جدول

  ينظر يمبان

  و انواع آن تعريف فساد

پاداش نامشروعي است كه « ،مده استفساد طبق تعريفي كه در فرهنگ وبستر آ
ردال فساد را يگونار م. »شود براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه تخصيص داده مي

 يها ، فساد به تمام شكليبه نظر و. دهد يمورد مطالعه قرار م يتر عيوس يدر معنا
 يلت شغيو استفاده نامشروع از مقام و موقع يا اعمال قدرت شخصيگوناگون انحراف 
در فرهنگ ديگري فساد به عنوان نادرستي و تقلب و فقد درستي و . قابل اطالق است
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فساد امري نسبي است و در حقيقت با نظام . )1358زاهدي، (راستي تعريف شده است 
هاي  اطالق فساد به رفتار خاص با ارزش. كند هاي يك جامعه ارتباط پيدا مي ارزش

يابد و يك فرد زماني فاسد خوانده  عه ارتباط ميتحمل جام فرهنگي و اجتماعي و درجه
متبوعش منحرف شده باشد  ز رفتار عادي و مورد قبول جامعهشود كه رفتارش ا مي
. گرفته شده و به معني شكستن است 1رومپر فساد از فعل التين .)222، ص1387زاهدي، (

نجار، قانون شود كه آن ممكن است يك ه شكند يا نقض مي بنابراين در فساد چيزي مي
  .)145، ص1380بي، يصفري و نا(يا مقررات اداري باشد 

دولتي براي نفع /استفاده غيرقانوني از اختيارات اداري: تعريف قانوني فساد اداري
يابد كه قوانين اداري كامل، واضح، عادالنه و  شخصي؛ چنين تعريفي زماني جامعيت مي

   .)1990، 2تئوبلد( فراگير باشد
اقدامي كه از ديد مردم يك : داري بر مبناي افكار عمومي جامعهتعريف فساد ا

  .جامعه غيراخالقي و مضر باشد
ن الؤواقدامات كاركنان و مسآن گروه از : تعريف فساد اداري بر اساس منافع عمومي

  .زند دولت كه به منافع عمومي لطمه مي
نفع ) 1: داردوجود سه انگيزه اصلي براي يك كارمند به هنگام مشاركت در فساد 

كمك به ) 3دريافت رشوه نقدي و يا غير نقدي از شخص ثالث؛ ) 2شخصي مستقيم؛ 
تعاريف نوعي از فساد اغلب  .)17- 14، صص1375حبيبي، (دوستان و خويشاوندان 

سوءاستفاده از پول يا پاداش ) 1: دربردارنده سه طبقه است كه با هم همپوشاني دارند
) 3جا؛  نامناسب پول يا پاداش براي نفوذ يا قدرت نابهتبادل ) 2براي منفعت شخصي؛ 

  .)2005، 3ورلين( تخلف از مصالح عمومي يا هنجارهاي رفتار
، )مقامات سازماني دريافت رشوه به وسيله(روكراتيك فساد بو: فساد انواع متفاوتي دارد

فاده از قدرت به معني سوءاست( 4، و فساد بزرگ)دريافت رشوه توسط سياستمداران( سياسي فساد

                                                           

1- Rumpere 

2- Theobald 

3- Werlin 

4 - Grand corruption  
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، 1ازبورن() دولتي توسط رؤساي دولت، وزيران و مقامات رسمي ارشد براي منفعت شخصي

اختصاص (كند  يها را متأثر م داد فساد به آنچه درون يكل يبند ك طبقهيدر . )10، ص1997
ها و  نبود برنامه(گذارد  يدادها اثر م برون يو آنچه كه بر رو) به گروه خاص يمنابع مملكت

  .)235، ص2005، 2كورر(م شده است يتقس) فرو نشاندن فساد يمؤثر برا يقانون يارهايعم
  فساد داليل

هاي تاريخي، فرهنگي،  هاي فساد و ويژگي روابط ميان شاخص) 2000(تريزمن 
پروتستان و  ياو دريافت كه در كشورها. اقتصادي، و سياسي كشور را مورد بررسي قرار داد

راي درآمد سرانه باالتر و سهم باالي توليد ناخالص داخلي هستند، و مستعمره انگليس كه دا
دارند، ) 5در مقابل حقوق مدني( 4يو سيستم قانوني با حقوق عرف 3شكل حكومت واحد

) 1999( 6الپورتا ،عنوان مثال به. هايي مشابه دارند تحقيقات ديگر هم يافته .است تر بيشفساد 
يافته، كشورهاي مسلمان و كاتوليك، و كشورهايي با  هتوسع تر كمدريافت كه در كشورهاي 

عملكرد دولت نامطلوب است و ) برخالف حقوق مدني(قوانين فرانسوي يا سوسياليست 
مطرح كرد كه اگر چه درجه دموكراسي در ) 2001( 7رز اكرمن. فساد بااليي وجود دارد

تر شود،  شور نهادينهولي هرقدر ساختار دموكراسي در يك ك ،اهميت است توضيح فساد بي
دهد كه فساد به سطح رشد اقتصادي،  هاي تحقيقات اوليه نشان مي يافته. يابد فساد كاهش مي

تعدادي از . )2006، 8جي ديويد ان(سيستم قانوني و حكومتي كشور مرتبط است  چنين همو 
ضيح نهادي ادعا كردند كه ميراث قانون مستعمراتي يك عامل برجسته در تو هايگر تحليل

. تنوع موجود در شدت و رواج اشكال معاصر فساد در آفريقا، آسيا، و آمريكاي التين است
كنند كه علت اصلي فساد ريشه در نفوذ تاريخي دولت در اقتصاد و  اي ديگر ادعا مي 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 
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خواري را به وجود آورد و توانايي شهروندان را  شرايطي كه فرصت رانت. امور سياسي دارد
داشتن سياستمداران و مقامات دولتي نسبت به اعمالشان كاهش دهد، فساد  گهن گو پاسخدر 

  . )6، ص2004، 1رابينسون(دهد  را افزايش مي
هاي ضعيف  بانك جهاني مطرح كرد كه فساد نشانه عوامل ديگري همانند سياست

يي ضعيف گو پاسخاقتصادي، سطح پايين آموزش، جامعه مدني توسعه نيافته، و 
 گرفته از شرايط كشورهاي در حال توسعه استنشأت  تي است؛ اين امرنهادهاي دول

انجام داده  المللي بينبر اساس تحقيقي كه سازمان شفافيت  .)5، ص2004، 2بانك جهاني(
درصد مصاحبه شوندگان دليل اصلي فساد مالي در كشورهاي در حال توسعه را  60

رها هاي اداري كا در اين گونه نظام اغلب. دانند حقوق بسيار پايين كارمندان دولت مي
  .)2007، يبانك جهان(رود  بدون پرداخت رشوه پيش نمي

