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چکیده
فساداداری،هموارهبهعنوانیکیازمهم ترینموانعتوسعهدرسطحملیومحلیمطرحبودهاست.

باتوجه بهنقشمهمشهرهادرتوسعهپایدار،مطالعهفساددرشهرداریها بسیار حائز اهمیت است.هدفاز

تدوین این مقاله ،شناسایی عوامل فردی مؤثر در تمایل به فساد در شهرداری تهران است تا بتوان با
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ایکهبدین منظورطراحیشدهبود،موردسنجشقرارگرفت.
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ریسکپذیری» و «فرصت فساد»  عوامل اصلیتمایلبهفساد اداریدرسطحفردیدر شهرداریتهران
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داربودهاند .


شده،همهآنهامعنی

بهنتایجرگرسیونانجام

کهباتوجه


رفتارسازمانی؛فساداداری؛سالمتاداری؛شهرداریها 

کلیدواژه:
 .استادیارگروهمدیریتدولتی،دانشکدهمدیریت،دانشگاهتهران 
دولتی،مؤسسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامهریزی 

**.استادیارگروهمدیریت
*** .استادیار،گروهمدیریتدولتی،دانشگاهعالمهطباطبائی 


سسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامهریزی(نویسندهمسئول) 

دانشآموختهدکتری،مؤ
 .
Fattah.aghazadeh@gmail.com

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هشتم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)29بهار 1398

مقدمه
مهاامتاارینموانااعتوسااعه،مطاارحبااودهاساات
بااهعنااوانیکاایاز 
فساااداداری،همااواره 
(باردهان،)1224،1باتوجهبهنقشمهمشهرهاوشهرداریهادرتوسعهوبهخصوصمباحثتوساعه
پایدار،مطالعهفساددرشهرداریهابسیارحائزاهمیاتاسات(برنااردینو،9گوالیماون3وباساتیدا،9
.بااینحالمطالعاتوپژوهشهایصاورتگرفتاهدرراساتایعلاتیاابیومباارزهباافسااد

)9112
اداری،عموماًدرسطحملّیبودهومطالعاتتمایلبهفساددرسطحمحلایوشاهریماوردتوجاه
چندانیواقعنشادهاسات؛لاذادرجهاتشاناختدقیاقمسائلهفساادودالیالتمایالباهفسااددر
داریتهرانوموفقیتدراجرایخطمشیهایضدفساددرشهرداریتهران،ارائاهمادلعلّای

شهر
تمایلبهفسادضاروریاسات.ازطرفای،براسااسمطالعااتصاورتگرفتاهدرشاهرداریتهاران،
وضعیتاینسازماندربرخیازمؤلفههایسالمتوفساداداریمناسبنیست؛مؤلفههااییمانناد
فسادارتباطی-تعاملی،فساددرکیفیتکاروفساددرتصامیمگیاری(امیاری،نرگسایانوبحاری
لزومبرنامهریزیوشناساییدالیلباروزفسااددرشاهرداریتهاران

رودپشتی)29:کهنشاندهنده
است .
اگرچهنظریههایمختلف،هریکازمنظری(سیاسای،اجتمااعی،اقتصاادیو)...باهموضاوع

کهبهنحویهمهآنهارابههممتصلمایکناد،
فساداداریپرداختهاند،امازمینهاصلیایننظریهها 

نظریهانتخابعمومی2است.ایننظریهدرواقع،ریشهدرنظریههایاقتصادیداردکهدرآنفرض
تصمیمگیری،منافعفردیخودرامادنظردارناد(ماولر.)1224،9

سیاستمداران،موقع

میشودکه
نظریهانتخابعمومینظریههاوروشهایعلماقتصاادرادرتحلیالرفتاارسیاسای،حاوزهایکاه
زمانیدرانحصارجامعهشناسانودانشمندانعلومسیاسیبود،باهکاارمایگیارد(داوناز.)1224،4
نظریهانتخابعمومیبهنوعیدرسطحفردیبهتبیایندالیالتمایالباهفسااداداریمایپاردازد.
عواملفردیعواملیهستندکهازخودفردنشئتمیگیرندوشرایطوویژگیهایهرفردآنهاارا
رقممیزند .

1. Bardhan
2. Bernardino
3. Guillamón
4. Bastida
5.Public Choice
6. Mueller
7. Downs
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نظریۀدیگریکهدرتوضیحدالیلتمایلبهبروزفساداداریمؤثراست،نظریهتبادلاجتماعی
هامبنایرفتارمیشوند .باتوجهبهایان


نگرشونگرش
است،براسااسایننظریه،ادراکات،سبب
توانندنگرشهایمنفایباهساوی


انتظاراتواحساساتشخصیمی
موارد،ویژگیهاا،ادراکاات،
،حسینپورورنجبرکبوترخانی .)1322

کاروسازمانایجادکنند(واعظی
لذا اگرچهعواملسازمانیهمدرتمایلبهفساداداریدارایاهمیتهستند،ولیدرنهایتاین
افرادهستندکهفسادراانجاممیدهند،بنابراین،شناساییدالیلفردیتمایلباهفسااداداریبسایار

بااهمیتاست .

تعاریف فساد اداری
تعاریفمتعددیازفساداداریازسویاندیشمندانومراجعمختلفارائهشدهاستومفهاوم
«فساداداری»ماننددیگرمفاهیمعلوماجتماعی،داللتهایبسایارمتناوعیدارد.دریاکتعریاف
اداریراعملییارفتاریمیداندکهبهمنافععمومیلطمهمیزناد

سادهیکیازاندیشمندان،فساد
گیریتعریفکردهاناد،


مبنایفرایندتصمیم
(جین.)9111،1برخیازاندیشمندان،فساداداریرابر
برایناساس« یککارمندیامسئولدولتیهنگامیمرتکبفسادشدهاستکهدراتخاذتصمیمات

قخانوادگیودوستیهاایاجتمااعیقارارگرفتاه

اداریتحتتأثیرمنافعشخصییاروابطوعالئ
باشد» .
فسادبهسوءاستفادهازقدرتبرایکسبمنفعتشخصییامنافعگروهایاشاارهدارد.فسااد،
تجلینوعیازرفتارمقاماتدولتیاستکهدرآنبهطورنادرستوغیرقاانونیبااسوءاساتفادهاز
(داناییفرد .)1384

قدرتعمومیمحولشدهبهآنها،خودونزدیکانشانراغنیمیسازند


مبانی نظری و پیشینه پژوهش
9

3

9

دانشمندانواندیشمندانصاحبنامیماننددورکهایم ،مورتاون ،فساتینگر و...درخصاوص
1. Jain
2.Durkheim
3. Merton
4.Festinger
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(رفیعپور،)99،1388اماهریاکاززاویاهایخااصباه
پردازیکردهاند 


فساد،نظریه
عللتمایلبه
بینالمللیاقتصاد
عنوانمثال،لمبزدورفدرفصلدومکتابمرجع 
به 
اینپدیدهپیچیدهپرداختهاند ،

فساد،بهمؤلفههایملّیازقبیل:اندازهدولتوتمرکززدایی،کیفیاتنهاادی،1رقابات،اساتخدامو
میزانپرداختحقوق،آزادیرسانههاومطبوعات،میزاندموکراسیونظامسیاسایومؤلفاههاای
فرهنگیاشارهکردهاست(لمبزدورف.)9119،9نای)1294(3ورزآکرمن ،)1222(9باارویکارد
انتخابعمومی،فسادرانتیجهتعادلبینمنابعوهزینههامیدانند،امااازآنجاکاهدرایانپاژوهش
هدفما،شناساییدالیلفردیتمایلبهفساداداریاست،درادامهباهنظریاههااییکاهدرساطح
فردیبهدالیلتمایلبهفساداداریپرداختهاند،اشارهمیشود .

