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هدف از این پژوهش ،طراحی مدل علّی بروز فساد اداری در شهرداریها بهعنوان نظریه
زیربنای خطمشیهای ضد فساد در شهرداری است .برای اجرای این پژوهش ،ابتدا بر
اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش متغیرهای اثرگذار بروز فساد اداری در شهرداری
تهران بهدست آمد .با بررسی  52سازمان در سطح شهرداری تهران ،عوامل اثرگذار
(فردی و سازمانی) در بروز فساد اداری در شهرداری تهران شناسایی و با استفاده از مدل
معادلههای ساختاری به روش  PLSروابط و میزان تاثیر هر یک از عوامل بر تمایل
کارکنان به فساد اداری بررسی شدند .نتایج بهدست آمده از پژوهش نشان میدهد که
در سطح فردی ،عوامل فردی درونی شامل «عدم پایبندی به دین»« ،عدم پایبندی
به اخالق» و «ریسکپذیری» ،و عوامل فردی بیرونی (وابسته به شرایط) شامل «نیاز
مادی»« ،احساس بیعدالتی»« ،جامعهپذیری نامناسب» و «میزان ارتباط با ارباب
رجوع» در تمایل به فساد نقش دارند و در سطح سازمانی ،عوامل پیشگیرانه شامل
«اطالعرسانی و فرهنگ ضدفساد»« ،مناسببودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد»
و «شفافیت و پاسخگویی» و عوامل افزایش اثربخشی شامل «درآمد ناپایدار»« ،استفاده
از فناوری اطالعات»« ،کیفیت تصمیمها»« ،کیفیت و نحوه اجرای قوانین و مقررات» و
«شایستهساالری» در بروز فساد در شهرداریها نقش دارند.
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رایجشدن فساد در حاکمیت عالوه بر اینکه موجب ناکارآمدی و کاهش کیفیت ارائه خدمات
میشود ،تاثیرات نامطلوبی بر سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،و بهتبع آن مشارکت مردم دارد (به علت
از بینبردن اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی) .از آنجایی که فساد ،دموکراسی و حاکمیت قانون
را تضعیف میکند؛ منجر به نقض حقوق افراد میشود؛ بازارها را از حالت طبیعی خارج میکند؛
کیفیت زندگی را به آرامی نابود میکند؛ و بستری برای جرایم سازمانیافته ،و تهدیدات امنیت
انسانی فراهم میکند که مبارزه و تالش برای کاهش آن ضرورت دارد (فاضل یزدی و احمدیان،
 .)1396فساد اداری ،همواره یکی از مهمترین موانع توسعه در سطح ملّی و محلّی مطرح بوده است
( .)Bardhan, 1997با توجه به نقش مهم شهرها در توسعه پایدار ،مطالعه فساد در شهرداریها
بسیار مهم است ( .)Benito et al., 2015با این حال ،پژوهشهای صورتگرفته در راستای
علتیابی و مبارزه با فساد اداری ،عموم ًا در سطح ملّی بوده و پژوهشهای بروز فساد در سطح
محلّی و شهری مورد توجه چندانی واقع نشده است .شهرداریها از لحاظ ارتباط نزدیک و رودررو
با مسائل روزمره مردم و از نظر حجم باالی فعالیت و ورود به طرحهای کالن مالی و اقتصادی،
بهطور بالقوه ،جزء نهادهای دارای ریسک باالی فساد و بستر بروز فسادهای بزرگ اقتصادی
بهشمار میروند (عابدیجعفری و همکاران .)1391 ،احتمال بروز فساد در برخي از فرايندهاي
اصلي شهرداريها بیشتر است و بر مقامات ،مديران اجرايي و كاركنان منتخب در چند جنبه تاثير
دارد .این فرایندها عبارتاند از :اجراي وظایف و ارائه خدمات شهری ،برنامهریزیها برای توسعه
شهری ،اداره شركتهاي وابسته به شهرداري ،تداركات و قراردادهاي تجاري .شهرداري مسئوليت
زیادی براي تامين خدمات موردنياز مردم دارد كه شامل مراقبتهاي روزانه ،مراقبت از کودکان،
آموزش ،تغذيه و نگهداري ،و خدمات حملونقل عمومي است .ارتباط مستقيم بين خدمتدهنده و
خدمتگیرنده ،كيفيت خدمت را تضمين مينمايد .سازگاري ،طراحي و كيفيت مناسب ،نيازمند به
تماس و گفتگو بين دريافتكننده و ارائهدهنده خدمت است .ا ّما اين مواجههها ،امکان بروز فساد
اداری را فراهم ميآورد (.)Palmer, 2011
در شهرداری تهران نیز مانند بسیاری از شهرهای جهان ،مسئله بروز فساد اداری یک مسئله
عمومی است .با این حال ،اگرچه در برخی از قوانین جمهوری اسالمی ایران بهصورت کلی،
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اقدامهایی برای مبارزه با فساد و ارتقای سالمت اداری در سطح ملّی و در دستگاههای اجرایی
پیشبینی شده است( ،قانون ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد ،قانون الحاق جمهوری
اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل ،برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سالمت
در دستگاههای اجرایی ،نقشه راه اصالح نظام اداری ،آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در
دستگاههای اجرایی) و در دایره دستگاههای مورد شمول ،اشارهای هم به شهرداریها شده است و
همچنین در برخی از اسناد فرادستی در شهرداری تهران (سند چشمانداز شهر تهران  ،1404طرح
راهبردیـساختاری توسعه و عمران شهر تهران و برنامه پنجساله شهر تهران (،)1393-1397
اشارههایی مستقیم و غیرمستقیم به حل مسئله فساد در شهرداری تهران دارد .ا ّما هنوز سیاستهای
منسجمی برای حل این مشکل در سطح شهرداریها و بهصورت خاص شهرداری تهران تدوین
نشده است .بنابراین ،تدوین سیاستهای مبارزه با فساد در شهرداریها از جمله شهرداری تهران
بسیار با اهمیت است.
از منظر سیاستگذاری در بخش عمومی ،یکی از شرایط سیاستهای موفق در اجرا ،وجود یک
نظریه مناسب بهعنوان زیربنای سیاستهای تدوین شده است (;Mazmanian & Sabatier, 1979
 .)Hogwood & Gunn, 1993با توجه به پیچیدگی مسئله فساد اداری و دخیلبودن عوامل و ذینفعان
متعدد در بروز این پدیده ،روشنکردن علل بروز آن ،کار آسانی نیست .از جمله راههای پیروزشدن بر این
پیچیدگی ،استفاده از روشهای ساختدهی به مسئله 1است .در روش ساختدهی ،برای تبیین مسئله از
یک مدل استفاده میشود تا تصمیمگیرندگان بر اساس یک شالوده منسجم و با اعتماد کافی تصمیمگیری
کنند (روزنهد و مینجرز .)1392 ،تعریفهای متعددی از فساد اداری از سوی اندیشمندان و مراجع مختلف
ارائه شده ،زیرا مفهوم «فساد اداری» مانند ديگر مفاهيم علوم اجتماعي ،داللتهاي بسيار متنوعي دارد.
در یک تعریف ساده ،یکی از اندیشمندان ،فساد اداری را عملي یا رفتاری میداند که به منافع عمومي
لطمه وارد میکند ( .)Genaux, 2002برخی از اندیشمندان ،فساد اداری را بر مبنای فرایند تصمیمگیری
تعریف کردهاند (فاضلی .)42 ،1388 ،بر این اساس« ،یک کارمند یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد
شده است که در اتخاذ تصمیمهای اداری تحتتاثیر منافع شخصی یا روابط و عالقههای خانوادگی و
دوستیهای اجتماعی قرار گرفته باشد» (فاضلی .)58 ،1388 ،در ماده یک قانون ارتقای سالمت نظام
اداري و مقابله با فساد ( ،)1390فساد چنين تعريف شده است“ :فساد هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه
توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي بهصورت فردي ،جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه
منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري ،با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد،
ا

