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ــتگی  ــوان وابس ــه عن ــازمانی ب ــد س ــه: تعه مقدم
عاطفــی و روانــی فــرد بــه ســازمان در نظــر گرفتــه 
می شــود كــه براســاس آن فــردی كــه بســیار متعهــد 
ــن  ــق ســازمان تعیی ــت خــود را از طری اســت، هوی
كــرده، در ســازمان مشــاركت می كنــد و درگیــر 
ــرد.  می شــود و از عضویــت در ســازمان لــذت می ب
اگــر نیــروی انســانی، وفــادار و ســازگار بــا اهــداف 
ــف  ــر از وظای ــد و فرات ــازمان باش ــهای س و ارزش
مقــرر در شــرح شــغل فعالیــت كنــد، عامــل مهمــی 
در اثربخشــی ســازمان محســوب می شــود. وجــود 
چنیــن نیرویــی در ســازمان، نــه تنهــا موجــب بــاال 
رفتــن ســطح عملكــرد و پاییــن آمــدن نــرخ غیبــت، 
ــه  ــه وجه ــود، بلك ــت می ش ــرك خدم ــر و ت تأخی
ــوه  ــب جل ــاع، مناس ــازمان را در اجتم ــار س و اعتب
می دهــد و زمینــة رشــد و توســعة آن را فراهــم 
مــی آورد. امــا از جملــه معضــات ریشــه ای و 
ــا در راســتای توســعة فرهنگــی،  اساســی جامعــة م
ــازمانی و  ــد س ــف تعه ــی، ضع اقتصــادی و اجتماع
تأثیــری اســت كــه می توانــد بــر گرایــش بــه فســاد 
اداری داشــته باشــد. مبــارزه بــا فســاد اداری مســتلزم 

introduction: Organizational commit-
ment is individuals’ emotional and psy-
chological attachment to an organiza-
tion. According to this the person who is 
so committed to organisation determins 
his/ her identity through organization, 
involve his/herself in organisation’s 
activities and enjoy the membership in 
the organization. If human resources be 
loyal, consistent with the goals and val-
ues of the organization, and carry out 
their duty beyond what the job descrip-
tion asked them, become an important 
factor in the effectiveness of the orga-
nization. The existence of such a force 
in the organization not only results in 
higher levels of performance and low 
absenteeism rate, delay and turnover, 
but also shows the organization’s repu-
tation and validity in the community 
properly, and provides its growth and 
development. But one of the funda-
mental problem of our society toward 
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تاشــی مســتمر، طوالنــی و اصولــی اســت. فســاد، 
سوء اســتفاده از اختیــارات دولتــی بــرای كســب 
ــنهاد دادن،  ــی و پیش ــا خصوص ــخصی ی ــع ش مناف
ــا ارزش بــرای  دریافــت یــا تقاضاهــای هــر چیــز ب
تأثیرگــذاری بــر رفتــار كارمنــد دولتــی یــا اداری در 
فراینــد انجــام كار یــا قــرارداد اســت. طبــق گــزارش 
ــال 2014  ــران در س ــفافیت، ای ــی ش ــازمان جهان س
از میــان 175 كشــور، رتبــه 136 »شــاخص جهانــی 
احســاس فســاد« را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــده  ــودن پدی همیــن رتبه هــا نشــان دهنده گســترده ب
فســاد در فضــای اجتماعــی ایــران اســت. بــا توجــه 
بــه اهمیــت تعهــد ســازمانی و ارتبــاط آن بــا گرایش 
ــه فســاد اداری، هــدف پژوهــش حاضــر بررســی  ب
ــه فســاد  ــش ب ــازمانی و گرای ــد س ــن تعه ــه بی رابط
ــد. ــران می باش ــهرداری ته ــان ش ــن كاركن اداری بی

ــی  ــر روش شناس ــر از نظ ــش حاض روش: پژوه
كمــی و از نــوع همبســتگی اســت كــه بــا پیمایــش 
ــران  ــهرداری ته ــان ش ــر از كاركن ــن 385 نف در بی

ــه اســت . صــورت گرفت
ــن اســت  ــر ای ــق بیانگ ــای تحقی ــا: یافته ه یافته ه
كــه بیــن تعهــد ســازمانی كاركنــان و گرایــش آنهــا به 
فســاد اداری رابطــه معكــوس و معناداری وجــود دارد 
و فرضیــات فرعــی مبنــی بــر رابطــه معكــوس بیــن 
تعهــد عاطفــی، تعهــد هنجــاری و تعهــد مســتمر بــا 
گرایــش بــه فســاد اداری تأییــد و از بیــن ابعــاد تعهــد 
ســازمانی نیــز تعهــد عاطفــی بــه میــزان 25 درصــد 
ــاد  ــه فس ــش ب ــرات گرای ــی تغیی ــی پیش بین توانای
ــن  ــع قوی تری ــت و در واق ــان را داراس اداری كاركن
ــب  ــه ترتی ــد از آن ب ــت و بع ــده اس ــی كنن پیش بین
ــد. ــرار می گیرن ــد مســتمر ق ــد هنجــاری و تعه تعه

the cultural, social, and economic de-
velopment is the weak organizational 
commitment among the employees 
which will impact on increasing admin-
istrative corruption. The fight against 
corruption requires constant, long and 
principled efforts. Governmental cor-
ruption is abuse authority for personal 
or private interests and to recommends 
giving, receiving or demanding any 
kind of valuable thing to influence the 
behavior of a governmental employee 
or an official employee in the process of 
performing a job or contract. According 
to Transparency International organiza-
tion in terms of administrative corrup-
tion in 2014, among 175 countries and 
territories Iran has been ranked as 136 
and the same ranks indicates how wide-
spread the phenomenon of corruption 
is in the social climate in Iran. So by 
considering the importance of organiza-
tional commitment and its relationship 
with the tendency to corruption the aim 
of this study was to examine the rela-
tionship between organizational com-
mitment and tendency to administrative 
corruption among the municipal staff of 
Tehran province.
Methods: The present study is quanti-
tative in terms of the methodology and 
its correlation so that the survey was 
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ــو  ــر، همس ــش حاض ــای پژوه ــث: یافته ه  بح
ــا نظریه هــای تعهــد ســازمانی و نظریــه عقانیــت  ب
فــردی، در بــاب دلبســتگی عاطفــی فــرد و همانندی 
ــر اســاس  ــه ســازمان و ارزیابــی وی ب و التــزام او ب
تحلیــل هزینــه- فایــده بــرای مانــدگاری در ســازمان 
ــاق در  ــا و اخ ــود هنجاره ــن وج ــت؛ همچنی اس
ســازمانها بــه عنــوان مانعــی بــرای گرایــش به فســاد 
اداری بــه شــمار می آیــد؛ بــا توجــه بــه گفتــه فــوق 
ــر رابطــه معكــوس بیــن  و نتایــج پژوهــش مبنــی ب
تعهــد ســازمانی، تعهــد هنجــاری و تعهــد مســتمر 
ــه  ــت ك ــوان گف ــاد اداری می ت ــه فس ــش ب ــا گرای ب
ــای  ــج پژوهش ه ــا نتای ــر ب ــش حاض ــج پژوه نتای
پیشــین همســو اســت. امــا تأییــد رابطــه معكــوس 
ــا  بیــن تعهــد عاطفــی و گرایــش بــه فســاد اداری ب
پژوهش هــای پیشــین ناهم خواناســت. همچنیــن 
ــن  ــی« از باالتری ــد عاطف ــش، »تعه ــن پژوه بنابرای
ــاد  ــه فس ــش ب ــرات گرای ــی تغیی ســطح تبیین كنندگ
ــش  ــینه پژوه ــا پیش ــه ب ــت ك ــوردار اس اداری برخ
مبنــی بــر قــدرت تبیین كنندگــی بــاالی عامــل 

ــز ناهمخــوان اســت. »تعهــد مســتمر« نی
ــدی: فســاد اداری، تعهــد ســازمانی،  واژگان کلی

تعهــد هنجــاری، تعهــد مســتمر، تعهــد عاطفــی.