در جايي كه دولت . شود مداخله دولت در اقتصاد نيز از علل ايجاد فساد پنداشته مي
هاي  ها، چندگانگي نرخ ارز، تخصيص سهميه آميز، كنترل قيمت هاي صنعتي تبعيض سياست

  .)46، ص2006، 3لريم(شود  هاي بروز فساد پيدا مي زمينه ،دهد انجام ميگر را يارزي و موارد د
 ،شود ها مي قواعد و مقرراتي كه سبب طوالني شدن فرايند انجام كار در سازمان

مردم ( كند اين قوانين هم تقاضا براي فساد ايجاد مي. كند مي تر بيشنه بروز فساد را يزم
هايي براي  و هم مشوق) وانين خالص شوندمايل هستند هر چه زودتر از دست اين ق

توانند با استناد به اين مقررات مانع از انجام امور  آورد؛ زيرا كاركنان مي عرضه فراهم مي
  .)67، ص2007، 4اولكان(و سبب ايجاد تمايل به پرداخت رشوه شوند 

    فساد  اثرات

ام كشورها اعم از فساد در تم: سابق سازمان ملل بيان داشته استكل كوفي عنان دبير 
اين پديده مضر در كشورهاي فقير با منحرف كردن صرف . شود ثروتمند و فقير، يافت مي
بنابراين جنگ بر . كند اي، ضربه مهلكي به اين كشورها وارد مي پول در اهداف توسعه
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بلكه يك ابزار اصلي در جنگ عليه فقر جهاني  ،اخالقي نيست مسألهعليه فساد ديگر يك 
فساد به طور مستقيم مانع پيشرفت اهداف كاهش فقر هم در . )2003، 1انسيسفر(است 
  .)2008، 4امپراتويم(گردد  مي 3كننده وام و هم كشورهاي دريافت 2هاي اهداكننده سازمان
توسط بانك جهاني صورت گرفت از صاحبان صنايع  2005در سال كه تحقيقي در 

ت از توسعه كسب و كار در كشورها عاملي كه سبب ممانع 14درباره تا خواسته شد 
. پنج عامل را به ترتيب اثرگذاري بر رشد اقتصادي مشخص كنند نظر دهند و ،شود مي

در همه مناطق جهان به استثناي  نقش فساد در ممانعت از توسعه كسب و كار جه،يدر نت
هاي دولتي ارزيابي  بيش از نقش ماليات اي تازه صنعتي شده جنوب شرق آسياكشوره

  .)85، ص2006، 5كافمن(شد 
شدت غير  فساد به خاطر اثرات به ضد مدت كوتاهرشد عالقه نسبت به راهبردهاي 

گرايانه فساد است؛ اين فساد چه جزيي باشد و چه زياد، منافع فقيران را از بين  تساوي
ها هستند، درحالي كه برندگان آن  نشين بازندگان فساد فقيران، زنان، و حاشيه. برد مي
اين سوءتخصيصِ فاسد منابع در . الن غني و ناكارآمد هستندؤوروتمندان، و بخشي از مسث

چنين پيامد محروميت  دهد و هم رخ مي ،جايي كه فقر محصول توزيع نابرابر رفاه است
هاي عمومي را به جاي بهداشت و  فساد، هزينه. )2004، 6رايلي(اجتماعي فقيران است 

فساد داراي اثرات منفي بر رشد . )1999، 7گلداسميت(كند آموزش و پرورش صرف رشوه مي
روشني انگيزه  گذاري به پرداخت رشوه براي دريافت مجوز سرمايه. گذاري است و سرمايه
گذاري  فساد از طريق كاهش سرمايه. )1997، 8باردهن(دهد  گذاري را كاهش مي سرمايه

البته تجارب . دهد هش ميهاي عمومي، رشد اقتصادي را كا خصوصي و انحراف هزينه
در . دهد كه شدت فساد لزوماً با رشد اقتصادي رابطه معكوسي ندارد آسياي شرقي نشان مي
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آوري ماليات از  گذاري دروني و افزايش دامنه جمع ها فساد با تسهيل سرمايه بعضي از زمينه
رابينسون، ( شود منجر به رشد اقتصادي مي ،گيرد طريق وضع ماليات كه به تبع آن صورت مي

حتي جايي كه فساد و رشد اقتصادي همراه هم باشند، انحراف باعث  ،با اين وجود. )2004
دهد و كسب و  هاي صنعتي را كاهش مي فساد اثربخشي سياست. شود اغتشاش و هزينه مي
گذاري  سرمايه. كند تا از زير بار ماليات و قوانين تنظيمي شانه خالي كنند كارها را تشويق مي

1تقيم خارجيمس
ها در آسياي  اين يافته. به علت سطح باالي فساد از رونق خواهد افتاد 

گذاري قابل قبولي  از رشد و سرمايه ،فسادبا وجود ها  زيرا آن ،شرقي مورد ترديد است
فساد باال، جريانات بزرگي از با وجود چين، برزيل، تايلند، و مكزيك نيز، . برخوردار هستند

آن دسته از كشورهايي كه از فساد . كنند ي مستقيم خارجي را جذب ميها گذاري سرمايه
هاي صنعتي مؤثرتر باشند،  تر و سياست اگر داراي فساد پايين ،بااليي برخوردار هستند

. )1999رز آكرمن، (كنند  ي را به خود جذب ميتر بيشهاي خارجي  گذاري شك سرمايه بي
با توسعه سازگار است و حتي گاهي باعث رشد  يبرخي از اقتصاددانان معتقدند فساد گاه

فساد باعث ايجاد رقابت در صنايع : مطرح كرد 1970در اواخر دهه  2لف. شود يتوسعه م
شود و پرداخت باالترين رشوه تبديل به يكي از معيارهاي عمده براي  انحصاري مي
نيز  3يس ليتفرانس. شود گردد؛ از اين رو، گرايش به كارايي وارد سيستم مي تخصيص مي

راهبردهايي مانند رشوه، ارزش متوسط هزينه زمان در صف ايستادن : مطرح كرد 1985سال 
توانند  مي] مقامات دولتي[خواري مجاز شود،  رساند و زماني كه رشوه را به حداقل مي

در انتقاد به لف و ليت اظهار ) 2001(ازفر . )115، ص1997كافمن، (خدمات را تسريع بخشند 
شود تا مقامات اداري به اخاذي متوسل  ت كه متوسل شدن به پول سريع باعث ميداش

مقامات اداري در . "شود كه رشوه پرداخت شود تنها زماني خدمات فراهم مي": شوند
ارايه آن را به تأخير  تر بيشعوض تسريع بخشيدن به ارايه خدمات، به منظور دريافت رشوه 