)1. Problem Structuring Model (PSM
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يا ضرر و زياني را به اموال ،منافع ،منابع يا سالمت و امنيت عمومي يا جمعي از مردم وارد نمايد ،نظير
ارتشا ،اختالس ،تباني،استفاده نابهجا از مقام يا موقعيت اداري ،سياسي ،امكانات يا اطالعات ،دريافت و
پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني ،جعل،
تخريب يا اختفای اسناد و سوابق اداري و مالی”.
با توجه به مطالب گفتهشده ،در جهت شناخت دقیق مسئله فساد و دالیل بروز فساد در
شهرداری تهران ،ارائه مدل علّی بروز فساد ضروری است؛ در این راستا و برای ارائه مدل علّی بروز
فساد اداری پرسشهای پژوهش عبارتاند از:
 .1عوامل موثر بر تمایل به فساد در میان کارکنان شهرداری تهران کداماند؟
 .2عوامل شناساییشده تا چه اندازه بر تمایل به فساد در میان کارکنان تاثیر دارند؟
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
دانشمندان و اندیشمندان صاحبنامی مانند دورکهایم ،1مورتون 2و فستینگر 3درباره علل بروز
فساد نظریهپردازی کردهاند (رفیعپور ،)26 ،1388 ،ا ّما هر یک از زاویهای خاص به این پدیده
پیچیده پرداختهاند .بهعنوان مثال ،لمبزدورف 4در کتاب بینالمللی اقتصاد فساد ،به مولفههای
ملّی از قبیل اندازه دولت ،تمرکززدایی ،کیفیت نهادی ،5رقابت ،استخدام ،میزان پرداخت حقوق،
آزادی رسانهها و مطبوعات ،میزان دموکراسی و سیستم سیاسی و مولفههای فرهنگی اشاره کرده
است ( .)Lambsdorff, 2006اگرچه نظریههای مختلف هر یک از دیدگاهی (سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی) به موضوع فساد اداری پرداختهاند ،ا ّما زمینه اصلی این نظریهها ،که بهنحوی همه آنها
را به هم متصل میکند ،نظریه انتخاب عمومی 6است .این نظریه در واقع ریشه در نظریههای
اقتصادی دارد که در آنها فرض میشود سیاستمداران در هنگام تصمیمگیری ،منافع فردی خود
را مدنظر دارند ( .)Mueller, 1997نظریه انتخاب عمومی ،نظریهها و روشهای علم اقتصاد را
بکار میگیرد که در تحلیل رفتار سیاسی ،در انحصار جامعهشناسان و دانشمندان علوم سیاسی بود
( .)Downs, 1957اندیشمندان زیادی به مطالعه فساد در این چارچوب پرداختهاند ،برای مثال ،رز
1. Durkheim
2. Merton
3. Festinger
4. Lambsdorff
5. Institutional Quality
6. Public Choice
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آکرمن ،)1999( 1فساد را نتیجه تعادل بین منابع و هزینهها میدانند.
در سطح فردی ،نظریههای رفتاری در خصوص تمایل به فساد کارکنان به تبیین چرایی فساد
میپردازند ،از جمله آنها میتوان به نظریه ضعف رفتاری در فرد اشاره کرد .پژوهشگران بسیاری
مانند گرف ،2تریسمان ،3نک و همکاران ،4مانتزاریس ،5سوسا 6و تعداد دیگری از پژوهشگران در
چارچوب این نظریه ،به مطالعه علل بروز فساد اداری پرداختهاند .بر این مبنا ،فساد اداری زمانی
اتفاق میافتد که کارگزاران دولتی نسبت به اختیار عمومی و بیتالمال ،امانتدار و درستکار
نباشند و در واقع ،کجمنشی از آنها سر بزند .بر این اساس ،ضعف ارزشهای اخالقی و ضعف در
اعتقادات مذهبی از عوامل گسترش فساد اداری است (خضری .)1384 ،از جمله نظریههای دیگری
که در سطح فردی و با جهتگیری اقتصادی به تبیین دالیل بروز فساد اداری میپردازد ،نظریه
هزینهـفایده است؛ اندیشمندانی که در این چارچوب به تبیین علل بروز فساد اداری پرداختهاند
مانند ،جین ،7بکر ،8داگ و توگلر ،9برونتی و ودر 10هستند .این نظریه ،نزدیکی مفهومی زیادی با
سمت و مقامی ،همواره رفتار خود را بر
نظریه انتخاب عمومی دارد .بر این اساس ،افراد در هر َ
مبنای معیار هزینهـفایده تحلیل میکنند و اصو ًال زمانی تن به اقدام میدهند که منافع حاصل
از آن بر هزینههایش بچربد ( .)Jain, 2002در سطح فردی با برجستهکردن احساس بیعدالتی،
تاثیرگذارترین متغیر در بروز تمایل به فساد در میان کارکنان دانسته میشود .برخی اندیشمندان
از جمله بلورینوا ،11ریج کگم و ودر 12به مطالعه بروز فساد اداری از این منظر پرداختهاند .بر اساس
این نظریه ،فساد اداری واکنشی از جانب افراد و گروههای اجتماعی به نظام حاکمی است که
احساس میکنند منافع و ترجیحاتشان آنگونه که مورد انتظار است ،پوشش داده نمیشود .در
این حالت ،افراد سعی میکنند از فرایندهای سیاسی پذیرفتهشده عدول و از نقاط ضعف آن به نفع
خود بهرهبرداری کنند .بنابراین ،باید برنامهها و سیاستهای یک نظام بهگونهای طراحی شوند که
1. Roase Akerman
2. Graff
3. Treisman
4. Knack et al.
5. Mantzaris
6. Sosa
7. Jain
8. Becker
9. Dong & Torgle
10. Brunetti & Weder
11. Bolarinwa
12. Rijckeghem & Weder
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احساس محرومیت نسبی سیاسی و اجتماعی را در میان افراد و گروههای اجتماعی کاهش دهند
(.)Bolarinwa, 2005
نظریههایی در سطح کالن و با تبیین میزان دخالت دولت به معرفی متغیرهای موثر در بروز فساد
پرداختهاند ،الپالومبارا ،1الپورتا 2و همکاران ،تانزی 3و فیتزیمون 4در این چارچوب به علتیابی بروز
فساد اداری پرداختهاند .بر اساس اینگونه نظریهها که سیاسیشدن تخصیص منابع و ایجاد کمیابیهای
ساختگی توسط دولت ،از راه وضع قوانین و مقررات موردی ،فرصتهای استخراج رانت را برای
سیاستمداران ،مجریان و مردم فراهم میکند و فساد اداری روشی برای دستیابی به این رانتهاست.
تنظیم اقتصاد توسط دولت ،رانتهایی را ایجاد میکند و پرداخت رشوه به کارمندان که بهقاعده
متولی تنظیم اقتصادند ،یکی از شیوههای دسترسی به این رانتها است (.)LaPalombara, 1994
نقش بروکراتها و سیاستمداران در بروز فساد اداری در دو سطح فساد قابل تبیین است .فساد
سیاستمداران که با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند و فساد مدیران دولتی که به نمایندگی از
سیاستمداران انتخاب میشوند .در این چارچوب ،قانونگذاران غيراخالقي در خصوص انتخاب
مجدد خود و درآمدشان حساسيت دارند .اما رايدهندگان كام ً
ال مطلع ،قانونگذاران را به پيادهسازي
وعدههايشان هدايت ميكنند وگرنه به دليل رفتار فسادآلودشان ،از راي بعدی محروم ميشوند .در
همین راستا ،رز آكرمن ( )1999مدل كارگزاري را براي تبيين رفتار رهبران يك نظام دموكراتيك
بكار برد .در چنين نظامي ،كنترل فسادهای بزرگ به توان جناحها و نهادهاي سياسي و روشهاي
تامين مالي ائتالف 5بستگي دارد .سطح فساد در جامعه ،متاثر از تعامل بين فشارهاي سياسي و
سیاسی بروز فساد پرداختهاند و
اقتصادي درون جامعه است .برخی پژوهشگران فقط به دالیل
ِ
متغیرهای سیاسی بروز فساد را تبیین کردهاند؛ از جمله ،درر و همکاران ،6بوهارا و همکاران .7منظور
از متغیرهای سیاسی تاثیرگذار بر بروز فساد ،متغیرهایی است که محیط دموکراتیک ،اثربخشی
نظام قضایی و مشروعیت و مقبولیت نظام قانونی را در کشور ایجاد میکنند ،بر اساس نظر بسیاری
از خبرگان ،ترویج رقابت سیاسی و شفافیت ،و مسئولیتپذیری میتواند باعث کنترل فساد شود.
سایر ویژگیهای محیط سیاسی شامل قواعد انتخاباتی و درجه عدم تمرکز میتواند در تبیین فساد
1. LaPalombara
2. La Porta
3. Tanzi
4. Fitzsimons
5. Campaign Financing
6. Dreher et al.
7. Bohara et al.
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موثر باشد؛ همچنین بیثباتی سیاسی میتواند با فساد مرتبط باشد (.)Dreher et al., 2007
یکی از متغیرهای مهم در این چارچوب میزان دموکراسی در کشورهاست .بر اساس پژوهشهای
صورتگرفته ،رابطه بین دموکراسی و فساد منفی است ( .)Bohara et al., 2004دسته دیگر از
نظریهها ،در تبیین دالیل بروز فساد اداری ،نقش فرهنگ را بسیار موثر میدانند؛ الرمور ،1دالتون،2
لیو ،3کمپل و کونتز 4از جمله افرادی هستند که دالیل بروز فساد اداری را از منظر متغیرهای
فرهنگی بررسی کردهاند .این دیدگاه در دو سطح ،فرهنگ عمومی و فرهنگ سازمانی که به نوع
متاثر از فرهنگ عمومی است به تبیین دالیل بروز فساد اداری پرداختهاند .بر این اساس ،فساد به
خاطر وجود خردهفرهنگهاي سازماني تداوم مييابد و اين درحالي است که مديران باید ترغيب
شوند تا آن نوع فرهنگي را که انتظار دارند در سازمانشان ایجاد کنند ( .)Larmour, 2001با وجود
عوامل متعدد موثر بروز فساد ،فرهنگ سازماني نقش كليدي در ايجاد فرهنگ سازمانهاي فاسد
داشته و بهترين روش براي سياستهاي ضدفساد ،بكارگيري روشهاي مبتني بر فرهنگ سازماني
است (.)Campbell & Göritz, 2014
در پایان عدهای از پژوهشگران دالیل بروز فساد اداری را ،از جنس متغیرهای اقتصادی
میدانند؛ وی و وو ،5آدس و دیتال ،6مارتینی ،7گراف لمبز دورف و لیت و ودمن ،8به دالیل اقتصادی
بروز فساد اداری پرداختهاند .بر این اساس ،بروز فساد در کشورهای مختلف بهطور عمده ،بر سه
مورد تمرکز دارند :درجه بازبودن اقتصاد ،9میزان منابع طبیعی و اندازه بخش عمومی .کشورهایی
با اقتصاد باز ،کمتر تجارت را محدود کرده و کنترلهای کمتری را بر جریان سرمایه وارد میکنند.
این کار کمتر باعث ایجاد رانت میشود ،افزایش رقابت منجر به کاهش فساد میشود و کشورهایی
با سیستم اقتصادی باز ،فساد کمتری دارند ( .)Wei & Wu, 2002مبتنی بر پیشینه ادبیات،
نقش موانع در بازار آزاد (مث ً
ال تعداد فرایندهایی که برای راهاندازی یک کسبوکار باید طی شود)
با میزان فساد اداری بررسی شد که نتایج از ارتباط مثبت میزان موانع در بازار آزاد و میزان فساد
حکایت داشت؛ و بههمین ترتیب به نقش میزان رقابت در بازار آزاد و بروز فساد پرداختهشده که
1. Larmour
2. Dalton
3. Liiv
4. Campbell & Göritz
5. Wei & Wu
6. Ades & Di Tella
7. Martini
8. Leite & Weidmann
9. Openness
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رقابت شدید باعث کاهش هزینه تمامشده ،کاهش سود و کاهش سود حاصل از فساد و در نتیجه
غیراقتصادیشدن شده است که هزینههایی برای فساد و در نتیجه توقف فساد خواهد داشت
(.)Lambsdorff, 2006
 -دالیل بروز فساد در شهرداریها و در سطح محلّی
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با توجه به وسعت و نوع فعالیتهایی که در شهرداریها انجام میشود ،احتمال بروز فساد
در برخي از فرايندهاي اصلي شهرداريها بیشتر است .این فرایندها عبارتاند از اجراي وظایف
و ارائه خدمات ،اداره شركتهاي شهرداري ،تداركات و عقد قراردادهاي تجاري .شهرداريها،
فعاالن اقتصادي هستند كه در چارچوب مقامات محلّي مشغول به فعاليت هستند؛ اين نقش دوگانه
ميتواند فساد را افزايش دهد ( .)Transparency International Norway, 2014پیشگیری از
فساد یک مسئولیت جمعی برای سازمان شهرداری ،کارکنان ،ضابطان قانون و شهروندان است
تا اطمینان بهدست آید که شهرداریها درگیر فعالیتهای فسادآمیز نشوند و از آن حمایت نکنند.
شهرداری مکانی است که در آن سالمت و اعتماد به مقدار بسیار زیادی مورد توجه قرار ميگيرد
(.)Palmer, 2011
ارسز 1به بررسی وضعیت رشوه در شهرداریهای شهرهای (کالنشهر ،بزرگ ،متوسط و
کوچک)  22کشور آمریکای التین پرداخته و سپس برای مبارزه با آن راهکارهایی را ارائه داده
است .راهکارهای ارائهشده در این راستا ،عبارتاند از حمایت قانونی ،افزایش مردمساالری و نظارت
مردمی ،آزادی دسترسی به اطالعات و همکاری با مجامع بینالمللی.

در پژوهشی دیگر ،سرور ،)1996( 2در پژوهشی با عنوان فساد :مسئله اصلی مدیریت شهری،
به دنبال تحلیل این پرسش است که چگونه مدیریت شهری و سیستمهای اداری مرتبط با آمایش
سرزمین ،مدیریت اراضی و کلیه خدمات شهری ارائهشده توسط آژانسهای دولتی (خدمات آب و
فاضالب ،راهسازی ،حملونقل ،تبلیغات و الخ) درصورتیکه آلوده به فساد شوند ،منجر به کارکرد
نامناسب شهر میشوند؟ در این پژوهش ،بررسیها در پنج شهرداری انجام شده است و نشان
میدهد که رشوهخواری در تغییرات کاربری زمینها و فساد بازرسان اراضی و مسکنسازی ،صدور
مجوزهای غیرقانونی ساختوساز ،قربانیشدن فضای سبز شهری در ازای پول و رشوه ،به دلیل
حقوق کم کارمندان و نرخ باالی مخارج و بهره بانکی باال ( 19-20درصد) ،نبود قانون و عدم
1. Orces
2. Server
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آگاهی از قوانین ،پیچیدگی زیاد و زمانبر بودن رویههای تغییر کاربری و دریافت مجوز رسمی
ثبت اراضی ( 34مرحله و طی زمان  6-12ماهه به جای  3-4ماهه) ،انحصار انجام کارها در اختیار
بخش دولتی و عدم رسیدگی به شکایتهای مردمی اتفاق میافتد .داویس )2004( 1در تجربهای از
آسیای جنوبی به بررسی رفتارهای فاسد و غیراخالقی کارمندان شبکه آب و فاضالب دو کشور هند
و پاکستان پرداخته است که بهعنوان بخشی از خدمات شهری که موجب افزایش هزینههای ناشی
از فساد میشود .نتایج بررسیها در نمونه  411نفری مشتریان و  176نفری کارمندان ،حاکی از
وضعیت فسادآلود است .پیشنهادهای پژوهشگران برای کاهش فرصتهای فساد و رفتارهای فاسد
شامل اصالحات اساسی در بخش دولتی ،اصالح سیستم حقوق و مزایا ،استفاده از فناوری اطالعات
در ارائه خدمات و کاهش ارتباط رودرروی کارمندان با مشتریان ،مداخله سازمانهای مردمنهاد و
کمیتهها در نظارت بر پروژهها ،تدوین راهبردهای نظارتی انگیزشی برای کارکنان شبکه آب و
فاضالب از راه سیستم شکایتهای الکترونیکی و نرخ شکایت و آموزش.
فرجیها و جوادی ( ،)1393به مسئله فساد اداری در شهرداری اصفهان پرداخته است .اين
پژوهش با تاكيد بر مطلوبيت پيشگيري از فساد ،مسير مطلوب را استفاده از روشهای ک ّمی
علتشناسی علمی در واحد مورد مطالعه و در مرحله بعد ،طراحی و اجراي راهکارهای پیشگیرانه
متناسب با عوامل فسادآفرین ميداند .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که فرهنگ فردگرایی،
عوامل حقوقی (حوزه قانونگذاری) ،فرهنگ مصرفگرایی و فرهنگ ارتباطی ،همگی بیشتر از سطح
متوسط در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند .طبق نتايج آزمون فریدمن ،فرهنگ مصرفگرایی،
عوامل حقوقی ،فرهنگ فردگرایی ،و فرهنگ ارتباطی بهترتیب بیشترین رتبهها را در بین عوامل
موثر بر تخلفات و فساد اداری به خود اختصاص دادند .پورغفاری و قلیزاده ،در پژوهشی به بررسي
تاثير فرهنگ بر فساد كاركنان شهرداري اهواز پرداختهاند .با وجود عوامل متعدد موثر در بروز فساد،
فرهنگ سازماني نقش كليدي در بروز رفتارهای فاسد داشته و بر اساس این پژوهش ،بهترين روش
براي پیشگیری از بروز فساد در شهرداری اهواز ،بكارگيري روشهاي مبتني بر فرهنگ سازمانی
شناخته شده است .اين پژوهش ،رابطه بين عدم قطعيت و فاصله قدرت را در مدل هافستد 2با ادراك
از فساد در شهرداري اهواز مورد بررسي قرار ميدهد .یافتهها حاكي از وجود روابط بين اجتناب از عدم
اطمينان و ادراك از فساد است و بين فاصله قدرت و ادراك از فساد اداري ارتباطی کشف نشده است.

1. Davis
2. Hofstede

11

پیشینه پژوهش
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عابدی جعفری ( )1391به برخی از دالیل بروز فساد اداری در شهرداری تهران اشاره کردهاند
که این موارد شامل :کثرت ارباب رجوع ،گردش مالی زیاد ،فقدان شفافیت در روند کار ،قوانین
ناکارامد و قدیمی و تفسیرپذیری قوانین ،فقدان آگاهی مردم از حقوق خود ،طوالنی و پرمشکلبودن
فرایند کار ،فقدان نظارت ذینفعان بر فرایند انجام امور ،ناکارامدبودن نظام بازرسی ،برخوردنکردن
با خاطیان و هزینههای پایین فساد ،فروریزی اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی به شهرداری،
ناکافیبودن درآمدهای کارکنان و مشکالت معیشتی ،فقدان عدالت توزیعی در ارائه حقوق ،مزایا و
پاداشهای کارکنان ،فقدان شایستهساالری ،مداخله سیاسی در امور شهرداری و عزل و نصبها،
تشخیصداده نشدن خطاهای کارکنان توسط مدیران ،فقدان تامین درآمدها و هزینههای شهرداری
و اقدام شهرداری به کارهای غیرقانونی یا غیرمجاز و زوال اخالق عمومی .حبیبی ( )1391نیز به
تدوین یک مدل رفتاری برای ارتقای سالمت اداری در شهرداری تهران پرداخته است ،در این
پژوهش ،در یک دستهبندی کلی ،بخشهای مستعد و غیرمستعد بروز فساد در شهرداری تهران
شناسایی شده است و مجموعه ارزشمندی از اطالعات در خصوص معاونتها و بخشهای مختلف
شهرداری و اینکه کدامیک در مقایسه با دیگران و به چه علت مستعد یا غیرمستعد بروز فساد
هستند ،بهدست آمده است .عباسزاده واقفی ( ،)1395عدماطمینان از تامین در آینده ،وضعیت
نامطلوب اقتصادی و معیشتی کارکنان ،قدرتطلبی و شهرتطلبی بیاندازه ،فساد به دلیل ابزار
احقاق حق ،زیادهخواهی ،ضعف شخصیتی و تربیتی ،ضعف تربیت خانوادگی ،ضعف اطالعاتی (فقر
اطالعات) موجود در سازمان بهمنظور کشف سریع فساد و مبارزه با آن ،ضعف آموزشهای فرد در
دوران تحصیل اعم از آموزشهای دوران قبل از دانشگاه و دوران دانشگاه ،و همرنگ جماعتشدن
را از جمله دالیل بروز فساد اداری در شهرداری تهران میداند .با توجه به مطالب باال ،عوامل موثر
در بروز فساد اداری در شهرداری تهران به شرح جدول ( )1خالصه شده است.