تاریخ دریافت: 93/3/19
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مقدمه:
رشــد روزافــزون تكنولــوژی، ســازمانها 
را بــه مراتــب پیچیده تــر از گذشــته كــرده؛ 

conducted among 385 employees of 
Tehran municipality. 
Findings: The findings suggest that 
there is a significant inverse relation-
ship between organizational com-
mitment and employee’s tendency 
to corruption. Secondary hypotheses 
has been confirmed about the inverse 
relationship between emotional com-
mitment, normative commitment, and 
continuous commitment and tendency 
to administrative corruption. Among 
the organizational commitment dimen-
sions emotional commitment has the 
ability to predict trend changes in cor-
ruption by 25%. In fact it is the best 
predictor and after that the normative 
commitment and continuance commit-
ment ranked respectively.
Discussin: The findings of this study 
are in line with the theories of organi-
zational commitment, concerning the 
emotional attachment of individual 
and his commitment to the organiza-
tion and his assessment on the basis of 
cost-benefit analysis for the survival 
of the organization. Also existing the 
norms and ethics in the organizations 
was considered as a deterrent to the ad-
ministrative corruption. In the theory 
of the individual rationality corrup-
tion is considered as result of rational 
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calculations of costs and benefits of 
brokers so by linking it to an ongoing 
commitment looking for the cost–ben-
efit, it can be said, when the employ-
ees do not gain the benefits that are 
expected, consequently, are prone to 
administrative corruption. One of the 
important questions that managers are 
faced with administrative behavior is 
about encouraging employees to take 
more commitment to their employers 
and their organizations. That reduces 
damages. This confirms that in addi-
tion to preventing damage due to the 
fact in this study, encouraging is one 
of the indicator of tendency to the ad-
ministrative corruption. It is important 
to emphasize that encourages associ-
ated with organizational commitment. 
In fact, this result is consistent with 
the mentioned theory. Therefore, ac-
cording to the above mentioned results 
regarding the inverse relationship be-
tween organizational commitment two 
dimensions (normative commitment 
and continuance commitment) and ten-
dency to corruption it can be said that 
the results of this study are consistent 
with the results of the above mentioned 
hypothesis in the study’s background. 
But approval the inverse relationship 
between effective commitment and at-

در نتیجــه اداره كــردن ســازمانهای عصــر 
حاضــر دشــوارتر از قبــل شــده اســت .یكــی 
از تبعــات ایــن پیچیدگــی پدیــده فســاد 

ــورت  ــون ص ــات گوناگ ــت. تحقیق اداری اس
گرفتــه بــر میــزان نیــاز و درآمــد افــراد 
جامعــه به ویــژه كاركنــان دولــت، حكایــت از 
ــان و افزایــش  ــا گذشــت زم ــن دارد كــه ب ای
ــطح  ــر، س ــالهای اخی ــورم در س ــه ت بی روی
ــر ســطح نیازهــای  درآمــد نتوانســته اســت ب
ــن  ــكل گیری چنی ــا ش ــد. ب ــه كن ــادی غلب م
شــرایطی، طبیعــی بــه نظــر می رســد در 
عرصــه رقابتهــای ناعادالنــه اجتماعــی، افــراد 
ــول  ــیرهای غیرمعم ــا از مس ــد ت ــاش كنن ت
ــای شــخصی دســت  ــه هدفه ــی ب و غیرقانون
یابنــد كــه ایــن موضــوع نشــان دهنده جهــش 
اجتماعــی بــرای بــروز فســاد در جامعــه 
اداری شــامل سوء اســتفاده  اســت. فســاد 
ــت  ــب منفع ــرای كس ــی ب ــارات دولت از اختی
شــخصی یــا خصوصــی و پیشــنهاد دادن، 
ــا ارزش  ــز ب ــر چی ــای ه ــا تقاض ــت ی دریاف
بــرای تأثیرگــذاری بــر رفتــار كارمنــد دولــت 
ــا  ــام كار ی ــد انج ــروی اداری در فراین ــا نی ی
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titude to the administrative corruption 
is congruent with study’s backgrounds 
and emotional commitment has the 
biggest effect on the level of the ten-
dency to the administrative corruption. 
These results are also inconsistent with 
the obtained result of aforementioned 
backgrounds on the basis of the high 
explanatory power of commitment.
Concerning to the organizational com-
mitment and administrative corruption 
it can be said that the more employees 
commitment to their organizations the 
the level of monitoring, encouraging, 
performance, clarification adminis-
trative structure stronger. Due to the 
correlation coefficient between the or-
ganizational commitment and differ-
ent dimensions of administrative cor-
ruption, it can be said that the range of 
person correlation coefficient between 
the organizational commitment and 
administrative corruption dimensions 
relate to the relation of organizational 
commitment with encouraging and 
monitoring the employees and clari-
fication. Tendency to administrative 
corruption in this statistical population 
is law that it is the result of high level 
of the employees’ organizational com-
mitment. Considering to the sample of 
385 people from statistical population 

ــه  ــی ك ــزه اصل ــه انگی ــت. س ــرارداد اس ق
كارمنــد را بــه مشــاركت در فســاد رهنمــون 
می ســازد عبارتنــد از: 1( نفــع شــخصی 

مســتقیم؛ 2( دریافــت رشــوه نقــدی و 
غیرنقــدی از شــخص ثالــث؛3( كمــك 
بــه دوســتان و خویشــاوندان )كاهانــا و 
كویجــان2010،1(. كــه در صــورت وجــود 
یــك ســاختار ســازمانی ســالم هیــچ كــدام 
ــش و  ــرای گرای ــی ب ــوارد دلیل ــن م از ای
ــه فســاد اداری نیســت. براســاس  ــل ب تمای
گــزارش ســازمان جهانــی شــفافیت2، ایــران 
در ســال 2003 از نظــر مفاســد اداری بیــن 
133 كشــور، رتبــه 79 ، در ســال 2004 
بیــن 147 كشــور رتبــه 87 ، در ســال 2005 
بیــن 159 كشــور رتبــه 88 و در ســال 
ــه 168  ــان رتب ــن 180 كشــور جه 2009 بی
را كســب كــرده اســت. همچنیــن در ســال 
ــاس  ــی احس ــاخص جهان ــه »ش 2014 رتب
ایــران میــان 175 كشــور، 136  فســاد« 
بــود. )ســازمان بازرســی كل كشــور،2012؛ 
1. Kahana and Qijun
2. Transpaency universal organizational 
(TUO)
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طریــق آن بــه ســازمان متعهــد بــوده و هویــت خــود را از طریــق ســازمان تعییــن كــرده و 
ــك  ــان ی ــش كاركن ــا نگــرش و گرای ــد ب ــرد، می توان ــذت می ب ــت در ســازمان ل از عضوی
ســازمان بــه فســاد اداری در ارتبــاط باشــد. بــا وجــود ســابقه تقریبــًا شــصت ســاله تعهــد 
ســازمانی در عرصــه رفتــار ســازمانی، محققــان خاطــر نشــان كرده انــد كــه تعهــد ســازمانی 
همچنــان در حــوزه رفتــار ســازمانی مســئله ای قابــل توجــه اســت )چــن2008،2(؛ تعهــد 
كاركنــان بــه عنــوان یــك نگــرش مهــم شــغلی و اداری كــه بــا رضایــت شــغلی و عملكــرد 
افــراد رابطــه مثبــت و بــا تمایــل بــه تــرك شــغل رابطــه منفــی دارد )شــانون2003،3(؛ یــك 
مفهــوم مدیریتــی اســت كــه بــه مزیــت رقابتــی و موفقیــت مالــی منجــر می شــود. بــا ایــن 
اوصــاف گرایــش بــه فســاد اداری بــا تأثیــر بــر رفتــار ســازمانی كاركنــان ) تعهــد ســازمانی، 
فرهنــگ ســازمانی و ...( بــه خوبــی خــود را نشــان می دهــد؛ زمانــی كــه تعهــد كاركنــان 
بــه ســازمان پاییــن باشــد، آنهــا بــرای برطــرف كــردن نیازهــای خــود بــا سوء اســتفاده از 
امكانــات دولتــی بــرای رســیدن بــه نتایــج غیــراداری موجــب بــروز مشــكات اقتصــادی، 
ــون  ــه قان ــرام ب ــش احت ــون، كاه ــت قان ــت و حاكمی ــروعیت حكوم ــب مش ــر، تخری فق

1. Organizational Commitment
2. Chen    
3. Shannon

of 62 thousand people of Tehran mu-
nicipality employees, it can be said that 
the findings of present study cannot be 
generalized to statistical population. 
Key words: Continuance Commit-
ment, Corruption, Emotional Commit-
ment, Normative Commitment, Orga-
nizational Commitment

ســازمان شــفافیت بیــن الملــل، 2014(. 
گســترده  نشــان دهنده  رتبه هــا  همیــن 
ــی  ــده فســاد در فضــای اجتماع ــودن پدی ب

ــه عنــوان  ایــران اســت. تعهــد ســازمانی1 ب
ــرد از  ــه ف ــی ك ــی و روان ــتگی عاطف وابس
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اساســی، كاهــش رقابــت و از بیــن رفتــن شــفافیت و حســاب پس دهی1می شــوند. فســاد 
ــوب2 و  ــت داری مطل ــی، حكوم ــا انحطــاط فرهنگــی آشــكار می شــود و توســعه را خنث ب
دموكراســی را زایــل و فرصتهــای تــاش مفیــد افــراد، موسســات و ســازمانها را كاهــش 