فایدهبهعلتیابیتمایلبهفسااد

رویکردهزینه-فایده:اندیشمندانمختلفیبارویکردهزینه-
اداریپرداختهاند،جین،2بکر،9داگوتوگلر،4برونتیوآیماور8ازمهامتارینآنهااهساتند.ایان

خابعمومیدارد،ایننظریهمبتنیبراینایدهاستکه

رویکردنزدیکیمفهومیزیادیبانظریهانت
افراددرهرپستومقامی،هموارهرفتارخودرابرمبناایمعیاارهزیناه-فایادهتحلیالمایکننادو
اصوالًزمانیتنبهاقداممیدهندکهمنافعحاصلازآنبرهزینههایشبچربد(جین.)9111،
رویکردتحلیلرفتاریتمایلبهفساداداری :براساساینتحلیل،رفتارفردیکاهوجاهمهمای
درانجاااماقاادامفاساادانهاساات،ناشاایازعالقااهوامکااانپااذیریفساااداساات.درنظریااهرفتااار
ی
قویترباشاد،گارایشوهنجارهاا 
ریزیشده،هرقدرعزمفردبرایاجرایرفتارموردنظر ،
برنامه 


میشود(نوردین،2تکیم11ونوایی.)9113 ،11
مطلوبتری،حاصل 

ذهنیمرتبطبارفتار

رویکرداخالقای :گارف،19تریسامان،13ناکوهمکااران،19ماانتزاری ،12سوساا19وتعاداد
1.Institutional Quality
2. Lambsdorff
3.Nye
4. Akerman
5.Jain
6.Becker
7.Dong and Torgle
8.Brunetti and Aymo
9. Nordin
10. Takim
11. Nawawi
12. Graff
13.Treisman
14.Knack
15.Mantzaris
16.Sosa
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دیگریازمحققانبااینرویکردبهمطالعهعللتمایلبهفساداداریپرداختهاند،برمبنایرویکارد
اخالقی،فساداداریزمانیاتفاقمیافتادکاهکاارگزاراندولتاینسابتباهاختیاارعماومیونیاز
،کجمنشیازآنهاسربزند.براساسایانرویکارد،
بیتالمال،امانتدارودرستکارنباشندودرواقع 
ضعفارزشهایاخالقایوضاعفدراعتقااداتماذهبیازعوامالگساترشفسااداداریاسات
صورتگرفته،فرهنگسازمانیاسالمی

درهمینراستابراساسپژوهشهای

(خضری.)293،1389
کهمجموعهایازعقاید،باورها،ارزشهاوالگوهاوشیوههایعملبرگرفتهازقرآنکریموسنت
هاوهدایتآنهابهساویمقابلاهو

معصومین(علیهمالسالم)است،موجبتغییرسبکزندگیانسان

پیشگیریباهرگونهفساددرسازمانواجتماعمیشود(زرندیومعدنی .)1322
9

رویکرداحساسبیعدالتی :برخیاندیشمندانازجملهبلورینوا،1ریجکگاموودر باهمطالعاه

تمایلبهفساداداریازرویکارداحسااسبایعادالتیپرداختاهاناد.درایانرویکارد،فسااداداری
واکنشیازجانبافرادوگروههایاجتماعیبهنظامحاکمیاستکهاحسااسمایکنناد،مناافعو
شود.دراینحالت،افرادسعیمای-

ترجیحاتآنانآنگونهکهموردانتظاراست،پوششدادهنمی
کنندازفرا یندهایسیاسیپذیرفتهشدهعدولوازنقاطضعفآنبهنفعخودبهارهبارداریکنناد
(بوالرینوا.)9112،بنابراین،بایدبرنامههاوسیاستهااییاکنظاامباهگوناهایطراحایشاودکاه
احساسمحرومیتنسبیسیاسیواجتماعیرابینافرادوگروههایاجتماعیکاهشدهد.عدالت
سازمانیازطریقمتغییرمیانجیادراکازعدالتدرسازمانبررفتارهاایانحرافایازجملاهفسااد
،حسینپورورنجبرکبوترخانی.)1322

اداریتأثیردارد(واعظی
رویکردعاملیت(کارفرما-کارگزار):آکرمن3معروفتریندانشمندیاستکهبااینرویکرد
بهتبیینعللتمایلبهفساداداریپرداختهاست.دانشمنداندیگریکهباایانرویکاردباهمطالعاه
داریپرداختهاند،عبارتنداز:واکر،9دونگوتورگلر2وروچمنوکاا.9درایانرویکارد،دو

فسادا
أیمستقیممردمانتخابمیشاوندوفسااد

سطحفسادقابلتبییناست،فسادسیاستمدارانکهبار


1.Bolarinwa
2. Rijckeghem and Weder
3.Akerman
4.Walker
5.Dong and Torgle
6.Rocha Menoca
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مدیراندولتیکهبهنمایندگیسیاستمدارانانتخابمیشوند.براساسایننظریه،قاانونگاذاران

أیدهنادگانکاامالً
غیراخالقیدرخصوصانتخابمجددخودودرآمدشانحساسیتدارند.امار 
نندوگرنهبهدلیلرفتارفسادآلودشاان

مطلع،قانونگذارانرابهپیادهسازیقولهایشانهدایتمیک

محروممیشوند.رزآکرمنمدلکارگزاریرابرایتبیینرفتاررهبرانیاک

ازرأیمرحلهبعدی
نظامدموکراتیکبهکاربرد،درچنیننظامی،کنتارلفساادبازرگباهتاوانجنااحهااونهادهاای
وروشهایتأمینمالیائتالف1،بستگیدارد.ساطحفسااددرجامعاهمتاأثرازتعامالباین

سیاسی
فشارهایسیاسیواقتصادیدرونجامعهاست(آکرمن.)1222،9

عابادیجعفااریوهمکاااراندرطرحاایباااعنوان«طراحاایماادلساانجشسااالمتوفساااددر
شهرداریتهران»بهبرخیازدالیلبروزفساداداریدرشهرداریتهراناشاارهکاردهاناد(عابادی
جعفری)1321،کهاینمواردعبارتنداز :
رجوع،فقدانآگاهیمردمازحقوقخود،فقداننظارتذینفعانبرفرایندانجام