جدول  :1عوامل موثر در بروز فساد اداری در شهرداری تهران

ردیف

منبع

عوامل موثر در بروز فساد اداری

حس عدم امنیت شغلی ،عدم ارائه آموزشهای فردی ،وضعیت نامطلوب
عباسزاده واقفی اقتصادی و معیشتی کارکنان ،قدرتطلبی و شهرتطلبی بیاندازه ،زیادهخواهی،
1
ضعف آموزشی (آموزشهای بدو خدمت) ،احساس بیعدالتی در اجرای قانون،
()1395
ضعف اعتقادی.
سازمان شفافیت روابط قومی و خانوادگی کارمندان با ارباب رجوع ،عدم نظارت کافی ،دخالت
 2بینالملل نروژ سیاستمداران در کار حکومتهای محلی ،نداشتن برنامههای فرهنگی ضدفساد،
اختیارات بیش از حد کارمندان ،تضاد منافع.
()2014

5

کریمیان و
همکاران
()1393

نوردین ،تاکیم و
4
ناوی)2013( 1

فرجیها و
6
جوادی ()1393
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3

پورغفاری
و همکاران
()2014

شفافیت پایین ،فرهنگ سازمانی ضدفساد.
ریسکپذیری.
نیاز مادی ،ارتباط با ارباب رجوع.
فرهنگ فردگرایی ،کیفیت پایین قوانین و مقررات.

 7سامانی ( )1392پایبندی به اعتقادات مذهبی (نماز ،روزه ،تالوت قرآن ،پرهیز از محرمات و الخ).

8

9

گزارش
پيشگيري
از فساد در عدمشفافسازی ،عدم پاسخگویی ،تصمیمهایی با کیفیت پایین و جهتدار ،عدم
اطالعرسانی و تدوین منشور اخالقی.
شهرداريهاي
استان اونتاريو
كانادا ()2011

نیاز مادی (نگرانی از آینده با توجه به درآمد ،مشکل تامین مخارج ضروری) ،احساس
نابرابری (احساس تبعیض در میزان پرداخت ،عدم تناسب کار و پرداخت ،احساس
عابدی جعفری بیعدالتی قومی) ،پیشنهاد رشوه از سوی ارباب رجوع ،میزان دسترسی فردی به
اطالعات ،نادیدهگرفتن قوانین و مقررات ،کثرت ارباب رجوع ،شفافیت کم ،قوانین
()1391
ناکارامد ،بیاطالعی شهروندان ،طوالنیبودن فرایند انجام کار ،نظارت ناکارامد ،هزینه
پایین فساد ،فقدان شایستهساالری ،مداخله سیاسی در امور شهرداری.

فرهادینژاد و
10
لگزیان ()1390

بیتوجهی به ارزشهای اخالقی.
1. Nordin, Takim & Nawawi

13
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ردیف
11

عوامل موثر در بروز فساد اداری

منبع

رهنورد و
همکاران
()1389

بیتوجهی به ارزشهای اخالقی.

رسولی و
12
شهائی ()1388
رابل و کولمن
13
()2008

1

| دوره  31ـ پاییز  97ـ شماره  3ـ پياپي 105

14

مور)2008( 2

15

فیتزیمون
()2007

16

تریزمن
()2007

18

بلورانوا
()2005

20

قلیپور و
نیکرفتار
()1385

3

عدم پایبندی شرعی ،بیتوجهی به ارزشهای اخالقی ،عدم ارائه آموزشهای فردی

قانونگذاری دولتی ،میزان دخالت دولت در اقتصاد ،عدم شفافیت ،میزان ارتباط شخصی
با ارباب رجوع (توضیحهای حضوری به جای اطالعرسانی ،ارتباط چهره به چهره ،میزان
تماستلفنی).

4

بیتوجهی به ارزشهای اخالقی ،عدم ارائه آموزشهای فردی.
احساس نابرابری ،حس عدم امنیت شغلی.

 19دالتون ()2005

22

عدم پایبندی به قانون ،ریسکپذیری باال.

رابطه معکوس بین سطح درآمد و فساد.

 17گرف ()2006

21

نیاز مادی (کافینبودن درآمد ماهیانه).

خضری
()1384

فردگرایی ،انضباط اجتماعی کم ،فرهنگ مصرفگرایی ،ارزشهای سنتی نادرست.

عدم اثربخشی قوانین ،عدم شفافیت ،نظارت و کنترل ضعیف ،سیستم قانونی ضعیف،
وجود نقاط ضعف متعدد در مستندسازی فعالیتهای سیاسی و اقتصادی ،عدم رعایت
شایستهساالری.

احساس نابرابری ،بیتوجهی به ارزشهای اخالقی ،عدم رعایت شایستهساالری،
تخصیص منابع بهصورت سیاسی ،انحصار.

فرخسرشت
()1383

ارتباط زیاد با ارباب رجوع.

برونتی و آمور
23
()2003

5

نیاز مادی ،بیتوجهی به ارزشهای اخالقی ،عدم آزادی رسانهها ،عدم گردش آزاد
اطالعات.

1. Rabl & Kuhlmann
2. Moore
3. Treisman
4. Bolarinwa
5. Beronti & Amour

14
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ردیف
24

منبع

وی و وو
()2002

 25تانزی ()1382
26
27

سیستم اقتصادی بسته ،کاهش رقابت در بازار.
دقت پایین در تدوین قوانین و مقررات ،ابهام در قوانین.
دستمزدهای اندک.

نیاز مادی ،بیتوجهی به ارزشهای اخالقی ،عدم قاطعیت در برخورد ،عدم
جین ( )2001کارایی سازوکارهای نظارتی در سازمان ،عدم حساسیت رسانهها و افکار عمومی
نسبت به فساد ،فرصتهای شغلی زیاد در محیط سازمان.
تریسمان
()2000
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28

ریج کگم
()2001

عوامل موثر در بروز فساد اداری

عدم پایبندی شرعی ،بیتوجهی به ارزشهای اخالقی ،عدم ارائه آموزشهای
فردی.

کیفیت قوانین ،نظارت ناکارامد ،پاسخگویی پایین ،عدم همراستایی سیاستمداران
 29آکرمن ( )1999و کارگزاران ،سرمایه اجتماعی پایین سیاستمداران ،میزان تفویض اختیار به
کارگزاران ،باالبودن هزینه نظارت.
خداداد حسینی
احساس نابرابری ،عدم پایبندی شرعی ،بیتوجهی به ارزشهای اخالقی (عدم
 30و فرهادینژاد
تعهد و وجدان کاری) ،میزان قانونگریزی و ریسکپذیری.
()1380
 31رفیعپور ()1379
32

الپالومبارا
()1994

نیاز مادی ،باورهای اخالقی ضعیف.

ایجاد کمیابیهای ساختگی توسط دولت ،وضع قوانین و مقررات موردی ،تنظیم
اقتصاد توسط دولت ،دسترسی به منابع کمیاب.

جمعبندی و استخراج متغیرهای موثر در بروز فساد در شهرداری
با توجه به مرور ادبیات و پیشینه پژوهش (جدول  90 ،)1متغیر بهعنوان متغیرهای موثر در
بروز فساد اداری شناسایی شدند ،که  31متغیر در سطح فردی و  59متغیر در سطح سازمانی است
(به شرح جدول .)2

15
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 .1مشکل تامین مالی مخارج ضروری
 .2نگرانی از آینده با توجه به درآمد حال
 .3کافینبودن درآمد ماهیانه
 .4احساس بیعدالتی قومی ،زبانی
و مذهبی
 .5عدم تناسب بین میزان کار و میزان
پرداخت
 .6احساس بیعدالتی در اجرای قانون
 .7احساس تبعیض در میزان پرداخت
 .8میزان قضاشدن نمازها
 .9میزان تالوت قرآن
 .10میزان پایبندی عملی به دین
 .11میزان پرهیز از محرمها
 .12میزان شرکت در نماز جماعت
 .13میزان صداقت
 .14میزان پایبندی به قولوقرار
 .15میزان درستکاری
 .16میزان امانتداری
 .17میزان کمک به دیگران
 .18میزان گذشت و بخشش
 .19آموزش در مورد فساد در بدو
استخدام
 .20آشنایی با قوانین مالک عمل
 .21فشار همکاران (غیررسمی) برای
رعایت اصول
 .22آشنایی با عرف سازمان
 .23میزان تماس تلفنی با ارباب رجوع
 .24میزان ارتباط چهرهبهچهره با
ارباب رجوع
 .25ارائه توضیحهای کافی برای
ارباب رجوع
 .26میزان ریسکپذیری
 .27تمایل به عبور از چراغ قرمز
 .28نادیدهگرفتن قوانین دستوپاگیر
 .29ثبات شغلی
 .30میزان دسترسی به اطالعات
 .31پیشنهاد رشوه از سوی ارباب رجوع

متغیرهای سطح سازمانی

 .1دستوپاگیر بودن قوانین مالک
عمل
 .2تایید کارها توسط یک مدیر
خاص (امضای طالیی)
 .3تفسیرپذیر بودن قوانین و مقررات
 .4متناسببودن بودجه با فعالیت
 .5متناسببودن تنخواه با فعالیت
 .6وجود اطالعات ارزشمند
 .7وجود روابط غیررسمی
 .8حمایت از اقدامهای غیرقانونی
 .9رواج قومگرایی
 .10هماهنگی و فساد گروهی
 .11فشار بر مدیران برای ایجاد درآمد
 .12تناسب هزینه و درآمد در
شهرداری
 .13تصمیمگیری سلیقهای
 .14تصمیمگیری بر اساس
تخصص
 .15عدم انجام کار کارشناسی قبل
از تصمیمگیری
 .16انجام کارها با فناوری
اطالعات
 .17امکان تغییر دستی در
سامانههای الکترونیکی
 .18میزان ارتباط چهرهبهچهره در
سازمان
 .19انجام امور از راه دور
 .20یکپارچگی سیستمهای رایانهای
 .21استفاده از جدیدترین فناوری
اطالعات
 .22برخورد قاطع با مفاسد
کشفشده
 .23باالبودن هزینه و تبعات فساد
 .24ضمانت اجرای قوانین و
مقررات ضد فساد
 .25برخورد متناسب با فساد
صورتگرفته

 .32فرایند انتخاب و ارتقای
مدیران بر اساس شایستگی
 .33پارتیبازی و قومگرایی در
استخدام
 .34تجربه کاری مدیران
 .35نظام تشویق و تنبیه
کارآمد و عادالنه
 .36قوانین مبهم و تفسیرپذیر
 .37کفایت قوانین و مقرارت
مالک عمل
 .38تعارض و تناقض در قوانین
مالک عمل
 .39ضمانت اجرای قوانین و
مقررات مالک عمل
 .40اجرای صحیح قوانین و
مقررات
 .41مشخصبودن فرایندهای
کاری در شهرداری
 .42مشخصبودن نحوه
محاسبه هزینههای دریافتی
 .43دریافت هزینهها بر اساس
قوانین و مقررات
 .44پاسخگویی به شهروندان
 .45پاسخگویی به مدیران
باالسری
 .46عملکرد موثر سامانه
رسیدگی به شکایتها
 .47آموزشهای ضد فساد
 .48اطالعرسانی در مورد
حقوق و تکالیف شهروندان
 .49برحذر داشتن همکاران از
انجام فساد
 .50ناراحتی همکاران از
عملکرد غیرقانونی سایر
همکاران
 .51ناشایستبودن انجام فساد
از نظر کارکنان

ادامه جدول  :2متغیرهای شناساییشده موثر در بروز فساد اداری در شهرداری تهران
در سطح فردی و سازمانی

متغیرهای سطح فردی

متغیرهای سطح سازمانی

مقاله  -1تدوین مدل علّی بروز فساد اداری در مناطق شهرداری | فتاح آقازاده و دیگران

 .26تخصصگرایی در بخشهای  .52وجود شرم و حیا از
انجام فساد در میان کارکنان
نظارتی
 .53منطقیبودن نرخ خدمات
 .27سنگینبودن مجازات فساد
ارائهشده
 .28احتمال باالی کشف فساد
 .54منطقیبودن نرخ عوارض
 .29نظارت موثر بر بخشهای
اخذشده
برونسپاری شده
 .55منطقیبودن نرخ خدمات
 .30وجود شایستهساالری
 .31استخدام بر اساس ضوابط و برونسپاری شده
 .56ذینفعبودن مدیران در
آزمونهای عادالنه
مبالغ دریافتی
 .57ضابطه و قانونمند بودن
برونسپاریها
 .58اجرای صحیح و قانونی
مزایده و مناقصهها
 .59درستبودن تصمیمها
برای برونسپاریها