  . )1997باردهن، (اندازند  مي

                                                           

1- Foreign direct investment (FDI) 

2- Leff 

3- Francis Lit 



  ت فرهنگ سازمانیيريمد   � ٣٨

 

 يشرفت اشخاص در بوروكراسيپ يارهايها و مع هياست كه رو يماريك بياد فس
ين مانع تر بزرگ«فساد را به مثابه  ،بانك جهاني. )2010، 1كاهانا(كند  يرا فاسد م يدولت

حقوق فساد با زير پا گذاشتن تساوي . كند قلمداد مي »براي توسعه اقتصادي و اجتماعي
شالوده نهادي كه رشد اقتصادي وابسته به آن است، و تضعيف  2افراد در برابر قانون

هاي جامعه  فساد يك مشكل جدي است كه بر تمام بخش. شود مانع توسعه مي
فساد سبب پايين آمدن كيفيت خدمات عمومي در . )2006جي،  ديويد ان(گذار است تأثير
ر شود و از آن جهت كه مانعي در براب هاي عمومي نظير بهداشت و آموزش مي بخش

شود، مشروعيت دولت را نيز  ها و كاهش ارايه خدمات مي اي دولت اقدامات توسعه
  .)156، ص2006، 3گسونيسل(دهد  كاهش مي

  .شود هاي مورد نظر در اين نوشتار پرداخته مي در ادامه به تعريف مفاهيم و شاخص

  عامل فردي

ر و ك كايانجام  يط الزم برايق شرايتطب :ت با شغل كاركنانيتناسب شخص
ت افراد و ياگر شخص. شود يكاركنان م يت شغليمنجر به رضا يتيشخص يها يژگيو

جه يرسد و در نت ين حد ميبه باالتر يت شغلينوع شغل آنها با هم متناسب باشد، رضا
ن يتر نييها به پا پنهان، فساد، تخلف و كشمكش يها يكار بت، كميكاركنان، غ ييجا جابه

 يور بهره) 1: (گردد يموجب م ت شاغل با شغليناسب شخصت .كند يدا ميزان، تنزل پيم
او در سازمان كاهش  يزان خطاهايم) 2( ،نه باشديفرد در سازمان در سطح به يشغل

  .)327- 323، صص1382، يساعتچ(ابد يبت او از كار كاهش يزان غيافته و مي
  عوامل درون سازماني

در . ديد آيبه دولت پد يتر بيشحس اعتماد تا كند  يت كمك ميظهور شفاف :تيشفاف
 يها نهي، زمين و مقررات و روند دادرسيت در قوانياز كشورها با نبود شفاف ياريبس
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ن كشورها معموالً مقررات نامشخص يدر ا. فراهم شده است يفساد ادار يبرا يمساعد
رد يگ يار همه قرار نميدر اخت ،كند يت كمك ميكه به شفاف يكننده است، اسناد و گمراه

شود  يم ميتنظ ين و مقررات به نحويقوان. شود ر داده ميييبدون اطالع عموم تغ يگاهو 
ن درباره ين قوانيدانان كارآزموده قادر به فهم آنها هستند و معموالً ا كه فقط حقوق

ها و مراحل مربوط  روش. شود ياز آنها م يمتعدد يرهايمبهم بوده و تفس يل اساسيمسا
مبهم است كه  يبه حد يدولت يها مانند رقابت در پروژه يو امور يگذار استيبه س
، 1تانزي( ها دشوار است يريگ ميشده قبل از تصم يند و مراحل طيدن فرآيفهم يگاه

ت و يرا شفافيز ؛ها كاراتر خواهند بود ها و حكومت ت دولتيدر اثر شفاف. )20، ص1994
 مسألهن يگردند و ا يت مه كننده خدمايارا يها ستميت سيفيش كيباعث افزا ييگو پاسخ

  .)139، ص1999، 2االوو( كند يم يچون فساد ادار يليكمك به كاهش مسا
ش يافزا: عملكرد عبارتند از يابيج ارزياز نتا يبرخ :عملكرد، نظارت و كنترل يابيستم ارزيس

با مشكالت  ييكاركنان به سازمان، آشنا يش وابستگيران، افزايمد يريگ ميت تصميفيك
ن كاركنان موفق و ناموفق، آموزش يز بيكاركنان، تم يها يكار كاهش تخلفات و كمكاركنان، 

ت و سازمان بتواند با يريچنانچه مد. )116، ص1387پورولي، (... كاركنان و ييجا كاركنان، جابه
بت و يپنهان، غ يها يكار ، كمياز تخلفات ادار ياريشه بسيعملكرد كاركنان ر يابيارز

ل و ين مسايرفع ا يمناسب در پ يد، خواهد توانست با راهكارهاينما ييها را شناسا كشمكش
عملكرد بر  يابيستم ارزيكنترل و س يها هينظر ،آنچه مسلم است .مشكالت باشد

 يشخص يطلب نان حاصل شود كه منفعتيد ندارد تا اطميكنترل رفتار تأك يبرا ييسازوكارها
  .)527، ص1385هچ، (گردد  يمحقق م يشود و منافع سازمان يافراد حداقل م

تواند در برابر  يت نميرياست كه سازمان و مد يهيبد :زم نظم و انضباط در سازمانيمكان
ن و يآشكار و پنهان، تخلف و فساد، مراعات نكردن قوان يها يكار مانند كم ييرفتارها

رفع آنها  يارند برين ناگزياعتنا بمانند، بنابرا ينامطلوب، ب ير رفتارهايو سا يمنيمقررات ا
بدون مقررات و . )248، ص1385، يابطح(به عمل آورند  يانضباط يها زمياقدامات و مكان

ك هرج و مرج ناخواسته ممكن است يا زود ير يجاد نظم و انضباط، ديجهت ا يضوابط
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جاد ين جهت ايبد. ديان خواهند دير سازمان و كاركنان شود و همه از اثرات آن زيگ بانيگر
در هر سازمان كوچك  يح منابع انسانياز واجبات كاربرد صح ياصول انضباط تينظم و رعا

 يها زميجه گرفت كه اعمال مكانيتوان نت ين ميبنابرا. )399، ص1386، يرسپاسيم(ا بزرگ است ي
  .زان آن بكاهديرگذار باشد و از ميتأث يزان فساد اداريتواند بر م ينظم و انضباط م

مشاركت در  يبرا يل متفاوتيافراد مختلف دال :مانكاهش تعارض اهداف فرد و ساز
تقابل منافع واگرا با  مسألهها به طور مستمر با  جه سازمانيها دارند، در نت سازمان
كه كاركنان نسبت به سازمان  يهنگام. باشند يمواجه م يها و اهداف سازمان ياستراتژ