کثرتارباب
امور،ناکارآمدبودننظامبازرسی،برخوردنکردنباخاطیاانوهزیناههاایپاایینفسااد،فروریازی
اعتماداجتماعیواعتمادعماومیباهشاهرداری،ناکاافیباودندرآمادهایکارکناانومشاکالت
حقوق،مزایاوپاداشهایکارکنان،فقدانشایستهساالری،

معیشتی،فقدانعدالتتوزیعیدرارائه

تشخیصدادهنشدنخطاهایکارکنانتوساط

مداخلهسیاسیدرامورشهرداریوعزلونصبها،

مدیران،فقدانتأمیندرآمدهاوهزینه هایشهرداریواقدامشهرداریباهکارهاایغیرقاانونییاا
غیرمجازوزوالاخالقعمومی .
حبیبیدرپژوهشیباعنوان«طراحی،تبیینواعتبارسنجیمدلارتقایسالمتاداری(مبارزهبا
فساد)درسازمانشهرداریتهران»بهتادوینیاکمادلرفتااریبارایارتقاایساالمتاداریدر
بندیکلیبخشهای


.دراینپژوهشدریکدسته
شهرداریتهرانپرداختهاست (حبیبی)1321،
مستعدوغیرمستعدبروزفساددرشهرداریتهرانشناسااییشادهاساتومجموعاهارزشامندیاز
هاوبخشهایمختلفشهرداریواینکاهکادامیاکدرمقایساهباا

اطالعاتدرخصوصمعاونت
دیگرانوبهچهعلتمستعدویاغیرمستعدبروزفسادهستند،بهدستآمدهاست .
1.Campaign financing
2. Akerman
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عباسزادهدرپژوهشیباعنوان«بررسی«عللباروزفسااداداری:مطالعاهماوردیدرشاهرداری
براساسیافتههاایایان

تهران»بهبررسیدالیلبروزفساداداریدرشهرداریتهرانپرداختهاست.
پژوهش23،علتبرایبروزفساددرشهرداریتهرانشناساییشدهاسات.دهعلاتاولبراسااس
بندیصورتگرفتهدرایانپاژوهشعبارتناداز:عادماطمیناانازتاأمیندرآیناده،وضاعیت


رتبه
طلبیوشهرتطلبایبایانادازه،فساادباهدلیالابازار


قدرت
نامطلوباقتصادیومعیشتیکارکنان،
زیادهخواهی،ضعفشخصیتیوتربیتی،ضعفتربیتخاانوادگی،ضاعفاطالعااتی
احقاقحق ،
فقراطالعات)موجوددرسازمانبهمنظورکشفسریعفسادومبارزهباآن،ضعفآماوزشهاای

(
فااارددردورانتحصااایلاعااامازآماااوزشهاااایدورانقبااالازدانشاااگاهودوراندانشاااگاهو
(عباسزاده.)1322،چارچوبنظری(جادول)1ومادلمفهاومیپاژوهش

جماعتشدن

هم 
رنگ

(شکل)1درادامهارائهمیشود .


جدول  .1عوامل مؤثر در بروز فساد اداری در سطح فردی
عوامل مؤثر در بروز فساد اداری

ردیف

منبع

1

دمینتوتوساتو( )9118

9

عباسزاده( )1322


3

دانگوتاگر( )9112

9

نوردینتاکیموناوی( )9113

ریسکپذیری 


2

کریمیانوهمکاران( )1323

بااربابرجوع 

نیازمادی،ارتباط

9

سامانی( )1329

4

عابدیجعفری( )1321

نیازمادی،پایبندیبهاعتقاداتمذهبی 
ح عدمامنیتشاغلی،عادمارائاهآماوزشهاایفاردی ،وضاعیت
طلبیوشهرتطلبیبی


قدرت
نامطلوباقتصادیومعیشتیکارکنان،
زیادهخواهی ،ضعفآموزشای(آماوزشهاایبادوخادمت)،
اندازه  ،
احساسبیعدالتیدراجرایقانون،ضعفاعتقادی 

توجهیبهارزشهایاخالقیوعرفسازمانی 


بی

پاینادیباهاعتقاااداتماذهبی(نمااز،روزه،تااالوتقارآن،پرهیاازاز
محرماتو )...
نیازمادی(نگرانیازآیندهباتوجاهباهدرآماد،مشاکلتاأمینمخاار 
ضروری)،احساسنابرابری(احساستبعیضدرمیزانپرداخت،عدم
تناسبکاروپرداخت،احساسبیعدالتیقاومی)،پیشانهادرشاوهاز
سویارباب رجوع،میزاندسترسیفردیبهاطالعات،نادیادهگارفتن
قوانینومقررات،تمایلبهعبورازچراغقرماز،آشاناییبااقاوانینو
مقررات 
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جدول  .1عوامل مؤثر در بروز فساد اداری در سطح فردی
عوامل مؤثر در بروز فساد اداری

ردیف

منبع

8

فرهادینژادولگزیان( )1321


توجهیبهارزشهایاخالقی 


بی

2

رهنورد،طاهرپوروهمکار( )1382

توجهیبهارزشهایاخالقی 


بی

 11

رسولیوشهایی( )1388

نیازمادی(کافینبودندرآمدماهیانه) 


 11

رابلوکولمن( )9118

عدمپایبندیبهقانون،ریسکپذیریباال 


 19

مور( )9118

 13

گرف( )9119

 19

فیتزیمون( )9114

 12

بلورانوا( )9112

احساسنابرابری،ح عدمامنیتشغلی 

 19

خضری( )1389

احساسنابربری،بیتوجهیبهارزشهایاخالقی 

 14

فرخسرشت( )1383


 18

برونتیوآمور( )9113

توجهیبهارزشهایاخالقی 

نیازمادی ،
بی

 12

جین( )9111

توجهیبهارزشهایاخالقی 


نیازمادی،بی

 91

تریسمان( )9111

 91

رفیعپور( )1342


 99

خدادحسینیوفرهادینژاد( )1381


 93

باللیوفرامرزی( )1381

عدمپایبندیشرعی،بیتاوجهیباهارزشهاایاخالقای ،عادمارائاه
آموزشهایفردی 

عدمارائهآموزشهایفردی 

توجهیبهارزشهایاخالقی،


بی
میزانارتباطشخصیبااربابرجاوع(توضایحاتحضاوریباهجاای

بهچهره،میزانتماستلفنی) 
چهره 
اطالعرسانی،ارتباط 


ارتباطزیادبااربابرجوع 


بیتاوجهیباهارزشهاایاخالقای،عادمارائاه
عدمپایبندیشرعی  ،
آموزشهایفردی 
نیازمادی،باورهایاخالقیضعیف 
احساسنابرابری،عادم پایبنادیشارعی ،بایتاوجهیباهارزشهاای
اخالقاای(عاادمتعهاادووجاادانکاااری)،میاازانقااانونگریاازیو
ریسکپذیری 