می دهــد )معدنچیــان، 1382(.
ــته  ــود داش ــت وج ــد و فرص ــت قص ــه دو وضعی ــد ك ــاق می افت ــی اتف ــاد زمان  فس
باشــد؛ گرایــش بــه فســاد كــه در ذهــن عامــل آن قــرار دارد، ناشــی از عوامــل متعــددی 
ــزی  ــد برنامه ری ــز می توان ــت نی ــد و فرص ــی باش ــا محیط ــردی ی ــد ف ــه می توان ــت ك اس
ــاد  ــاق خواهــد افت ــن دو فســاد اتف ــودن ای ــا ب ــی باشــد. در صــورت مهی ــا تصادف شــده ی
)جونــز2005،3(. بــرای جلوگیــری از ایــن معضــل بــزرگ بایــد تدبیــری اندیشــیده شــود.
ــه  ــی اســت ك ــی و مل ــا گرایشــهای مذهب ــوأم ب ــه ای ت ــران، جامع ــه ای  اگرچــه جامع
ــا  ــارزه ب ــر مب ــد ب ــواره تاكی ــناخته اند و هم ــت ش ــده ای زش ــاد را پدی ــا فس ــر دوی آنه ه
ــرفتهای  ــیاری از پیش ــیر بس ــه، مس ــاد در جامع ــیوع فس ــال، ش ــن ح ــا ای ــد، ب آن نموده ان
اجتماعــی و ملــی را بســته و هزینه هــای هنگفتــی را بــر دوش كشــور و درنهایــت مــردم 
گذاشــته اســت كــه یكــی از مهمتریــن آنهــا در بعــد كان، افزایــش فاصلــه طبقاتــی بیــن 

ــان و همــكاران، 1391(.  ــی اســت )حقیقتی ــر و غن فقی
ــد: 1(  ــانی دارن ــم همپوش ــا ه ــه ب ــه اســت ك ــه طبق ــده س ــر دارن ــب در ب  فســاد اغل
ــا  ــول ی ــادل نامناســب پ ــرای منفعــت شــخصی؛ 2( تب ــاداش ب ــا پ ــول ی سوءاســتفاده از پ
ــای  ــا هنجاره ــی ی ــح عموم ــف از مصال ــا؛3( تخل ــدرت نابج ــوذ و ق ــرای نف ــاداش ب پ
رفتــاری )ورلیــن2005،4(. وجــود فســاد در ســازمانها بخاطــر دارا بــودن منابــع انســانی و 
مالــی و اقتصــادی هنگفــت باعــث تضعیــف روحیــه كاركنــان و اتــاف انــرژی می شــود 

1. transparency and accountability 2. good governance  
3. Jones    4. Werlin   
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ــع  ــا موان ــادی را ب ــد اقتص ــیر رش ــد مس ــدت می توان ــه در دراز م ــور،1388(. ك )رفیع پ
ــر  ــر ب ــن تأثی ــه ای ــذارد ك ــی بگ ــر منف ــادی اث ــعه اقتص ــر توس ــازد و ب ــه س ــیار مواج بس
ــكاران،2010( و  ــرون1 و هم ــت )بلكب ــته اس ــای بس ــتر از اقتصاده ــاز بیش ــای ب اقتصاده

ــد.  ــم می كن ــاد را فراه ــام ابع ــود در تم ــه رك ــر زمین ــن ام همی
شــهرداری تهــران بخشــهای متفاوتــی از تــداركات تا معاونتهای مختلف را شــامل می شــود، 
بــا توجــه بــه اینكــه در راســتای مدیریــت شــهری بــه هــر یــك از ایــن بخشــها، بودجه هــا و 
منابــع مالــی كانــی اختصــاص می یابــد، همیــن موضــوع می توانــد در خــاء نظــارت و تعهــد 

ســازمانی در شــهرداری تهــران، موجــب شــكل گیری زمینه هــای فســاد اداری شــود. 
سندســازی،  هماننــد  مختلفــی  بــه صورتهــای  ســازمان  ایــن  در  اداری  فســاد 
ــی و ســاخت و ســازهایی  ــه مجوزهــای غیرقانون ــات، ارائ رانت خــواری، عــوارض و مالی
ــم  ــه چش ــكارا ب ــت و آش ــیده اس ــز رس ــواری نی ــه كوه خ ــواری ب ــر از زمین خ ــه فرات ك
می آیــد. ایــن شــواهد باعــث شــده اســت كــه تعهــد ســازمانی بــه عنــوان متغیــری مهــم 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــازمان در نظ ــن س ــاد اداری در ای ــا فس ــاط ب در ارتب
ــا  ــان ب ــا تعهــد ســازمانی كاركن ــه آی ــن اســت ك ــی پژوهــش حاضــر ای پرســش اصل
ــا توجــه بــه ایــن پرســش، هــدف از  نگــرش آنهــا بــه فســاد اداری ارتبــاط دارد؟ پــس ب
انجــام ایــن پژوهــش مشــخص كــردن میــزان برخــورداری كاركنــان از تعهــد ســازمانی و 
همچنیــن ســنجش گرایــش آنهــا بــه فســاد اداری و بررســی رابطــه بیــن تعهــد ســازمانی و 

گرایــش بــه فســاد اداری اســت.

پیشینه تحقیق
ــت  ــه كیفی ــر رابط ــاری ب ــد هنج ــش تعه ــا عنوان»نق ــی ب ــروز )1389( در پژوهش فی

1. Blackburn
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ــا تعهــد  ــه ایــن نتیجــه رســیده اســت كــه فســاد اداری ب زندگــی كاری و فســاد اداری« ب
ــزان فســاد اداری  ــد هنجــاری می ــش تعه ــا افزای ــی ب هنجــاری رابطــه معكــوس دارد یعن

ــد. ــدا می كن ــی پی ــیر نزول س

حقیقتیــان و همــكاران )1391( در پژوهشــی بــا عنوان»بررســی برخــی عوامــل 
ــه ایــن نتیجــه  ــزد« ب ــر فســاد اداری در بیــن ســازمانهای اداری شــهر ی ــر ب اجتماعــی مؤث
رســیده اند كــه مهمتریــن متغیرهــای تأثیرگــذار بــر فســاد اداری، تعهــد ســازمانی و ســپس 

ــان اســت.  ــی كاركن تمكــن مال
عبداللهــی )1392(در پژوهشــی بــا عنوان»بررســی نقــش تعهــد ســازمانی در جلوگیــری 
ــن نتیجــه رســیده اند كــه  ــه ای ــام« ب ــی شهرســتان ای ــن ادارات دولت از فســاد اداری در بی
ــی  ــه منف ــاد ادرای رابط ــد هنجــاری و مســتمر( و فس ــازمانی كل )و دو بع ــد س ــن تعه بی
و معنــاداری وجــود دارد. امــا بیــن تعهــد عاطفــی و فســاد اداری رابطــه ای یافــت نشــده 
اســت. و بــه ترتیــب تعهــد مســتمر، تعهــد هنجــاری و تعهــد عاطفــی و تعهــد كل بیشــترین 

ــد. ــی فســاد اداری دارن ســهم را در پیش بین
ــون  ــه تاكن ــن اســت ك ــده در ای ــام ش ــهای انج ــا پژوهش ــش حاضــر ب ــاوت پژوه تف
پژوهشــی بــا ایــن عنــوان »بررســی رابطــه بیــن تعهــد ســازمانی و نگــرش بــه فســاد اداری« 

در بیــن كاركنــان شــهرداری تهــران انجــام نشــده اســت.

چارچوب نظری
ــیاری از  ــری بس ــه فك ــا و دغدغ ــر دولته ــا، گریبان گی ــام زمانه ــاد در تم ــوع فس موض
ــل  ــض اص ــاد نق ــزی1 فس ــاد تان ــه اعتق ــت. ب ــوده اس ــی ب ــران سیاس ــمندان و متفك اندیش
ــر آن، مناســبات خانوادگــی  ــر ضابطــه اســت كــه بناب ــی ب ــه و مبتن ــار برحــق، بی طرفان رفت

1. Tanzi
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ــات  ــا مقام ــی ی ــازمانهای غیردولت ــات اقتصــادی و اداری س ــد در تصمیم ــا شــخصی نبای ی
ــاد  ــت ایج ــه دول ــرایطی ك ــتر ش ــاد در بس ــاد وی، فس ــه اعتق ــد. ب ــا كن ــی، نقشــی ایف دولت
ــع را  ــا موان ــد ت ــازه می ده ــراد اج ــی از اف ــه برخ ــه ب ــرایطی ك ــد؛ ش ــرده اســت، می روی ك