روش پژوهش
از آنجا که روش اصلی برای آزمون مدل در این پژوهش ،روش ک ّمی است ،بنابراین از لحاظ
فلسفی این پژوهش در پارادایم اثباتگرایی قرار دارد .در چارچوب روش ک ّمی از روش تحلیل
عاملی اکتشافی برای شناسایی عوامل اصلی و مدل معادلههای ساختاری به روش  PLSبرای
شناسایی تاثیر هر یک از عوامل استفاده میشود .از لحاظ مکانی ،این پژوهش بهصورت میدانی
و بر اساس راهبرد پیمایش بنا شده است و ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه
بوده است.
 طراحی پرسشنامه ،اعتبارسنجی آن و جامعه آماریپرسشنامه آزمون مدل شامل  103پرسش است 90 .پرسش برای سنجش متغیرهای بروز
فساد و  13پرسش برای سنجش تمایل به فساد در کارکنان (شامل تمایل به فساد مالی ،تمایل به
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فساد تعاملی و تمایل به فساد در تصمیمگیری) .برای آزمون روایی پرسشنامه ،محتوای پرسشنامه
به خبرگانی که با مدیریت شهری تهران و مباحث مربوط به سالمت و فساد اداری آشنایی داشتند،
ارائه شد و محتوای پرسشها به تایید آنها رسید .برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ 1استفاده شده است .در همین راستا ،یک مرحله پیشآزمون ،با تعداد  45نمونه اجرا شد.
دستکم میزان آلفای محاسبهشده برای سازههای مختلف 0/875 ،بود که نشان از مناسببودن
پایایی پرسشنامه دارد .پس از بررسی و تایید روایی و پایایی پرسشنامه ،برای آزمون مدل،
اقدام به پیمایش شد .همانطور که اشاره گردید ،متغیرهای شناساییشده در دو سطح فردی و
سازمانی هستند .در سطح فردی کارکنان و مدیران شهرداری تهران ،و در سطح سازمانی ،مناطق
و سازمانهای مستقل شهرداری تهران بهعنوان جامعه آماری درنظر گرفته شدند .کالين 2معتقد
است در تحليل عاملي اکتشافي براي هر متغير  10يا  20نمونه الزم است اما کمینه حجم نمونه
 200نمونه قابل دفاع است (حبیبی و عدنور .)1396 ،از آنجایی که تعداد متغیرهای فردی
شناساییشده  31متغیر است؛ بنابراین کمینه حجم نمونه  310نمونه است .الزم به گفتن است که
عالوه بر موارد فوق ،آزمون  KMOبرای سنجش کفایت دادهها در تحلیل عاملی اکتشافی درنظر
گرفته میشود ،که نتایج حاصل از این آزمون نشان از کفایت دادهها برای تحلیل عاملی اکتشافی
دارد.
3
روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری سهمیهای است .نمونهگیری سهمیهای
روشی از نمونهگیری غیراحتمالی است که در آن برای هر یک از طبقهها با زیرگروههای جامعه
مورد مطالعه ،سهمیهای درنظر گرفته میشود .با توجه به ساختار مناطق شهرداری تهران در هر
منطقه12 ،پرسشنامه و در سازمانها  6پرسشنامه توزیع گردید که در مجموع مقرر شد تعداد 444
پرسشنامه برای آزمون مدل جمعآوری گردد.

1. Cronbach Alpha Method
2. Kelain
3. Quota Sampling
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جدول  :3نحوه تعیین سهمیه هر یک از مناطق

تعداد

فهرست واحدها در مناطق

1

معاونت برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورا

1

معاونت مالی و اقتصاد شهری

1

معاونت شهرسازی و معماری

1

معاونت حملونقل و ترافیک

1

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1

معاونت فنی و عمران

1

معاونت خدمات شهری و محیطزیست

1

بازرسی

1

حراست

1

گزینش

1

حقوقی

12

مجموع

1

معاونت توسعه منابع انسانی
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به دلیل طراحی مدل برای شهرداری تهران ،واحد تحلیل (در طراحی مدل نهایی) سازمانی و
باید شهرداریهایی مشابه شهر تهران باشد و در حالت ایدهآل ،پیمایش باید در سطح شهرداریهایی
مشابه با شهرداری تهران صورت گیرد .از آنجایی که در عمل این امکان وجود ندارد ،مناطق
تهران بهعنوان واحد تحلیل درنظر گرفته شدند و با توجه به محدودیت تعداد مناطق شهرداری
تهران ،سازمانهای مستقل شهرداری تهران هم درنظر گرفته شده و در مجموع  52واحد در سطح
شهرداری تهران (منطقه و سازمان) انتخاب شدند (جدول .)4
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جدول  :4واحدهای سازمانی انتخابشده برای اجرای پیمایش

ردیف

ردیف

 1شهرداری تهران منطقه 18 1

شهرداری تهران منطقه 18

35

سازمان نوسازی شهر تهران

 2شهرداری تهران منطقه 19 2

شهرداری تهران منطقه 19

36

سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات

3

شهرداری تهران منطقه  20 3شهرداری تهران منطقه 20

37

سازمان حملونقل و ترافیک

4

شهرداری تهران منطقه  21 4شهرداری تهران منطقه 21

38

سازمان پایانههای مسافربری

5

شهرداری تهران منطقه  22 5شهرداری تهران منطقه 22

39

سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی

نام واحد

ردیف

نام واحد

نام واحد

سازمان سرمایهگذاری و
مشارکتهایمردمی
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6

شهرداری تهران منطقه 23 6

7

سازمان بوستانها و فضای
شهرداری تهران منطقه 24 7
سبز تهران

 41سازمان ورزش شهرداری تهران
ستاد شهرداری تهران ـ معاونت
42
مالی و اقتصاد شهری

8

شهرداری تهران منطقه 25 8

9

شهرداری تهران منطقه  26 9سازمان میادین ،و میوه و ترهبار 43

 10شهرداری تهران منطقه 27 10

سازمان بهشت زهرا

40

سازمان زیباسازی

سازمان رفاه خدمات و
مشارکتهای اجتماعی

ستاد شهرداری ـ معاونت فنی و
عمران

44

ستاد شهرداری ـ معاونت
شهرسازی و معماری

46

ستاد شهرداری ـ معاونت
حملونقل و ترافیک

ستاد شهرداری ـ معاونت
سازمان آتشنشانی و خدمات
 45برنامهریزی ،توسعه شهری و امور
 11شهرداری تهران منطقه 28 11
ایمنی
شورا
 12شهرداری تهران منطقه 29 12

سازمان مدیریت پسماند

ستاد شهرداری ـ معاونت
 13شهرداری تهران منطقه  30 13سازمان امالک و مستغالت 47
خدمات شهری و محیطزیست
ستاد شهرداری ـ معاونت امور
 14شهرداری تهران منطقه  31 14سازمان صندوق بازنشستگی 48
اجتماعی و فرهنگی
 15شهرداری تهران منطقه 32 15
 16شهرداری تهران منطقه 33 16

سازمان مهندسی و عمران
شهر تهران
سازمان مشاور فنی و
مهندسی شهر تهران

ستاد شهرداری ـ معاونت توسعه
49
منابع انسانی
50

 17شهرداری تهران منطقه  34 17سازمان عمران مناطق شهر تهران 51

موسسه فناوران شهر
شرکت خدمات اداری شهر

 52شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

20

پس از جمعآوری پرسشنامهها ،تعداد  230پرسشنامه صحیح حاصل و آماده تجزیه و تحلیل
شد و دادهها وارد نرمافزار  SPSS21و آماده اجرای تحلیل عاملی شد .مقرر شد برای تحلیل
عاملی اکتشافی درصورتیکه آزمونهای کیفیت دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نبودند ،به
تعداد موردنیاز پرسشنامه جمعآوری شود ،که خوشبختانه آزمونهای کفایت دادهها ،نشاندهنده
کافیبودن تعداد پرسشنامههای جمعآوری شده بود ،که در ادامه توضیحهای مربوط به تحلیل
عاملی ارائه خواهد شد.
تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
مقاله  -1تدوین مدل علّی بروز فساد اداری در مناطق شهرداری | فتاح آقازاده و دیگران

آمار توصیفی و ویژگیهای پاسخدهندگان در جدول ( )5منعکس شده است .از لحاظ ترکیب
جنسیتی  126مرد و  104زن جزء پاسخدهندگان بودهاند .بیشترین پاسخدهندگان بین  30تا 39
سال سن داشتهاند ،بیشتر آنها مدرک کارشناسی دارند و بیشتر آنها مدیران اجرایی هستند؛ 106
نفر از  230نفر ،حقوق بین چهار تا شش میلیون تومان دارند.
جدول  :5ویژگیهای پاسخدهندگان

جنسیت

تحصیالت

ترکیب سنی

سمت

ویژگیهای پاسخدهندگان

زن

مرد

بین  30تا 39

کمتر از  30سال

بین  40تا 49

بین  50تا 59

کارشناسی

فوق دیپلم و کمتر

کارشناسیارشد

دکتری

مدیر ارشد

روسای ادارهها

مدیر کل یا معاون مدیر کل

مشاور

کارشناس

بین دو تا چهار

کمتر از دو میلیون در ماه

شش به باال

چهار تا شش

شخصی

4

6

استیجاری

فراوانی 52 160 14 22 76 113 19 126 104

وضعیت
میزان درآمد
مسکن

90 140 22 106 82 20 19 73 107 25

درصد 39/1 60/9 9/6 46/1 35/7 8/7 8/3 31/7 46/5 10/9 2/6 1/7 22/6 69/6 6/1 9/6 33 49/1 8/3 54/8 45/2

 شناسایی عوامل موثر بر تمایل کارکنان به فسادبا توجه به ماهیت متفاوت متغیرهای سطح فردی و سازمانی برای شناسایی عوامل موثر بر
تمایل کارکنان به فساد اداری ،ابتدا بهصورت جداگانه ،هر یک از متغیرهای سطح فردی و سازمانی

21

با روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و پس از شناسایی عوامل تاثیرگذار،
با استفاده از معادالت ساختاری به روش  PLSمیزان تاثیر هر یک از متغیرها بررسی شد.
 -شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد اداری
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برای شناسایی این عوامل ضروری است که روی متغیرهای سطح فردی ( 31متغیر) تحلیل
مبین کفایت نمونهها ( )0/941برای
عاملی اکتشافی صورت گیرد .در این راستا بررسی ّ KMO
اجرای تحلیل عاملی اکتشافی است .همچنین نتیجه آزمون بارتلت ( )Sig=.000نشاندهنده
همانینبودن ماتریس همبستگی و مناسببودن برای تحلیل عاملی اکتشافی است.
با استفاده از روش واریماکس با هفتبار چرخش دادهها  31متغیر (گویه پرسشنامه) روی
هشت عامل بارگذاری شدند .در ضمن بهمنظور بررسی روابط بین متغیرها ضرایب باالتر از 0/30
در تعاریف عاملها با اهمیت دانسته شد و ضرایب کمتر از این مقدار بهعنوان صفر (عامل تصادفی)
درنظر گرفته شدند.
همانطور که در جدول ( )6نمایش داده شده است ،هشت عامل بر شمردهشده  81/007درصد
از تغییرپذیری عوامل تمایل به فساد سطح فردی در شهرداری تهران را نشان میدهد .الزم به
اشاره است که عامل نخست با ارزش ویژه  4/2در حدود  13/54درصد ،عامل دوم با ارزش ویژه
 4/16در حدود  13/42درصد ،عامل سوم با ارزش ویژه  3/22در حدود  10/38درصد ،عامل چهارم
با ارزش ویژه  2/97در حدود  9/60درصد ،عامل پنجم با ارزش ویژه  2/89در حدود  9/34درصد،
عامل ششم با ارزش ویژه  2/69در حدود  8/68درصد ،عامل هفتم با ارزش ویژه  2/51در حدود
 8/09درصد و عامل هشتم با ارزش ویژه  2/43در حدود  7/90درصد از واریانس کل را تبیین
میکند.

میانگین

 .1عدم تناسب بین کار و پرداخت
 .2بیعدالتی در اجرای قانون
 .3بیعدالتی قومی ،زبانی ،مذهبی
 .4بیعدالتی در میزان پرداخت

 .1میزان صداقت
 .2میزان پایبندی به قولوقرار
 .3میزان درستکاری
 .4میزان امانتداری
 .5میزان کمک به دیگران
 .6میزان گذشت و بخشش

1/91
1/88
1/86

1/92

3/12
3/09
3/13
3/02
3/07
3/17

 .1حساسیت نسبت به قضاشدن نماز 2/89
2/86
 .2میزان تالوت قرآن
2/96
 .3پایبندی عملی به دین
2/91
 .4پرهیز از محرمات
2/80
 .5میزان شرکت در نماز جماعت

شاخصهای عوامل

0/806
0/783
0/774
0/706

0/842

1
پایبندی
شرعی

0/779
0/715
0/703
0/701
0/668
0/568

2
پایبندی
اخالقی

0/741
0/732
0/693

0/762

3
احساس
بیعدالتی

4
جامعهپذیری
ضدفساد

عامل

5
ارتباطبا
ارباب رجوع

جدول  :6عوامل تاثیرگذار بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران در سطح فردی
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8
7
6
نیاز فرصت
ریسکپذیری
مادی فساد

23

 .1میزان ریسکپذیری
 .2عبور از چراغ قرمز
 .3نادیدهگرفتن قوانین دستوپاگیر

1/80
1/80
1/77

 .1میزان تماس تلفنی با ارباب رجوع
 .2ارتباط چهرهبهچهره با ارباب
2/01
رجوع
 .3توضیح ندادن به ارباب رجوع
3/02

1/97

2/89

 .1آموزش موارد فساد در بدو
استخدام
 .2میزان آشنایی با قوانین مالک عمل 3/06
 .3درخواست همکاران برای رعایت
2/91
اصول
 .4آشنایی با عرف سازمان (درست و
2/97
نادرست)

شاخصهای عوامل

1
پایبندی
شرعی

0/684

0/686

0/726

0/823

0/797

0/810

0/857

5
ارتباطبا
ارباب رجوع
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2
پایبندی
اخالقی

3
احساس
بیعدالتی

4
جامعهپذیری
ضدفساد

عامل

ادامه جدول  :6عوامل تاثیرگذار بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران در سطح فردی

میانگین

0/836
0/820
0/817

7
6
نیاز
ریسکپذیری
مادی

8
فرصت
فساد

24

آلفای کرونباخ

درصد تجمعی

درصد واریانس

ارزش ویژه

 .1میزان ثبات شغلی
 .2میزان دسترسی به اطالعات
 .3پیشنهاد رشوه از سوی ارباب
رجوع
1/90
3/01
1/97