نیازمادی 


براساسمرورمبانینظری(جدول،)1تماممتغیرهایمؤثردربروزفسااداداریدرشاکل()1
نمایشدادهشدهاست .
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (براساس مرور مبانی نظری)



روششناسی پژوهش
بهدالیلفردی،بروزفساددرباالاشارهشد،اقتضاائاتهارساازماندرماوردمتغیرهاای
اگرچه 
تواندمتفاوتباشد،ازاینرو،دراینپاژوهشبارایشناسااییدالیالفاردیکارکناان

مختلفمی
شهرداریتهرانپرسشهایاکتشافیبهشرحزیر،طرحشدهاست :
.1عواملفردیمؤثربرفساداداریبینکارکنانشهرداریتهرانچیست؟ 
.9میزانتأ ثیرهریکازعواملبرتمایلکارکنانبهفساد،چهمیزاناست؟ 
بهروششناسای،ازناوعمطالعااتتوصایفیواکتشاافیاسات،

ازیکسو،باتوجه

اینپژوهش
ازسویدیگر،بادرنظرگرفتننتایجآن،اینتحقیقازنوعکاربردی،میدانیوعلّینیزهست .
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دراینپژوهشبعدازبررسیمبانیوپیشینهپژوهشوشناساییمتغیرهایمؤثردرباروزفسااد
اداریدرسطحفردی،پرسشنامهایبا23سؤال(31سؤالمرتبطبهعواملمؤثربرروزفساداداری
مبتنیبرمقیااسلیکارتطراحایشادوروایایمحتاوی
و99سؤالمرتبطبامیزانتمایلبهفساد) 
پرسشنامهبهتأییدخبرگانرسید.الزمبهتوضیحاست،خبرگانمدنظر2نفرازاساتیددانشگاههای
معتبرکشوربودندکههرکدامبیشاز2مقالهدرزمینهمباحثارتقایساالمتاداریومباارزهباا
فسادداشتند .
برایسنجشپایاییپرسشنامهدرمرحلهمطالعهمقدماتی،تعداد31پرسشنامهباینافارادجامعاه
توزیعشد.ضریبآلفایکرونباخبرایمتغیرهایمستقل1/842وبرایمتغیرهاایوابساته(تمایال
دستآمدکهنشاندهندهاعتبارباالیپرسشنامهاست .

بهفساد) 1/229
به
دراینپژوهشازروشتحلیلعاملیاکتشافیبارایشناسااییعوامالاصالیوازرگرسایون
برایشناساییمیزانتأثیرهریکازعواملاستفادهمیشود .
باتوجهبهاینکهپژوهشگراندراینپژوهشدرپیکشفالگویجدیدیازعواملفردیماؤثر
دربروزفساداداریدرشهرداریتهرانبودند،گویههاایپرسشانامه،بادونهایددساتهبنادیدر
پرسشنامهدر شد،تابراساسنتایجحاصلازتحلیلعاملیاکتشاافی،عوامالوالگوهاایجدیاد
حاصلشود.الزمبهتوضیحاستحجمنمونهآماریباتوجهباهشارطاساتفادهازتکنیاکتحلیال
آماریانتخابشدهاست(.اندازهآزمون،KMOمبینکفایاتیااعادمکفایاتنموناهدرتحلیال
عاملیاکتشافیاست) .
دراینبخشبهپاسخپرسشهایپژوهشپرداختهمیشود :
پرسشاولپژوهش:عواملفردیمؤثربرفساداداریبینکارکنانشهرداریتهرانکدامند؟ 
بعدازبررسیوتأییادروایایوپایااییپرسشانامه،بارایآزماودنمادل،پیماایشانجاامشاد.
مدلبرایشهرداریتهرانصورتمیگیرد،باتوجاهباه

ازآنجاکهبراساسهدفپژوهش،طراحی
پرسشنامهودرسازمانهاا9پرسشانامهتوزیاعشاد.

ساختارمناطقشهرداریتهراندرهرمنطقه19
پرسشنامه(مدیرانسازمانها)برایآزمونمادلجماعآوریشاود.

درمجموعمقررشدتعداد911
نامههابادقتپایینیپرشدهبودکهدرنهایتازمجموع911پرسشانامهتوزیاعشاده
برخیازپرسش 
پرسشنامهحاصلشد.بعدازجمعآوریپرسشانامههاا،دادههااواردنارمافازارSPSSوآمااده

931
اجرایتحلیلعاملیشد .
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جدول  .2ویژگیهای پاسخدهندهگان
جنسیت

تحصیالت

ترکیب سنی

میزان در آمد

سمت

وضعیت
مسکن

ویژگیهای پاسخدهندگان

زن 

مرد 

کمتراز31سال 

بین31تا 32

بین91تا 92

بین21تا 22

فوقدیپلموکمتر 


کارشناسی 

کارشناسیارشد 

دکتری 

مدیرارشد 

مدیرکلیامعاونمدیرکل 

روسایادارات 

کارشناس 

مشاور 

کمترازدومیلیوندرماه 

بیندوتاچهار 

چهارتاشش 

ششبهباال 

شخصی 

استیجاری 

فراوانی

 119

درصد

 2958

 853

 9251

 33

 259

 951

 9259

 9959

 154

 959

 1152

 9952

 3154

 853

 854

 3254

 9951

 259

 9152

 9259

 199

 12

 113

 49

 99

 19

 191

 29

9

9

 92

 114

 43

 12

 91

 89

 119

 99

 191

 21
 3251


برایپاسخبهاینپرسشکه«عواملفردیمؤثربرفساداداریبینکارکنانشاهرداریتهاران
کدامند؟»ضروریاستکهتحلیلعاملیاکتشافیصاورتبگیارد،بررسایKMOمبایننکفایات
نمونهها() 15291برایاجرایتحلیلعااملیاسات.همچنایننتیجاهآزماونبارتلات(،)Sig=.000
نشاندهندههمانینبودنماتری همبستگیومناسببودنبرایتحلیلعاملیاست .