دور بزنــد یــا بكوشــند تــا بــا دادن رشــوه بــه برخــی از كســانی كــه در رأس دســتگاههای 
ــی  ــق تقســیم بندیهای ــش،1386(. طب ــد )كیان من ــه دســت آورن ــی ب ــی هســتند، امتیازات دولت
كــه از فســاد انجــام شــده، فســاد بــه ســه دسته:1-فســاد سیاســی 2-فســاد اخاقــی 3-فســاد 
اداری )بلكبــرون،2001( قابــل تقســیم اســت كــه در ایــن پژوهــش بــه بررســی فســاد اداری 
پرداختــه شــده اســت. نمونــه بــارز فســاد اداری، فســاد مالــی اســت كــه خــود بــه چندیــن 
نــوع تقســیم می شود: ارتشــاء، اختــاس، فســاد در خریدهــای دولتــی از بخــش خصوصــی، 
فســاد در قراردادهــای مقاطعــه كاری دولــت بــا پیمانــكاران، فســاد مالیاتی، اســتفاده شــخصی 
از امــوال دولتــی، كــم كاری، گــزارش مأموریــت كاذب، صــرف وقــت در اداره بــرای انجــام 
كارهایــی بــه غیــر از وظیفــه اصلــی، ســرقت امــوال عمومــی از ســوی كاركنــان، اســراف و 
تبذیــر، ترجیــح روابــط بــر ضوابــط، فســاد در شناســایی و مبــارزه بــا قانون شــكنی )تســاهل 
ــاد در صــدور  ــی؛ فس ــات دولت ــه كاال و خدم ــاد در ارائ ــاد(؛ فس ــه فس ــبت ب ــامح نس و تس
مجــوز بــرای فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی؛ فســاد اســتخدامی )عــدم رعایــت ضوابــط و 
معیارهــای شایســتگی در گزینــش، انتخــاب و ارتقــای افــراد در ســازمان(. ) حبیبــی، 1375(
بــا توجــه بــه اینكــه نظریه هــای مســتقیم در مــورد رابطــه بیــن فســاد اداری و تعهــد 
ــات نظــری تحقیــق شــامل نظریه هــای متنوعــی اســت كــه  ــدارد، ادبی ســازمانی وجــود ن
ــث  ــه بح ــازمانی ب ــد س ــاد اداری و تعه ــورد فس ــه در م ــورت جداگان ــه ص ــدام ب ــر ك ه

ــود؛ ــاره می ش ــا اش ــن آنه ــی از مهم تری ــه برخ ــل ب ــد. در ذی پرداخته ان
تعهــد ســازمانی بیانگــر نیرویــی اســت كــه فــرد را ملــزم می كنــد در ســازمان بمانــد و 
بــا تعلــق خاطــر در راســتای اهــداف ســازمان كار كنــد. فــردی كــه تعهــد ســازمانی باالیــی 
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ــداف،  ــه آن اه ــیدن ب ــرای رس ــرد و ب ــداف آن را می پذی ــد، اه ــازمان می مان دارد در س
ــور، 1386(.  ــد ) قلی پ ــان می ده ــداكاری نش ــار و ف ــی ایث ــاد و حت ــاش زی ــود ت از خ
معمولی تریــن شــیوه برخــورد بــا تعهــد ســازمانی آن اســت كــه تعهــد ســازمانی را نوعــی 

وابســتگی بــه ســازمان در نظــر بگیریــم؛ نوعــی وابســتگی عاطفــی و احســاس تكلیــف در 
ــه آمیــزه ای از تعهــد ســازمانی مدیــران و كاركنــان اطــاق می شــود  ــر ســازمان كــه ب براب
ــد  ــی تعه ــیر مفهوم ــر س ــروری ب ــدمیر2014،2(. م ــل از تس ــه نق ــن1991،1 ب ــر و آل )می ی
ســازمانی نشــان می دهــد كــه از میــان دیدگاههــای پورتــر و همــكاران3 )1974(، مایــر و 
شــورمن4 )1998(، جــاروس و همــكاران5، بالفــور و وكســلر6 )1996( دیدگاههــای آلــن و 
ــورد  ــش از ســایرین م ــاد آن، بی ــد ســازمانی و ابع ــی تعه ــه قلمــرو مفهوم ــر در زمین می ی
توجــه و اهتمــام قــرار گرفتــه اســت. از نظــر ایــن دو، تعهــد، حالتــی روان شــناختی اســت 
كــه نخســت رابطــه كاركنــان را بــا ســازمان مشــخص می كنــد و در مرحلــه بعــد مســتلزم 

ــا لغــو عضویــت افــراد در ســازمان اســت.  ــاره ادامــه ی تصمیم گیــری درب
ــد  ــی7، تعه ــد عاطف ــد: تعه ــیم می كنن ــته تقس ــه دس ــه س ــد را ب ــر تعه ــن و می ی آل

ــاری9. ــد هنج ــتمر8 و تعه مس
بــه نظــر آنهــا تعهــد عاطفــی بــه دلبســتگی عاطفــی فــرد بــه ســازمان و هماننــدی و 
ــه  ــد، ب ــه ســازمان دارن ــوی ب ــی ق ــد عاطف ــه تعه ــرادی ك ــه آن اشــاره دارد. اف ــزام او ب الت
كارشــان در ســازمان ادامــه می دهنــد. تعهــد مســتمر اشــاره بــه تعهــد ســازمان بــه خاطــر 
ــل در ســازمان  ــن دلی ــه ای ــرد ب ــرد دارد. ف ــرای ف ــرك ســازمان ب ــای ت ــی از هزینه ه آگاه
می مانــد كــه بــر اســاس تحلیــل هزینــه- فایــده نتیجــه می گیــرد كــه در ســازمان بمانــد. 
در واقــع هــر چقــدر افــراد بیشــتر در ســازمان می ماننــد، جــدا شــدن برایشــان ســخت تر 
1. Mayer and Allen               2. Tasdmir                  3. Porter
4. Mayer and Schoorman     5. Jaros                     6. Balfour and Wechsler 
7. Affective commitment     8. Continuance commitment        9. Normative commitment  
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می شــود؛ كاركنانــی كــه دلیــل اولیه شــان بــرای ارتبــاط بــا ســازمان تعهــد مســتمر اســت، 
در ســازمان می ماننــد، چــرا كــه بــه چنیــن كاری نیــاز دارنــد. در نهایــت تعهــد هنجــاری 
مبیــن احســاس التــزام فــرد بــه تــداوم كارش اســت. تعهــد هنجــاری یعنــی اینكــه فــرد بــه 

ــد،  ــرك نمی كن ــد و ســازمان را ت ــات در ســازمان می مان خاطــر فشــار هنجارهــا و اخاقی
چــون نمی دانــد كارفرمــا یــا همكارانــش پــس از تــرك ســازمان چــه قضاوتــی در مــورد 
وی خواهنــد داشــت؛ افــرادی كــه تعهــد هنجــاری باالیــی دارنــد احســاس می كننــد كــه 
ــن  ــی ت ــد و ب ــداهلل2012،2؛ فیل ــاس2012،1؛ عب ــل و بكت ــد )یوس ــازمان بمانن ــد در س بای

ــز5، 2008(. ــی و همــكاران2012،4؛ لوتان دچ2012،3؛ بروجن
»می یــر و آلــن« تعاریــف تعهــد ســازمانی را بــه ســه موضــوع كلــی وابســتگی عاطفــی، 
ــه  ــد. پیش شــرط های تعهــد عاطفــی ب درك هزینه هــا و احســاس تكلیــف وابســته می دانن
چهــار گــروه دســته بندی می شــوند: ویژگیهــای شــخصی، ویژگیهــای شــغلی، ویژگیهــای 
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــادی ك ــات زی ــدمیر6، 2014(. تحقیق ــات كاری )تس ــاختاری و تجربی س
ــازمانی  ــد س ــاط تعه ــه ارتب ــت ك ــب اس ــن مطل ــر ای ــده بیانگ ــام ش ــازمانی انج ــد س تعه
ــت( اســت  ــت ســازمانی مســتقیم )مثب ــر تابعی ــی ب ــا عملكــرد شــغلی و رفتارهــای مبتن ب
ــا تــرك خدمــت، غیبــت و تأخیــر كاركنــان معكــوس )منفــی( اســت.  ــی ارتبــاط آن ب ول
ــی،  ــد عاطف ــه گانه تعه ــزاء س ــك از اج ــر ی ــازمان در ه ــا س ــرد ب ــاط ف ــت ارتب ــذا ماهی ل
تعهــد مســتمر و تعهــد تكلیفــی متفــاوت اســت )پورتــر،1974؛ بیتمــن و استراســر1984،7؛ 

ــد،2010(. دوركیــن2000،8؛ دیوی
ــد.  ســلزنیك9، تعهــد را ســازوكاری اساســی در ایجــاد نتایــج پیش بینــی نشــده می دان
ــع مختلــف  ــن تعهدهــا و تضادهــای مناف ــه از ای ــرل، ك ــرای كنت ــده وی تــاش ب ــه عقی ب

1. Yucel and Baktas  2. Abdullah 3. Field and Buitendach
4. Boroujeni  5. Luthans 6. Tasdemir
7. Bateman and strasser 8. Durkin  9. Selznik
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ــداف  ــا و اه ــه ایدئولوژیه ــد ب ــازمان و تعه ــیم س ــت تقس ــب تقوی ــود، موج ــی می ش ناش
فرعــی واحدهــا می شــود. در اینجــا نتایــج ســوء كاركــردی، حالتــی فزاینــده یافتــه، خــود 
ــزون  ــور روز اف ــا به ط ــوء كاركرده ــب، س ــن ترتی ــود. بدی ــود می ش ــت خ ــب تقوی موج

درون ماهیــت ســازمانها بــه منزلــه یــك كل واحــد رشــد می كننــد و بــه تدریــج ســازمان 
ــه  ــورگا1، 1979ب ــورل و م ــد )ب ــمی اش دور می كن ــداف رس ــوه از اه ــورت بالق ــه ص را ب