داشته باشند و اهداف ها و اهداف را  و تعصب به ارزش يعاطف يتعهد، وابستگ ينوع
در جهت  يچ تالشيند در آن صورت از هيباً همسو احساس نمايخود و سازمان را تقر
اهداف  ينسب يگانگي. سازمان فروگذار نخواهند كرد يها ارزش ياهداف سازمان و ارتقا

و  يت كاريش رضايند باشد و باعث افزايسازمان خوشا يتواند برا يفرد و سازمان م
  .)2006زمن، يتر(كاركنان گردد  بهبود عملكرد

  عوامل برون سازماني

ت است كه فساد ين نكته با اهميذكر ا: يتوسعه مشاركت مردم در مبارزه با فساد ادار
ن يبنابرا. كند يدا ميشه دوانده و بروز پيهر كشور ر يو ساختار دولت يدر نظام ادار
جامعه و مردم توان نظارت  يعنيرون آن، يسر است كه از بيم يوقت ين فسادياصالح چن

ن مشاركت ياب چنيدر غ. ر آنان وجود داشته باشدييز تغين مجموعه و نيبر كارگزاران ا
خواهد شد و نبود  يو حكومت ي، فساد به عنوان قاعده و مشخصه نظام اداريو نظارت

و  يياستثنا ي، فساد امرين نظارتيو برعكس با وجود چن. استثنا است يفساد امر
كنترل و  يها چارچوب  عالوه بر آن، .)122، ص1387پورولي، (اعده خواهد بود برخالف ق

 ياسيس يها ن كردن هدفيگزيل جاياز قب يليدولت در امر فساد به دال ينظارت از سو
 يك، مطلوب و كافيت بوروكراتي، و سطوح ناكارآمد فعالياهداف اجتماع يبه جا

  .)34، ص1998و ديگران،  1ويكرز( ستين
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وجود  :يآزاد و مستقل در مبارزه با فساد ادار يها گاه مطبوعات و رسانهينقش و جات يتقو
 يبه مثابه چشم و گوش مردم برا يا ها و مطبوعات آزاد در هر جامعه ها و روزنامه رسانه
نكه يها بدون ا مطبوعات و رسانه. ك موهبت استي، يران دولتيمد يرفتارها يبررس
ع و يها و انتشار سر ق كشف اخبار و گزارشيد، از طربر دوش دولت گذارن يا نهيهز

كه در مبارزه با فساد،  ييكشورها. دهند يپرشمار آن در جامعه، راه نفوذ فساد را كاهش م
مطبوعات در  يهستند كه آزاد ييآن دسته از كشورها ،اند آوردهبه دست  يتر بيش يابيكام

ن موضوع يانجام شده ا يها يبررسطبق . )2005، 1پيلي پونيت(نه شده است يآنها نهاد
مورد نظر با رشوه  يها مطبوعات، بر اساس شاخص يده است كه آزاديمشخص گرد

در كنترل  ييز نقش به سزايك نيدولت الكترون .دارد ي، فساد و تخلفات رابطه منفيخوار
ك با بهبود روابط يدولت الكترون. )2007گران، يو د 2پاساك(فساد و كاهش فقر دارد 

  . )2008، همان(شود  يدولت موجب كاهش فساد م - وندشهر

  عوامل فرهنگي

ط يرا كه به مح يا مستخدميد فرد تازه استخدام شده يبا: يساز يند اجتماعيفرآ
ن يا .آشنا ساخت يم كاريا تيبا هنجار واحد كار و  ،د منتقل شده استيجد يكار

د يرا با ييچه كارها يمشخص يطيت محيند كه تحت هر وضعيگو يهنجارها به اعضا م
ند ياگر فرآ .)363، ص1384ن، يدجواديس(د انجام دهند يرا نبا ييانجام دهند و چه كارها

جاد ثبات در سازمان ين امر در ايرد، ايت صورت پذيبا موفق يو آشناساز يريپذ جامعه
رد و رفتار خود يپذ يو مهم سازمان را م ين اصليمواز ين فرديرا چنيز مؤثر است، زين
  .دهد يق ميا با آنها تطبر

ش ينه رشد، توسعه و افزايزم يات و ملزومات اخالقيكه اخالق يدر حال: اخالق
تواند به حداقل كردن  يسازد، فساد و تخلف م يها در درازمدت را فراهم م ارزش
 يت است كه هنجارهايز اهمين نكته حايذكر ا. گردد يها در درازمدت منته ارزش

                                                           

1- Piliponyte 

2- Pathak 
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چ سطح استاندارد يگردد؛ و ه يو مذهب متأثر م يورآ نگ، فنله فرهيبه وس ياخالق
 ،ن وجوديدر نقاط مختلف جهان وجود ندارد، اما با ا ياجتماع يزندگ يبرا ياخالق
در نظر  يانسان در جوامع بشر يرا برا ياخالق ين حداقل استانداردهاامحقق يبعض

اتنگي با زندگي كاري اخالقيات به نحو تنگ .)647-631، صص2004، 1زيكوس( رنديگ يم
 رفتار اخالقي در محيط كار، رفتاري است كه بر مبناي )215، ص1387زاهدي، (مرتبطند 

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

  عوامل كيفيت زندگي كاري

، اعم از افته استياو بهبود  يكار يت زندگيفيك كارگر واقعاً احساس كند كه كياگر 
 يور ش بهرهيسازماني در جهت افزا يها استيا سيعملكرد خودش  جهينكه اين بهبود، نتيا

ت يدهد و باعث رضا ياش م فهيدر جهت انجام وظ يتر بيش يروين مطلب به كارگر نيباشد؛ ا
بت و يشود و موجب كاهش غ يش تعهد نسبت به سازمان مياو از كار در سازمان و افزا

  .)127، ص1387پورولي، (گردد  مي يو تخلفات ادار يانحرافات رفتار ها، ييجا جابه
ت يرا نسبت به ماه ينش ارزشمنديفساد، ب يبررس: )ييگو پاسخ(ت يلؤوار و مسياخت
ك يك در يردموكراتيغ يزان وجود نهادهايزان فساد و مين ميرا بيز. كند يفراهم م يدموكراس

باشد،  تر بيشك در جامعه يردموكراتيغ يعداد نهادهازان و تيهر چه م. جامعه رابطه وجود دارد
و  ييگو پاسخمستلزم  يگر دموكراسيد ياز سو. ابدي يم يتر بيشت ينه بروز و قابليفساد، زم

چه  ينكه هر كسيبر سر ا يبر توافق عموم يمبتن يك قاعده قانونيز مستلزم يت است و نيلؤومس
مردم ساالر  يدر نظر داشت كه نهادها يستياب. ت را دارا باشديلؤواز قدرت و مس يا طهيح