بااستفادهازروشواریماک باهفتباارچارخشدادههاا31متغیار(گویاهپرسشانامه)روی
درضمنبهمنظوربررسایرواباطباینمتغیرهااضارایببااالتراز1/31در

هشتعاملسوارشدند.
بهعناوانصافر(عامالتصاادفی)
اهمیتدانستهشدوضرایبکمترازاینمقدار 

تعاریفعاملهابا
درنظرگرفتهشد.همانطورکهدرجدول3نمایشدادهشادهاسات،هشاتعامالبرشامردهشاده
81/114درصدازتغییرپذیریعواملتمایلبهفساددرشهرداریتهرانرانشانمایدهاد.الزمباه
توضیحاستعاملاولباارزشویژه9/9درحدود13/29درصد،عاملدومباارزشویاژه9/19
درحدود13/99درصد،عاملسومباارزشویژه3/99درحدود11/38درصد،عامالچهاارمباا
09
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ارزشویژه9/24درحدود2/91درصد،عاملپنجمباارزشویژه9/82درحادود2/39درصاد،
عاملششمباارزشویژه9/92درحدود8/98درصد،عاملهفتمبااارزشویاژه9/21درحادود
8/12درصدوعاملهشتمباارزشویژه9/93درحادود4/21درصادازواریاان کالراتبیاین
وجودآورندهفساداداریدرساطح

میکند.هرچندتبیینحدود81درصدازتغییرپذیریعواملبه

بودنمدلارائهشدهدارد،این


شده،نشانازمطلوب
فردیدرشهرداریتهرانباهشتعاملشمرده
موضوع ،نبایادنادیادهگرفتاهشاودکاهوارایاان تجمعای()81/114نشااندهنادهوجاودعوامال
سایینشدهاند .

تأثیرگذاردیگریاستکهدراینپژوهششنا

جدول  .3عوامل تأثیر گذار بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران در سطح فردی
عامل

1

میانگین

پایبندی شرعی

2

ارزشهای اخالقی

3

احساس بی عدالتی

5

جامعه پذیری ضد فساد

ارتباط با اربابرجوع

0

5

دین 

 9/81

 1/419

ریسک پذیری

 .3پایبندی عملی به

 9/21

 1/449

5

 .9میزانتالوتقرآن 

 9/29

 1/483

نیاز مادی

قضاشدننماز 

 9/89

 1/819



 .9پرهیزازمحرمات 
 .2میزان شرکت در
نمازجماعت 


 1/442

 .1میزانصداقت 

 3/19

 .9میزان پایبندی به

 3/12

 1/412

قولوقرار 

 3/13

 1/413

 .3میزاندرستکاری 

 3/19

 1/411

 .9میزانامانتداری 

 3/14

 1/998

 .2میزان کمک به

 3/14

 1/298





دیگران 
 .9میزان گذشت و
بخشش 


55









8

 .1حساسیت نسبت به

 9/82

 1/899













فرصت فساد

شاخصهای عوامل
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(ادامه) جدول  .3عوامل تأثیر گذار بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران در سطح فردی
عامل

میانگین

1

2

3

پایبندی شرعی

ارزشهای اخالقی

احساس بی عدالتی

5

جامعه پذیری ضد فساد

ارتباط با اربابرجوع

0

5

ریسک پذیری

5

 .8احساس بیعدالتی

 1/89

 1/923

نیاز مادی

پرداخت 

 1/88

 1/439

 .4احساس







دراجرایقانون 
 .2احساس بیعدالتی
قومی،زبانی،مذهبی 
 .11احساس بیعدالتی
درمیزانپرداخت 
 .11آموزش

موارد

 9/82

فساددربدواستخدام 

 3/19

 1/499

 .19میزان آشنایی با

 9/21

 1/989

 9/24

 1/989

قوانینمالکعمل 
 .13در





 1/893











خواست

همکاران برای رعایت
اصول 
 .19آشنایی با عرف
سازمان(درست

و

نادرست) 
 .12میزان تماس تلفنی

 1/24









 1/824

بااربابرجوع 


 9/11

 1/811

 .19ارتباط چهره به

 3/19

 1/424

چهرهبااربابرجوع 

 .14عدم
توضیحات

ارائه
برای

اربابرجوع 



51







8

تناسب بین کار و

 1/21

 1/499







فرصت فساد

عدم

 1/29



 1/491

شاخصهای عوامل
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(ادامه) جدول  .3عوامل تأثیر گذار بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران در سطح فردی
عامل

میانگین

1

پایبندی شرعی

2

ارزشهای اخالقی

3

احساس بی عدالتی

5

جامعه پذیری ضد فساد

ارتباط با اربابرجوع

0

5

پذیری 

ریسک پذیری

 .12عبورازچراغقرمز   1/44

 1/814

 .91نادیده

5

 1/81

نیاز مادی

 .18میزان



 1/891

8

ریسک

 1/81









 1/839



فرصت فساد

شاخصهای عوامل



گرفتن

قوانیندستوپاگیر 
کفایت

 .91میزان

 1/83











 1/421



درآمدماهانه 

 1/89

 1/449

 .99توانایی تغیر آینده

 1/82

 1/493



باتوجهبهدرآمدحال 

تأمین

 .93مشکل
مخار ضروری
 .99

میزان

 .92احساس

 1/21













 1/489



ثباتشغلی 

 3/11

 1/499

 .99میزان دسترسی به

 1/24

 1/432

اطالعات 
 .94پیشنهاد رشوه از
سویاربابرجوع 



 9/9

 9/19

 3/99

 9/24

 9/82

 9/92

 9/21

 9/93

ارزشویژه 



 13/29

 13/99

 11/38

 2/91

 2/39

 8/98

 8/12

 4/21

درصدتجمعی 



 13/29

 99/29

 34/32

 99/292

 29/31

 99/22

 43/12

 81/11

آلفایکرونباخ 



 1/29

 1/21

 1/82

 1/88

 1/29

 1/21

 1/29

 1/22

درصدواریان




مجموعهمتغینرهاییکهباریکعاملشدهبودندبهشرحزیراستخرا ونامگذاریشدند :
عاملیکمباپنجمتغینرشامل«:حساسیتبهقضاشادننمااز»«،میازانتاالوتقارآن»«،پایبنادی
عملیبهدیان»«،پرهیازازمحرماات»و«میازانشارکتدرنماازجماعات»اساتکاهباتوجاهباه
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مشخصههایمتغینرهایهمبستهدراینعاملمایتاوانآنراتحاتعناوانمیازانپایبنادیشارعی
نامگذاریکرد.میانگیننمراتحاصلدراینشاخص9/88از9است .

عاملدومباشاشمتغینارشاامل«:میازانصاداقت»«،میازانپایبنادیباهقاولوقارار»«،میازان
میزانامانتداری»«،میزانکمکبهدیگران»و«میزانگذشتوبخشش»استکاه

درستکاری»«،
باتوجهبهمشخصههایمتغینرهایهمبستهدراینعاملمیتوانآنراتحتعنوانپایبندیبهارزش-

نامگذاریکرد.میانگیننمراتحاصلدراینشاخص3/11از9است .
هایاخالقی ،
بیعدالتی
عاملسومباچهارمتغینرشامل«:احساسعدمتناسببینکاروپرداخت»«،احساس 
دراجرایقانون»«،احساسبایعادالتیقاومی،زباانی،ماذهبی»و«احسااسبایعادالتیدرمیازان
پرداخت»استکهباتوجهبهمشخصههایمتغینرهاایهمبساتهدرایانعامالمایتاوانآنراتحات
بیعدالتینامگذاریکرد.میانگیننمراتحاصلدراینشااخص1/29از9
عنوانمیزاناحساس 
است .
عاملچهارمباچهارمتغینرشامل«:آموزشمواردفسااددربادواساتخدام»«،میازانآشاناییباا
قوانینمالکعمال»«،درخواساتهمکاارانبارایرعایاتاصاول»و«آشاناییبااعارفساازمان
باتوجهبهمشخصههایمتغینرهایهمبستهدراینعاملمیتوانآنرا