ــان و همــكاران، 1391(. نقــل از حقیقتی
ســازوكار ســلزنیك بــه دو راه تقســیم می شــود: اول كاربــرد ایدئولــوژی بــرای 
نیــل بــه ســازگاری و وفــاداری در ســازمان؛ دوم، همگزینــی كــه بــر اســاس آن گرایــش 
ــه وضعیــت تســهیل قــدرت ســوق داده می شــود. وی  فرقــه ای مختلــف درون ســازمان ب
معتقــد اســت كــه از ایــن راههــا می تــوان از ســوء كاركردهــا در ســازمان پیشــگیری كــرد 

ــكاران،1391(. ــان و هم )حقیقتی
لویتدكــه و شــوارتز2 عوامــل مؤثــر بــر فســاد را در ســه بخــش جســتجو كرده انــد: 1. 
اقتصــاد 2. دولــت 3. ســازمان؛ كــه بــا توجــه بــه چارچــوب نظــری پژوهــش حاضــر، در 

ــد. ــرار می گیرن ــه ســازمان ق مقول
ــد  ــا رش ــی ای ب ــیار منف ــادار بس ــه معن ــاد رابط ــت فس ــد اس ــن3 )2000( معتق تریزم
اقتصــادی یــك كشــور دارد؛ بنابرایــن، هــر چــه فســاد كمتــر باشــد، پایــداری یــك نظــام 

ــا برعكــس. ــتر اســت و ی ــك بیش دموكراتی
ــتهای  ــد سیاس ــل دیگــری همانن ــه فســاد نشــانه عوام ــرد ك ــی مطــرح ك ــك جهان بان
ضعیــف اقتصــادی، ســطح پاییــن آمــوزش، جامعــه مدنــی توســعه نیافتــه و پاســخگویی 
ضعیــف نهادهــای دولتــی اســت؛ ایــن امــر نشــأت گرفتــه از شــرایط كشــورهای در حــال 
1. Burrel and Morga
2. Luedtke and Schweitzer
3. Tresiman
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توســعه اســت )بانــك جهانــی،2004(. همچنیــن قوانیــن و مقرراتــی كــه ســبب طوالنــی 
ــن  ــد. ای ــتر می كن ــاد را بیش ــروز فس ــه ب ــود، زمین ــازمانها می ش ــد كار در س ــدن فرآین ش
قوانیــن هــم تقاضــا را بــرای فســاد مهیــا می كنــد و هــم مشــوقهایی بــرای عرضــه فراهــم 

ــع از انجــام امــور و  ــه ایــن مقــررات مان ــا اســتناد ب مــی آورد، زیــرا كاركنــان می تواننــد ب
ــه پرداخــت رشــوه شــوند )آلكــن1، 2007(. ســبب ایجــاد تمایــل ب

عمــده عواملــی كــه بــه شــیوع و گســترش فســاد در ســازمانها و نهادهــای یــك كشــور 
ــت در  ــخگویی دول ــفافیت و پاس ــدم ش ــت، ع ــوء مدیری ــد از: س ــد، عبارتن ــن می زنن دام
ــاس  ــاد، احس ــا فس ــران ب ــن مبارزه گ ــرار گرفت ــد ق ــورد تهدی ــود، م ــرد خ ــر عملك براب

ــزی،1998(.  ــت )تان ــی در ادارات دول بی عدالت
فســاد در جامعــه مســیر بســیاری از پیشــرفتهای اجتماعــی و ملــی را خواهــد بســت و 
در بعــد كان، فاصله هــای طبقاتــی را بــه ارمغــان خواهــد آورد. در رابطــه بــا رویكردهــای 
پیشــگیری »مــار ج. ســینگر« معتقــد اســت كــه بــرای بیشــتر سرپرســتها و مدیــران، تأدیــب 
كاركنــان تكلیــف ســنگینی اســت. هــدف تأدیــب پیشــگیری از بــروز رفتارهــای نادرســت 
ــام  ــد. او از دو روش ن ــد ش ــازمان خواه ــداف س ــبرد اه ــب پیش ــن موج ــه ای ــت ك اس
ــه  ــن ك ــود و روش نوی ــده می ش ــوره داغ نامی ــه روش ك ــنتی ك ــك روش س ــرد: ی می ب
تأدیــب نــام دارد. هــدف ایــن روشــها حــذف كاركنــان خاصــی نیســت، بلكــه پیشــگیری 
از بــروز رفتارهــای نامطلــوب اســت )حقیقتیــان و همــكاران،1391(. بــا توجــه بــه شــرایط 
ــه  ــد ب خاصــی كــه در ســازمانهای و ادارات كشــورمان وجــود دارد روش تأدیــب می توان
عنــوان عامــل پیشــگیری كارســاز شــود. البتــه نــه بعــد از انجــام اختاســهای چنــد هــزار 

میلیــاری توســط مدیــران مســئول و كاركنــان.
در نظریــه سیاســی، فســاد، معلــول عقب ماندگــی و توســعه نایافتگی نظامهــای 

1. Olken
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ــص  ــا تخصی ــرداری ی ــرای بهره ب ــبی را ب ــتر مناس ــه بس ــت ك ــادی اس ــی و اقتص سیاس
لجــام گســیخته منابــع عمومــی بنــا بــه ماحظــات شــخصی و یــا اهــداف ویــژه عمومــی 
ــه اســاس فســاد كان بیشــتر از آنكــه  ــد ك ــه معتقدن ــن نظری ــان ای ــد. حامی فراهــم می كن
ــه  ــه ای ك ــر جامع ــت. در ه ــی اس ــه ای سیاس ــد، مقول ــادی باش ــی و اقتص ــه اجتماع مقول
ــارت و  ــه نظ ــادر ب ــی ق ــی و صنف ــای مدن ــی و نهاده ــزاب سیاس ــی، اح ــای نظارت نهاده
ــد و  ــی نباش ــای حكومت ــای نهاده ــی ها و تصمیم گیریه ــط مش ــل خ ــذاری و تعدی تأثیرگ
ــز تحــت نفــوذ و مهــار قــدرت فائقــه سیاســی باشــد،  ــی نی ــی و اطاعات نهادهــای قضای
ــه پیدایــش نظــام  امــكان تعمیــق و پایــداری مفاســد سیاســی بیشــتر می شــود. ایــن نظری
ــل  ــی را از عوام ــداد سیاس ــروری و انس ــاالری، حامی پ ــدم شایسته س ــاالری، ع ارادت س
ــد كــه خــود ریشــه در عقب ماندگــی نظــام سیاســی دارد  ــداری فســاد می دان ــروز و پای ب
)كولیــر و رینیــكا2000،1(. نظریــه اقتصــادی، ریشــه مفاســد را در ســاختارهای اقتصــادی 
توســعه نیافتــه می دانــد كــه آنهــا نیــز بــه نوبــه خــود، عامــل محــوری را در ایــن زمینــه، 
ــژه  ــی »به وی ــاد دولت ــع اقتص ــد. در واق ــاد می دانن ــت در اقتص ــد دول ــش از ح ــت بی دخال
ــه  ــود )بریمــن2000،2(. در نظری ــی می ش ــد تلق ــگاه مفاس ــن پای ــی« مهم تری ــك محصول ت
ــودهای  ــا و س ــی هزینه ه ــبات عقان ــه محاس ــوان نتیج ــه عن ــاد ب ــردی، فس ــت ف عقانی

ــوازدار2004،3(. ــود )ت ــی می ش ــی تلق ــزاران حكومت كارگ
ــا آن مواجه انــد،  ــا رفتــار اداری ب یكــی دیگــر از مســائل مهمــی كــه مدیــران در رابطــه ب
تشــویق كاركنــان اســت تــا از ایــن طریــق نســبت بــه كارفرمــای خود احســاس تعهد بیشــتری 
كننــد )رابینــز،1385(؛ همیــن موضــوع باعــث می شــود تــا آنهــا كمتــر آســیب ببیننــد. نظریــه 
هزینه-فایــده بیــان می كنــد كــه افــراد در هــر ســمت و مقامــی رفتارشــان را بررســی نمــوده 
1. Collier and Reinikka
2. Berryman
3. Tevzadze
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و چنانچــه نســبت فایــده بــه هزینــه، بزرگ تــر باشــد، آن اقــدام را عملــی خواهنــد ســاخت. 
ــد،  ــف باش ــد، ضعی ــراد فاس ــرای اف ــا ب ــا و مجازاته ــی، تنبیه ه ــام دولت ــك نظ ــه در ی چنانچ
افــراد اقــدام بــه رفتــار فســادآمیز خواهنــد كــرد. نابرابــری اقتصــادی بــدون توجیــه منطقــی، 

محدودیتهــای سیاســی و اجتماعــی رشــد افــراد غیرمتخصص و خویشــاوند ســاالری و مواردی 
از ایــن دســت موجــب بــروز محرومیــت نســبی می شــود )عظیمــی و همــكاران،1389(. در این 
تحقیــق می خواهیــم ببینیــم آیــا میــان تعهــد ســازمانی و فســاد اداری رابطــه ای وجــود دارد؟ 

