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 چکیده
عوام   م و ب ب ب  یبن د تی و اولو ییمطالعه شناسا نیهدف ا

حاض ب ا  لح ا   قی بود. تحق ساری یدر شهبدار یفساد ادار

داده ه ا ا  و و   یو ا  لحا  روش جمع آور یهدف، کارببد

 بانیحاضب م د قیتحق است. جامعه آماری یشیمایپ -یفیتوص

و کارشناس ان  س اری یش هبدار نیو مع اوو یاتی ارشد و عمل

هس نند. ابن دا ب ا توج ه ب ه ادبی ا   س اری یشهبدار ییاجبا

 یدر ش هبدار یموجود در این  مینه عوام  مو ب بب فس اد ادار

تحلی    ندیشناسایی شد، سپس با اسنفاده ا  تکنیک فبآ ساری

 قیمبتبط با این عوام  ا  طب یرهاایاو ان و مع ،یسلسله مباتب

م ورد مطالع ه، تعی ین  یا  جامعه آمار یپبسشنامه و وظبسنج

به کار گبفن ه ش د. در مبحل ه  یمباتبشد و مدل تحلی  سلسله

 قی م و ون و تلف نیاوگیبا اسنفاده ا  م ارهایمع ییبعد، و ن وها

ها به سبگبوه آن یعوام  اصل یو و ن وسب ارهایمع یو ن وسب

آمده، دس تبه یه اآمد. در گام بع دی ب ب اس از و ن دست

مببوط به عوام   م و ب ب ب  یارهایعوام  و مع ییوها یبندرتبه

. پ س ا  جم ع ش ودیارائه م  ساری یدر شهبدار یفساد ادار

داده ها  نیا  یو تحل هیو تجز شدهعیتو  یپبسشنامه ها یآور
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Abstract 

The purpose of this study was to identify and prioritize the 

factors affecting corruption in Sari Municipality. The present 

research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in 

terms of data collection method. The statistical population of the 

present study is the senior and operational managers and 

deputies of Sari Municipality and the executive experts of Sari 

Municipality. First, according to the existing literature in this 

field, the factors affecting corruption in Sari Municipality were 

identified, then using the technique of hierarchical analysis 

process, weights and criteria related to these factors were 

determined through a questionnaire and a survey of the 

statistical population. And hierarchical analysis model was used. 

In the next step, the final weight of the criteria was obtained by 

using the weighted average and combining the relative weight of 

the criteria and the relative weight of the main factors in their 

group. In the next step, based on the obtained weights, the final 

ranking of the factors and criteria related to the factors affecting 

corruption in Sari Municipality is presented. After collecting the 

distributed questionnaires and analyzing these data, the 

identified criteria were as follows: moral values, sense of 

injustice, anti-corruption socialization, material need, religious 

adherence, opportunity for corruption. 

 
Keywords: Moral Values, Feelings of Injustice, Anti-

Corruption Socialization, Material Need, Sharia 

Adherence, Opportunity for Corruption 
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 مقدمه

دستگاه ها و  ریگ بانیاست که در تمام ادوار گر یفساد مسئله ا
از دانشمندان و  یاریبس شهیسازمان ها بوده و هسته اند

به  یداده است. امروزه فساد ادار لیرا تشک یاسیمنتفکران س
شده است، دولت ها آگاهند که فساد  لیتبد یمعضل جهان کی

 یهم نم یحد و مرز چیشود و ه یم یاریبس یباعث پاسخ ها
بنا بر نوع  زیآن ن یهاامدیو پ جیشناسد، همان طور که نتا

گوناگون  ،یافتگیو سطح توسعه  یو اقتصاد یاسیسازمان س
در حال  یدر کشورها ژهیامروز و بو یایدر دن دهیپد نیاست. ا

 شرفتیعوامل در سر راه پ نیاز مهم تر یکیتوسعه، به عنوان 
 یرا بر رو یریجبران ناپذ دماتصجامعه، مطرح شده است و 

توان  یکند. در واقع، م جادیسرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ا
که  یهمزاد دولت است. از زمان یا دهیپد ،یگفت فساد ادار

به خود گرفت،  یو شکل منسجم افتیبشر سازمان  یها تیفعال
از متن سازمان ظهور  ینفکیبه عنوان جزء ال زین یفساد ادار

کرد  یسازمان تلق یلیتوان فساد را فرزندتحم یم ن،یکرد، بنابرا
به مناسبت  زیگوناگون در سازمان و ن یتعامل ها جهیکه در نت
و  شیآن به وجود آمده است )درو طیسازمان و مح انیتعامل م

 (.1945 ،یزاچکان یمیعظ
و  یفساد ادار نی(، نشان داد که ب1941) یپژوهش رمضان جینتا

را به عنوان  یطیوجود دارد. عوامل مح یرابطه معنادار تیشفاف
 یم نینو یدولت تیریمؤثر در مد یارهایمع نیاز مهم تر یکی

 یدولت یسازمان ها یدانست که علت وجود یتوان شامل مردم
 شیپ از شیتوجه ب ازمندینعامل  نیا نیزنند؛ بنابرا یرا رقم م

هستند که انجام  یدولت ها است. مردم همان صاحبان اصل
کنند.  یم ضیو دولت تفو یدولت یخود را به سازمان ها یکارها

نظام مردم ساالر،  کیاست که شهروندان  یعیامر طب کی نیا
 تیخواهان شفاف ات،یو پرداخت مال تیداشتن حق حاکم لیبه دل

ها  میدر قبال تصم یادار یها دستگاه ییو پاسخگو یعملکرد
 ییت و پاسخگواطالعا تیشفاف نیخود باشند؛ بنابرا یو اقدام ها

 ژهیبه آن توجه و دیاست که با یدولت در قبال مردم، مسئله ا
موظف هستند به لحاظ  یو ادار یدولت یشود. دستگاه ها یا

شهروندان باشند و مردم بتوانند در  یپاسخگو یاسیو س یحقوق
مناسب و شفاف به عملکرد آن ها داشته  یلحظه دسترس ره

 (.1934زاده،  یباشند )موسو
 یعموم یاداره ها یاصل یاز چالش ها یکیاطالعات  تیشفاف

 کیدولت ها را به شهروندان نزد ،یاست که در جامعه اطالعات
دولت ها منجر  کیدموکرات تیسازد و به بهبود مشروع یم تر

اطالعات  تی( معتقد است، هرچند شفاف2111) 1نزیشود. مارت یم
شود،  یم دانرونو شه یادارات دولت انیموجب ارتباطات بهتر م

مباحث  رینظ ییها تیتوجه داشت که مسائل و محدود دیبا
 یمهم قرار دارد که م نیبر سر راه ا یو قانون یاسیس ،یاقتصاد

 نیداشت؛ همچن یا ژهیبه آن تمرکز و ییدر مسائل اجرا ستیبا
 یریگ میدر تصم یاصل اساس کی تیتوجه کرد که شفاف دیبا
 استیس یها انیجر نایرتواند مج یاست و م یعموم یها

 یبرا یکند. اطالعات شفاف منبع ییراهنما یرا به خوب یعموم
و روابط  یدولت ستمیس کیعناصر  انیو بهبود روابط م یهماهنگ

 یحکمران کی نهیو زم دیآ یم مردم و دولت به حساب انیم
 (.2111 نز،یآورد )مارت یخوب را فراهم م

 نیدر ب ر،یاخ یادر سال ه ژهیرا در سازمان ها، به و فساد
 یهیتوان مشاهده کرد، بد یو کارکنان سازمان ها م رانیمد

 یریجلوگ یکه از گسترش فساد در جامعه ادار یاست در صورت
 ید مسئله افساخواهد داشت.  یرا در پ یاریبس ینشود، عواقب

در  مساله نیشود. ا یاست که در همه اقتصادها مشاهده م
بسته است. سازمان ها از  یدهااز اقتصا شتریباز ب یاقتصادها

 یآن را تجربه م زیدر دوره عمر خود ناگر ساری یجمله شهردار
(، نشان داد که برخالف 1943) ییپژوهش وال جیکنند. نتا
 یعنوان مشوقرا به یکه فساد ادار« هاچرخ سیگر»نگرش 

 ند،ینمایقلمداد م فشانیاانجام وظ یکارمندان دولت برا یبرا
هر  یدرآمد خالص به ازا شیتنها منجر به افزاهن یفساد ادار

 یبانک یبلکه کاهش سودآور شودینم یبانک هیواحد سرما
 نیبه دنبال دارد؛ بنابرا زی( را نییکل دارا)نسبت سود خالص به

 فایرا ا« هاشن و ماسه چرخ»نقش  یدر نظام بانک یفساد ادار
نشان داد (، 1940و همکاران ) انیمیپژوهش کر جیانت .کندیم

اطالعات  تیدر شفاف اریمع نیبه عنوان مهم تر یکه عامل مل
(، در 1941) انیو لگز یقابل تامل است. رهاد ینظام ادار

و  یعلل فساد ادار نهیدر زم یطول یشیمایبا عنوان پ یپژوهش
کنترل آن فساد و عوامل موثر بر آن را در دو بازه  یروش ها

ردند، با گذشت ده سال از ک ی( بررس1933و سال  1933) یزمان
خود را به  یبروز فساد، جا یاقتصاد یهاریمطالعه اول متغ

 نیگزیجا یفرد یرهایداده اند و متغ یفرهنگ یرهایمتغ
 یرتبه بند نیشده اند. نکته قابل تأمل در ا یسازمان یرهایمتغ

احساس  ،یکار جدانآن است که در هر دو مطالعه، نبود و
با  سهیدر مقا یاقتصاد یجود نابرابرکارکنان دولت در مورد و

 تیجامعه به رعا یبندیبخش ها، عدم پا ریافراد شاغل در سا

                                                                       
1 Martinez 
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به عنوان  یزیو قانون گر تیعدم وجود شفاف ،یشرع نیمواز
بوده  یفساد ادار دآورندهیعوامل پد نیمهم تر ،یفرهنگ یمعضل