(درستونادرست)»استکه
،نامگذاریکرد.میانگیننمراتحاصلدرایانشااخص
جامعهپذیریضدفساد 

تحتعنوانمیزان
9/29از9است .
عاملپنجمباسهمتغینرشامل«:میزانتماستلفنیباارباابرجاوع»«،ارتبااطچهارهباهچهارهباا
عدمارائهتوضیحاتبرایاربابرجوع»استکهباتوجهبهمشخصههایمتغینرهاای

اربابرجوع»و«

میتوانآنراتحتعنوانمیزانارتبااطبااارباابرجاوع،ناامگاذاریکارد.
همبستهدراینعامل 
میانگیننمراتحاصلدراینشاخص9/33از9است .
میزانریسکپاذیری»«،عباورازچاراغقرماز»و«نادیادهگارفتن

عاملششمباسهمتغینرشامل«:
میتاوانآنرا
قوانیندستوپاگیر»استکهباتوجهبهمشخصههایمتغینرهایهمبستهدراینعامل 

،نامگذاریکرد.میانگیننمراتحاصلدراینشااخص1/42از
ریسکپذیری 

تحتعنوانمیزان
9است .
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عاملهفتمباسهمتغینرشامل«:میزانکفایاتدرآمادماهاناه»«،توانااییتغییارآینادهباتوجاهباه
درآمدحال»و«مشکلتأمینمخار ضروری»استکهباتوجهبهمشخصههاایمتغینرهاایهمبساته
،نامگذاریکرد.میاانگیننماراتحاصال
میتوانآنراتحتعنوانمیزاننیازمادی 
دراینعامل 
دراینشاخص1/82از9است .
عاملهشتمباسهمتغینرشامل«:میزانثباتشغلی»«،میازاندسترسایباهاطالعاات»و«پیشانهاد
میتوان
رشوهازسویاربابرجوع»استکهباتوجهبهمشخصههایمتغینرهایهمبستهدراینعامل 

آنراتحتعنوانمیزانفرصاتبارایفسااد،ناامگاذاریکارد.میاانگیننماراتحاصالدرایان
شاخص9/92است .
پرسشدومپژوهش:میزانتأ ثیرهریکازعواملبرتمایلکارکنانبهفساد،چهمیزاناست؟ 
بهپرسشفوق،برایمشخصکردنتأثیرهریکازعواملفاوقبارمیازانتمایالافاراد

باتوجه
رگرسیونخطیچندگانهاستفادهمیکنیم،برایاستفادهازاینروش،بایدمشاخص

برایفساد،از
شود،اطالعاتمربوطبهمتغیروابستهدارایتوزیعنرماالاساتیااخیار؟بارایانجاامایاناماراز
سطحمعنیداریبهدساتآمادهبارایمتغیاروابساته()1/119

آزمونکولموگروفاستفادهشدکه
کهاینمقدارکمتراز1/12است(کهنشاندهنادهنرماالنباودنمتغیاروابساته

بهدستآمد،ازآنجا

است)،درنتیجهبرایاستفادهازرگرسیونازلگاریتمطبیعی()Lnاستفادهمایکنایم،تااباهتوزیاع
نرمالبرسیم،بعدازاستفادهازلگاریتمطبیعیدوبارهازآزمونکولموگروفاساتفادهشادکاهدر
بهدستآمدکهبیشتراز1/12بود
دستآمدهبرایمتغیروابسته( )1/119
نتیجهسطحمعنیداریبه 
ونشاندهندهنرمالبودنتوزیعومجازبودناستفادهازرگرسیونخطیبود.نتایجبهدساتآمادهاز
اجرایرگرسیونچندگانهبهشرحزیراست :
باتوجهبهاطالعاتحاصل(جدول)9کهمتغینرهایمستقلرادرقالبیکمادلنهااییماورد
بررسیقراردادهاست،مشخصشدکهعواملهشاتگانهشناسااییشاده،متغیرهاایماؤثردرمادل
میباشند.مقدارضریبهمبستگیچندگانه1/299وضریبتعیینبرابارباا1/829باهدساتآماد.

چونمقدارآمارهدوربینواتسوندرفاصله1/2تا9/2قاراردارد،اساتفادهازرگرسایون،مجاازو
مناسباست .
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جدول  .5خالصه مدل و تحلیل واریانس رگرسیون
مدل

ضریب

ضریب

Regression
Residual
Total

همبستگی

تعیین

چندگانه

 1/829

جمع

درجه

میانگین

اسکوارها

آزادی

اسکوارها

 82/881

8

 11/999

 991

 111/212

 992

 1/299

 11/932
 1/198

سطح
F

دوربین

معنی

واتسون

داری
 933/412

 1/111

 1/899



آمدهکمترازپانجدرصاداسات،

داریبه 
دست


)چونسطحمعنی
باتوجهبهاطالعاتجدول(9
أییدمیشود .

،خطیبودنمدل،ت

بنابراین


جدول  .0ضرایب عوامل سطح فردی
ضرایب استاندارد
نشده

مدل 
B
 1/114

Constant
(X1میزانپایبندی
شرعی) 
(X2ارزشهایاخالقی) 
(X3میزاناحساسبی
عدالتی) 
(جامعهپذیریضد

X4
فساد) 
(X5میزانارتباطبا
اربابرجوع) 

(X6میزان
ریسکپذیری) 

(X7میزاننیازمادی) 
(X8میزانفرصتبرای
فساد) 

ضرایب
استاندارد

خطای
معیار
 1/183

t

بتا


 9/191

سطح
معناداری
 1/111

Collinearity
statistics
Tolerance


vif


 -1/181

 1/192

 -1/111

 -3/994

 1/111

 1/929

 9/113

 -1/118

 1/139

 -1/119

 -3/139

 1/113

 1/329

 9/899

 1/981

 1/139

 1/998

 8/182

 1/111

 1/992

 9/999

 -1/199

 1/199

 -1/142

 -9/391

 1/112

 1/949

 9/119

 1/121

 1/198

 1/111

 3/932

 1/111

 1/219

 1/248

 1/199

 1/194

 1/194

 9/911

 1/114

 1/919

 1/939

 1/918

 1/131

 1/992

 9/284

 1/111

 1/991

 9/142

 1/123

 1/198

 1/992

 9/441

 1/111

 1/919

 9/919
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براساساطالعاتحاصلازجدول،2معادلهرگرسیونیحاصلعبارتاستاز :
(تمایلبهفساد)Y=1/107-0/081X1-0/108X2+0/280X3-
0/062X4+0/091X5+0/064X6+0/208X7+0/193X8