روش
ــوع  ــی و از ن ــی كم ــر روش شناس ــر از نظ ــق حاض ــق: تحقی ــت و روش تحقی ماهی

همبســتگی می باشــد. 
جامعــه آمــاری، حجــم نمونــه و روش نمونه گیــری: جامعــه آمــاری در ایــن پژوهــش 
ــا 62  ــر ب ــان شــهرداری تهــران در ســال 1392 اســت كــه تعــداد آنهــا براب ــه كاركن شــامل كلی
هــزار نفــر بــود. حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول كوكــران 385 نفــر بــه دســت آمــد. از روش 
ــدا  ــاد جامعــه آمــاری ابت ــه حجــم زی ــا توجــه ب نمونه گیــری تصادفــی ســاده اســتفاده شــد. ب
شــهرداری تهــران بــه مناطــق 22گانــه و نواحــی مربوطــه تقســیم و واحدهــای مــورد نیــاز از این 
نواحــی بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــدند. بــرای انتخــاب 385 نفــر نمونــه از ایــن جمعیــت، 
جامعــه آمــاری مــورد شــماره گذاری قــرار گرفــت و بــا مراجعــه بــه جــدول ارقــام تصادفــی، 
ــا هــر شــماره كــه از جــدول تصادفــی بــه دســت آمــد، فــرد  یــك شــماره به دســت آمــد و ب
یــا مــواردی كــه بــا آن مشــخص شــده و در حــوزه جمعیــت نمونــه قــرار گرفــت. بــا توجــه 
بــه اینكــه هــدف مقایســه مناطــق و بخشــهای مختلــف جامعــه آمــاری نبــود، لــذا در ایــن نــوع 
نمونه گیــری برعكــس نمونه گیــری طبقــه ای و ســهمیه ای، بخش بنــدی صــورت نگرفتــه اســت. 
ابــزار اندازه گیــری: بــه منظــور آزمــون روابــط میــان متغیرهــا از پرسشــنامه اســتاندارد 
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تعهــد ســازمانی آلــن و می یــر و پرسشــنامه محقق ســاخته فســاد اداری كــه جمعــا شــامل 
68 گویــه اســت، بهــره گرفتــه شــده اســت. 

روایــی و پایایــی: بــه منظــور تعییــن روایــی ابزارهــای پژوهــش از روایــی صــوری 
ــی از  ــار گروه ــنامه ها در اختی ــه پرسش ــورت ك ــن ص ــه ای ــت؛ ب ــده اس ــه ش ــره گرفت به
متخصصــان در ایــن حــوزه قــرار گرفتنــد و بعــد از اصــاح و حــذف تعــدادی از پرسشــها، 
ــای  ــب آلف ــی، از روش ضری ــی پایای ــور بررس ــه منظ ــد. ب ــم ش ــی تنظی ــنامه نهای پرسش
ــان  ــر از كاركن ــن 35 نف ــه بی ــه پرسشــنامة اولی ــن صــورت ك ــاخ اســتفاده شــد. بدی كرونب
ــه  ــان داد ك ــب نش ــن ضری ــج ای ــد و نتای ــل ش ــع و تكمی ــون توزی ــوان پیش آزم ــه عن ب
آلفــای همــه مقیاســها باالتــر از 0/7 اســت كــه نشــان می دهــد گویه هــای هــر مقیــاس از 

ــی پرسشــنامه پایاســت.  ــه عبارت ــوده و ب ــی برخــوردار ب ســازگاری درون

 جدول )1( مقدار آلفای به دست آمده برای فساد اداری و تعهد سازمانی 
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جدول )2( شاخصهای توصیفی و پراکندگی متغیرهای پژوهش

F%MinmaxRangeMSDسطوحمتغیر

19249/9زنجنسیت
-----

19350/1مرد

 سابقه
خدمت

18848/8زیر 5 سال

-----
15239/5تا 10 سال 5

389/9تا 15 سال 10

71/8و بیشتر 15

سن

21355/3كم )17-40(

17877041/5014/157 13535/1متوسط )41-64(

379/6زیاد )65 به باال(

 گرایش
 به فساد
اداری

27773/9پایین )17-40(

0959522/555/592 7018/7متوسط )41-64(

287/5)باال )65 به باال

 تعهد
سازمانی

269/6)پایین )16-0

0474717/379/781 1266/33)متوسط )33-17

2235/59)باال )34 به باال

ــته و  ــر وابس ــوان متغی ــه عن ــاد اداری ب ــق، فس ــن تحقی ــی ای ــم اصل ــنجه ها: مفاهی س
ــر مســتقل اســت: ــوان متغی ــه عن ــد ســازمانی ب تعه

ــتمر  ــرر و مس ــات مك ــر تخلف ــه اكث ــت ك ــام اداری اس ــی در نظ ــاد اداری حالت  1( فس
كاركنــان آن را بــه وجــود مــی آورد. ایــن تخلفــات بایــد ویژگــی خاصــی داشــته باشــد؛ مثــًا 
اســتمرار داشــته و البتــه، تأثیــر نســبتاً زیــادی در ســطوح مختلــف اداری داشــته باشــد و بــه 
عبارتی»ســوء اســتفاده از امكانــات و منابــع عمومــی در راســتای منافــع شــخصی« )ربیعــی، 
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1383(. در ایــن تحقیــق گرایــش بــه فســاد اداری بــا شــاخصهای »شفافیت ســازی ســازمانی 
ــه(،  ــازمان )14گوی ــرد س ــه(، عملك ــاختار اداری )3 گوی ــه(، س ــارت )6گوی ــه(، نظ )3 گوی
ــود. در كل  ــخص می ش ــه(« مش ــردی )5گوی ــای ف ــه(، ویژگیه ــاه )7گوی ــا رف ــویق ی تش

پرسشــنامه فســاد اداری بــا تعــداد 39 گویــه توســط پاســخگویان تكمیــل شــده اســت.
 2( تعهــد ســازمانی بــه معنــای احســاس تعهــد و مســئولیت فــرد به ســازمان اســت كه 
طــی آن فــرد عضویــت در ســازمان را ارزشــمند بدانــد و مایــل باشــد بــا تمــام تــوان بــرای 
ــه اهــداف ســازمان فعالیــت كنــد )حقیقتیــان و همــكاران،1391(. در ایــن تحقیــق  نیــل ب
تعهــد ســازمانی شــامل ســه شــاخص تعهــد عاطفــی »8گویــه«، تعهــد مســتمر»8گویه« و 
ــر  ــه ب ــر 24گوی ــن می ی ــق پرسشــنامه آل ــرای آن طب ــه« اســت كــه ب تعهــد هنجاری»8گوی

اســاس طیــف لیكــرت طــرح گردیــده اســت .
 Spss18 ــزار ــرم اف ــه ن ــا: پــس از گــردآوری پرسشــنامه ها، داده هــا ب ــل داده ه تحلی
انتقــال یافــت و بــر اســاس ســطوح ســنجش متغیرهــا، تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری صورت 
گرفتــه اســت. بــرای تحلیــل رابطــه بیــن متغیرهــای بعــد از بررســی نرمــال بــودن توزیــع 

داده هــا از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــده اســت.

یافته ها
طبــق اطاعــات موجــود در جــدول )2( می تــوان گفــت كــه 49/9% پاســخگویان زن 
و 51/1% مــرد بوده انــد. 55/3% كاركنــان در محــدوده ســنی )40-17(، 35/1% در محــدوده 
ــورد  ــد. در م ــرار می گیرن ــاال( ق ــه ب ــنی )65 ب ــدوده س ــنی )64-41( و 9/6% در مح س
متغیــر ســابقه خدمــت كاركنــان در شــهرداری، 48/8% كاركنــان اعــام كرده انــد كــه مــدت 
خدمــت آنهــا در شــهرداری كمتــر از 5 ســال، 39/5، بیــن 5 تــا 10 ســال، 9/9، بیــن 10 تــا 

15 ســال و 1/8، بیشــتر از 15 ســال می باشــد. 
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ــه %73/9  ــت ك ــوان گف ــاد اداری می ت ــه فس ــان ب ــش كاركن ــر گرای ــورد متغی در م
كاركنــان گرایــش شــان بــه فســاد اداری منفــی، 18/7% گرایــش در حــد بینابیــن و %7/5 
ــش  ــم گرای ــه می گیری ــه نتیج ــد، ك ــت می باش ــد مثب ــاد اداری در ح ــه فس ــان ب گرایش ش
ــازمانی  ــد س ــر تعه ــورد متغی ــت و در م ــی اس ــاد اداری منف ــه فس ــان ب ــت كاركن اكثری
می تــوان گفــت 6/9% كاركنــان تعهــد سازمانی شــان بــه شــهرداری پاییــن، %33/6 
ــخگویان در  ــر پاس ــازمانی در اكث ــد س ــن، تعه ــد. بنابرای ــاال می باش ــط و 59/5% ب متوس