(، نشنان داد که عوامل 1943) یپژوهش محمد جیاند. نتا
 نیدارد. هم چن ریتاث یبر بروز فساد ادار یسازمانو  یتیریمد

بهبود  یو سازمان یتیریکه هرچه عوامل مد دیمشخص گرد
در سازمان  یبروز فساد ادار زانیو موثرتر اعمال گردد، م افتهی

و همکاران  یزرند لیفراتحل جهی. نتافتیکاهش خواهد 
که در سه  دهدیرا نشان م ریمتغ 19 موع(، در مج1941)

( یو فرد یسازماندرون ،یطی)مح تریکل یبندهدست
 یدر بعد سازمان ،یعامل قانون یطی. در بعد محرندیپذمیتقس

 تیاز اهم یمشارکت اخالق یو در بعد فرد یتیریعامل مد
برخوردار بودند. با توجه به  رهایمتغ گرینسبت به د یشتریب

 یذکر شده تاکنون پژوهش یها شنهیشده و پ امانج یها یبررس
در  یعوامل موثر بر فساد ادار یبند تیو اولو ییکه به شناسا

پرداخته باشد، انجام نشده است. با توجه به  ساری یشهردار
 نیدر ا یجامعه آمار نیعنوان در ا نیبا ا یهشوفقدان و نبود پژ

 یادار دعوامل موثر بر فسا یبند تیو اولو ییپژوهش به شناسا
 گاهیجا ییو باز نما نییتبشد. پرداخته خواهد  ساری یدر شهردار
کارکردها و آثار  یدارا یدر قلمرو نظام ادار تیاصل شفاف

 یدرتوان به موا یاست که از جمله آن ها م یارزشمند گسترده ا
تحقق سازمان عادالنه، توسعه نظارت  ریمس یچون هموارساز

 یشفاف ساز ،ینقش مراجع ادار یفایبر ا یمردم و جامعه مدن
 شیافزا ،یبه دعاو یدگیرس انیدر جر یادار یانوع قضاوت ه

 یدگیرس ندیاعتماد فرآ شیو تبعا افزا یادار یدستگاه ها ییکارا
اصل  ییو قلمرو اجرا یاشاره نمود. اگر دامنه مفهوم یادار یها

 یروشن و شفاف نباشد، هرگز نم یادار دننیدر حوزه شا تیشفاف
 رینظ یوماصول حوزه حقوق عم ریسا نیتوان به تحقق تضم

مقدمه  تیبود. اصل شفاف دواریها ام یدگیبودن رس یاصل قانون
و  یمنصفانه، مشروع، قانون ینظام ادار یبرقرار نیادیبن یو مبنا

آن در حقوق  گاهیجا نییاصل و تب نیعادالنه است و بدون ا
سطح  یتواند به ارتقا یم رانیدر ا یادار یو نظام ها یادار
مراجع قانون  یو برا نمودهمک وع کضمو نیا یعلم اتیادب

خود  یسنت یهاکردینظر در رو دیبه منظور تجد ییو اجرا یگذار
 یبرا یخود موثر واقع شده و فرصت تیو قابل ییکارا یو ارتقا

در سطوح خرد و کالن فراهم  یعدالت محور شدن نظام ادار
 آورد. 
 میآزاد، تصم یاست که بر دسترس یاصطالح گسترده ا تیشفاف

 ازیاطالعات مورد ن هیاطالعات داللت دارد. ته یو آزاد یریگ
 شیبه انتخاب آگاهانه به افزا دنیرس یمصرف کننده برا یبرا

موجب  تیشفاف نیشود. هم چن یعملکرد منجر م یابیدر ارز
 میتصم تیفیک ودو بهب یاعتماد سازمان یرقابت، ارتقا شیافزا

موضوع تازه  یسازمان تیکه شفاف نیشود. با وجود ا یم یریگ
اصل  نینشده است. هم چن یادیبه مفهوم آن توجه ز ست،ین یا

و حقوق  یاز اصول مدرن حقوق عموم یکیبه عنوان  تیشفاف
 یمفهوم حکمران یاز شاخصه ها یکیو به عنوان  یادار

فضا و  جادیو ا اطالعاتآزاد به  یحق دسترس نیمطلوب، با تضم
بهتر با فساد  یامکان مبارزه  جادیشفاف، ضمن ا یطیمح

 ،یاعتماد عموم تیبه تقو ،یخصوصا در ادارات و مراجع عموم
 ییفضا جادیکمک نموده و با ا یو دموکراس یمشارکت عموم

 تیو تقو داریپا یمختلف به تحقق توسعه  یالوده در بخش هاپ
با عنوان  یحقوق بشر کمک خواهد نمود. لذا انجام پژوهش

 یم یضرور ساری یهرداردر ش یفساد ادار نیرابطه ب یبررس
 باشد.

آن به شرح  جیضرورت پژوهش حاضر را در نتا ی توانکل م در
 خالصه کرد: ریز
عوامل موثر بر  یبند تیو اولو ییبه شناسا یتاکنون پژوهش .1

 نپرداخته است. ساری یدر شهردار یفساد ادار
 یو پژوهش یمتون نظر یبه غنا ی تواندپژوهش م نیا جی. نتا2

در  یعوامل موثر بر فساد ادار یبند تیاولو و ییشناسا
 .دیکمک نما ساری یشهردار

 ادبیات پژوهش مبانی و 

 فساد اداري
الملل فساد را سوء استفاده از قدرت اعطاء  نیب تیسازمان شفاف

 کرده است. فیتعر یانتفاع شخص یشده برا
 یادار اراتیاز اخت یقانون ریعبارت است از استفاده غ یادار فساد

فرض  یبه طور ضمن فیتعر نی. در اینفع شخص یبرا یدولتو 
وجود  یو ضوابط مدون ادار نیاز قوان یشده است که مجموعه ا

مشخص شده است،  یمجاز ادار یها تیدارد که چارچوب فعال
 زهیبوده و انگ نیقوان نیبا ا ریکه مغا یآنگاه هر گونه رفتار ادار
 نیشود چن یم یتلق یباشد فساد ادار یارتکاب آن انتفاع شخص

کامل،  یادار نیدارد که قوان تیجامع یاز فساد هنگام یفیتعر
 یادار یها تیفعال هیکل یباشد و برا ریواضح، عادالنه و فراگ

فراموش کرد  دیمشخص شده باشد اما نبا یادار قیضوابط دق
 ییباال یاسیاز افراد نفوذ و قدرت س یگروه یا امعهکه در هر ج

 نیدهند چن رییرا تغ نیقوان ،ینفع شخص یند براتوان یدارند و م
شوند چون با  ینم یفوق فساد تلق فیبر اساس تعر ییرفتارها

 فینقض تعر نینکته مهمتر نی. استندیهمراه ن نینقض قوان
ازنظر جامعه  که یاز اعمال یاریباشد بس یم یفساد ادار یقانون
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 یرسم نیفاسد و مردود هستند ممکن است در چارچوب قوان
 (. 1944 ،ی)توکل ردیکشور صورت بپذ کی

و مقابله با فساد مصوب  یاساس قانون ارتقاء سالمت ادار بر
 عبارت است از: یفساد ادار فیتعر 3/3/1941

 ای یقیاست که توسط هر شخص حق یترک فعل ایفعل  هرگونه
که عمدا و با هدف  یسازمان ای یجمع ،یبه صورت فرد یحقوق

خود  یبرا میمستق ریغ ای میمستق ازیامت ایکسب هر گونه منفعت 
ضرر  ای ردیانجام پذ یو مقررات کشور نیبا نقض قوان ،یگرید ای

و  یعموم تیسالمت و امن ایرا به اموال، منافع، منابع  یانیو ز
سوء  ،یارتشاء، اختالس، تبان رینظ دیاز مردم وارد نما یجمع ای

اطالعات،  ایمکانات ا ،یاسیس ،یادار تیموقع ایاستفاده از مقام 
و انحراف از  یاز منابع عموم یقانون ریغ یو پرداخت ها افتیدر
 ای بیجعل، تخر ،یقانون ریغ یها صیمنابع به سمت تخص نیا

 .یو مال یاسناد و سوابق ادار فاءاخت
کند: فساد  یم فیتعر نیرا چن یفساد ادار نگتونیهانت ساموئل

 یاطالق م یخش عمومبه رفتار آن دسته از کارکنان ب یادار
پا  ریشده را ز رفتهیخود، ضوابط پذ یمنافع خصوص یشود که برا

به دست  ینا مشروع برا یفساد ابزار یگذارند به عبارت یم
 است. یرنامشروع از نظام ادا یآوردن خواسته ها

از اقدامات کارکنان  یرا مجموعه ا یاز محققان فساد ادار یبرخ
لطمه بزنند  یه اوال به منافع عمومدانند ک یم یو مسئوالن دولت

)کارمند اقدام  به عمل دهیهدف از انجام آن رساندن فا ایو ثان
 ریاقدام اج نیانجام ا یکه عامل را برا یبه شخص ثالث ایکننده( 

 (1945 ،یکرده است، باشد )مقدس
 امیمبحث فساد ارائه کرد )پ انیب یرا برا ریمدل ز تگاریکل
 (:23، دوره 90ص  ونسکو،ی

 پاسخگویی – اری+ اخت ی= قدرت انحصارفساد
 تیاز رفتار ها و فعال یعیوس فیگسترده که ط یمفهوم فساد

و ناهنجار را  یاصول رینامشروع، متقلبانه، غ یقانون ریغ یها
 یحوزه ها یفساد در تمام یخیشود از نظر تار یشامل م

 وجود دارد.  یو بخش خصوص یادار ،یاسیس
 نیآن مواز یاست که ط یانیفساد جر یاولیماک دهیعق به

رود و از  یم نیآنان از ب یو تقوا لتیافراد سست و فض یاخالق
در  شتریب یزگاریاز تقوا و پره یو عار فیآنجا که افراد ضع