1/89

1/83
1/84

میانگین

 .1میزان کفایت درآمد ماهانه
 .2توانایی تغییر آینده با توجه به
درآمد حال
 .3مشکل تامین مخارج ضروری

شاخصهای عوامل

0/92

13/54

4/2

13/54

1
پایبندی
شرعی

0/91

26/96

4/16

13/42

2
پایبندی
اخالقی

0/89

37/35

3/22

10/38

3
احساس
بیعدالتی

0/88

46/965

2/97

9/60

4
جامعهپذیری
ضدفساد

عامل

0/94

56/31

2/89

9/34

5
ارتباط با
ارباب رجوع

ادامه جدول  :6عوامل تاثیرگذار بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران در سطح فردی
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0/90

64/99

2/69

8/68

7/90

2/43

0/782
0/746
0/735

0/94

0/95

81/007 73/09

2/51

8/09

0/763

0/790
0/774

7
6
نیاز
ریسکپذیری
مادی

8
فرصت
فساد

25
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مجموعه متغیرهایی که بار یک عامل شده بودند به شرح زیر استخراج و نامگذاری شدند:
عامل یکم با پنج متغیر شامل «حساسیت به قضاشدن نماز»« ،میزان تالوت قرآن»« ،پایبندی
عملی به دین»« ،پرهیز از محرمها» و «میزان شرکت در نماز جماعت» است که با توجه به
مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان میزان پایبندی به دین
نامگذاری کرد .عامل دوم با شش متغیر شامل «میزان صداقت»« ،میزان پایبندی به قولوقرار»،
«میزان درستکاری»« ،میزان امانتداری»« ،میزان کمک به دیگران» و «میزان گذشت و
بخشش» است که با توجه به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را
تحتعنوان میزان پایبندی به اخالق نامگذاری کرد .عامل سوم با چهار متغیر شامل «عدم تناسب
بین کار و پرداخت»« ،بیعدالتی در اجرای قانون»« ،بیعدالتی قومی ،زبانی ،مذهبی» و «بیعدالتی
در میزان پرداخت» است که با توجه به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن
را تحتعنوان میزان ادراک بیعدالتی نامگذاری کرد .عامل چهارم با چهار متغیر شامل «آموزش
موارد فساد در بدو استخدام»« ،میزان آشنایی با قوانین مالک عمل»« ،درخواست همکاران برای
رعایت اصول» و «آشنایی با عرف سازمان (درست و نادرست)» است که با توجه به مشخصههای
متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان میزان جامعهپذیری ضدفساد نامگذاری
کرد .عامل پنجم با سه متغیر شامل «میزان تماس تلفنی با ارباب رجوع»« ،ارتباط چهرهبهچهره
با ارباب رجوع» و «توضیح ندادن به ارباب رجوع» است که با توجه به مشخصههای متغیرهای
همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان میزان ارتباط با ارباب رجوع نامگذاری کرد .عامل
ششم با سه متغیر شامل «میزان ریسکپذیری»« ،عبور از چراغ قرمز» و «نادیدهگرفتن قوانین
دستوپاگیر» است که با توجه به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را
تحتعنوان میزان ریسکپذیری نامگذاری کرد .عامل هفتم با سه متغیر شامل «میزان کفایت
درآمد ماهانه»« ،توانایی تغییر آینده با توجه به درآمد حال» و «مشکل تامین مخارج ضروری»
است که با توجه به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان میزان
نیاز مادی نامگذاری کرد .عامل هشتم با سه متغیر شامل «میزان ثبات شغلی»« ،میزان دسترسی
به اطالعات» و «پیشنهاد رشوه از سوی ارباب رجوع» است که با توجه به مشخصههای متغیرهای
همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان میزان فرصت برای فساد نامگذاری کرد.
با توجه به واحد تحلیل این پژوهش و با توجه به پایینبودن حجم نمونه ،نگارندگان مجبور به
مبین
اجرای تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم در سطح فردی شدند .بررسی  KMOدر مرتبه دومّ ،
کفایت نمونهها ( )0/886برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی است .همچنین نتیجه آزمون بارتلت
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( )Sig=.000نشاندهنده همانینبودن ماتریس همبستگی و مناسببودن برای تحلیل عاملی
اکتشافی است .با استفاده از روش واریماکس با سهبار چرخش دادهها  8عامل (حاصل از تحلیل
عاملی اکتشافی مرتبه یک) روی دو عامل اصلی بارگذاری شدند .در ضمن ،بهمنظور بررسی روابط
بین متغیرها ضرایب باالتر از  0/30در تعاریف عاملها با اهمیت دانسته شد و ضرایب کمتر از این
مقدار بهعنوان صفر (عامل تصادفی) درنظر گرفته شد .همانطور که در جدول ( )7نمایش داده
شده است ،دو عامل برشمردهشده  76/881درصد از تغییرپذیری عوامل فردی را نشان میدهد.
ولی باید اشاره کرد که عامل نخست با ارزش ویژه  43/727 ،3/498درصد و عامل دوم با ارزش
ویژه  33/154 ،2/652درصد از واریانس کل را تبیین میکند.
جدول  :7نتایج بهدست آمده از تحلیل عاملی مرتبه دوم روی عوامل فردی

عوامل مرتبه یک
 .1پایبندی شرعی
 .2ریسکپذیری
 .3پایبندی اخالقی

عاملهای اصلی (مرتبه دو)

 .1عوامل درونی (شخصیتی)
0/904
-0/812
0/811

 .1ارتباط با ارباب رجوع
 .2نیاز مادی
 .3فرصت فساد
 .4جامعهپذیری ضدفساد
 .5احساس بیعدالتی
ارزش ویژه

 .2عوامل بیرونی (محیطی)

0/899
0/824
0/783
-0/754
0/746
3/498

2/652

درصد واریانس

43/727

33/154

آلفای کرونباخ

0/856

0/723

درصد تجمعی

43/727

76/881

مجموعه متغیرهایی که بار یک عامل شده بودند به شرح زیر استخراج و نامگذاری شدند:
عامل یکم (مرتبه دو) با سه عامل شامل «پایبندی شرعی»« ،ریسکپذیری» و «پایبندی
اخالقی» .از آنجایی که از خصوصیات درونی و شخصیتی افراد هستند که تحتعنوان عوامل
فردی درونی (شخصیتی) نامگذاری شدند؛ و عامل دوم (مرتبه دوم) با پنج عامل شامل «ارتباط با
ارباب رجوع»« ،نیاز مادی»« ،فرصت فساد»« ،جامعهپذیری ضدفساد» و «احساس بیعدالتی»

27

از آنجایی که این خصوصیات مرتبط با محیط بیرونی هستند ،تحتعنوان عوامل فردی بیرونی
(محیطی) نامگذاری شدند.
 -شناسایی عوامل سازمانی موثر بر تمایل به فساد اداری

| دوره  31ـ پاییز  97ـ شماره  3ـ پياپي 105

28

برای شناسایی عوامل سازمانی موثر بر تمایل به فساد اداری مانند سطح فردی ضروری
مبین کفایت نمونهها
است که تحلیل عاملی اکتشافی صورت گیرد .بررسی  KMOدر این سطح ّ
( )0/964برای اجرای تحلیل عاملی است .همچنین نتیجه آزمون بارتلت ( )Sig=.000نشاندهنده
همانینبودن ماتریس همبستگی و مناسببودن برای تحلیل عاملی است .با استفاده از روش
واریماکس با هشتبار چرخش دادهها  59متغیر (گویه پرسشنامه) روی هشت عامل بارگذاری
شدند .در ضمن ،بهمنظور بررسی روابط بین متغیرها ضرایب باالتر از  0/30در تعاریف عاملها با
اهمیت دانسته شد و ضرایب کمتر از این مقدار بهعنوان صفر (عامل تصادفی) درنظر گرفته شد.
همانطور که در جدول ( )8نمایش داده شده است ،هشت عامل بر شمردهشده  75/395درصد از
تغییرپذیری عوامل سازمانی تمایل به فساد در شهرداری تهران را نشان میدهد .الزم به گفتن
است که عامل نخست با ارزش ویژه  11/947 ،7/168درصد ،عامل دوم با ارزش ویژه ،6/977
 11/629درصد ،عامل سوم با ارزش ویژه  10/730 ،6/438درصد ،عامل چهارم با ارزش ویژه
 10/463 ،6/278درصد ،عامل پنجم با ارزش ویژه  9/108 ،5/465درصد ،عامل ششم با ارزش
ویژه  7/881 ،4/729درصد ،عامل هفتم با ارزش ویژه  6/946 ،4/167درصد و عامل هشتم با
ارزش ویژه  6/691 ،4/015درصد از واریانس کل را تبیین میکند.

جدول  :8عوامل تاثیرگذار بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران در سطح سازمانی

عامل

میانگین

 -1شفافیت و پاسخگویی در سازمان

 -2کیفیت قوانین مالک عمل

 -3اطالعرسانی و فرهنگ ضدفساد

 -4مناسببودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد

 -5تخصصی وکارشناسیبودن تصمیمها

 -6درآمد ناپایدار در شهرداری

1/751
1/769
3/138
3/307
3/289
1/764

 -7شایستهساالری

 .1تفسیرپذیر بودن قوانین
 .2میزان قوانین مزاحم
 .3ضمانت اجرایی قوانین
 .4ضمانت اجرایی قوانین و مقررات
ضد فساد
 .5اجرای صحیح قوانین
 .6کافیبودن قوانین
 .7وجود تناقض در قوانین
 .8مبهمبودن قوانین
 .9ضابطهمند بودن برونسپاریها
 .10اجرای درست قوانین

3/204
3/213
1/724
1/729
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 .1اطالعرسانی در مورد محاسبه عوارضها 1/756
1/733
 .2مشخصبودن فرایندهای کاری
1/751
 .3پاسخگویی به مدیران باالسری
1/747
 .4توضیح کافی به ارباب رجوع
1/822
 .5مشخصبودن ضوابط پرداخت
 .6میزان اطالعات با اهمیت در سازمان 1/791
1/756
 .7میزان پاسخگویی به شهروندان

0/816
0/811
0/806
0/802
0/773
0/772
0/764

 -8استفاده از فناوری اطالعات

شاخصهای عوامل

-0/783
-0/774
0/716
0/668
0/666
0/616
-0/607
-0/592
-0/384
0/364
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عامل

میانگین

 -1شفافیت و پاسخگویی در سازمان

 -2کیفیت قوانین مالک عمل

 -3اطالعرسانی و فرهنگ ضدفساد
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 -4مناسببودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد

1/738
1/769

0/724
0/724

1/716
1/778
1/787
1/729
3/236
1/720

0/679
0/669
0/623
0/620
-0/605
0/567

 -5تخصصی وکارشناسیبودن تصمیمها
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0/552
-0/516
0/486

 -6درآمد ناپایدار در شهرداری

 .1زیادبودن تبعات فساد در سازمان
 .2نظارت شدید بر دفاتر خدمات
الکترونیک
 .3قاطع و بهموقع بودن برخورد با فساد
 .4متخصصبودن کارمندان
 .5تناسب برخورد با جرم صورتگرفته
 .6سنگین و بازدارندهبودن مجازات
 .7باالبودن ریسک انجام فساد
 .8عملکرد مناسب سامانه رسیدگی
شکایتها

0/637
-0/624
-0/617
0/590
0/571

 -7شایستهساالری

 .1برگزاری دورههای آموزشی در خصوص 1/769
فساد
3/204
 .2رواج قومگرایی در سازمان
1/759
 .3برحذر داشتن کارمندان از فساد
 .4چشمپوشی کارمندان از فساد دیگران 3/364
3/476
 .5روابط دوستانه زیاد
 .6ناشایستبودن فساد در نظر کارکنان 1/662
 .7اطالعرسانی به شهروندان در مورد 1/782
حقوقشان
1/640
 .8وجود شرم و حیا در میان کارکنان
3/124
 .9همکاری برای انجام فساد
 .10ناراحتشدن همکاران از اقدامهای 1/773
غیرقانونی سایر همکاران

0/761
-0/704

 -8استفاده از فناوری اطالعات

شاخصهای عوامل
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عامل

میانگین

 -1شفافیت و پاسخگویی در سازمان

 -2کیفیت قوانین مالک عمل

 -3اطالعرسانی و فرهنگ ضدفساد

 -4مناسببودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد

 -5تخصصی وکارشناسیبودن تصمیمها

 -6درآمد ناپایدار در شهرداری

1/622
 .1شایستهساالری در سازمان
3/249
 .2پارتیبازی برای استخدام
1/729
 .3نظام تشویق و تنبیه عادالنه
1/747
 .4استخدام بر اساس ضوابط
 .5ارتقا بر اساس شایستگی برخورداری 1/729
1/787
مدیران از تجربه کافی

 -7شایستهساالری

3/244
 .1منطقینبودن نرخ خدمات
 .2تناسب درآمد و هزینه در شهرداری 3/249
 .3عادالنهبودن نرخ خدمات در دفاتر 3/302
خدمات الکترونیک
 .4منطقیبودن نرخ خدمات ارائهشده 3/227
 .5فشار به مدیران ارشد برای درآمد بیشتر 1/693
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 .1انجام کارها فقط با تایید مستقیم مدیران 3/20
1/764
 .2تناسب بودجه با میزان فعالیت
 .3تصمیمگیری بر اساس سالیق شخصی 3/16
1/84
 .4برخورداری از تخصص کافی
1/733
 .5تناسب بودجه با فعالیت واحدها
3/276
 .6تصمیمگیری شخصی به جای کار
کارشناسی
3/213
 .7تصمیمگیری نامناسب در خصوص
برونسپاری کارها

 -8استفاده از فناوری اطالعات

شاخصهای عوامل

-0/781
0/713
-0/709
0/688
0/621
-0/595
-0/434
-0/738
-0/678
-0/644
-0/613
0/599

0/714
-0/670
0/569
0/560
0/501
0/493
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عامل

میانگین

 -1شفافیت و پاسخگویی در سازمان

 -2کیفیت قوانین مالک عمل

 -3اطالعرسانی و فرهنگ ضدفساد
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آلفای کرونباخ