ن امر تداوم شبكه يآورند و ا يد ميت را در سطوح مختلف پديو شفاف ييگو پاسخ يسازوكارها
  .)65، ص1383  فرج پور،(سازد  يمواجه م يدرازمدت را با دشوار يفساد برا

ت يت و كميفيش كيها همواره به فكر افزا ران سازمانيمد: ط كاريمح يو بهداشت روان يمنيا
و  ياجتماع يمني، رفاه و ايمنياز آنان واقعاً به سالمت جسم و روح، ا يكار هستند، و تعداد كم

ه يزه و روحيط كار نامطلوب و نامناسب باشد، انگين اگر شرايشند؛ بنابراياند يكاركنان م ياقتصاد
                                                           

1- Zekos 
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ت خود، يسوء استفاده از موقع ،يكار ناهنجار مانند كم يييابد؛ و به رفتارها يدر كاركنان كاهش م
شه يمن هميط سالم و اين محيبنابرا. بدل خواهد شد... به همكاران و ارباب رجوع و  يتوجه يب

، تخلفات يربهداشتيط ناامن و غيرا كاهش خواهد داد و برعكس در مح يتخلفات سازمان
  .)128، ص1387پورولي، (ت خواهد بود يفرار از عدم امن يبرا يراه يسازمان

ت و يلؤواست تا حس مس يا لهيمشاركت وس: يريگ ميمشاركت كاركنان در تصم
مشاركت را هم  1زيو ه يكرن. ابديط كار در كاركنان رشد يو تعلق به مح يشناس فهيوظ
 يآن برا يامدهاياز پ يكيدانند و معتقدند كه  يد ميسازمان مف يافراد و هم برا يبرا
مشاركت را  يرگذاريرسد تأث يبه نظر م. است يازمانش تعهد سيافزا يت منابع انسانيريمد
، تعهد به مقررات، تالش مضاعف، كاهش يب در ابعاد تعهد به ماندگاريتوان به ترت يم

  . )44، ص1994كرني و ديگران، (كار كردن لحاظ كرد  يا و تعهد به حرفه يتخلفات ادار

  قيتحق يها هيفرض

  .گردند يمطرح م يه فرعيفرض 12ت كه در قالب م داشيخواه يه اصليق پنج فرضين تحقيدر ا
  ياصل هاي هيفرض

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

  .ركنان مؤثر استبر فساد كا يكار يت زندگيفيعوامل ك .5
  يفرع يها هيفرض

با شغل كاركنان، فساد ) يرفتار يها پي، تيفرد يها يژگيو(ت يتناسب شخص .1
  .دهد يكاركنان را كاهش م يادار

ر يشفاف و قابل تفس يها يمش ها و خط استين و مقررات، سيوجود قوان( يت در بعد اداريشفاف .2
  .دهد يكاركنان را كاهش م ياد ادارفس) مختلف در سطح خرد و كالن سازمان يها در گونه

                                                           

1- Kearney & Hays 
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 .دهد يكاركنان را كاهش م يعملكرد، نظارت و كنترل، فساد ادار يابيستم ارزين سيتدو .3

  .دهد يكاركنان را كاهش م يزم نظم و انضباط در سازمان، فساد اداريمكان يبرقرار .4
، فساد )اهداف فرد و سازمان ينسب يگانگي(كاهش تعارض اهداف فرد و سازمان .5

  .دهد يكاركنان را كاهش م ياراد
  .دهد يكاركنان را كاهش م ي، فساد اداريتوسعه مشاركت مردم در مبارزه با فساد ادار .6
آزاد و مستقل در مبارزه با فساد  يها گاه مطبوعات و رسانهيت نقش و جايتقو .7

  .دهد يكاركنان را كاهش م ي، فساد اداريادار
كاركنان را  ي، فساد ادار)يفرهنگ يها ارزش يريپذ جامعه( يساز يند اجتماعيفرآ .8

  .دهد يكاهش م
در  ينه كردن رفتار اخالقينهاد(ت اخالق در سازمان يرعا ين منشور اخالقيتدو .9

  .دهد يكاركنان را كاهش م ي، فساد ادار)آن ييسازمان و ضمانت اجرا
 ي، فساد ادار)تيلؤوار و مسياخت(بودن در برابر شغل  گو پاسخاستقالل در شغل و  .10

  .دهد ياركنان را كاهش مك
ط كار مطلوب، كاهش يكاهش استرس، مح(ط كار يمح يو بهداشت روان يمنيا .11

  .دهد يكاركنان را كاهش م يفساد ادار) يحوادث، كاهش بار كار
ار همراه با كنترل و نظارت در يض اختي، تفويريگ ميمشاركت كاركنان در تصم .12

  .دهد يم كاركنان را كاهش ي، فساد اداريجهت اعتماد ساز

  قيتحق يمدل مفهوم

تماماً مبتني بر ادراك  ،هاي موجود سطح فساد در يك كشور ابعاد و شاخص
كنندگان است و اين امر مشكالتي را در زمينه عينيت و قابليت  كنندگان و شركت مشاهده

موضوع و  يپس از بررس. )2000خان و ديگران، (آورد  ها به وجود مي قياس بودن اين شاخص
ق به يتحق ينظر ين امر، مبانيد و خبرگان ايده از نظرات محققان، كارشناسان، اساتاستفا

و اجرا كرد از  يپژوهش را بررس يها هينكه بتوان فرضيا يبرا. گردد ير مطرح ميصورت ز
). 1شكل (باشد  تحقيق مي ينظر يبر مبان يزير استفاده شده است كه مبتن يمدل مفهوم

ومي تحقيق برگرفته از مباني نظري تحقيق و مقاالت مرتبط با شايان ذكر است كه مدل مفه



  ٤٥ � )مطالعه موردي در شهرداري ران(اداري  بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد 

 

با بررسي جامع و نگرشي سيستمي به عوامل تأثيرگذار بر مقوله . موضوع اين نوشتار است
  .ن امر، مدل زير طراحي شده استينظران متخصص ا فساد، با نظر انديشمندان و صاحب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تحقيق مفهومي مدل: 1شكل
  

  قيش تحقرو

ها و ديدگاهي كه بر انجام تحقيق حاكم بوده است، تحقيق  با توجه به موضوع، فرضيه
روش گردآوري اطالعات . شود حاضر، كاربردي و توصيفي از نوع پيمايشي محسوب مي

به منظور تدوين مباني نظري تحقيق از . باشد در مراحل مختلف اين تحقيق متفاوت مي
عالوه بر آن، . بع اينترنتي و تحليل مدارك و مستندات استفاده شداي، منا مطالعات كتابخانه

  عوامل مفهوم

ي 
دار

د ا
سا

ف
ان

ركن
كا

 