افراد،  نیبا کنترل ا دیبا رند،یگ یمعرض ار تکاب فساد قرار م
 نیاز بروز ا اظرن یو کمک دستگاه ها یرهبران فکر تیهدا
 کرد. یریکل جلوگمش

 یافکار عموم يفساد بر مبنا
با توجه به  دیبا یمعتقدند که فساد ادار نیاز محقق یبرخ

که  یفساد را اقدامات یشود مولن ونا فیتعر یعموم یدگاههاید

کند.  یم فیو مضر باشد تعر یاخالق ریجامعه غ کیمردم  دیاز د
 دگاهید نکهیباشد شاما ل یم بیمعا یسر کی یدارا فیتعر نیا

دارد با توجه به  تفاوت گریکدیو توده مردم با  یاسینخبگان س
را به  یفساد ادار مریها دنیمحقق به نام ها کیتفاوت ها  نیا

 کرد: فیو تعر میسه گونه تقس
که از نظر توده مردم و  یکار و اقدام :اهیس ی( فساد ادارالف

  مردود است مانند گرفتن رشوه یاسینخبگان س
 یاسیکه از نخبگان س ی: کار و اقدامیخاکستر یار( فساد ادب

 یتفاوت هستند مثل کوتاه یمردود است اما توده مردم به آن ب
که در نزد مردم چندان محبوب  ینیقوان یکارمند در اجرا کی
 دانند. یم دیرا مف نیآن قوان یکه نخبگان اجرا یدر حال ستندین

ف قانون است اما که به ظاهر مخال ی: اقدامدیسف ی( فساد ادارج
دانند مانند چشم  یآن را مضر نم یاسیهم مردم هم نخبگان س

و  یاجتماع راتییکه در اثر تغ یاز موارد نقض مقررات یپوش
 .(1943نژاد،  یضرورت خود را از دست داده اند )مراد یفرهنگ

 یفساد بر اساس منافع عموم
مندان و را آن دسته از اقدامات کار یفساد ادار نیاز محقق یبرخ

لطمه بزنند و  یدانند که اوال به منافع عموم یدولت م نیمسئول
به عامل )کارمند اقدام  دهیهدف از انجام آن رساندن فا ایثان

 ریاقدام اج نیانجام ا یکه عامل را برا یبه شخص ثالث ایکننده( 
که ممکن  میمشکل مواجه هست نیا اب فیتعر نیکند. در ا یم

برداشت  یجامعه در مورد منافع عموماست همه اقشار مختلف 
مختلف جامعه  یطبقات اجتماع نینداشته باشند تضاد ب یکسانی

شود  یممکن است سبب اقدام هیمانند کارگران و صاحبان سرما
شود و از نظر  یتلق یگروه موافق منافع عموم کیکه از نظر 

باشد مانند قانون  یمنافع عموم ریمغا ایمضر  گریگروه د
 عیصاحبان صنا دگاهیکه از د یاعتصابات کارگر تیممنوع

قانون را  نیا یشود گروه اول اجرا ینم ریتعب کسانیوکارگران 
دانند  یم یضرور دیاز اخالل درتول یریحفظ نظم و جلوگ یبرا

و  اناستثمار کارگر یبرا یکه گروه دوم آن را ابزار یدر حال
 کنند.  یم یحقوق آنان تلق شیاز افزا یریجلوگ
در  یو اجتماع یخانوادگ یها ید بر اساس نقش وابستگفسا
 کارکنان یها یریگ میتصم

 قیو عال یکه منافع شخص ستندین لیهرگز ما یمسئوالن دولت
بگذارد  ریآنها تاث یادار ماتیتصم یبر رو یو اجتماع یخانوادگ

هم کارمندان و هم مسئوالن در اتخاذ  یواقع یایاما در دن
 یو خانوادگ یروابط شخص ریحت تاثخود ت یحرفه ا ماتیتصم

به  یادار ماتیعوامل بر تصم نیا ریتاث زانیم رندکهیگ یقرار م
 هر جامعه وابسته است. یفر هنگ اتیخصوص
شده است که  یمرتکب فساد ادار یکارمند زمان ای یدولت مسئول
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روابط و  ای یمنافع شخص ریتحت تاث یادار ماتیدر اتخاذ تصم
قرار گرفته باشد. به  یاجتماع یها یستو دو یخانوادگ قیعال

بر  یطرفانه و مبتن یفساد نقض اصل رفتار برحق، ب گریعبارت د
در  دینبا یو اجتماع یدگضابطه است که طبق آن مناسبات خانوا

 کند. فایسازمان نقش ا یو ادار یاقتصاد ماتیتصم
 نیب ضیتبع ،یکم کار رینظ ییرفتارها یعلوم ادار کارشناسان

و موارد مشابه را  کانیدر کار دوستان و نزد عیجوع، تسرارباب ر
 .(1945 ،یبیکنند )حب یم انیب یجزء فساد ادار

 يفساد ادارانواع 
عبارتند از: رشوه، اختالس، کاله  یانواع گوناگون فساد ادار

 یهادیدر خر فساد ،یدو دوزه باز ،ییتبار گرا ،یاخاذ ،یبردار
قرار دادها و  یفساد در اجرا ،یدولت یها دهیفساد در مزا ،یدولت

 ،یاز اموال دولت یاستفاده شخص ،یاتیفساد مال ،یتعهدات دولت
و مبارزه با  یی، فساد در شناسایسرقت اموال دولت ،یکم کار

)تساهل و تسامح نسبت به فساد(، فساد در ارائه  یقانون شکن
مفسدانه  یرفتارها ی. انواع اصلیو فساد استخدام یخدمات دولت

( به 1444از نظر آموندس ) یمهم و اساس یاساس شاخص هابر 
 (:1945 ،یبیباشند )حب یم ریشرح ز

 رشوه -
رابطه  کیآن  ی( است که طینقد ریغ ای ی)نقد یوجه

رشوه  افتیدر ایشود. پرداخت  یم افتیدر ایمفسدانه، پرداخت 
به عنوان جوهره فساد  دینادرست است و با یخود عمل یبه خود

 ایقرارداد  کیاز  ینیمبلغ ثابت، درصد مع کیوه شود. رش یتلق
مقام  کیاست که معموال به  یمساعدت به هر شکل گریانواع د

دولت را  یاز سو ابتیشود که توان قرارداد به ن یداده م یدولت
شرکت ها،  انیرا درم یخاص یایکه قادر است مزا نیا ایدارد 

 کند. عیتوز انیافراد، تجار و مشتر
 یاستفاده م زین یگریمفهوم رشوه، کلمات مترادف د انتقال یبرا

حق  ،یزیم ریانعام، بخشش، ز ،ینیریشود مانند پول زور، ش
از فساد هستند که به  یتصورات نهایکه همه ا لیبیالعمل و باج س

 ،یدولت یبه کارمندان در شرکت ها ینقد ریغ ای یشکل نقد
 .دشون یمداران پرداخت م استیو س یخصوص

 اختالس -
است که مسئول نظارت و اداره آنها  یافراد یمنابع از سو رقتس

که کارمندان ناسپاس،  ردیگ یصورت م یهستند اختالس زمان
که  یعمل زمان نیکنند. ا یخود م انیاز کار فرما یاقدام به دزد
که  یاز منابع ایسوء استفاده کنند  یاز منابع عموم یمقامات دولت

عموم مردم را بر آنها دارند، و نظارت از جانب  یندگیحق نما
 شود. یم یتلق یبزرگ اریسرقت کنند، بزه بس

 يدو دوزه باز -
صاحبان قدرت به طور نظام مند  یآن برخ قیکه از طر یندیفرا

 یو بسط منافع تجار نیورود، تضم یخود برا یاسیاز منصب س
به عنوان شکل  دیرا با ندیفرا نیکنند. ا یخود استفاده م یشخص

از کشورها،  ینوع فساد به شمار آورد. در برخ نیااز  یگرید
را  یتجارت خارج و یحقوق انحصار ،ییدارا ،یاسینخبگان س

طبقه  یخانواده ها یاعضا انیآن را در م ازاتینموده و امت یمل
 کرده اند. عیحاکم توز

 يکاله بردار -
 ،یگر لهیاز انواع ح یاست که شامل بعض یجرم اقتصاد کی

 یشامل دستکار یدادن است کاله بردار بیمغبون کردن و فر
 یاز سو یکارشناس یو گزارشها قیاطالعات، حقا فیتحر ای

شهروندان و  انیاست که در حد فاصل م یمقامات دولت
 یو به دنبال کسب سود شخص رندیگ یقرار م استمدارانیس

 یکه مقام دولت ردیگ یصورت م یهنگام یهستند. کاله بردار
مقامات  یاست که از سو یفیوظا این ها فرما یکه مسئول اجرا

اطالعات را به نفع منفعت  انیواگذار شده، جر یمافوق به و
 هیاست که نظر لیدل نیکند. به هم یم یخود دستکار یفرد
 نیا العهمط یاقتصاد دانان برا یمشوق از سو ای عامل، – ریمد
 به کار رفته است. دهیپد

هست  زیو عام ن یوناصطالح گسترده تر قان کی یبردار کاله
 ی. براردیگ یفراتر از رشوه و اختالس را در بر م یمیکه مفاه

 یتجار یدر شبکه ها یدولت ندگانیکارگزاران و نما ینمونه وقت
سند  یدست داشته باشند و وقت یادیجعل و ش ،یقانون ریغ

 افتهیسازمان  یداقتصا یاشکال جرم ها گریقاچاق و د ،یساز
 نیباشند، ا ریامور در گ نیآنها در ا ایشد در انحصار مقامات با

مداران و  استیکه س ی. وقتندیآ یبه شمار م یکارها کاله بردار
کنند، چشم خود را بر  افتیدر یسهم نکهیا یبرا یعامالن دولت

به  یکارها کاله بردار نیبندند، ا یم یاقتصاد یجرم ها یرو
کارها داشته  نیدر ا یکه آنها نقش فعال یو وقت د،رون یشمار م
 شود. یمحسوب م یجد یکاله بردار کیعمل  نیباشند، ا