حــد باالســت.
ــاد آن( و  ــازمانی )و ابع ــد س ــن تعه ــتگی بی ــه همبس ــر رابط ــماره 3 بیانگ ــدول ش ج
گرایــش بــه فســاد اداری )و ابعــاد آن( اســت. طبــق اطاعــات موجــود در ایــن جــدول، 
می تــوان گفــت كــه بیــن متغیــر تعهــد ســازمانی و گرایــش بــه فســاد اداری رابطــه منفــی 
ــان  ــازمانی كاركن ــد س ــه تعه ــر چ ــی ه ــه عبارت ــود دارد )r= -0/523؛p<0/001(. ب وج
شــهرداری بــه شــغل و محــل خدمــت خــود بیشــتر باشــد گرایــش آنهــا بــه فســاد اداری 
ــه  ــود. در صورتــی كــه ارتبــاط بیــن ابعــاد تعهــد ســازمانی و گرایــش ب كمتــر خواهــد ب
ــه  ــادار و معكــوس اســت كــه اطاعــات منــدرج در جــدول ب فســاد اداری رابطــه ای معن

ــد.  ــر آن می باش ــی بیانگ خوب

پیش بینهای فساد اداری
جــدول شــماره 4 بیانگــر ایــن اســت كــه از بیــن ابعــاد تعهــد ســازمانی، تعهــد عاطفــی 
بــا قــدرت پیش بینــی كنندگــی 25 درصــد از تغییــرات گرایــش كاركنــان بــه فســاد اداری 
ــق  ــت. طب ــاد اداری را داراس ــه فس ــرش ب ــرای نگ ــی ب ــزان پیش بینی كنندگ ــترین می بیش
ــاد  ــی و فس ــد عاطف ــن تعه ــه بی ــت ك ــوان گف ــدول، می ت ــن ج ــود در ای ــات موج اطاع
ــد  ــه تعه ــر چ ــی ه ــه عبارت ــود دارد )r= -0/486؛ p<0/001(. ب ــی وج ــه منف اداری رابط
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ــش  ــد، گرای ــتر باش ــت خــود بیش ــغل و محــل خدم ــه ش ــهرداری ب ــان ش ــی كاركن عاطف
ــدرت  ــب ق ــه ترتی ــه ب ــدی ك ــای بع ــود. در مدله ــد ب ــر خواه ــه فســاد اداری كمت ــا ب آنه
ــد  ــی، تعه ــد عاطف ــد هنجــاری )R2=%32( و تعه ــی و تعه ــد عاطف ــی تعه پیش بینی كنندگ

هنجــاری و تعهــد مســتمر )R2=%39( كــه در آنهــا قــدرت پیش بینــی دو و ســه بعــد ذكــر 
ــوی  ــان ق ــدرت پیش بینی ش ــی( ق ــد عاطف ــدل اول )تعه ــدازه م ــدام به ان ــچ ك ــده، هی ش

ــه یــك بعــد.  نیســت، چــون هــر دو مــدل تركیبــی از ابعادانــد و ن

جدول )3( آزمون همبستگی بین تعهد سازمانی با فساد اداری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

 گرایش به
فساد اداری

 عملكرد
سازمان

 شفافیت
 سازی

سازمانی

 ساختار
اداری

تشویقنظارت
 ویژگیهای

فردی

 تعهد سازمانی
)كل(

***-0/523*0/293***0/334***0/296***0/364***0/421*0/201

0/398***0/415***0/321***0/301***0/236*0/267*0/486-***تعهد عاطفی

0/134*0/128*0/361***0/296*0/325***0/251*0/328-***تعهد هنجاری

0/221*0/209*0/167*0/311***0/345***0/296*0/320-***تعهد مستمر

 *** معنادار در سطح 0/001 ** معنادار در سطح 0/01 *معنادار در سطح 0/05
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جدول شماره )4(: جدول مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی گرایش به فساد اداری توسط 

ابعاد تعهد سازمانی

 ضریب همبستگی)r(ابعاد متغیر تعهد سازمانی
پیرسون

R2تعدیل شده R2سطح معناداری )Sig(

0/4860/2510/2470/001-مدل )1(* تعهد عاطفی

0/5610/3240/3170/001-مدل )2(** تعهد هنجاری

0/6360/3910/380/001مدل )3(***=تعهد مستمر

*پیش بینی گرایش به فساد اداری توسط تعهد عاطفی
** پیش بینی گرایش به فساد اداری توسط تعهد عاطفی و تعهد هنجاری

*** پیش بینی گرایش به فساد اداری توسط تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر

بحث
در بخــش اســتنباطی و تحلیــل اطاعــات، رابطــه بیــن متغیــر مســتقل تعهــد ســازمانی 
ــد  ــازمانی )تعه ــد س ــاد تعه ــن ابع ــاد اداری و همچنی ــه فس ــش ب ــته گرای ــر وابس ــا متغی ب
عاطفــی، تعهــد هنجــاری و تعهــد مســتمر( مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. یافته هــای 
تحقیــق بیانگــر ایــن اســت كــه بیــن تعهــد ســازمانی كاركنــان و گرایــش آنهــا بــه فســاد 
اداری رابطــه معكــوس و معنــاداری وجــود دارد و از بیــن ابعــاد تعهــد ســازمانی نیــز تعهــد 

ــاد اداری  ــه فس ــش ب ــرات گرای ــی تغیی ــی پیش بین ــد توانای ــزان 25 درص ــه می ــی ب عاطف
ــت. ــده س ــی كنن ــن پیش بین ــع قوی تری ــت و در واق ــان را داراس كاركن

طبــق نظــر آلــن و می یــر تعهــد ســازمانی نوعــی وابســتگی بــه ســازمان اســت؛ نوعــی 
وابســتگی عاطفــی و احســاس تكلیــف در برابــر ســازمان؛ كــه بــه آمیــزه ای از تعهد ســازمانی 
ــدی كــه در خــود وابســتگی  ــن گفته هــا كارمن ــا ای ــان اطــاق می شــود. ب ــران و كاركن مدی
عاطفــی و احســاس تكلیــف در برابــر ســازمان را دارد، ناخــودآگاه از انجام كارهایی كه نشــانه 
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تمایــل و گرایــش بــه فســاد اداری باشــد، خــودداری می كنــد و در واقــع تعهــد عاطفــی بدین 
صــورت می توانــد از گرایــش بــه فســاد اداری جلوگیــری كنــد. نتایــج تحقیــق بیانگــر ایــن 
اســت كــه بیــن فســاد اداری و تعهــد ســازمانی رابطــه ای معكــوس وجــود دارد؛ بــه ایــن معنا 

كــه بــا افزایــش تعهــد كاركنــان بــه ســازمان محــل خدمــت خــود، گرایــش آنهــا بــه فســاد 
اداری كاهــش می یابــد. حقیقتیــان و همــكاران )1391( در پژوهــش بررســی عوامــل مؤثــر 
بــر فســاد اداری در بیــن ســازمانهای اداری شــهر یــزد بــه ایــن نتیجــه رســیده اند كــه میــزان 
فســاد اداری بیــن ســازمانها متفــاوت نیســت و نتایــج تحلیــل رگرســیونی بیانگــر ایــن اســت 
كــه تعهــد ســازمانی و تمكــن مالــی كاركنــان بــه ترتیــب تأثیرگذارتریــن متغیرهــا بــر فســاد 
اداری كاركنــان ایــن سازمانهاســت. لــذا نتایــج ایــن تحقیــق همســو بــا تحقیقــات پیشــین 
اســت. »می یــر« و »آلــن« تعهــد ســازمانی را بــه ســه موضــوع كلــی وابســتگی عاطفــی، درك 
ــه نظــر آنهــا تعهــد عاطفــی، دلبســتگی  ــد. ب هزینه هــا و احســاس تكلیــف وابســته می دانن
عاطفــی فــرد و هماننــدی و التــزام او بــه ســازمان اســت. تعهــد مســتمر، بیانگــر ایــن اســت 
كــه فــرد بــه ایــن دلیــل در ســازمان می مانــد كــه بــر اســاس تحلیــل هزینــه- فایــده نتیجــه 
می گیــرد كــه در ســازمان بمانــد. كاركنانــی كــه دلیــل اولیه شــان بــرای ارتبــاط بــا ســازمان 
ــد. در  ــاز دارن ــن كاری نی ــه چنی ــه ب ــرا ك ــد، چ ــازمان می مانن ــت، در س ــتمر اس ــد مس تعه
ــان را  ــی رفتارش ــمت و مقام ــراد در س ــه اف ــد ك ــان می كن ــده بی ــه-  فای ــه هزین ــع نظری واق
ــه هزینــه، بزرگ تــر باشــد، آن اقــدام را عملــی  بررســی نمــوده و چنانچــه نســبت فایــده ب
خواهنــد ســاخت. چنانچــه در یــك نظــام دولتــی، تنبیه هــا و مجازاتهــا بــرای افــراد فاســد، 
ضعیــف باشــد، افــراد اقــدام بــه رفتــار فســادآمیز خواهنــد كــرد. در تعهــد هنجــاری فــرد بــه 
ــد.  ــرك نمی كن ــازمان را ت ــد و س ــازمان می مان ــات در س ــا و اخاقی ــار هنجاره ــر فش خاط
طبــق نظریــه فایــده- هزینــه و نتایــج حاصــل از تحقیــق می تــوان گفــت كــه عــدم گرایــش 
كاركنــان بــه فســاد اداری بیانگــر ایــن اســت كــه آنهــا بــه ســازمان خــود تعهــد مســتمر دارند 
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و نظامهــای تشــویق و تنبیــه بــه قــوت خــود برقــرار اســت. كــه طبــق نتایــج بدســت آمــده 
ــا در اولویــت قــرار دادن تعهــد  ــان ب از تحلیــل رگرســیونی در ایــن جامعــه آمــاری، كاركن
عاطفــی بــه نوعــی دلبســتگی عاطفــی خــود و التــزام خــود بــه ســازمان را بیــان می كننــد كــه 