 )323: 1382 ساعتچي،( تناسب شخصيت با شغل كاركنان

 ).20: 1994تانزي، (شفافيت

  )527: 1385 هچ،(سيستم ارزيابي عملكرد، نظارت و كنترل

 )399: 1386 ميرسپاسي،(مكانيزم نظم و انضباط در سازمان

 )2006تريزمن، ( كاهش تعارض اهداف فرد و سازمان

  )34: 1998ويكرز و ديگران، (مبارزه با فساد اداريتوسعه مشاركت مردم در 

هاي آزاد و مستقل در مبارزه با  تقويت نقش و جايگاه مطبوعات و رسانه

  )2005پيلي پونيت، (فساد اداري 

 )363: 1384 سيدجوادين،(فرآيند اجتماعي سازي

 )2004زيكوس، (اخالق

 )65: 1383  پور، فرج( )ييگو پاسخ(اختيار و مسئوليت 

 )128: 1387پورولي، (ايمني و بهداشت رواني محيط كار 

 )44: 1994رني و ديگران، ك(گيري مشاركت كاركنان در تصميم

 كيفيت زندگي كاري

 فرهنگي

 برون سازماني

 درون سازماني

 فردي

 ابعاد
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جهت گردآوري  نامه پرسشبراي ارزيابي فرضيات تحقيق و روابط ميان متغيرها از ابزار 
مورد استفاده در اين تحقيق از نوع بسته  نامه پرسشنوع . ها استفاده شده است داده
  .دهندگان ارايه شده است به پاسخ هايي مشخص باشد و سؤاالت همراه با پاسخ مي

نفر از كاركنان و كارشناسان معاونت امور مناطق و  515ق را يتحق يجامعه آمار
آماري  جامعهكه الزم به ذكر است . اند ادهتهران تشكيل د يشهردار يو مال يمعاونت ادار

ق يكل تحقالذكر كاركنان شاغل در معاونت امور مناطق كه شامل حوزه معاونت، اداره  فوق
و  يو معاونت ادار يابيامور مناطق؛ اداره كل نظارت و ارز يو توسعه، اداره كل هماهنگ

 امور كل ران، ادارهيمد ينيكارگز و يابيارزش كل ، ادارهيانسان منابع كل شامل اداره يمال
، سطح  =515Nجهت انتخاب نمونه، با در نظر گرفتن . هستند يحسابرس كل و اداره يمال
 120به اين منظور . شد  =97nبرابر  ي، نمونه آمار1/0و خطاي مجاز % 95ن ناياطم

  .نامه بازگشت داده شد پرسش 108نامه توزيع شد كه در نهايت  پرسش
  

  محاسبه اندازه نمونه: 1رابطه 
  

  نامه آزمون پايايي و روايي پرسش

چون . ر گرفتنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ، مورد سنجش قرا پايايي پرسش
) 2جدول (برابر است  8419/0محاسبه شد با  SpSSافزار  كرونباخ كه توسط نرم يمقدار آلفا

  .برخوردار است يمناسب يياينامه از پا ن پرسشياست بنابرا تر بزرگ 7/0و از مقدار 
  

 ها تعداد گويه آلفاي كرونباخ

8419/0 38 

  نامه  پرسش ييايپا يبررس :2جدول
  

نامه در اين تحقيق از روش اعتبار محتوا استفاده شده  تبار و روايي پرسشجهت تعيين اع
نامه تهيه گرديد و توسط  پرسش براي تعيين روايي با مطالعه منابع مربوط، طرح اوليه. ستا
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در نتيجه مواردي جهت . اساتيد، كارشناسان و متخصصان اين امر مورد بررسي قرار گرفت
ي با تر كمها كه ارتباط  مبهم و نارسا برطرف و برخي گويهاصالح پيشنهاد گرديد و نكات 

   .نهايي تدوين گرديد نامه ق داشتند، اصالح شد و پرسشها و اهداف تحقي فرضيه

  قيتحق يها افتهي

 يبررس يبرا. به كار رفته است يمختلف يها ها، آزمون داده يل آماريه و تحليدر تجز
ر يتأث يبررس يرنوف، براياسم –ن كولموگروف ها از آزمو رنرمال بودن دادهينرمال و غ

لكاكسون ي، آزمون ويفرع يها هيفرض يلكاكسون برايها از آزمون و هيعوامل و فرض
 يودنت براياست – يو آزمون ت) ي، ناپارامتريا تك نمونه( ياصل يها هيفرض يبعض يبرا

عوامل  يبند تياولو يدمن برايو آزمون فر) يپارامتر( ياصل يها هيگر از فرضيد يبعض
  .استفاده شده است

ها از جامعه نرمال  ا دادهيد كه آيگرد يد مشخص ميها ابتدا با هيفرض يبررس يبرا
استفاده ) رنوفياسم –كولموگروف (ن منظور از آزمون نرمال بودن يبه ا. ريا خياند  آمده
 و ياصل يها هيمشخص شد كه در تمام فرض ،آمدهبه دست  جيم و بر اساس نتايكرد
پنجم كه  يه اصليدوم و فرض يه اصليفرض يستند به استثنايها نرمال ن ق دادهيتحق يفرع
  ).آنها نرمال است يها داده(اند  آنها از جامعه نرمال آمده يها ج آزمون نشان داد، دادهينتا

لكاكسن استفاده شد و بر يها از آزمون و هين فرضيا رد ايد ييتأ ين در ادامه برايبنابرا
هاي مذكور  هيد كه فرضيمشخص گرد (P=0.00<α=0.05) ج به دست آمدهيااساس نت
ها فساد  هيم كه تمام ابعاد مطرح شده در فرضيريگ يجه ميد است، پس نتييمورد تأ

پنجم كه  يه اصليدوم و فرض يه اصلياما در مورد فرض. دهند يكاركنان را كاهش م
ودنت استفاده ياست-يها از آزمون ت هيرضن فيا رد ايد ييتأ يآنها نرمال بود، برا يها داده
ز مورد يها ن هين فرضيا (P=0.00<α=0.05) ن آزمونيج حاصل از ايد و به لحاظ نتايگرد
د كه تمام عوامل يها مشخص گرد جه، پس از انجام آزمونيدر نت .د قرار گرفتندييتأ
  .از فساد كاركنان مؤثر باشند يريتوانند در كاهش و جلوگ يم
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 يبند تيق اولوياز اهداف تحق يكيده بود، يق لحاظ گرديه در اهداف تحقطور ك همان
ن عوامل يسه ايمقا يدمن براين منظور از آزمون فريبد. عوامل مؤثر بر فساد كاركنان بود

د يمشخص گرد  (sig=0.00<α=0.05)ن آزمونيج حاصله از ايبر اساس نتا. دياستفاده گرد
با  يستيباشند، پس با يگر برابر نميكديها با  ن شاخصيا i, j كيحداقل  يكه به ازا