 ياخاذ -
به کار بردن اجبار،  قیمنابع است که از طر گریپول و د شامل

. اجحاف و دیآ یبه استفاده از زور به دست م دیتهد ایخشونت 
است که در آن  یزور، معامالت فاسد قیکسب در آمد از طر

و امکان  ییکه توانا یافراد یسو پول با استفاده از خشونت، از
 یکم اریبس یدیاما عا دیآ یبه کار بردن آن را دارند به دست م

شده اند و پول پرداخت  دیکه تهد یکسان یعنی) انیمشتر بینص
 شود. یکرده اند( م



 یرهیافتی در مدیریت بازرگان یفصلنامه علم

 (40-110) 1011 بهار(، 5 یاپی، )پ1،  شماره 2دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 2, No 1, April-may 2021, (94-114) 

 

 يباز یپارت -
نادرست قدرت است که بر  یریبه کار گ یاز روش ها یکی

 یدارانه منابع دولتجانب اریبس عیو توز یساز یخصوص ینوع
منابع قبال  نیا نکهیعمل بدون توجه به ا نیکند ا یداللت م

 لیتما یباز ی. پارتردیگ یچگونه انباشته شده اند، انجام م
 کیافراد نزد واز دوستان، خانواده  یطرفدار یانسان برا یعیطب

با فساد دارد تا  یکیارتباط نزد یباز یو مورد اعتماد است. پارت
 کیدموکرات ریغ عیتوز یتواند به معنا یعمل م نیکه ا ییجا

 یسکه است، وقت یکار آن رو نیا گر،یمنابع باشد. به سخن د
 یمشتر یباز یمنابع باشد پارت یگردآور یکه فساد به معنا

از  یطرفدار یروزمره آشکار افراد برا لیتما کی انهیگرا
 ای یذهبگروه م ت،یقوم له،یقب فه،یخود )خانواده، طا شاوندانیخو

به  یپست ادار کیمثال واگذار کردن  ی( است. برایمنطقه ا
 است. یو استحقاق و های ستگیاز اقوام بدون توجه به شا یکی

 ییتبارگرا -
 یاست که در آن مقام دولت یباز یاز پارت یخاص شکل

خانواده خود )همسر، فرزندان،  یو اعضا کینزد شاوندانیخو
 یاریدهد. بس یقرار م تیدر اولو برادر، خواهر، پسر عمو و...( را

 گاهیو بند تالش کرده اند تا جا دیق یب یارشد دولت رانیاز مد
خانواده خود در  یعضاانتساب ا قیقدرت )متزلزل( خود را از طر

در  یتامنی – یو نظام یاقتصاد ،یاسیس یدیکل یها تیموقع
 .کنند تیتثب یدستگاه دولت

 يو گسترش فساد ادار شیدایپعلل 
 (:1945 ،یرتند از )اسکندرعبا

و عدم  ینبودن فرهنگ سازمان يقو -

به سازمان و  تیریکارکنان و مد یدلبستگ

 اهداف آن
 یکرد نبود فرهنگ سازمان انیتوان ب یکه م یاز موارد یکی

 یمثبت و قو یباشد. جو فرهنگ سازمان یم یمثبت و قو
 ییفضا جادیدهد و باعث ا یم شیکارکنان را افزا انیانسجام م

 یرا کاهش م یشود که احتمال بروز فساد ادار یدر سازمان م
به  کارکنانو  رانیمد یعدم دلبستگ گریدهد، از جمله موارد د

فرد با  نیدر ب ییباشد، اگر هم راستا یسازمان و اهداف آن م
ظهور و بروز  یاحتمال که فساد ادار نیسازمان موجود نباشد ا

 .ابدی یم شیکند افزا دایپ

 يگروه ها يبرا يادار يتهایفعالانحصار  -

 خاص
شود خود به  یافراد خاص صادر م یخاص برا یمجوزها یوقت

که  یکند، زمان یم جادیرا ا یبروز فساد ادار یها نهیخود زم

به  طیشرا رندیگ یرا در انحصار خود م یادار یتهایفعال یگروه
 یاز قانون را فراهم م یرود که چشم پوش یم شیپ یگونه ا
 سازد. 

درآمد کارکنان و  زانیم انیاختالف فاحش م -

 آنان يها نهیحجم هز
عدم  یعلل ارتکاب تخلفات ادار نیتر عیاز شا یکی دیشا

که  یقیآنان باشد. در تحق یها نهیدرآمد کارکنان با هز یتکافو
درآمدها و  نیدر سه وزارتخانه انجام شد، شکاف ب 1931در سال 

مشخص شد که  جهیر نتها مورد سنجش قرار گرفت و د نهیهز
مخارج آنهاست.  ازکمتر  % 9/51 نیانگیدرآمد کارکنان بطور م

 داد یاز مخارج آنها را م یمیدرآمد آنان فقط کفاف ن یعنی

 يشاوندیرابطه خو -
افراد آن  نیدر ب یو قوم یشاوندیکه روابط خو یجوامع سنت در

از  یاریو بس رانیاست )از جمله ا یجامعه مستحکم و قو
از علل فساد  یکی یشاوندیتوسعه( روابط خو ریدر مس یاکشوره

 کیدر  یاگر فرد رانیدهد. در جامعه ا یم لیرا تشک یادار
دارند که در  توقعاز او  شاوندانی؛ خوردیقرار بگ یمنصب ادار

دهد و  حیرا بر ضوابط موجود ترج یشاوندیخو ،یادار ماتیتصم
از  یمثبت یابیارز یرانیعمل کند، جامعه ا نیچنانچه فرد، خالف ا

توان از کارکنان بخش  ینم یمواقع نیاو نخواهد داشت در چن
 ندیانتظار داشت که به سهولت بر اساس ضوابط رفتار نما یعموم

 ریجوامع غ نیسالم در ا کینظام بروکرات کی تقرارو به عالوه اس
 رسد یممکن به نظر م

 زی( ن1441که توسط کلمن )‹‹ یاجتماع هیسرما›› میمفاه
 انگری(، ارائه شده ب1441) ییکه توسط لو‹‹ یاسیس هیسرما››

 یاجتماع هیاست. سرما یدر فساد ادار یشاوندینقش روابط خو
که افراد در مقابل  یونیاست که از مجموعه د ییدارا ینوع

را  یجینتا ولحص ییدارا نیگردد ا یم لیدارند تشک گریکدی
 ریغ یا هیسرما نیسازد که در صورت فقدان چن یم سریم

 یاطالق م یونیبه مجموعه د زین یاسیس هیبود سرما یممکن م
قرار دارند،  یاسیس یشبکه ارتباط کیکه در  یشود که افراد

دو گانه  یها هیاز سرما یدارا هستند. بخش گرید کینسبت به 
ها آن  هیسرما نیدارد و صاحبان ا یخانوادگ نهیدر زم شهیفوق ر

از داد و  یناش زیاز آن ن یرند و بخشب یرا از خانواده به ارث م
 افراد است. یاسیو س یاجتماع یستد ها

 يآزاد زانیو م یاسیقدرت س مینحوه تقس -

 تیقدرت نقد حاکم  ژهیبه و یاسیس يها
ارکان  گرید ایسه گانه و  یقوا انیچگونه قدرت در م نکهیا

است که در بروز فساد  یمسئله ا زیشده است ن میقدرت تقس
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خود قرار  یدر جا یبه درست زیباشد، اگر همه چ یر مموث یادار
 یها یآزاد گریشود. مورد د یتخلف فراهم م جادیا نهیزم ردینگ
 یذات فهیوظ انندنتو یباشد اگر مطبوعات بدرست یم یاسیس

و کارکنان دولت را  رانیرا انجام دهد و نتوانند اعمال مد شیخو
ظهور و گسترش  طیشرا یعدم آگاه یفضا نیبه نقد بکشد، در ا

 . ابدی یم شیفساد افزا

 يدولت در تصد يوسعت دامنه دخالت ها -

 امور
 یگر یتصد زانیاست که هر چه م تیواقع نیاز ا یحاک شواهد

 اتریمه زیفساد ن وعیظهور و ش یبرا نهیباشد زم شتریدولت ب
بروز فساد پا به  یشود: عرصه ها یخواهد شد. چنانکه گفته م

 تیرینظارت و مد دیجد فیدولت که وظا دستگاه یدگیچیپ یپا
 ینمونه م کی عنوان. ابدی یبر عهده گرفته است وسعت م زیرا ن

 دیتول ایواردات  یصدور مجوز برا نهیدولت در زم اراتیتوان اخت
 ،یطیشرا نیکاالها و خدمات پر سود اشاره نمود. تحت چن

صدور مجوز به آنها واگذار شده فرصت  اریکه اخت یکارکنان
که قول جبران خدمات آنها را داده اند را به  یافراد خاص نشیزگ

 افتد. یاتفاق م یفساد ادار بیترت نیآورند. بد یدست م

و محدود نمودن  نیافراط در وضع قوان -

 یبخش خصوص
وجود داشته باشد،  ازیاز حد ن شیو مقررات ب نیکه قوان یهنگام

 یاز سوشهروندان دچار وسوسه دور زدن آنها خواهند شد و 
رفتار خواهند نمود که ارباب  یطور زیکارکنان فاسد ن گر،ید

هستند که روند انجام  یو مقررات موانع نیکه قوان ردیرجوع بپذ
توافقات  جهیکه در نت نجاستیکند و در ا یامور او را کند م

 یکارمندان و ارباب رجوع، فساد ادار انیو سپس آشکار م یضمن
 دیدر تول یو مقررات تا حد نیوانق تیو کم تیفیدهد. ک یرخ م
 نیاز صاحب نظران چن یکیموثر است که  یفساد ادار ریو تکث

 ،یو مقررات دولت نیکنم که بدون قوان ی: من گمان نمدیگو یم
 .دیایبه وجود ب دفساد بتوان

 يهااریجامعه نسبت به مع تیعدم حساس -

 یاخالق
امل از عو یکی ،یاخالق یارهایجامعه به مع تیحساس درجه

در جامعه است چنانچه سطح  یکننده حجم فساد ادار نییتع
و  یروان یها نهیباال باشد، نخست آنکه هز یاخالق عموم