همانطورکهمشخصاست،مهمترینعاملدربروزفساد«میزاناحساسبایعادالتی»اساتو
عواملبهترتیبعبارتنداز«:میزاننیازمادی»«،میزانفرصاتبارایفسااد»«،میازانارتبااطباا

سایر
میزانریسکپذیری».همانطورکهبراساسعالئمضرایبمشاخصاسات«میازان

اربابرجوع»و«
جامعهپذیریضادفسااد»تاأثیرمنفایبار

پایبندیشرعی»«،میزانپایبندیبهارزشهایاخالق»و«
تمایلبهفساددارند«کهتأثیرمیزانپایبندیبهارزشهایاخالقی»ازدوعامالدیگاربیشاتراسات.
(کمتاراز2
)،سطحمعنیداریتماممتغیرهابهمیزانیاست 

باتوجهبهاطالعاتحاصلازجدول(2
أثیرمعنیداریدارند،همچنین

درصد)کهنشانمیدهدتمامیمتغیرهایحاصلبرتمایلبهفساد،ت
باتوجهبهنتایجآزمونهمخطی،اندازهپارامترتحمل1برایتمامیمتغینارهاابایشاز1/1اساتکاه
شانمیدهدبینآنهاهمبستگیقویوجودندارد.باتوجهبهاطالعاتجدول()2بااافازایشیاک

ن
واحد«میزانپایبندیشرعی»درافراد،دهدرصدازتمایالباهفسااددرآنهااکاساتهمایشاودوباا
افزایشیکواحد«پایبندیبهارزشهایاخالقی»،دوازدهدرصدازتمایلبهفساددرافرادکاسته
جامعهپذیریضدفساد»درحدودهفتونیمدرصداست.ازطرفای،باا

میشود.اینعدددرمورد«
تمایلبهفساددرحدودبیستوهفتدرصادوباا

بیعدالتی»میزان
افزایشیکواحددر«احساس 
میزانارتباطبااربابرجوع»دهدرصددرمیازانتمایالباهفساادافازوده

افزایشیکواحدیدر«
میزانریسکپذیری»«،نیازمادی»و«میزانفرصتبرایفسااد»باهترتیاب

میشود،اینعددبرای«
برابر99/2،9/4و99/2درصداست .
باتوجهبهمقادیرحاصلازپیمایش(نمودار،)9میزان«میزانتمایلبهفسااد»درمیاانکارکناان
کمتراز9است،میتواندهشداریبرایمیازان
است؛باوجودآنکهاینعدد 

شهرداریتهران1/29
تمایلبهفساددرمیانکارکنانشهرداریباشد.همانطورکهدرنمودار(شکل،)9مشخصاسات،

بهترتیببامقادیر9/33و9/92درمیانکارکنانشهرداری
ارتباطبااربابرجوع»و«فرصتفساد» 

«

1. Tolerance
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بهنسبتزیاداست،کهاینسازمانبایدبرایکاهشارتباطارباابرجاوعبااشاهروندانتادابیری
احساسبیعدالتی»درمیانکارکنانشهرداریاحساسمیشود .

بیندیشد.همچنین«


شکل  .2میانگین مقادیر عوامل فردی در شهرداری تهران



نتیجهگیری و پیشنهادها
براساسپژوهشانجامشده،عواملفردیمؤثردرتمایلبهفساداداریدرشاهرداریتهارانرا

هرهشتعاملشناساییشده،بر

طورکهمشاهدهمیشود،

میتواندرشکل()3خالصهکرد،همان
تمایلبرفسادتأثیردارند .
درمقایسهباپژوهشهایپیشین،نتایجحاصلازاینپژوهشبانتایجپژوهششناساییدالیل
بروزفساددرشهرداریهایآنتاریو(پالمر،)9111،1مشابهاست.درآنپژوهشنیز،نیازمادیوعدم
بهعنوانبرخیازعواملفردیتمایلبهفساداداریدرشهرداریهایآنتاریوعنوانشده
اطمینان 
بود.البتهچونتمرکزاینپژوهشبرمتغیرهایسطحفردیبودهاست،متغیرهایبیشتریدراین
لیکهدرپژوهشمربوطبهشهرداریهایآنتاریو،فقط«نیاز 
پژوهش،شناساییشدهاست،درحا 


1. Palmer
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شکل  .3الگوی نهایی پژوهش براساس نتایج رگرسیون (ضرایب استاندارد)


بهعنواندالیلسطحفردی،شناساییشدهاست.درپژوهشمربوط
مادی»«،طمع»و«عدماطمینان» 
بهسازمانشفافیتبینالمللکهبهدالیلبروزفساداداریدرشهرداریهاینارو پرداختاهاسات،

«میزانارتباطبااربابرجوع»ازجملهمتغیرهایفردیماؤثردرباروزفسااداداری،شناسااییشاده
است،البتهتمرکزاصلیاینپژوهشبرمتغیرهایسطحسازمانیبودهاستوکمتربهدالیلفردی

پرداختهاست.درپژوهشمربوطبهطراحایمادلسانجشساالمتوفسااددرشاهرداریتهاران
،نیزعواملفردینظیرناکافیبودندرآمدکارکنانازجملهماواردتمایال

(عابدیجعفری)1321،
بهفساداداریدرشهرداریتهرانمطرحشدهاسات.درایانپاژوهشیکایازدالیالباروزفسااد
اداریدرشهرداریتهران«فقدانآشناییشهروندانازحقوقخود»عنوانشدهاست.درپاژوهش
حبیبی()1321درخصوصدالیلرفتاریبروزفساداداریدرشهرداریتهرانارتباطوتعاملزیاد
بااربابرجوعبهعنوانیکیازدالیلبروزفساداداریدرشهرداریتهراناشارهشدهاستکاهباا
نتایجپژوهشحاضر،همخوانیدارد.درمقالهداوی )9119(1نیزبهنقشتأثیرارتبااطرودرروی
بهعنوانیکیازدالیلبروزفساداداری،اشارهشدهاست .
کارکنانباشهروندان 
1. Davis
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جهبهمطالبفوقپیشنهادمی شود،مجریاننسابتباهتقویاتباورهاایماذهبیواخالقای
باتو 
کارکنان،تالشکنند؛اگرچهمیزانپایبندیشارعیدرمیاانکارمنادانشاهرداریعاددباهنسابت
اینحال،تاحالتایادئالهناوزفاصالهدارد.هماهماذاهبوادیاانالهای،
،با 
مناسبیاست( )9/88
فراخواندهاناد .باهتعبیاری،شااید