ن پنج عامل يتك تك ا يتساو يبه بررس يا لكاكسن دو نمونهياستفاده از آزمون و
  :قابل مشاهده است )3(ج در جدول يم كه نتايپرداخت يم

  

 Mean Rank  ياصل يها هيعوامل و فرض  فيرد

  21/3  يكار يت زندگيفيعوامل ك  1
  87/2  يعوامل درون سازمان  2
  64/2  يعوامل فرد  3
  02/2  يعوامل فرهنگ  4
  26/1  يعوامل برون سازمان  5

  از نقطه نظر آماري) هاي اصلي فرضيه(ترتيب عوامل : 3جدول
  

  نتيجه

، فساد و تخلفات كاركنان را يدهد كه همه عوامل مورد بررس يق نشان ميج تحقينتا
 يت زندگيفيعوامل ك يه ترتيب تمامتوان گفت كه ب يدهند؛ و به عبارت بهتر م يكاهش م

در  يو عوامل برون سازمان ي، عوامل فرهنگي، عوامل فردي، عوامل درون سازمانيكار
تهران صورت  يق حاضر كه در شهرداريج تحقين نتايبنابرا. باشند يفساد كاركنان مؤثر م

ت يفيژه عوامل ك يبر عوامل مذكور به و تر بيشاز آن است كه توجه  يحاك ،رفتيپذ
و  يمنيو ا يريگ ميت كاركنان و مشاركت آنها در تصميولؤار و مسيمانند اخت يكار يزندگ

ن يبد. را فراهم كند يكاهش فساد ادار يها نهيتواند زم يط كار ميمح يبهداشت روان
شود كه  ها ارايه مي ق، پيشنهادهايي به تفكيك فرضيهيتحق يها افتهيمنظور و با توجه به 

  . ران حذف سازديا يده شوم را از نظام ادارين پديست آنها اكارب ،اميد است
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 يازهايرفتار خود را بر اساس ن يستيت و سازمان بايريمد: ت با شغليتناسب شخص
ن امر موجب ثبات در كار، يآنان متناسب سازند، ا يتيشخص يغالب افراد و الگوها

ط الزم يق شراين تطبيبنابرا. گردد ينه ميبخش و عملكرد به تيمات رضاياتخاذ تصم
  .رديمورد توجه سازمان قرار گ يستيبا يتيشخص يها يژگيانجام كار و و يبرا

ه گزارش يبه ارا يكننده از بودجه دولت استفاده يها و نهادها دستگاه تمام: تيشفاف
سازمان ملزم  يها تيو شفاف ساختن فعال يانه براي تنوير افكار عموميعملكرد سال

هاي  ن، مقررات و دستورالعمليقوان يساز و شفاف يساز سادهبه  ن نسبتيهمچن .شوند
 يستيت بايريسازمان و مد .به طور جدي اقدام شود يحاكم بر ادارات و مؤسسات دولت

 يها تيه فعاليتر، در كل ير جذب، استخدام و ارتقا و به عبارت كلينظ ييندهايدر فرآ
 ،شود ن پيشنهاد مييبنابرا. دينماباز و منعطف و شفاف عمل  يمرتبط با منابع انسان
  .ديه و چاپ گزارش عملكرد ساالنه اقدام نمايسازمان در مورد ته

 يبرا يابزار يستيعملكرد كاركنان با يابيارز :عملكرد، نظارت و كنترل يابيارز
ن يبنابرا. افراد باشد ييزه اصالح، رشد و شكوفايسنجش نقاط قوت و ضعف آنها با انگ

 .بپردازد يسازمان يندهايامكان تخلف و تقلب در فرآ ينيب شيبه پ تواند يسازمان م
ها  مختلف در سازمان يها مستمر بر مشاغل و بخش ياعمال نظارت، كنترل و حسابرس
ت و نوع كار در معرض فساد و تخلف قرار داشته و يو ادارات دولتي كه به لحاظ فعال

 . باشند يا دارا ممختلف ر ينه بروز فساد به انحايبه طور بالقوه زم

از  يدولت يها خانه ها و وزارت ها، نهادها، شركت سازمان يبخش و اثر ييت كارايتقو
شهروندان و  يات برايمعتبر شكا يها زميمكان ي، برقراريداخل يها ق بهبود كنترليطر
ا عدم ي يقانون ريكه به واسطه امتناع از انجام دستورات غ يز حمايت از كاركنانين

  .شوند يا تنزل پست مواجه مي ييجابه  ا مقامات فاسد با خطر اخراج، جاب يهمكار
، يهشداردهندگ چون ييها يژگيو يدارا ديبا مؤثر و مناسب يانضباط ستميس كي :طانضبا
ها  سازمان. ت عدالت و انصاف باشديمجازات پس از عمل و رعا  ،ي، اصالح سازيبازدارندگ

  .د ذكر شده در جهت كاهش تخلفات گام برداردتوانند با مدنظر قرار دادن موار يم
، يساز ميت تيكاهش تعارضات در سازمان، تقو: اهداف فرد و سازمان ينسب يگانگي
از جمله  يش تعهد سازمانيو افزا يساز ي، اجتماعيسازمان يها ت اهداف و ارزشيتقو



  ت فرهنگ سازمانیيريمد   � ٥٠

 

 يستيها با باشد كه سازمان يمناسب در جهت انطباق اهداف فرد و سازمان م يكارها راه
  .ت به آن بپردازنديبا جد

به  يدگيرس يجاد واحدهاي، ايت مشاركت افكار عموميتقو: مشاركت مردم
  .رديها قرار گ ن سازمانيولؤمدنظر مس يستيبا يمردم يها ات و گزارشيشكا

در  يدولت يها تيد و بندها و محدوديكاهش ق :مستقل يها مطبوعات آزاد و رسانه
و  يخبر يها ل وجود رسانهيها به دل گردد كه سازمان يباعث مها،  مطبوعات و رسانه

ها  شود كه سازمان يشنهاد مين پيبنابرا. باشند گو پاسخمطبوعات آزاد و مستقل به مردم 
  .ندياقدام نما يل ارتباط جمعيق وساياز طر يبه آگاه ساختن افكار عموم

 يل دسترسيت و تسهان اطالعايجر يسازي و آزادساز قانون شفاف يب و اجرايتصو
ت از يها و حفاظت و حما رسانه ين آزاديشهروندان؛ تأم يساز به آن، به منظور توانمند