 هیخواهد بود؛ دوم خطر کشف و تنب شتریب یتخلفات ادار یاخالق
 .افتیخواهد  شیافزا زیاز آن ن یناش یها نهیو هز

 ینیشهرنش شیافزا -
 یخدمات دولت یقاضا براگسترش ت لیبه دل ینیشهرنش شیافزا

امور خود  انیدر جر عیتسر یکه در پ یو توسعه بخش خصوص
و باال بردن حجم  یدامن زدن به بوروکراس نیهستند و همچن

 شیرا افزا یارتکاب فساد ادار یفرصت ها ،یعموم یتهایفعال
 دهد.  یم

 دولت یهیو تنب ینظارت يها تیدامنه فعال -
از  یریشگیوامل مهم در پاز ع یکیچه نظارت اثر بخش  اگر

نظارت در درون خود آبستن  یشود ول یم یها تلق یوقوع کجرو
به فساد،  لیتما لیاز دال یکیهست؛ چرا که  زیتعارض ن ینوع

بر  ینظارت یدستگاه ها یاست که از سو یشدت نظارت
 اعتبارات و... ،یگذار هیسرما ،یدولت یدهایخر

 (Proposed framework)روش پژوهش 

آوری گردکاربردی و از نظر روش  ش حاضر از نظر هدف،پژوه
ها از نوع توصیفی و پیمایشی است، جامعه آماری این داده

 اتیادب یگام پس از بررس نی: در ایفیپژوهش شامل مرحله ک
ارشد و  رانیگذشته،  مد قاتیتحق ینظر یو مبان نهیشیپ

 شیب هاآن تیکه سابقه فعال ساری یشهردار نیو معاون یاتیعمل
ارشد  یها حداقل کارشناسآن یلیسال و مدرک تحص 15از 

هدفمند  بودند که به صورتانجام مصاحبه مدنظر  یباشد، برا
 تیانجام اولو یبرا زین ی:. در مرحله کمنفر انتخاب شدند 3تعداد 

 یلیکه مدرک تحص ساری یشهردار یی، کارشناسان اجرایبند
سال  11آن ها حداقل  باشد و سابقه یم یآنها حداقل کارشناس

نفر انتخاب  13آنها به صورت هدفمند تعداد  نیبوده که از ب
 شدند.

پژوهش به دو دسته  نیاطالعات در ا یگردآور یهاروش
 ی. در خصوص گردآورشودیم میتقس یدانیو م یاکتابخانه

پژوهش از  نهیشیموضوع و پ اتیاطالعات مربوط به ادب
ش خدر ب اطالعات یآوردگرو جهت  یاکتابخانه یهاروش

به  افتهیساختار مهیبه صورت مصاحبه ن یفیاز روش ک یدانیم
از منظر  دیاسات دییمحقق ساخته )پس از تا یهاهمراه پرسشنامه

و  یاتیارشد و عمل رانینظرات مد افتیدر ی( براییایو پا ییروا
در خصوص مسئله عوامل موثر بر فساد  ساری یشهردار نیمعاون
جهت  نیهمچن. دیگرد تفاده، اسساری یرداردر شه یادار

، از ساری یدر شهردار یعوامل موثر بر فساد ادار ییشناسا
 ،یگذشته استفاده و با استفاده از روش دلف قاتیو تحق هایتئور

 دیگرد میتنظ کرتیل یاپنج درجه اسیصورت مقبه یاپرسشنامه
 نکیاز تکن یبندو جهت رتبه عیتوز ینمونه آمار نیو در ب
AHP .استفاده شده است  

 (Case study)مطالعه موردي  

عوامل موثر بر فساد  یو رتبه بند ییمطالعه شناسا نیهدف ا
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پژوهش و  اتیاست. براساس ادب ساری یدر شهردار یادار
 ییشناسا یاصل یهاانجام شده، شاخص یتخصص یهامصاحبه

ا هشاخص نیا یبندبخش به رتبه نیدر ا نیشده است بنابرا
 ارهایرمعیو ز ارهایمع انیم نکهیپرداخته خواهد شد. با توجه به ا

 لیتحل ندیفرا کیوجود دارد از تکن یمراتبسلسله یساختار
عوامل موثر بر فساد  یرتبه بند ی( براAHP) یمراتبسلسله

 استفاده شده است.  ساری یدر شهردار یادار

 یها با روش دلفاریمع ییشناسا
 یدلف کیشاخص ها از روش تکن ییاساجهت شن قیتحق نیا در

 اتیاستفاده شده است. چرا که با استفاده از نظرات خبرگان و ادب
 یدر شهردار یموثر موثر بر فساد ادار یهاشاخص ق،یتحق

بر اساس  تیشده و در نها ییشاخص شناسا 91و  اریمع 3 ساری

 هیته قیحقو مدل ت رهاینظر افراد خبره، ابزار سنجش متغ
 نیدر ا یو متون علم قیتحق اتیاست. پس از مطالعه ادب دهیگرد
 ییتا 5 فیسواالت بسته در ط یحاو یا پرسشنامه نه،یزم
سوال باز به منظور مشخص نمودن  یتعداد نیو همچن کرتیل

حذف نمودن  ایاضافه  ازیاز عوامل و در صورت ن کیهر  تیاهم
. در هر مرحله دشو یعوامل مورد نظر خبرگان، اقدام م

قرار گرفته و در صورت عدم  یمورد بررس نیمحقق شنهاداتیپ
در نظر  دیبا عوامل پرسشنامه به عنوان مولفه جد یهمپوشان

در صورت وجود ابهام و در صورت  نیگرفته شده است. همچن
موارد  ن،یبا متخصص یحضور ایو  یمصاحبه تلفن قیاز طر ازین
ز انجام چهار دور پس ا تی. در نهادان دهیو رفع ابهام گرد یریگیپ

 شد. ییشاخص شناسا 25مولفه و  1 ،یروش دلف

 
 ساري يدر شهردار يموثر موثر بر فساد ادار يهاشاخص ییشناسا ابعاد و عوامل موثر کیشمات .0شکل 

 

در فاز اول این مطالعه با استفاده از تکنیک دلفی اقدام به 
اصلی انتخاب روش  هایاریپاالیش، ترکیب و شناسائی مع

اجرای پروژه استفاده گردیده است. پنل مورد نظر براساس 
های گوناگون تعیین گردید و از ترکیبی از خبرگان با تخصص

 قین تحقینفر استفاده شده است. در ا 3ای به حجم نمونه

 یشاخص بعنوان عوامل موثر بر فساد ادار 91عامل و  3نخست 
در چهار راند  یدلف کید. تکنشدن ییشناسا ساری یدر شهردار

خبرگان در  دگاهیبا استفاده از د یدلف کیتکن جینتا. افتیادامه 
 .ارائه شده است 1جدول 

 خالصه نتایج تکنیک دلفی راند اول .0جدول 
میا میانگین 3 شاخص مولفه ها

 نه

انحراف  مد
 معیار

 بیشینه کمینه دامنه تغییرات واریانس

القی
ضد اخ

ی 
ارزشها

 5 9 2 1.931 1.500 0 0 0.022 3 صداقت زانیم 

 5 9 2 1.914 1.001 0 0 0.149 3 و قرار قول به یبندیپا زانیم

 5 2 9 1.111 1.335 0 0 0.599 3 یدرستکار زانیم

 5 2 9 1.045 1.192 0 0 0.010 3 یامانت دار زانیم

 5 9 2 1.513 1.392 0 0 0.210 3 گرانید کمک به زانیم

 5 2 9 1.012 1.539 0 0 0.133 3 بخشش ت وگذش زانیم

س 
یباحسا
 

عدالت
 ی

 5 2 9 1.150 1.015 9 9 0.111 3 پرداخت کار و نیتناسب ب احساس عدم

 5 9 2 1.011 1.149 0 0 0.391 3 قانون یاجرا دری عدالت یاحساس ب
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 5 9 2 1.931 1.500 0 0 0.022 3 یمذهب ،یزبان ،یقومی عدالت یاحساس ب

 5 9 9 1.012 1.399 0 0 0.115 3 پرداخت زانیم دری عدالت یب احساس

جامعه پذ
ری

 ی
ضد 

فساد
 

 5 2 9 1.129 1.392 0 0 0.511 3 فساد در بدو استخدام آموزش موارد

 5 9 2 1.931 1.500 0 0 0.022 3 مالک عمل نیقوان با ییآشنا زانیم

 5 9 2 1.059 1.221 2 9 0.150 3 اصول تیرعا یبرا همکاران در خواست

ن با  5 9 2 1.914 1.001 0 0 0.149 3 (نادرست درست و) سازمان با عرف ییآشنا
ارتباط نداشت

ب رجوع
اربا

 

 5 2 9 1.111 1.335 0 0 0.599 3 ارباب رجوع بای تماس تلفن زانیم

 5 2 9 1.045 1.192 0 0 0.010 3 با ارباب رجوع چهره ارتباط چهره به

 5 9 2 1.513 1.392 0 0 0.210 3 رجوع اربابی برا تحایتوض عدم ارائه

ی
ک ناپذیر

ریس
 

 5 2 9 1.012 1.921 9 9 2.133 3 یریپذ سکیر زانیم

 5 2 9 1.150 1.015 9 9 2.959 3 عبور از چراغ قرمز

 5 2 9 1.095 1.921 0 0 2.103 3 ریدست و پاگ نیقوان گرفتن دهیناد

ین
 از

ماد
 5 9 2 1.511 1.313 0 0 0.331 3 نهماها درآمد تیکفا زانیم ی

 5 9 2 1.011 1.599 0 0 0.041 3 به درآمد حال باتوجه ندهیآ رییتغ ییتوانا

 5 2 9 1.922 1.111 0 0 0.009 3 یضرور جمخار نیمشکل تأم

یپا
بند

 ی
شرع

 ی

 5 0 1 1.209 1.049 0 0 0.101 3 نماز شدن قضا نسبت به تیحساس

 5 9 2 1.214 1.055 0 0 0.313 3 تالوت قرآن زانیم

 5 9 9 1.511 1.302 0 0 0.541 3 نید به یعمل یبندیپا

 5 9 9 1.092 1.150 0 0 0.434 3 از محرمات زیپره

 5 2 9 1.045 1.192 0 0 0.010 3 جماعت نماز شرکت در زانیم

ت فساد
ص

فر
 

 5 9 2 1.914 1.001 0 0 0.149 3 یشغل ثبات زانیاحساس م

 5 2 9 1.111 1.335 0 0 0.599 3 اطالعات به یرسدست زانیم

 5 2 9 1.914 1.111 0 0 0.921 3 ارباب رجوع یسو رشوه از شنهادیپ

 
مولفه در راند اول  3شاخص و  23شاخص حذف گردید و به  9ه شد که در راند اول در نظر گرفتمولفه  3شاخص برای  91در راند اول 