 -4مناسببودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد

درصد تجمعی

 -5تخصصی وکارشناسیبودن تصمیمها

درصد واریانس

 -6درآمد ناپایدار در شهرداری

ارزش ویژه

 -7شایستهساالری

 .1اتوماتیککردن فرایندها
 .2انجام کارها از راه پرتال
 .3امکان تغییر دستی در
محاسبهها
 .4استفاده از فناوری روز دنیا
 .5وجود ارتباط چهرهبهچهره
 .6جزیرهای بودن سیستمها

 -8استفاده از فناوری اطالعات

شاخصهای عوامل

1/662
1/756
3/422

0/742
0/649
-0/640

1/707
3/142
1/747

0/574
-0/571
0/461

4/015 6/167 4/729 5/465 6/278 6/438 6/977 7/168

6/691 6/946 7/881 9/108 10/463 10/730 11/629 11/947

75/395 68/704 61/758 53/877 44/769 34/305 23/575 11/947
0/85 0/88

0/91

0/92

0/82 0/86 0/90

0/93

مجموعه متغیرهایی که بار یک عامل شده بودند به شرح زیر استخراج و نامگذاری شدند:
عامل یکم با هفت متغیر شامل «اطالعرسانی در مورد محاسبه عوارضها»« ،مشخصبودن
فرایندهای کاری»« ،پاسخگویی به مدیران باالسری»« ،توضیحهای کافی به ارباب رجوع»،
«مشخصبودن ضوابط پرداخت»« ،میزان اطالعات با اهمیت در سازمان» و «میزان پاسخگویی
به شهروندان» است که با توجه به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن
را تحتعنوان شفافیت و پاسخگویی در سازمان نامگذاری کرد .عامل دوم با ده متغیر شامل
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«تفسیرپذیربودن قوانین»« ،میزان قوانین مزاحم»« ،ضمانت اجرایی قوانین»« ،ضمانت اجرایی
قوانین و مقررات ضد فساد»« ،اجرای صحیح قوانین»« ،کافیبودن قوانین»« ،وجود تناقض در
قوانین»« ،مبهمبودن قوانین»« ،ضابطهمند بودن برونسپاریها» و «اجرای درست قوانین» است
که با توجه به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان کیفیت قوانین
مالک عمل نامگذاری کرد .عامل سوم با ده متغیر شامل «برگزاری دورههای آموزشی در خصوص
فساد»« ،رواج قومگرایی در سازمان»« ،برحذرداشتن کارمندان همدیگر از فساد»« ،چشمپوشی
کارمندان از فساد دیگران»« ،روابط دوستانه زیاد»« ،ناشایستبودن فساد در نظر کارکنان»،
«اطالعرسانی به شهروندان در مورد حقوقشان»« ،وجود شرم و حیا در میان کارکنان»« ،همکاری
برای انجام فساد» و «ناراحتشدن همکاران از اقدامهای غیرقانونی سایر همکاران» است که با توجه
به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان اطالعرسانی و فرهنگ
ضد فساد نامگذاری کرد .عامل چهارم با هشت متغیر شامل «زیادبودن تبعات فساد»« ،نظارت
شدید بر دفاتر خدمات الکترونیک»« ،قاطع و بهموقع بودن برخورد با فساد»« ،متخصصبودن
کارمندان نظارتی»« ،تناسب برخورد با جرم صورتگرفته»« ،سنگین و بازدارندهبودن مجازات»،
«باالبودن ریسک انجام فساد» و «عملکرد مناسب سامانه رسیدگی به شکایتها» است که با
توجه به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان مناسببودن
سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد نامگذاری کرد .عامل پنجم با هفت متغیر شامل «انجام کارها
فقط با تایید مستقیم مدیران»« ،تناسب بودجه با میزان فعالیت»« ،تصمیمگیری بر اساس سلیقههای
شخصی»« ،برخورداری از تخصص کافی»« ،تناسب بودجه با فعالیت واحدها»« ،تصمیمگیری
شخصی بهجای کار کارشناسی» و «تصمیمگیری نامناسب در خصوص برونسپاری کارها» است
که با توجه به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان تخصصی
و کارشناسیبودن تصمیمها رجوع نامگذاری کرد .عامل ششم با پنج متغیر شامل «منطقینبودن
نرخ خدمات»« ،تناسب درآمد و هزینه در شهرداری»« ،عادالنهبودن نرخ خدمات در دفاتر خدمات
الکترونیک»« ،منطقیبودن نرخ خدمات ارائهشده» و «فشار به مدیران ارشد برای درآمد بیشتر»
است که با توجه به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان درآمد
ناپایدار در شهرداری نامگذاری کرد .عامل هفتم با شش متغیر شامل «شایستهساالری در سازمان»،
«پارتیبازی برای استخدام»« ،نظام تشویق و تنبیه عادالنه»« ،استخدام بر اساس ضوابط»« ،ارتقا
بر اساس شایستگی» و «برخورداری مدیران از تجربه کافی» است که با توجه به مشخصههای
متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را تحتعنوان شایستهساالری نامگذاری کرد .عامل
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هشتم با شش متغیر شامل «اتوماتیککردن فرایندها»« ،انجام کارها از راه پرتال»« ،امکان تغییر
دستی در محاسبهها»« ،استفاده از فناوری روز دنیا»« ،وجود ارتباط چهرهبهچهره» و «جزیرهایبودن
سیستمها» است که با توجه به مشخصههای متغیرهای همبسته در این عامل میتوان آن را
تحتعنوان استفاده از فناوری اطالعات نامگذاری کرد.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،با توجه به محدودیت حجم نمونه ،نگارندگان مجبور به انجام
تحلیل عاملی مرتبه دوم شدند .بررسی  KMOبیانگر کفایت نمونهها ( )0/880برای اجرای تحلیل
عاملی است .همچنین نتیجه آزمون بارتلت ( )Sig=.000نشاندهنده همانینبودن ماتریس
همبستگی و مناسببودن برای تحلیل عاملی است .با استفاده از روش واریماکس با سهبار چرخش
دادهها  8عامل (گویه پرسشنامه) روی دو عامل اصلی سوار شدند .در ضمن ،بهمنظور بررسی
روابط بین متغیرها ضرایب باالتر از  0/30در تعاریف عاملها با اهمیت دانسته شد و ضرایب کمتر از
این مقدار بهعنوان صفر (عامل تصادفی) درنظر گرفته شد .همانطور که در جدول ( )9نمایش داده
میشود ،دو عامل برشمردهشده  80/654درصد از تغییرپذیری عوامل سازمانی را نشان میدهد.
الزم به اشاره است که عامل نخست با ارزش ویژه  3/467در حدود  43/342درصد و عامل دوم با
ارزش ویژه  37/312 ،2/985درصد از واریانس کل را تبیین میکند.
جدول  :9تحلیل عاملی مرتبه دوم بر روی عوامل سازمانی

عوامل مرتبه یک
تخصصی و کارشناسیبودن تصمیمها
شایستهساالری
استفاده از فناوری اطالعات
درآمد ناپایدار در شهرداری
کیفیت قوانین مالک عمل
شفافیت و پاسخگویی در سازمان
مناسببودن سازوکارهای نظارتی و مقابله
با فساد
اطالعرسانی و فرهنگ ضدفساد

ارزش ویژه

 .1عوامل توانمندی سازمانی  .2عوامل پیشگیری سازمانی
0/873
0/805
0/778
-0/777
0/768
0/922
0/895

3/467

0/849
2/985

درصد واریانس

43/342

37/312

آلفای کرونباخ

0/712

0/736

درصد تجمعی
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عاملهای اصلی (مرتبه دو)

43/342

80/654
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مجموعه متغیرهایی که بار یک عامل شده بودند به شرح زیر استخراج و نامگذاری شدند:
عامل یکم (مرتبه دو) با پنج عامل شامل «تخصصی و کارشناسیبودن تصمیمها»،
«شایستهساالری»« ،استفاده از فناوری اطالعات»« ،درآمد ناپایدار در شهرداری» و «کیفیت
قوانین مالک عمل» از آنجایی که همگی به نوعی از عوامل تاثیرگذار در اثربخشی هستند
میتوان آنها را تحتعنوان عوامل توانمندی سازمانی نامگذاری کرد .عامل دوم با سه متغیر
شامل «شفافیت و پاسخگویی در سازمان»« ،مناسببودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد»
و «اطالعرسانی و فرهنگ ضدفساد» از آنجایی از مهمترین عوامل موثر در پیشگیری هستند،
تحتعنوان عوامل پیشگیری سازمانی نامگذاری شدند.
 تدوین مدل و محاسبه ضرایب تاثیربرای بررسی تاثیر میزان تاثیر عوامل مختلف بر تمایل به فساد اداری در میان کارکنان شهرداری
تهران ،از روش مدل معادلههای ساختاری با نرمافزار  Smart PLSاستفاده شده است .با توجه به
عوامل شناساییشده ،مدل مفهومی ترسیم و در سهگام شامل برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش
مدل ساختاری و برازش کلی مدل برازش مدل بررسی میشود .الزم به اشاره است که با توجه به
اینکه واحد تحلیل در این پژوهش مناطق شهرداری و سازمانهای مستقل هستند ،حجم نمونه
 52واحد است .بر اساس پیشینه پژوهش ،در مدل اندازهگیری میزان متغیر وابسته تمایل به فساد،
حاصل از سه متغیر تمایل به فساد مالی ،تمایل به فساد تعاملی و تمایل به فساد تصمیمگیری است.
 گام نخست :برازش مدلهای اندازهگیرییک مدل اندازهگیری مربوط به بخشی از مدل کلی میشود که دربرگیرنده یک متغیر به
همراه ابعاد آن است .با توجه به مدل مفهومی ترسیمشده (نمودار  )1پنج مدل اندازهگیری مربوط
به «عوامل فردی درونی (شخصیتی)»« ،عوامل فردی بیرونی (محیطی)»« ،عوامل پیشگیری
سازمانی»« ،عوامل توانمندی سازمانی» و «تمایل به فساد» وجود دارد .برای بررسی برازش این
مدلهای اندازهگیری سه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا بررسی میشوند.
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ﻳﻚ ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪل ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﻌﺎد آن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢﺷﺪه )ﻧﻤﻮدار  (1ﭘﻨﺞ ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي دروﻧﻲ )ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ(«» ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﺑﻴﺮوﻧﻲ )ﻣﺤﻴﻄﻲ(«،
»ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ«» ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ« و »ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد« وﺟﻮد دارد .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮازش اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ،رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا و رواﻳﻲ واﮔﺮا ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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ﻧﻤﻮدار  :1ﻣﺪل اﺟﺮاﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻮدن ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ 0/4 ،اﺳﺖ
بارهایﻣﻼك
ﮔﺮدد .ﻣﻘﺪار
اجراشده اﺳﺘﻔﺎده
مدل ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ
:1ﮔﻴﺮي ،از
اﻧﺪازه
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺪلﻫﺎي
عاملی
همراهﻣﻲبا
نمودار

)داوري و رﺿﺎزاده ،(1396 ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﺶ از  0/4اﺳﺖ .ﻣﻌﻴﺎر دوم ﺑﺮاي ﺑﺮازش

ﻣﺪلﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ،رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲﭘﺮدازد ،ﻛﻪ در ﻧﺮماﻓﺰار Smart

بررسیAVE
برای PLSﻣﻌﻴﺎر
ﻃﻮر ﻛﻪ در
مقدار( .ﻫﻤﺎن
رﺿﺎزاده1392 ،
عاملی ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﻣﻌﻴﺎر  0/5ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐاز ﺑﺮاي اﻳﻦ
رود.هﻣﻴﺰان
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎر
برای
مالک
)داوريیوگردد.
استفاده م
بارهای
گیری،
های ﻣﻲانداز
پایاییﺑﻪاﻳﻦمدل
ﻧﻤﻮدار ) (2ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﺎﻻي  0/5اﺳﺖ و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺪل اﺳﺖ.
مناسببودن بارهای عاملی 0/4 ،است (داوری و رضازاده .)1396 ،همانطور که مالحظه میشود،
تمام مقادیر بارهای عاملی بیش از  0/4است .معیار دوم برای برازش مدلهای اندازهگیری ،روایی
همگراست که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با پرسشهای خود میپردازد ،که در نرمافزار
 Smart PLSمعیار  1AVEبهاینمنظور بکار میرود .میزان مناسب برای این معیار  0/5به باالست
(داوری و رضازاده .)1392 ،همانطور که در نمودار ( )2مشخص است ،میزان بهدست آمده برای
)Average Variance Exteracted (AVE
تمام سازههای مدل باالی  0/5است و نشاندهنده همگرایی مناسب برای مدل است.
63

63

24

)1. Average Variance Exteracted (AVE
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ﻧﻤﻮدار  :2ﻣﻴﺰان  AVEﺑﺮاي ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﺪل

نمودار  :2میزان  AVEبرای سازههای مدل

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاي ﺑﺮازش ﻣﺪلﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ،رواﻳﻲ واﮔﺮاﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر ،از ﺟﺪول ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

مقاله  -1تدوین مدل علّی بروز فساد اداری در مناطق شهرداری | فتاح آقازاده و دیگران

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن 64اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻓﻮرﻧﻞ و ﻻﻛﺮ ) (1981ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ واﮔﺮا ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ

واگراست.
همانطور که اشاره شد ،معیار سوم برای برازش مدلهای اندازهگیری ،روایی
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ درج ﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻘﺪار ﺟﺬر  AVEﺗﻤﺎم ﺳﺎزهﻫﺎ از ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺑﻪدو ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ از اﻳﻦرو ،ﻣﻲﺗﻮان اﻇﻬﺎر 1
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ
ﻣﺪلو ،ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺳﺎزهﻫﺎ در
ﭘﮋوﻫﺶیﺣﺎﺿﺮ،
داﺷﺖ ﻛﻪ در
ﺷﺎﺧﺺ-برای
()1981
الرکر
فورنل
کنیم.
استفاده م
بدینمنظور ،از جدول همبستگی متغیرهای پنهان
ﻫﺎي ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزهﻫﺎي دﻳﮕﺮ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ رواﻳﻲ واﮔﺮاي ﻣﺪل در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ.
بررسی روایی واگرا ماتریسی را پیشنهاد میدهند ،که نتایج آن مطابق با دادههای همبستگی
رواﻳﻲ واﮔﺮا
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻓﻮرﻧﺮ و
متغیرهای پنهان است .با این ﺟﺪول
حاوی جذر مقادیر  AVEاست و
ماتریس
ﻻرﻛﺮاین
اصلی
ﺟﺪولقطر
تفاوت:10که
طور که ﻋﻮاﻣﻞ
ﻋﻮاﻣﻞنﻓﺮدي
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
نخستﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيیشود،
مالحظه م
ﻓﺮدي شود .هما
ﻋﻮاﻣﻞدرج
این ماتریس
باید در
متغیرهایﻫﺎ پنهان مرتبه
فقط
ﺳﺎزه
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
دروﻧﻲ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻓﺴﺎد
مقدار جذر  AVEتمام سازهها از مقدار همبستگی سازهها به صورت دوبهدو بیشتر است؛ از اینرو،
0/975
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد
داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها در مدل ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود
اظهار
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
میتوانﻋﻮاﻣﻞ
0/883
0/857
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
دارند تا سازههای دیگر .به بیان دیگر روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
دادهﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻗﻄﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺎوي ﺟﺬر ﻣﻘﺎدﻳﺮ  AVEاﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﺑﻴﺮوﻧﻲ

0/862

0/788

0/870

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي دروﻧﻲ

0/832

0/829

0/868

0/888

0/810

0/820

0/818

0/761

ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي

جدول  :10جدول فورنر و الرکر برای بررسی روایی واگرا

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

سازهها

0/868

تمایل به عواملتوانمندی عوامل فردی عوامل فردی عواملپیشگیری
سازمانی
درونی
بیرونی
سازمانی
فساد

ﮔﺎمﺑﺮازش ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري0/975
دوم .فساد
تمایل به

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﮋوﻫﺶ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ،ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻌﻨﺎداري Z

عوامل توانمندی سازمانی

0/857

عوامل فردی درونی

0/832

0/883

ﻳﺎ ﻫﻤﺎن  T-Valuesاﺳﺖ .ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﻳﺐ  Tﺑﻪاﻳﻦﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ از  1/96ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ

عوامل فردی بیرونی

عوامل پیشگیری سازمانی

0/862
0/810

0/788

0/829

0/820

25

0/870
0/868
0/818

0/888

64

. Latent Variable Correlation

0/761

0/868

1. Latent Variable Correlation
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گام دوم :برازش مدل ساختاریبرای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که نخستین و
اساسیترین معیار ،ضرایب معناداری  Zیا همان  T-Valuesاست .برازش مدل ساختاری با استفاده
از ضرایب  Tبهاینصورت است که این ضرایب باید از  1/96بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان
 95درصد ،معناداربودن آنها را تایید کرد .همانطور که در نمودار ( )3مشخص است ،ضریب
مسیرها
معناداربودن
است
1/96
باالتر از
مکنون
مسیرهای 95مرتبط
ﻣﺮﺑﻮطو ﺑﻪ
اینﺿﺮﻳﺐ
اﺳﺖ،
که ) (3ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﻮدار
ﻛﻪ در
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد.
متغیرهایآنﻫﺎ را
درﺻﺪ،با ﻣﻌﻨﺎدارﺑﻮدن
به ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن
مربوط در
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻜﻨﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ از  1/96اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎدارﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻮدن ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
مناسببودن مدل ساختاری را نشان میدهد.
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ﻧﻤﻮدار  :3ﻣﺪل ﺗﺮﺳﻴﻢﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻌﻨﺎداري

نمودار  :3مدل ترسیمشده همراه با ضرایب معناداری

دوﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮاﻳﺐ  R2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن درونزاي )واﺑﺴﺘﻪ( ﻣﺪل اﺳﺖ،

 R2ﻣﻌﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮونزا ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ درونزا دارد و ﺳﻪ ﻣﻘﺪار  0/33 ،0/19و  0/67ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﻣﻼك

ﺑﺮازشبهﻣﺪل
ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻮدن
ﺷﺪه )(0/867
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻧﻤﻮدار )
مدل .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
برازش ﻣﻲﺷﻮد
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
برایﻗﻮي R2
ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﺿﻌﻴﻒ،
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ
مربوط
ضرایب R2
پژوهش
در(1یک
ساختاری
بررسی
معیار
دومین

ﺳﺎﺧﺘﺎري را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
پنهانﺳﺎزد.درونزای (وابسته) مدل است R2 ،معیاری است که نشان از تاثیر یک متغیر
متغیرهای
برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالک برای
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2درنظر گرفته میشود .مطابق با نمودار ( )1میزان محاسبهشده
( )0/867مناسببودن برازش مدل ساختاری را تایید میسازد.
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 -گام سوم :برازش مدل کلی

ﻛﻠﻲکلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تایید برازش آن ،بررسی
 ﮔﺎم ﺳﻮم .ﺑﺮازش ﻣﺪلمدل1
ﺷﻮد.برای
شود.
استفاده م
معیار
مدل از
برازش کلی
شود.
کامل می
مدل
ﺑﺨﺶدرﻣﺪلیک
برازش
ﻛﺎﻣﻞیﻣﻲ
GOFﻳﻚ ﻣﺪل
ﺑﺮازش در
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮازش آن،
برایو ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻲﺷﻮد
ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﮔﻴﺮي و
اﻧﺪازه
ﻣﺪل ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو
65
GOF
ﻣﻌﻴﺎر
شود:از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد:
GOF
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮاي
ﺷﻮد.
ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده
ي ﺑﺮازش ﻛﻠﻲ ﻣﺪل از محاسبه  GOFاز فرمول زیر استفاده می

ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
اﺷﺘﺮاﻛﻲ
ﺟﺪول  :11ﻣﻘﺎدﻳﺮ
اولپنهان مرتبه اول
متغیرهای
اشتراکی
مقادیر
جدول :11

0/951

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد

0/779

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

عوامل توانمندی سازمانی

عوامل پیشگیری سازمانی
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
0/754

(شخصیتی))ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ(
درونیﻓﺮدي دروﻧﻲ
عوامل فردیﻋﻮاﻣﻞ
0/788

(محیطی)
بیرونیﻓﺮدي ﺑﻴ
عوامل فردیﻋﻮاﻣﻞ
0/758
ﺮوﻧﻲ )ﻣﺤﻴﻄﻲ(
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ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺷﺘﺮاﻛﻲ

تمایل به فساد

عوامل

ﻋﻮاﻣﻞ

مقادیر اشتراکی
0/951
0/779
0/754
0/788
0/758

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺷﺎرهﺷﺪه ،ﻣﻴﺰان  GOFﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  0/835ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﺪار  0/01و  0/25و  0/36ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ

با توجه به مقادیر اشارهشده ،میزان  GOFبرابر است با  0/835که با توجه به سه مقدار  0/01و
ﻴﻒ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﻮي ﺑﺮاي  ،GOFﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن از ﺑﺮازش ﻛﻠﻲ ﻗﻮي ﻣﺪل دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
 0/36بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  ،GOFعدد بهدست آمده نشان از برازش
 0/25و
ﺶﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲﺷﻮد:
ﻛﺪامابهﻧﺪ؟پرسشهای پژوهش پاسخ داده میشود:
بخش
نتایج ،در
توجه به
کلی ﺑﺮقوی
ﺷﻬﺮدارياینﺗﻬﺮان
ﻛﺎرﻛﻨﺎن
دارد.دربا ﻣﻴﺎن
مدل ﻓﺴﺎد
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
اداري ﻧ
کارکنان ﺑﻪ ﻓﺴﺎد
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻓﺮدي و
ﻋﻮاﻣﻞ
نخست:ﺷﺎﻣﻞ،
دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره -ﺷﺪ،
دارﻧﺪ.اند؟
ﻘﺶ کدام
تهران
شهرداری
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲدردرمیان
ﻋﻮاﻣﻞبه فساد
تمایل
موثر بر
عوامل
پرسش
عوامل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ«.
ﻋﻮاﻣﻞ وﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ«
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻋﻮاﻣﻞ
ﺷﺎﻣﻞ »
ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ
ﻋﻮاﻣﻞتمایل
سازمانی در
عواملو »فردی
شامل،
عوامل
دسته
ﻫﺴﺘﻨﺪشد،
ﺎوتاشاره
طورﻣﺘﻔکه
همان
ﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪپاسخ:
ﮕﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻮدن ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
کارکنان به فساد اداری نقش دارند .عوامل سازمانی شامل دو دسته عوامل با ماهیت متفاوت هستند
ﻓﺴﺎد .ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷﺎﻣﻞ درآﻣﺪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار در ﺷﻬﺮداري ،ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲﺑﻮدن
شامل «عوامل پیشگیری سازمانی» و «عوامل توانمندی سازمانی» .عوامل پیشگیری سازمانی شامل
ﻤﻴﻢﻫﺎي اﺗﺨﺎذﺷﺪه ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻري .ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ» :ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ
رسانی و
اطالع
مقابله با
سازوکارهای
مناسازب
سازمان،
گویی در
شفافیت و
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ
دروﻧﻲ
پاس«،خﻋﻮاﻣﻞ
)ﻣﺤﻴﻄﻲ(
ﺨﺼﻴﺘﻲ(« و »ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ
فساد،و وﻋﻮاﻣﻞ
اﺧﻼﻗﻲ،
نظارتی وﭘﺎﻳﺒﻨﺪي
رﻳﺴﻚﭘﺬﻳﺮي و
بودن ﺷﺮﻋﻲ،
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي
شهرداری ،میزان استفاده از فناوری اطالعات،
درآمدوناپایدار
شامل
توانمندی
عوامل
ضدفساد.
اﺣﺴﺎسدرﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ.
ﺿﺪﻓﺴﺎد
ﭘﺬﻳﺮي
ﻓﺴﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﺮﺻﺖ
فرهنگﻣﺎدي،
ﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع ،ﻧﻴﺎز
ساالری.ﻣﺪل
ﺗﻮﺟﻪه ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛﺎرﻛﻨﺎنو ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧ
ﻓﺴﺎد در
هایﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺑﺮ
بودن ﭼﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲیﺷﺪه ﺗﺎ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوم ﻛﻪ
عوامل
ﺪ؟ ﺑﺎشایست
مقررات و
ﻣﻴﺎنقوانین
کیفیت
اتخاذشده،
تصمیم
ﻋﻮاﻣﻞکارشناس
تخصصی و
دﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
فردی نیز شامل دو دسته عوامل هستند« :عوامل درونی (شخصیتی)» و «عوامل بیرونی (محیطی)»،
ﻮردارﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ )ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
عوامل درونی عبارتاند از پایبندی شرعی ،ریسکپذیری و پایبندی اخالقی ،و عوامل بیرونی شامل
ﻪﮔﻴﺮي
ارتباط با ارباب رجوع ،نیاز مادی ،فرصت فساد ،جامعهپذیری ضدفساد و احساس بیعدالتی.

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻻﻳﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ،

1. Godness
)(GOFﺑﺮof Fit
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ
ن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ،ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي دروﻧﻲ )ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ( و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﺑﻴﺮوﻧﻲ )ﻣﺤﻴﻄﻲ(

د اداري ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي دروﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ »ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺷﺮﻋﻲ«» ،رﻳﺴﻚﭘﺬﻳﺮي« و »ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي اﺧﻼﻗﻲ« ،و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ
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). Godness Of Fit (GOF
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در پاسخ به پرسش دوم که عوامل شناساییشده تا چه اندازه بر تمایل به فساد در میان کارکنان
تاثیر دارند؟ با توجه به نتایج مدل معادلههای ساختاری در میان عوامل سازمانی ،عوامل توانمندی
سازمانی از اهمیت بیشتری نسبت به عوامل مربوط به پیشگیری برخوردارند .در میان عوامل فردی،
تاثیر عوامل بیرونی ،بیشتر از عوامل درونی (شخصیتی) ارزیابی میشود.
نتیجهگیری
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هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی دالیل تمایل به فساد در میان کارکنان شهرداری تهران
است .نتایج بهدست آمده از پژوهش ،نشان میدهد که دو دسته عوامل فردی ،شامل عوامل
فردی درونی (شخصیتی) و عوامل فردی بیرونی (محیطی) بر تمایل کارکنان به فساد اداری نقش
دارند .عوامل فردی درونی شامل «پایبندی شرعی»« ،ریسکپذیری» و «پایبندی اخالقی» ،و
عوامل فردی بیرونی شامل «ارتباط با ارباب رجوع»« ،نیاز مادی»« ،فرصت فساد»« ،جامعهپذیری
ضدفساد» و «احساس بیعدالتی» ،و در سطح سازمانی ،عوامل توانمندی سازمانی شامل «تخصصی
و کارشناسیبودن تصمیمها»« ،شایستهساالری»« ،استفاده از فناوری اطالعات»« ،درآمد ناپایدار
در شهرداری» و «کیفیت قوانین مالک عمل» ،و عوامل پیشگیری سازمانی شامل «شفافیت و
پاسخگویی در سازمان»« ،مناسببودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد» و «اطالعرسانی و
فرهنگ ضدفساد»؛ بهعنوان عوامل تمایل کارکنان شهرداری تهران به فساد اداری شناسایی شدند.
نکته قابل توجه در این پژوهش ،طراحی مدل اختصاصی برای شهرداری تهران است .مهمترین
جنبه نوآورانه این پژوهش ،در مقایسه با سایر پژوهشها ،طراحی مدلی برای سیاستگذاریهای ضدفساد
در شهرداری تهران مطابق با پیمایش صورتگرفته در شهرداری تهران و بر اساس نظرهای کارکنان
شهرداری تهران است .در تبیین اهمیت این پژوهش میتوان به کاربرد آن در جهت تدوین سیاستهای
ضدفساد در شهرداری تهران اشاره داشت .در مقایسه با سایر پژوهشها ،نتایج با گزارش سازمان
شفافیت بینالملل نروژ )2014( 1مشابهتهایی دارد که در آن پژوهش نیز عواملی مانند «میزان ارتباط
با ارباب رجوع»« ،شفافيت» ،و «شایستهساالری» بهعنوان عوامل اصلی بروز فساد در شهرداریهای
نروژ نام برده شدند ( .)Transparency International Norway, 2014در گزارش پيشگيري از
فساد در شهرداريهاي استان اونتاريو كانادا ،عواملی مانند «فرهنگ سازمانی»« ،نیاز به شفافسازی و
پاسخگویی» «کیفیت تصمیمها» و «ضعف در قوانین» ،در سطح سازمانی و «نیازهای مادی» در سطح
فردی بهعنوان عوامل بروز فساد اشاره شده است ( ،)Palmer, 2011که با نتایج این پژوهش تا حدی
1. TI Norway
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همخوانی دارد .یافتههای مقاله جرمشناسی فساد اداری در شهرداري اصفهان ،تا حدی تاییدکننده نتایج
این پژوهش است.یافتههای پژوهشی در شهرداری اصفهان نشان میدهد که فرهنگ فردگرایی ،عوامل
حقوقی (حوزه قانونگذاری) ،فرهنگ مصرفگرایی و فرهنگ ارتباطی ،همگی بیشتر از سطح متوسط
در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند (فرجیها و جوادی .)1393 ،یافتههای پژوهش «فساد در ارائه
خدمات شهری :تجربهای از آسیای جنوبی» تا حدی نتایج پژوهش حاضر را تایید میکند .در آن پژوهش
از روش پژوهش ک ّمی استفاده شده است .برخی از عوامل بروز فساد اداری در آن پژوهش عبارت است
از :اصالح سیستم حقوق و مزایا ،استفاده از فناوری اطالعات در ارائه خدمات ،کاهش ارتباط رودرروی
کارمندان با مشتریان و مداخله NGOها و کمیتهها در نظارت پروژهها (.)Davis, 2004
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی و مجریان
پیشنهادهایی به سایر پژوهشگران
ـ با توجه به گستردگی حوزه پژوهش ،هر یک از متغیرهای شناساییشده در این پژوهش (مانند
پاسخگویی و شفافیت ،اطالعرسانی و فرهنگ ضدفساد ،کیفیت تصمیمها و الخ) میتواند محور یک