انسانهارابهدرستی،راستیوفالحورستگاریدنیویواخروی

بتوانگفتکهعلتانتخابپیامبرانالهیوانزالوحیونیزدستوراتدینای،نجااتانساانهاااز
رذایلاخالقیومنعآنهاازکارهایزشتونامناسبوتشویقمردمباهایماانونیکوکااریباوده
انجامشدهدرجوامعمذهبینیزاینمطلبراثابتکردهاساتکاهدرایاامخااص
است.تحقیقات 
نظیرماهمبارکرمضانو...میزانجرموجنایاتکااهشقابالتاوجهیداردکاهایانامارگویاای
درهمینراساتایکایازیافتاههاایایانپاژوهش،تاأثیرمعکاوس

نظریهفوقاست(یغمائی.)1384
باورهایمذهبیواخالقیکارکناندرمیزانتمایلبهفسادبود،لذابرایتقویتباورهایمذهبیو
اخالقیکارکناناقداماتزیرپیشنهادمیشود :
رههایآموزشیدرخصوصعواقبفسادوحرامخواریدرمتوندینی؛

.1برگزاریدو



بهرهگیریازظرفیتآئینهایفرهنگیومذهبیوگسترشتعالیماسالمیدراینزمینه؛
 .9



.3صحبتباااماامجماعاتدرخصاوصگنجانادنموضاوعاتمرباوطباهفسااداداریدر

سخنرانیها.

رعایتعدالتدرکاهشفساداداری،نقشبسزاییدارد،باتوجهبهنتایجحاصالازپاژوهش،
شهرداریدراینسازماناحساسبیعدالتیمیکنند(شکل.)9عدالتیکیاز

کارکنانومدیران
هایشکوهمندوجدایی ناپذیربشریتاستکهبنیانحقوقبشرراتشکیلدادهاست.شااید

میراث
بهعنواننیازیآغازین
اگرمازلودرقیدحیاتبود،باتوجهبهاهمیتعدالتدرعصرحاضر،ازآن 
(سعادتیتباروامامی.)1321بنابراین،شاهرداری

سلسلهمراتبنیازهایانسانییادمیکرد

درنظریۀ
بایدسازوکارهاییبرایاطمینانازاجرایانواععدالت(تاوزیعی،رویاهای،تعااملی)فاراهمآورد.
شهرداریتهرانمیتواندازطریقرعایتعدالتدراستخدامافرادسازمان،عدالتدرطراحینظام
نظامهایانضباطی،باعثکاهش
جبرانخدمات،عدالتدرآموزشکارکنانوعدالتدرطراحی 
تمایلبهفسادشود .
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جامعهپذیریضدفسادازدیگراقداماتیاستکهبرایکاهشبروزفسااداداریبایادصاورت
یندیاستکهطیآنفردتازهوارد،ارزشها،هنجارها،الگوهای

بگیرد،جامعهپذیریسازمانیفرا
رفتاریومقرراتسازمانرابرایایفاینقاشدرساازمانفارامایگیاردوبااپاذیرشهنجارهااو
فردورجائینژاد.)1321اگارفارددربادو

(نیکپور،چمنی
معیارهایسازمانباآنهمسومیشود 
ودبهسازمان،بهخوبیباارزشها،هنجارهاوالگوهایضدفسادآشناشود،کامتارواردفرایناد

ور
هایفسادخیزخواهدشد،درنتیجه،نقششاهرداریتهاراندرایجاادفرهناگساازمانیضدفسااد
بسیاربااهمیتخواهدبود .
کمکردنارتباطباارباابرجاوعوکااهشفرصات
ازدیگراقداماتبرایکاهشبروزفساد ،
بروزفساداست.همانطورکهاشارهشد،میزانارتباطبااربابرجوعومیازانفرصاتبارایباروز
فساددرشهرداریتهرانباالست،ازطرفاینتاایجبسایاریازپاژوهشهااحااکیازآناساتکاه
نیبرفناوریاطالعاتازطریقکاهشدخالتعواملانسانیوکااهش
طراحیوایجادنظامهایمبت 
میتواندمیازانفسااداداریراباهمیازانقابالتاوجهیکااهشوشافافیتو
ارتباطبااربابرجوع 
پاسخگوییراافازایشدهاد(صاالحیوزرنادی.)1329اساتفادهازفنااوریاطالعااتگرچاهدر
سطهها
شهرداریتهرانبهصورتگستردهفراگیرشدهاست،ولیتاحالتایدئالوحذفبرخیوا 
(دفاترخدماتالکترونیک)فاصلهدارد.لذاتالشبارایارائاهخادمات(باهمعناایواقعایکلماه)
از طریقشبکهوقطعارتباطفردیبینکارکنانوشهروندانمیتوانددرکاهشتمایالباهفسااد،
نقشمهمیداشتهباشد.
یکیدیگرازراهکارهاابارایکااهشباروزفسااداداریدرشاهرداریتهاران،کنتارلمیازان
ریسکپذیریافراداست،اگرچههموارهازافرادریسکپذیر،بهعنوانافرادموفقیاادمایشاودو

دمیدانناد،امااباتوجاهباهنتاایجپاژوهش،شاهرداری
یکیازشرایطموفقیتراریسکپذیریزیا 

هایروانشناسی،افرادیباریسکپذیریپاائینتاررادرمشااغل

تهرانمیتواندبااستفادهازتست
حساسبهکارگمارد .

رسیدگیبهمعاشکارکنانوتأمینحداقلهایزندگیبرایکارکناانازمهامتاریناقادامات
برایکاهشبروزفساددرشهرداریتهراناست.ارتباطنیازمادیباتمایالباهفسااددرکارکناان
صورتگرفتهرویمیازاننیاازودرآماد

شهرداری،یکارتباطمستقیماست،تحقیقاتگوناگون
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بهویژهکارکنانبخشعمومی،حکایاتازایانداردکاهبااگذشاتزماانوافازایش
افرادجامعه 
نهتنهاسطحدرآمدنتوانستهبرسطحنیازهایمادیغلبهکند،بلکاه
سالهایاخیر ،
بیرویهتورمدر 

ازحرکتینزولی(نسبتبهرشدنیازهایمادی)برخوردارشدهاست(دعاییوزمانی.)1329برای
راههایمشروعکسابدرآمادبیشاتر
شخصی کهامکانافزایشدرآمدبیشتربرایشمیسرنیستو 
روبهرشدزندگیفائقآید؟ 
نیزبراوبستهاست،چهراهیوجودداردکهاوبتواندبررفعنیازهای 
دراینراستا ،راهکارهایزیربرایکاهشنیازمادیدرکارکنانودرنتیجاهکااهشتمایالباه

فسادپیشنهادمیشود :
.1ایجادتناسبکاافیمیااندرآمادمتوساطحقاوقبگیارانشاهرداریوبخاشخصوصای
باتوجهبهسوابقوتواناییها)؛ 

(
.9کاستنازتعدادکارکنانشاهرداری(باهکاارنگرفتنبازنشساتههااوبرگردانادنکارکناان
مأمورازدستگاههایدیگر)واجرایطرحترمیمحقوقکارکنان؛ 
.3تقویتبیمههایسالمتودرمانوتقویترفاهعمومیوکاهشهزینههادراینبخش .
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