 رسید.
 دومراند  یدلف کیکنت جیخالصه نتا .1جدول 
 بیشینه کمینه دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین تعداد شاخص مولفه ها

القی
ضد اخ

ی 
ارزشها

 5 2 9 1.045 1.192 0 0 0.010 1 صداقت زانیم 

 5 9 2 1.513 1.392 0 0 0.210 1 و قرار قول به یبندیپا زانیم

 5 2 9 1.012 1.539 0 0 0.133 1 یدرستکار زانیم

 5 9 2 1.914 1.001 0 0 0.149 1 یامانت دار زانیم

 5 2 9 1.111 1.335 0 0 0.599 1 گرانید کمک به زانیم

 5 2 9 1.045 1.192 0 0 0.010 1 بخشش گذشت و زانیم

س ب
احسا

 ی
عدالت

 ی

 5 9 2 1.513 1.392 0 0 0.210 1 پرداخت کار و نیتناسب ب احساس عدم

 5 2 9 1.012 1.539 0 0 0.133 1 قانون یاجرا دری عدالت یباحساس 

 5 2 9 1.223 1.015 0 0 0.111 1 یمذهب ،یزبان ،یقومی عدالت یاحساس ب

 5 9 2 1.011 1.149 0 0 0.391 1 پرداخت زانیم دری عدالت یاحساس ب

جامعه پذ
ری

 ی
ضد 

فساد
 

 5 9 9 1.012 1.399 0 0 0.115 1 فساد در بدو استخدام آموزش موارد

 5 9 2 1.041 1.921 0 0 0.045 1 مالک عمل نیقوان با ییآشنا زانیم

 5 2 9 1.914 1.111 0 0 0.921 1 اصول تیرعا یبرا همکاران درخواست

 5 9 9 1.191 1.313 0 0 0.100 1 (نادرست درست و) سازمان با عرف ییآشنا

ارتباط 

ن با 
نداشت

ب رجوع
اربا

 

 5 9 2 1.511 1.092 9 9 2.111 1 ارباب رجوع بای تماس تلفن زانیم

 5 9 2 1.011 1.599 0 0 0.041 1 با ارباب رجوع چهره ارتباط چهره به
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 5 2 9 1.922 1.092 2 9 2.009 1 رجوع اربابی برا حاتیتوض عدم ارائه
ین

 از
ماد

 5 9 2 1.511 1.313 0 0 0.123 1 ماهانه درآمد تیکفا زانیم ی

 5 0 1 1.209 1.049 0 0 0.101 1 به درآمد حال باتوجه ندهیآ رییتغ ییتوانا

 5 2 9 1.223 1.015 0 0 0.330 1 یضرور جمخار نیمشکل تأم

یپا
بند

 ی
شرع

 ی

 5 9 2 1.511 1.313 0 0 0.119 1 نماز شدن قضا نسبت به تیحساس

 5 9 2 1.011 1.599 0 0 0.190 1 تالوت قرآن زانیم

 5 9 2 1.511 1.313 0 0 0.992 1 نید به یعمل یبندیپا

 5 0 1 1.534 1.304 0 0 0.151 1 از محرمات زیپره

 5 2 9 1.223 1.015 0 0 0.111 1 جماعت نماز شرکت در زانیم

ت فساد
ص

فر
 

 5 2 9 1.045 1.192 0 0 0.010 1 یشغل ثبات زانیاحساس م

 5 9 2 1.513 1.392 0 0 0.210 1 اطالعات به یدسترس زانیم

 5 2 9 1.012 1.539 0 0 0.133 1 ارباب رجوع یسو رشوه از شنهادیپ

 
مولفه در راند دوم  3شاخص و  21شاخص حذف گردید و به  2ه شد که در راند دوم در نظر گرفتمولفه  3شاخص برای  23در راند دوم 

 رسید.
 سومراند  یدلف کیتکن جیخالصه نتا. 3جدول 

 بیشینه کمینه دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین تعداد شاخص مولفه ها

القی
ضد اخ

ی 
ارزشها

 5 9 9 1.012 1.399 0 0 0.154 0 صداقت زانیم 

 5 2 9 1.129 1.392 0 0 0.511 0 و قرار قول به یبندیپا زانیم

 5 9 2 1.931 1.500 0 0 0.022 0 یدرستکار زانیم

 5 9 2 1.914 1.001 0 0 0.149 0 یامانت دار زانیم

 5 2 9 1.111 1.335 0 0 0.599 0 گرانید کمک به زانیم

 5 2 9 1.045 1.192 0 0 0.010 0 بخشش گذشت و زانیم

س ب
احسا

 ی
عدالت

 ی

 5 9 2 1.513 1.392 0 0 0.210 0 پرداخت کار و نیتناسب ب احساس عدم

 5 2 9 1.012 1.539 0 0 0.133 0 قانون یاجرا دری عدالت یاحساس ب

 5 2 9 1.150 1.315 0 0 0.191 0 یمذهب ،یزبان ،یقومی عدالت یاحساس ب

 5 9 2 1.011 1.149 0 0 0.391 0 پرداخت زانیم دری عدالت یاحساس ب

جامعه پذ
ری

 ی
ضد 

فساد
 

 5 9 9 1.012 1.399 0 0 0.115 0 فساد در بدو استخدام آموزش موارد

 5 2 9 1.129 1.392 0 0 0.511 0 مالک عمل نیقوان با ییآشنا زانیم

 5 9 2 1.931 1.500 0 0 0.022 0 اصول تیرعا یبرا همکاران درخواست

 5 9 2 1.914 1.001 0 0 0.149 0 (نادرست درست و) سازمان با عرف ییآشنا

ارتبا

نداط 

ن 
شت

اربابا 

 5 2 9 1.150 1.015 9 9 2.191 0 با ارباب رجوع چهره ارتباط چهره به عرجوب 

 5 2 9 1.045 1.192 0 0 0.010 0 ماهانه درآمد تیکفا زانیم یماد ازین

 5 9 2 1.513 1.392 0 0 0.210 0 به درآمد حال باتوجه ندهیآ رییتغ ییتوانا

 5 2 9 1.012 1.539 0 0 0.133 0 یضرور جمخار نیمشکل تأم

یپا
بند

 ی
شرع

 ی

 5 2 9 1.223 1.015 0 0 0.111 0 نماز شدن قضا نسبت به تیحساس

 5 9 2 1.011 1.149 0 0 0.391 0 تالوت قرآن زانیم

 5 9 9 1.012 1.399 0 0 0.115 0 نید به یعمل یبندیپا

 5 9 2 1.041 1.192 0 0 0.045 0 از محرمات زیپره

 5 2 9 1.914 1.111 0 0 0.921 0 جماعت نماز شرکت در زانیم

ت فساد
ص

فر
 

 5 2 9 1.111 1.335 0 0 0.599 0 یشغل ثبات زانیاحساس م

 5 9 2 1.513 1.392 0 0 0.210 0 اطالعات به یدسترس زانیم

 5 2 9 1.012 1.539 0 0 0.133 0 ارباب رجوع یسو رشوه از شنهادیپ

سوم  مولفه در راند 1شاخص و  25ه شد که در راند سوم یک شاخص حذف گردید و به در نظر گرفتمولفه  3شاخص برای  21در راند سوم 
 رسید.
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 چهارمراند  یدلف کیتکن جیخالصه نتا .9جدول 
مولفه 

 ها
 بیشینه کمینه دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین تعداد شاخص

القی
ضد اخ

ی 
ارزشها

 