بــا توجــه بــه تأییــد رابطــه معكــوس بیــن تعهــد عاطفــی و گرایــش بــه فســاد اداری؛ ایــن 
نتیجــه حاصــل می شــود كــه عامــل اصلــی و تأثیرگــذار در عــدم گرایــش كاركنــان بــه فســاد 
اداری بعــد تعهــد عاطفــی می باشــد. در ایــن راســتا نتایــج پژوهــش عبدالهــی )1392( مؤیــد 
ایــن مطلــب اســت كــه بیــن تعهــد ســازمانی كل )و دو بعــد هنجــاری و مســتمر( و فســاد 
ادرای رابطــه منفــی و معنــاداری وجــود دارد. امــا رابطــه بیــن تعهــد عاطفــی و فســاد اداری 
رد شــده اســت. تحلیــل رگرســیونی بیانگــر ایــن نكتــه بــوده اســت كــه بــه ترتیــب تعهــد 
ــاد اداری  ــی فس ــهم را در پیش بین ــترین س ــی بیش ــد عاطف ــاری و تعه ــد هنج ــتمر، تعه مس
داشــته اند. نتایــج تحقیــق حاضــر بــا نتایــج تحقیــق عبداللهــی در تأییــد رابطــه معكــوس بین 
تعهــد ســازمانی و دو بعــد »تعهــد هنجــاری« و »تعهــد مســتمر« و گرایــش بــه فســاد اداری 
همســو و بــا عــدم تأییــد رابطــه بیــن تعهــد عاطفــی و گرایــش بــه فســاد اداری ناهمســو 
اســت. در ایــن تحقیــق نتایــج تحلیــل رگرســیونی بیانگــر ایــن اســت كــه تعهــد عاطفــی 
قوی تریــن پیش بینــی كننــده گرایــش بــه فســاد اداری اســت و بــه ترتیــب بعــد از آن تعهــد 
ــد  ــی تعه ــق عبداله ــه در تحقی ــی ك ــد در صورت ــرار گرفته ان ــتمر ق ــد مس ــاری و تعه هنج
ــر تعهــد  ــن و می  ی ــق نظــر آل ــده فســاد اداری اســت. طب ــی كنن ــن پیش بین مســتمر قوی تری
هنجــاری یعنــی اینكــه فــرد بــه خاطــر فشــار هنجارهــا و اخاقیــات در ســازمان می مانــد 
و ســازمان را تــرك نمی كنــد. نتایــج تحقیــق فیــروز )1389( بیانگــر ایــن اســت كــه فســاد 
اداری بــا تعهــد هنجــاری رابطــه معكــوس دارد یعنــی بــا افزایــش تعهــد هنجــاری میــزان 
فســاد اداری ســیر نزولــی پیــدا می كنــد. بنابرایــن نتایــج تحقیــق حاضــر بــا نتایــج تحقیــق 
فیــروز در تأییــد فرضیــه رابطــه معكــوس بیــن تعهــد هنجــاری و گرایــش بــه فســاد اداری 
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همســو اســت. لــذا بــا توجــه بــه نظــر آلــن و می یــر و تأییــد فرضیــه فــوق می تــوان گفــت 
كــه یكــی از عوامــل تأثیرگــذار در عــدم گرایــش كاركنــان بــه فســاد اداری فشــار هنجارهــا 

و اخاقیــات حاكــم در ســازمان بــر فــرد اســت.

ــد  ــه تعه ــر چ ــه ه ــت ك ــوان گف ــاد اداری می ت ــاد فس ــازمانی و ابع ــد س ــورد تعه  در م
كاركنــان بــه ســازمان خــود )تعهــد هنجــاری، تعهــد عاطفــی و تعهــد مســتمر( بیشــتر باشــد 
ســطح نظــارت، تشــویق، عملكــرد، شفاف ســازی و ســاختار اداری ســازمان قوی تــر می شــود 
و بــا توجــه بــه مقادیــر همبســتگی بیــن تعهــد ســازمانی و ابعــاد متغیــر فســاد اداری می تــوان 
گفــت كــه بیشــترین میــزان ضریب همبســتگی پیرســون تعهــد ســازمانی با ابعــاد فســاد اداری 
بــه ترتیــب بــه رابطــة تعهــد ســازمانی بــا تشــویق و نظــارت بــر كار كاركنــان و شفاف ســازی 
اســت. گرایــش بــه فســاد اداری در ایــن نمونــه آمــاری در حــد پاییــن بــود كــه همیــن از نتایج 
بــاال بــودن میــزان تعهــد ســازمانی كاركنــان اســت. بــا توجــه بــه حجــم نمونــه 385 نفــری 
ــج  ــه نتای ــوان گفــت ك ــران می ت ــان شــهرداری ته ــری كاركن ــزار نف ــاری 62 ه ــه آم از جامع

پژوهــش حاضــر بــا ایــن نمونــه آمــاری قابــل تعمیــم بــه جامعــه آمــاری نیســت.

پیشنهادات
- جناحــی شــدن گزینشــها، انتصــاب افــراد ناالیــق در پســتهای كلیــدی و دور كــردن افراد 
شایســته از جملــه عوامــل تأثیرگــذار بــر تعهــد ســازمانی و بــه تبــع آن بــر گرایــش بــه فســاد 
اداری محســوب می شــوند. در نتیجــه بــه مدیــران پیشــنهاد می شــود كــه بــر اســاس ضابطــه 
و چارچــوب مشــخص و اصــل شایسته ســاالری كاركنــان را انتخــاب كننــد تــا بــا اســتخدام 
كاركنــان متعهــد بــه ســازمان از گرایــش بــه فســاد اداری و شــكل گیری آن جلوگیــری شــود؛
ــا  ــاری ب ــه آم ــن جامع ــز در ای ــزرگ نی ــكاران كوچــك و ب ــه پیمان ــذاری كار ب - واگ
توجــه بــه هــدف اولیــه آنهــا در كوچــك كــردن محــدوده مســئولیتی ســازمانها و شــركتها 
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از نظــر اجرایــی نــه تنهــا باعــث بســته شــدن بســیاری از مجــاری تخلفــات نشــد، بلكــه راه 
را بــرای مفاســد و تخلفــات اداری همــوار كــرده اســت. در ایــن راســتا حفاظــت فیزیكــی 
و حراســت و همچنیــن وجــود هیأتهــای رســیدگی بــه تخلفــات و كمیته هــای انضباطــی 

كار در ســامت اداری و پیشــگیری از مفاســد اداری تأثیرگــذار اســت امــا بــه شــرطی كــه 
خــود در ایــن جریــان ذوب نشــوند

- تعدیل و حذف مقررات و قوانین نسبتًا مبهم، غیرشفاف و زاید
- تكریــم حقــوق متقاضیــان كاالهــا و خدمــات بخــش عمومــی و برقــراری حفاظ هــای 

قانونــی و نهــادی بــرای تأمیــن كننــده آنها
- شفاف سازی رویه های تخصیص و مدیریت منابع عمومی

- سیاست زدایی از بخش عمومی
- افزایــش قــدرت مانــور فعالیتهــای مطبوعاتــی بــه گونــه ای كــه قیمــت نســبی فســاد 

اداری بــه شــدت بــاال رود
- ترویــج فرهنــگ وظیفه شناســی و وجــدان كاری، آگاه ســاختن مــردم بــه قوانیــن و 
مقــررات، حقــوق شــهروندی، افزایــش ســطح رضایــت شــغلی، جهــت دادن بــه انگیزه هــا، 
ــا و  ــت واحده ــور، فعالی ــام ام ــوه انج ــارات و نح ــف، اختی ــث وظای ــازی از حی شفاف س
ــوق  ــی در خصــوص حق ــای همگان ــعه آگاهیه ــر توس ــد ب ــا تأكی ــی ب ــتگاههای اجرای دس

شــهروندی.
محدویتهایی كه در پژوهش حاضر با آن روبرو بودیم عبارتند از:

 - كمبود نظریه ها و منابع جدید در مورد فساد اداری؛
- عدم توجه و همكاری كاركنان شهرداری تهران؛

ــل  ــل كام ــه دلی ــه ب ــی ك ــه پرسشــهای كیف ــان در پاســخگویی ب - عــدم توجــه كاركن
ــد. ــن پژوهــش از تفســیرآنها خــودداری ش ــودن پاســخها در ای نب
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