پژوهش مستقل و شناسایی ابعاد هر یک از متغیرها بر میزان تمایل به فساد باشد.
ـ بررسی برنامه جامع مدیریت شهری در تهران و پژوهش تطبیقی با سایر برنامههای جامع در
شهرهای مشابه با رویکرد تطبیقی ،میتواند مورد بررسی پژوهشگران قرار گیرد.
ـ تاثیرهای متغیرهای محیطی در این پژوهش بررسی نشده است .جمعآوری اطالعات در این
زمینه و بررسی تاثیرهای این متغیرها و میزان اهمیت آنها میتواند موضوع پژوهشی مستقل باشد.
پیشنهادهایی برای مجریان
با توجه به یافتهها و مدل نهایی پژوهش ،راهکارهای زیر برای ارتقای سالمت اداری در
شهرداری تهران و پیشگیری از فساد پیشنهاد میشود:
الف .پیشنهادهایی در سطح فردی

ـ تقویت باورهای مذهبی و اخالقی کارکنان از راه برگزاری دورههای آموزشی در خصوص
عواقب فساد و حرامخواری در متون دینی ،بهرهگیری از ظرفیت آئینهای فرهنگی و مذهبی و
گسترش تعالیم اسالمی در این زمینه و صحبت با امام جماعت در خصوص گنجاندن موضوعهای
مربوط به فساد اداری در سخنرانیها.
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ـ رسیدگی به معاش کارکنان و تامین دستکمهای زندگی برای کارکنان از راه ایجاد
ش خصوصی (با توجه به سوابق
تناسب کافی میان درآمد متوسط حقوقبگیران شهرداری و بخ 
و تواناییها) ،کاستن از تعداد کارکنان شهرداری (بکار نگرفتن بازنشستهها و برگرداندن کارکنان
مامور از دستگاههای دیگر) و اجرای طرح ترمیم حقوق کارکنان شهرداری تهران (از قاعده به راس
سازمان) و تقویت بیمههای سالمت و درمان و تقویت رفاه عمومی و کاهش هزینهها در این بخش.
ب .پیشنهادهایی در سطح سازمانی
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ـ تقویت فرهنگ سازمانی ضد فساد با تاکید بر لزوم رعایت منشور اخالقی کارکنان شهرداری،
اجرای طرح میثاق سالمت در شهرداری تهران و تعیین جایزه سالمت و ایجاد رقابت بین حوزهها،
مناطق و نواحی.
ـ آموزش و اطالعرسانی به کارکنان از راه برگزاری دورهها و پودمانهای آموزشی ارتقای
سالمت اداری و مبارزه با فساد برای تمام سطوح در شهرداری و اطالعرسانی عمومی درباره اسامي
افراد و ـ
شركتها و مديران فاسد.
ـ کاهش فرهنگ قومگرایی با استفاده از تدوین و تصویب سیاستهای ضدقومگرایی ،1اجرای
سیاستهای ضدقومگرایی و ارزیابی نحوه اجرای سیاستهای ضدقومگرایی.
ـ آموزش و اطالعرسانی به عموم مردم از راه آگاهسازی در مورد زیانهای فساد اداری و تبعات
در مجلهها و نشریههای مرتبط ،آگاهسازی در مورد زیانهای فساد اداری و تبعات آن در برنامههای
رادیو و تلویزیون و نصب منظم ،پوسترهای اطالعرسانی در مورد زیانهای و تبعات فساد اداری.
ـ کاهش تعارض قوانین و تقویت کیفیت قوانین و تنقیح و بهروزرسانی قوانین و مقررات
شهرداری تهران .رفع ابهام و شبهههای قانونی جهت اجرای صحیح قوانین ،مقررات و ضوابط
مربوطه در حوزههای ستادی و اجرایی و گردآوری و طبقهبندی قوانین و مقررات مربوط به سالمت
اداری و مقابله با فساد.
ـ تقویت ضمانت اجرای قوانین در شهرداری تهران با رسیدگی خارج از نوبت و بدون اتالف
وقت به پروندههای مربوط به فساد اداری ،بازپسگیری شفاف اموال اختالسشده و جریمه سنگین
مجرمان و پیگیری اجرای مصوبهها و مقررات در حوزه عملکرد شهرداری تهران.
ـ مقرراتزدایی و کاهش قوانین غیرضروری.
ـ منطقیکردن نرخ خدمات ارائهشده به شهروندان از راه بررسی روشهاي قيمتگذاري
خدمات در شهرداري و آسیبشناسی در این زمینه.
1. Anti-Nepotism Policy
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ـ تقویت سازوکارهای برونسپاری و استفاده از ظرفیت پیمانکاران از راه متناسبسازی اندازه
شهرداری و اصالح ساختار شهرداری تهران ،انتخاب ناظر بهصورت سیستمی و بدون صالحدیدها
در پروژههای برونسپاریشده ،تعهد شهرداری در پرداخت حقوق کارمندان پیمانکاران و کاهش
فشار بر پیمانکاران ،و شناسایی گلوگاههای فسادخیز و آسیبپذیر در جهت اصالح فرآیندها و
روشهای انجام کار با رویکرد پیشگیرانه.
ـ تقویت پاسخگویی در شهرداری تهران با ایجاد مکانیسم سنجش رضایت شهروندان از
خدمات ارائهشده از سوی کارکنان به آنها و دخیلکردن نتایج این سنجشها در ارزیابی عملکرد
کارکنان.
ـ تقویت شفافیت از راه بهروزرسانی پرتال شهرداری تهران و تمام زیرپرتالهای شهرداری
تهران .قراردادن تمام قوانین و مقررات مالک عمل روی پایگاه اطالعرسانی و همچنین درج
فهرست خدماتی که به مردم ارائه میشود .در دسترس قراردادن اطالعات موردنیاز آنها و اعالم
رسمی ضوابط مربوط به صدور مجوزها ،اعطای امتیازها ،معافیتهای قانونی ،صدور مفاصاحسابها
و میزان و نحوه اعطای وامهای مختلف بهصورت مناسب به عموم مردم .اطالعرسانی به عموم
مردم در مورد فعالیتها و نحوه تصمیمگیریها در دستگاههای اجرایی ،شوراها ،کمیسیونها،
کمیتهها و کارگروهها ،و اطالعرسانی شفاف به عموم مردم از نحوه محاسبه و دریافت انواع عوارض
و هرگونه تعرفه و مبالغی که در مقابل دریافت کاال یا خدمات باید بپردازند و اعالم درآمدها و
داراییهای شهردار و مدیران ارشد شهرداری.
ـ تقویت شایستهساالری از راه برگزاری آزمونهای عادالنه و حرفهای برای جذب و ارتقای
کارمندان و کارگزاران و جذب افراد برگزیده ،تجدیدنظر در نحوه بکارگیری منابع انسانی و بهبود
معیارهای بکارگماری کارکنان و نحوه ارتقای آنها ،انتصاب و انتخاب و ارتقای کارکنان و بهویژه
مدیران و مسئوالن شهرداری بر اساس اصول شایستهساالری و توانمندی و تخصص ،استفاده از
افراد متخصص و باتجربه در برنامهریزی و پایش اجرای برنامههای تحول در شهرداری تهران،
استفاده از راهکارهای تشویقی و تنبیهی بهصورت همزمان و توجه بیشتر به شاخصهای سالمت
اداری در بحث ارزشیابی عملکرد مدیران.
ـ استفاده از فناوری اطالعات در شهرداری تهران و ارائه خدمات از راه دور با کاهش تماس
چهرهبهچهره مردم با کارگزاران از راه توسعه دولت الکترونیک و استفاده از فناوری روز دنیا.
ـ افزایش کیفیت تصمیمها در شهرداری تهران از راه استفاده از مشاوران توانا و استفاده از نتایج
طرحهای پژوهشی و کاربست آنها.
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ـ تقویت نظارت در شهرداری تهران و سامانههای رسیدگی به شکایتها با تقویت ستاد ارتقای
سالمت اداری در شهرداری بهعنوان مرجع هماهنگکننده در مبارزه با فساد و ارتقای سالمت
اداری در شهرداری تهران ،ایجاد وحدت رویه در نظام نظارت و گزارشدهی ،استخراج و دستهبندی
وظایف هر یک از دستگاههای مسئول در مبارزه با فساد (حراست کل ،سازمان بازرسی ،اداره کل
حسابرسی ،اداره کل حقوقی ،ذیحسابی اداره کل منابع انسانی ،اداره کل ارزشیابی و کارگزینی
مدیران ،هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ،اداره کل آموزش شهروندی ،ستاد فعالیتهای دینی
و اقامه نماز و الخ) در خصوص ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد از میان قوانین و مقررات
موجود .ترسیم نقشه راه ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد در شهرداری تهران بر اساس
وظایف زیرمجموعهها و زمانبندی مشخص ،پایش و پویشنمودن نقاط فسادزا و آسیبپذیر و
مراقبت ویژه از آنها (شناسایی گلوگاههای فسادخیز) .تقویت نقش سازمانهای مردمنهاد و تقویت
نظارت جامعه مدنی و رسانهای ،ارائه بازخوردهای ارزنده از سوی خدمتگیرندگان و به دنبال آن
جریانیافتن دادههای اطالعاتی از سطوح پایین به سطوح سیاستگذار و تصمیمگیر و در نهایت
کاهش شایعهها و آثار منفی آن .استفاده از آخرین روشهای نظارت و بازرسی در شهرداری تهران،
ایجاد فهرستهای سیاه برای اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف و فاسد و پرهیز انجام معامله و
همکاری با این افراد و تصویب دستورالعمل حمایت از مخبران و افشاکنندگان فساد در شهرداری
تهران.
ـ بودجهریزی مناسب از راه ارزیابی دقیق نظام تخصیص و توزیع بودجه ،تقویت نظارت بر
روند ،نحوه مصرف بودجه ،و استفاده از نظامها و روشهای اثربخش و کارا در بودجهریزی (در
مقایسه با روشهای سنتی).
ـ ایجاد درآمدهای پایدار در شهرداری تهران از راه توجه ویژه به درآمدهای حاصل از گردشگری
شهری ،بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در تامین منابع مالی و بهرهگیری از ظرفیتهای
مشارکت شهروندان در تامین منابع مالی.
منابع
الف) فارسی
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Abstract
The purpose of this article is to develop a causal model for corruption
in Tehran Municipality as a base theory for anti-corruption policies
in this agency. In order to implement this research, variables causing
corruption in Tehran Municipality were identified by examining the
background and relevant literature review. Following that, using
exploratory factor analysis method, the extracted factors (personal
and organizational) were identified in 52 organizations affiliated to the
municipality and/by applying structural equation modeling, based on
PLS method, the relationship and the effect level of each factor on the
employees' willingness to corruption were investigated. Results show
that at individual level, internal factors including ‘non-adherence to
religion’, ‘non-adherence to ethics’ and ‘risk aversion’, as well as
external or conditional factors including ‘economic status’, ‘perceiving
inequity’, ‘inappropriate socialization" and ‘frequent communication
1. Fattah.aghazadeh@gmail.com
with clients’ play a role in tendency towards corruption. At the
2. hajafari@ut.ac.ir
organizational level, preventive factors such as ‘providing information
3. habtaherk@yahoo.com
and anti-corruption culture’, ‘appropriateness of supervisory mechanisms
4. zarandis@mim.gov.ir
and anti-corruption measures’ and ‘transparency and accountability’
have an impact. Finally, factors which increase effectiveness including
‘unsustainable income’, ‘use of information technology’, ‘quality of
decisions’, ‘quality of enforcing laws and regulations’and ‘meritocracy’
all can determine the emergence of corruption in the Municipality of
Tehran.
Keywords: Public Policy, Administrative Corruption, Organizational
Well-being, Municipalities, Local Government.
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