 5 9 2 1.511 1.313 0 0 0.313 9 صداقت زانیم

 5 9 2 1.511 1.313 0 0 0.123 9 و قرار قول به یبندیپا زانیم

 5 9 2 1.214 1.055 0 0 0.313 9 یدرستکار زانیم

 5 9 2 1.230 1.022 0 0 0.192 9 یامانت دار زانیم

 5 2 9 1.514 1.191 0 0 0.103 9 گرانید کمک به زانیم

 5 9 2 1.931 1.500 0 0 0.022 9 بخشش گذشت و زانیم

س ب
احسا

 ی
عدالت

 5 9 2 1.914 1.001 0 0 0.149 9 پرداخت کار و نیتناسب ب احساس عدم ی

 5 2 9 1.111 1.335 0 0 0.599 9 قانون یاجرا دری عدالت یاحساس ب

 5 2 9 1.223 1.015 0 0 0.111 9 یمذهب ،یزبان ،یقومی عدالت یاحساس ب

 5 9 2 1.511 1.313 0 0 0.311 9 پرداخت زانیم دری عدالت یاحساس ب

جامعه پذ
ری

 ی
ضد 

فساد
 

 5 9 2 1.511 1.313 0 0 0.123 9 ساد در بدو استخدامف آموزش موارد

 5 2 9 1.011 1.534 0 0 0.559 9 مالک عمل نیقوان با ییآشنا زانیم

 5 9 2 1.291 1.550 0 0 0.330 9 اصول تیرعا یبرا همکاران در خواست

 5 2 9 1.599 1.102 0 0 0.591 9 (نادرست درست و) سازمان با عرف ییآشنا

ین
 از

ماد
 5 9 2 1.214 1.055 0 0 0.313 9 ماهانه درآمد تیکفا زانیم ی

 5 9 2 1.230 1.022 0 0 0.192 9 به درآمد حال باتوجه ندهیآ رییتغ ییتوانا

 5 2 9 1.514 1.191 0 0 0.103 9 یضرور جمخار نیمشکل تأم

یپا
بند

 ی
شرع

 ی

 5 2 9 1.511 1.300 0 0 0.541 9 نماز شدن قضا نسبت به تیحساس

 5 9 2 1.554 1.303 0 0 0.115 9 تالوت قرآن زانیم

 5 2 9 1.554 1.303 0 0 0.353 9 نید به یعمل یبندیپا

 5 2 9 1.223 1.015 0 0 0.111 9 از محرمات زیپره

 5 9 2 1.511 1.313 0 0 0.150 9 جماعت نماز شرکت در زانیم

ت فساد
ص

فر
 

 5 9 2 1.511 1.313 0 0 0.123 9 یشغل ثبات زانیاحساس م

 5 9 2 1.513 1.392 0 0 0.210 9 اطالعات به یدسترس زانیم

 5 2 9 1.012 1.539 0 0 0.133 9 ارباب رجوع یسو رشوه از شنهادیپ

ه شد که در نظر گرفتمولفه  1شاخص برای  25در راند چهارم 
 25در راند چهارم هیچ شاخص و مولفه ای حذف نگردید و به 

 در راند چهارم رسید.مولفه  1شاخص و 
یکی از مباحث همیشگی همراه با تکنیک دلفی، رسیدن به 

توافق و پایان راندهای آن است. یک روش علمی برای رسیدن 
به توافق، محاسبه ضریب توافقی کندال است. در این مطالعه نیز 
برای محاسبه هماهنگی دیدگاه کارشناسان از ضریب توافقی 
کندال استفاده شده است: 

 
ضریب توافق کندال. 5 جدول

 مقدار معناداری آزادیدرجه ضریب کندال تعداد کارشناسان هاتعداد شاخص 

 111/1 94 591/1 3 91 راند اول

 111/1 21 112/1 1 23 راند دوم

 111/1 25 512/1 0 21 راند سوم

 111/1 23 192/1 9 25 راند چهارم

براساس نتایج 
 

 591/1مقدار ضریب کندال در راند اول تکنیک دلفی  5 جدول
دهد وحدت نظر میان دیدگاه بدست آمده که نشان می

کارشناسان در حد متوسطی است. همچنین مقدار معناداری نیز 
 %45دهد با اطمینان بدست آمده است که نشان می 111/1
. در نتیجه با صرف نظر از توان به نتایج بدست آمده اتکا کردمی
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اند، سایر هائی که امتیاز زیر شدت آستانه کسب کردهشاخص
اند. ها برای مطالعه در راند دوم مورد استفاده قرار گرفتهشاخص

بدست آمده که  112/1ضریب کندال در راند دوم تکنیک دلفی 
دهد وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد خوبی نشان می

بدست آمده است که  111/1ین مقدار معناداری نیز است. همچن
توان به نتایج بدست آمده اتکا می %45دهد با اطمینان نشان می

بدست  512/1کرد. ضریب کندال در راند سوم تکنیک دلفی 
. است یکارشناسان در حد خوب دگاهید انیوحدت نظر مآمده که 

های اخصبنابراین تکنیک دلفی در راند چهارم متوقف شده و ش
 شناسایی شده برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

 هاي نهائی شناسائی شاخص
ساری عبارتند  یدر شهردار یعوامل موثر بر فساد ادارمهمترین 

 از: 
 یاخالق یارزش ها 
 یعدالت یب احساس 
 ضد فساد یریپذ جامعه 
 یماد ازین 
 یشرع یبندیپا 
 فساد فرصت 

یارهای تعدادی زیرمعیار شناسایی شده برای هریک از این مع
عوامل زیرمعیار به عنوان  25معیار اصلی و  1است. در مجموع 

ساری مورد بررسی قرار  یدر شهردار یموثر بر بر فساد ادار
 گرفته است. معیارها و زیرمعیارهای پژوهش در 

  آمده است.  1جدول 
اصلی و زیر معیارهاي مربوط يهاشاخص .9جدول 

  زیرمعیارها وزن معیارها

 صداقت زانیم C1 S11 ارزش های اخالقی

S12 و قرار قول به یبندیپا زانیم 

S13 یدرستکار زانیم 

S14 یامانت دار زانیم 

S15 گرانید کمک به زانیم 

S16 بخشش گذشت و زانیم 

 پرداخت کار و نیتناسب ب اس عدماحس C2 S21 احساس بی عدالتی

S22 قانون یاجرا دری عدالت یاحساس ب 

S23 یمذهب ،یزبان ،یقومی عدالت یاحساس ب 

S24 پرداخت زانیم دری عدالت یاحساس ب 

 فساد در بدو استخدام آموزش موارد C3 S31 جامعه پذیری ضد فساد

S32 مالک عمل نیقوان با ییآشنا زانیم 

S33 اصول تیرعا یبرا همکاران ر خواستد 

S34 (نادرست درست و) سازمان با عرف ییآشنا 

 ماهانه درآمد تیکفا زانیم C4 S41 نیاز مادی

S42 به درآمد حال باتوجه ندهیآ رییتغ ییتوانا 

S43 یضرور جمخار نیمشکل تأم 

 نماز شدن قضا نسبت به تیحساس C5 S51 پایبندی شرعی

S52 تالوت قرآن نزایم 

S53 نید به یعمل یبندیپا 

S54 از محرمات زیپره 

S55 جماعت نماز شرکت در زانیم 

 یشغل ثبات زانیاحساس م C6 S61 فرصت فساد

S62 اطالعات به یدسترس زانیم 

S63  ارباب رجوع یسو رشوه از شنهادیپ 

 AHPتعیین اولویت عناصر مدل با استفاده از تکنیک 
های مدل از این پژوهش برای تعیین وزن معیارها و شاخص در

استفاده شده است.  (AHP)مراتبی تکنیک تحلیل سلسله

 مراحل انجام تحلیل به صورت زیر است:
بندی معیارهای اصلی براساس هدف از طریق مقایسه اولویت -1

 زوجی
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بندی هریک از زیرمعیارها در خوشه مربوط به خود از اولویت -2
 ق مقایسه زوجیطری

 ها محاسبه وزن کلی و تعیین اولویت نهائی شاخص  -9
 تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف

برای انجام تحلیل شبکه نخست معیارهای اصلی براساس هدف 
یک تکنیک  AHPاند. تکنیک بصورت زوجی مقایسه شده

های بندی در این تکنیک براساس مقایسهبندی است و رتبهرتبه
گیرد. مقایسه زوجی بسیار ساده است و تمامی زوجی صورت می

عناصر هر خوشه باید به صورت دو به دو مقایسه شوند. بنابراین 

مقایسه  عنصر وجود داشته باشد  nاگر در یک خوشه 
صورت خواهد گرفت. چون شش معیار وجود دارد بنابراین تعداد 

مقایسه زوجی از دیدگاه  15با  های انجام شده برابر استمقایسه
گروهی از خبرگان انجام شده است. با استفاده از تکنیک 
میانگین هندسی دیدگاه خبرگان تجمیع شده است و برای 
محاسبه وزن نهایی معیارها استفاده گردیده است. ماتریس 

ارائه  3مقایسه زوجی حاصل از تجمیع دیدگاه خبرگان در جدول 
 شده است.

 
 

تعیین اولویت معیارهاي اصلی  .7جدول 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 1 1.101 1.441 1.242 1.111 1.391 

C2 1.333 1 1.313 1.192 1.341 1.290 

C3 1.111 1.229 1 1.331 1.911 1.491 

C4 1.330 1.414 1.244 1 1.141 1.311 

C5 1.512 1.314 1.314 1.412 1 1.041 

C6 1.141 1.311 1.113 1.112 2.193 1 

گام بعدی محاسبه میانگین هندسی هر سطر برای تعیین وزن 
معیارها است، به همین ترتیب میانگین هندسی سایر سطرها 

 شود.محاسبه می
Π1=1.415  

Π2=1.145  

Π9=1.125   

Π0=1.431  

Π5=1.354  

Π1=1.111  

شود. سپس مجموع میانگین هندسی تمامی سطرها محاسبه می
ن هندسی هر سطر بر مجموع میانگین هندسی با تقسیم میانگی

آید که به آن بردار ویژه نیز سطرها مقدار وزن نرمال بدست می
 آمده است: 3شود. خالصه نتایج در جدول گفته می

 تعیین اولویت معیارهاي اصلی  . 9جدول 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 بردار ویژه میانگین هندسی 

C1 1 1.101 1.441 1.242 1.111 1.391 1.415 1.153 

C2 1.333 1 1.313 1.192 1.341 1.290 1.145 1.131 

C3 1.111 1.229 1 1.331 1.911 1.491 1.125 1.113 

C4 1.330 1.414 1.244 1 1.141 1.311 1.431 1.112 

C5 1.512 1.314 1.314 1.412 1 1.041 1.354 1.101 

C6 1.141 1.311 1.113 1.112 2.193 1 1.111 1.141 

بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی به صورت  3براساس جدول 
W1 .خواهد بود 
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 براساس بردار ویژه بدست آمده:

از بیشترین اولویت  141/1با وزن نرمال  فرصت فسادمعیار 
 برخوردار است.

در اولویت دوم  131/1ی با وزن نرمال عدالت یاحساس ب اریمع
 ارد. قرار د

در اولویت  113/1با وزن نرمال  ضد فساد یریجامعه پذ اریمع
 سوم قرار دارد.