، يمال يها يياخبار رسوا يرومند و كارا جهت افشايمستقل و ن يها مطبوعات و رسانه
و  ياستمداران، مقامات ارشد حكومتيق فساد سير مصادياستفاده و سا ها، سوء يخوار رشوه
ر نگرش يينترنت و تغيبه شبكه ا ي؛ گسترش امكان دسترسين دولتامستخدم ريسا
ها آزاد  اطالعات عملكرد دستگاه«به » افراد خاص يمگر برا ،اطالعات محرمانه است«

  .»مقاصد خاص يمگر اطالعات خاص برا ،است
د، يجد يكار يها طيموجود در مح يها به منظور كاهش استرس: يساز ياجتماع

اهداف فرد و سازمان و  يه از سازمان در ذهن كاركنان، همسوسازير اوليجاد تصويا
به  يساز يند اجتماعيق فرآياز طر يستيجاد انتظار عملكرد در كاركنان، سازمان بايا

  .بپردازد يط سازمانيكاركنان با مح يآشناساز
 ياه ها، نهادها و وزارتخانه توسط سازمان ينامه رفتار اختصاص ن نظاميتدو: اخالق

ن دولت ملزم به او اصولي كه مستخدم يو اخالق يرفتار يارهايمختلف، كه در آن مع
ح شده يران و عامه مردم هستند، تشرياز آنها در ارتباط با دولت، سازمان، مد يرويت و پيتبع

ه ين دولت در ارااه خطوط راهنما و كمك به مستخدميها ارا نامه ن نظاميهدف از ا. باشد
آنان و  يها تيولؤآنان نسبت به مس يش آگاهيو افزا يج درستكاريو تروح يصح يرفتارها
 يستيات بايت اخالقيسازمان به منظور رعا. باشد يمترتب بر تخلفات و فساد م يها مجازات

  .بپردازد ياخالق يجاد منشور و كدهايت و ايريبه سه جزء مهم كنترل، بهبود مد
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ات يفرهنگ و اخالق يج و بسترسازيترو ،يت وجدان كاري، تقويت اعتقادات مذهبيتقو
  .رديمدنظر سازمان مورد پژوهش قرار گ يستيق آموزش باينه كردن آنان از طريو نهاد

 يمبنا ييگو پاسخكه  يياز آنجا: )بودن گو پاسخاستقالل در شغل و (ت يولؤار و مسياخت
را انجام  ياديز يها ن راستا تالشيدر ا يستيها با ك است؛ لذا سازمانيهر جامعه دموكرات

مدنظر قرار  يستيبا يمدن يدر مقابل مردم و نهادها ييگو پاسخش يافزا يدهند؛ به عبارت
 گو پاسخو  يريپذ تيولؤارات واگذار شده به كاركنان و مسين اختيب يستيت بايريمد. رديگ

  .نه را برقرار سازديارات محوله تناسب بهيف و اختيبودن آنان در قبال وظا
شغل به  يدر طراح يستيت و سازمان بايريمد: ط كاريمح يداشت روانو به يمنيا
از شغل، ساعات  يناش يها ، استرسيت شغلي، امني، بار كاريط كاريچون شرا يموارد
، يريشگيدر پ يستيت و سازمان بايريمد .كار توجه الزم را مبذول دارند يو فضا يكار

. در كاركنان ثابت قدم باشند يو روح يروان يها يماريص و درمان بي، تشخييشناسا
  .ندينما يشود كه كاركنان خود را وقف سازمان و اهداف سازمان ين امر موجب ميا

ها،  يريگ ميو مشاركت كاركنان در تصم يش همكاريافزا: و مشاركت كاركنان يهمكار
ش تعهد كاركنان به يو افزا يت و خشنودي، احساس رضايريپذ تيولؤش مسيباعث افزا
ش مشاركت يدر جهت كاهش تمركز و افزا يستيت و سازمان بايريگردد، لذا مد يمسازمان 

ها  در سازمان ييجو ت فرهنگ مشاركتيتقو. نديها حركت نما يريگ ميكاركنان در تصم
  .رديمدنظر قرار گ يستيبا

  :توان موارد زير را برشمرد از ديگر راهكارهاي جلوگيري از فساد كاركنان مي
شهروندان به حقوق  ييه به شهروندان، آشنايارد خدمات قابل اراين سطح استانديتع

رجوع و مستخدمان دولت،  ت اربابين رضايبه تأم يدولت يها خود، ملزم نمودن دستگاه
مستمر  يابيانجام امور، كوتاه نمودن و ارز ير و مراحل و مدارك الزم برايق مسين دقييتع

، در يادار يها ها و روش هيروز نمودن رو ه، بيدولت يها انجام كار در دستگاه يها روش
كاركنان  ين و مقررات، كاهش قدرت انحصاريدسترس قرار دادن اطالعات مربوط به قوان

ق يكاركنان از طر ياطالعات شغل يو ارتقا يكردن خدمات ادار يدولت، تخصص
و و استخدام  يباز رابطه يبه جا يساالر ستهيشا ينيگزي، جايمستمر شغل يها آموزش
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ه سطوح يدر كل) يابيارزش(ه يق و تنبيكارآمد نمودن نظام تشو... ق، يافراد ناال يارتقا
 ؛ يتيريو مد يسازمان

 يبه منظور بررس يقانون اساس 49و  142اصول  يق و بدون استثنايدق ياجرا
در هر مقام،  يو خارج يرمنقول، داخلياعم از منقول و غ يمستخدمان دولت يها يداراي

قبل از ورود به دستگاه و پس از ورود به  يارشد حكومت يها ژه مقامياس به ودرجه و لب
ها و  ح نحوه كسب داراييين تشريهمچن –طور مستمر  در طول زمان استخدام به –دستگاه 

 ييگو پاسخت و يش شفافيو افزا يقانون اساس يه آن به جامعه با هدف اجرايانتشار و ارا
ق فساد همچون رشوه، اختالس، ي، مبارزه با مصادبه مردم يرسان ن، اطالعيولؤمس
 ... . و  ياستفاده از اموال عموم سوء

 رزه با فساد قرار داريم و الزمههنوز در ابتداي راه طوالني مباالزم به ذكر است كه 
بررسي رابطه فساد . باره است نيدر ا تر بيشق و بررسي هر چه يمبارزه با فساد، تحق

ك از عوامل يز معضالت و مشكالت نظام اداري ايران با هر كي ايعنوان  هاداري ب
ن يا تر بيشقي جداگانه و كامل دارد تا صحت و سقم هر چه ياز به تحقيشمرده شده ن

بررسي رابطه هر . ماري مهلك آشكار گرددين بيتر ا قيمفروضات در جهت شناخت عم
تر نيز خالي از لطف  عيك از عوامل ياد شده با فساد اداري در سطح جامعه آماري وسي

تر و در صورت امكان، به كل  نخواهد بود؛ تا بتوان نتايج حاصل شده را در سطح وسيع
  .جامعه تعميم داد
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