 
 نمایش گرافیکی اولویت معیارهاي اصلی . 1شکل 

بدست آمده است  195/1های انجام شده نرخ ناسازگاری مقایسه
های توان به مقایسهباشد و بنابراین میمی 1/1که کوچکتر از 

 انجام شده اعتماد کرد. 
 مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها

زیرمعیارهای مربوط به هر معیار  AHPدر گام سوم از تکنیک 
 شوند. بصورت زوجی مقایسه

  تعیین اولویت زیرمعیارهاي ارزش هاي اخالقی
 عبارتند از:  زیرمعیارهای ارزش های اخالقی

 صداقت زانیم .1

 به قول و قرار یبندیپا زانیم .2

 یدرستکار زانیم .9

 یامانت دار زانیم .0

 گرانیکمک به د زانیم .5

 گذشت و بخشش زانیم .1
از خبرگان استفاده شده است. دیدگاه  یاز نظر گروه در اینجا نیز
و میانگین هندسی دیدگاه کارشناسان گرداوری  گروهی از

. محاسبات انجام شده برای تعیین شده استخبرگان محاسبه 
ارائه شده  4در جدول  اولویت زیرمعیارهای ارزش های اخالقی

 است.

 تعیین اولویت زیرمعیارهاي ارزش هاي اخالقی. 4جدول 
  S11 S12 S13 S14 S15 S16 بردار ویژه میانگین هندسی 

S11 1 2.913 1.441 1.242 1.412 1.542 1.132 1.131 

S12 1.092 1 1.431 1.312 1.191 1.112 1.411 1.152 

S13 1.111 1.110 1 1.331 1.911 1.130 1.199 1.132 

S14 1.330 1.015 1.244 1 1.141 1.311 1.104 1.135 

S15 1.141 1.314 1.314 1.412 1 1.101 1.493 1.151 

S16 1.134 1.112 1.305 1.112 1.331 1 1.433 1.119 

1.153 

1.131 

1.113 

1.112 

1.101 

1.141 

W21 

= 
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 نمایش گرافیکی تعیین اولویت زیرمعیارهاي ارزش هاي اخالقی .3شکل 

 
شترین اولویت مربوط به میزان براساس بردار ویژه بدست آمده بی

های انجام است. نرخ ناسازگاری مقایسه 131/1با وزن  صداقت
باشد و می 1/1بدست آمده است که کوچکتر از  159/1شده 

 های انجام شده اعتماد کرد.توان به مقایسهبنابراین می

تعیین اولویت زیرمعیارهاي عوامل احساس بی 

 عدالتی
 س بی عدالتی عبارتند از: زیرمعیارهای عوامل احسا

 کار و پرداخت نیاحساس عدم تناسب ب .1

 قانون یدر اجرا یعدالت یب احساس .2

 یمذهب ،یزبان ،یقوم یعدالت یب احساس .9

 پرداخت زانیدر م یعدالت یب احساس .0
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل 

 ارائه شده است. 11احساس بی عدالتی در جدول 

 تعیین اولویت زیرمعیارهاي عوامل احساس بی عدالتی 01ل جدو
  S21 S22 S23 S23 ویژه بردار میانگین هندسی 

S21 1 1.593 1.029 0.131 1.239 1.911 

S22 1.151 1 2.113 1.140 1.211 1.231 

S23 2.913 1.935 1 1.344 1.194 1.232 

S24 1.294 1.393 1.521 1 1.531 1.191 

 

 
عیین اولویت زیرمعیارهاي عوامل احساس بی ت.9شکل 

 عدالتی

 تناسب عدم براساس بردار ویژه بدست آمده زیرمعیار احساس
از اولویت بیشتری برخوردار  911/1با وزن  کار و پرداخت نبی

بدست آمده  111/1های انجام شده است. نرخ ناسازگاری مقایسه
ان به توباشد و بنابراین میمی 1/1است که کوچکتر از 

 های انجام شده اعتماد کرد.مقایسه

 تعیین اولویت زیرمعیارهاي جامعه پذیري ضد فساد
 عبارتند از: جامعه پذیری ضد فساد یارهایرمعیز

 آموزش موارد فساد در بدو استخدام .1

 مالک عمل نیبا قوان ییآشنا زانیم .2

 اصول تیرعا یخواست همکاران برا در .9

 درست()درست و نا با عرف سازمان ییآشنا .0
جامعه محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای  

 ارائه شده است. 11در جدول  پذیری ضد فساد

 تعیین اولویت زیرمعیارهاي ویژگی هاي جامعه پذیري ضد فساد. 00جدول 
  S31 S32 S33 S34 ویژه بردار میانگین هندسی 

S31 1 1.319 1.151 1.541 1.333 1.211 

S32 1.154 1 1.913 1.305 1.191 1.250 

S33 1.314 1.315 1 1.392 1.312 1.219 

S34 1.133 1.902 1.212 1 1.232 1.911 
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جامعه پذیري ضد تعیین اولویت زیرمعیارهاي  .5شکل 

 فساد

 با عرف سازمان براساس بردار ویژه بدست آمده زیرمعیار آشنایی
بیشتری نسبت به از اولویت  911/1با وزن  )درست و نادرست(

های سایر زیرمعیارها برخوردار است. نرخ ناسازگاری مقایسه

باشد می 1/1بدست آمده است که کوچکتر از  101/1انجام شده 
 های انجام شده اعتماد کرد.توان به مقایسهو بنابراین می

 تعیین اولویت زیرمعیارهاي نیاز مادي
 زیرمعیارهای نیاز مادی عبارتند از: 

 درآمد ماهانه تیکفا زانیم .1

 باتوجه به درآمد حال ندهیآ رییتغ ییتوانا .2

 یمخارج ضرور نیتأم مشکل .9
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای نیاز مادی 

 ارائه شده است. 12در جدول 
 

تعیین اولویت زیرمعیارهاي نیاز مادي 01جدول 

 
  S41 S42 S43 بردار ویژه میانگین هندسی 

S41 1 1.515 1.151 1.301 1.233 

S42 1.331 1 1.413 1.131 1.933 

S43 1.452 1.119 1 1.111 1.991 

 

 
 تعیین اولویت زیرمعیارهاي نیاز مادي.9شکل 

براساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به 
با وزن نرمال  باتوجه به درآمد حال ندهیآ رییتغ زیرمعیار توانایی

های انجام شده است. نرخ ناسازگاری مقایسه 933/1شده 
باشد و بنابراین می 1/1بدست آمده است که کوچکتر از  193/1

 های انجام شده اعتماد کرد.توان به مقایسهمی

 تعیین اولویت زیرمعیارهاي پایبندي شرعی
 به اطالعات عبارتند از:  پایبندی شرعیزیرمعیارهای 

 شدن نماز نسبت به قضا تیحساس .1

 تالوت قرآن زانیم .2

 نیبه د یعمل یبندیپا .9

 از محرمات زیپره .0

 شرکت در نماز جماعت زانیم .5
پایبندی محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای 

 ارائه شده است. 19در جدول  شرعی
 

 پایبندي شرعیتعیین اولویت زیرمعیارهاي . 03جدول 
  S51 S52 S53 S54 S55 ر ویژهبردا میانگین هندسی 

S51 1 1.329 1.411 1.101 2.903 1.443 1.143 

S52 1.939 1 2.101 1.413 1.291 1.212 1.251 

S53 1.110 1.041 1 2.910 1.323 1.113 1.211 

S54 1.511 1.134 1.092 1 1.122 1.400 1.133 

S55 1.021 1.314 1.214 1.434 1 1.391 1.111 

 



001  

 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (40-110) 1011 بهار(، 5 یاپی، )پ1،  شماره 2دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 2, No 1, April-may 2021, (94-114) 

 

 
 پایبندي شرعیاي تعیین اولویت زیرمعیاره .7شکل 

 زانبراساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به می
است. نرخ ناسازگاری  251/1با وزن نرمال شده  تالوت قرآن

بدست آمده است که کوچکتر از  113/1های انجام شده مقایسه
های انجام شده توان به مقایسهباشد و بنابراین میمی 1/1

 اعتماد کرد.

 لویت زیرمعیارهاي فرصت فسادتعیین او
 عبارتند از:  فرصت فسادزیرمعیارهای 

 یثبات شغل زانیاحساس م .1

 به اطالعات یدسترس زانیم .2

 ارباب رجوع یرشوه از سو شنهادیپ .9
فرصت محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای 

 ارائه شده است. 10در جدول  فساد
 
 
 

 فرصت فسادرهاي تعیین اولویت زیرمعیا. 09جدول 
  S61 S62 S63 بردار ویژه میانگین هندسی 

S61 1 1.492 1.151 1.449 1.922 

S62 1.139 1 2.210 1.992 1.092 

S63 1.452 1.050 1 1.351 1.205 

 

 
 فرصت فسادتعیین اولویت زیرمعیارهاي  .9شکل 

 
 براساس بردار ویژه بدست آمده بیشترین اولویت مربوط به مسئله

 092/1با وزن نرمال شده  به اطالعات یدسترس زانمی با تبطمر
بدست آمده  155/1های انجام شده است. نرخ ناسازگاری مقایسه

توان به باشد و بنابراین میمی 1/1است که کوچکتر از 
 های انجام شده اعتماد کرد.مقایسه

 AHPتعیین وزن نهائی عناصر با تکنیک 
شود. نتایج مقایسه سبه میدر این گام اولویت نهائی محا

را  W2زیرمعیارهای تحقیق و اوزان مربوط به آنها ماتریس 
های با دهد. برای تعیین اولویت نهائی شاخصتشکیل می

ها براساس هر معیار کافیست وزن شاخص AHPتکنیک 
(W2)  در وزن معیارهای اصلی(W1)  ضرب شود. با در دست

و زیرمعیارها  (W1)داشتن وزن هریک از معیارهای اصلی 
(W2) شود. نتایج محاسبه ها محاسبه میوزن هریک از شاخص

آمده  15های در جدول انجام شده و اوزان مربوط به شاخص
 است:

 AHPها با تکنیک تعیین اولویت نهائی شاخص. 05جدول 
 وزن اولیه رتبه وزن نهایی زیرمعیارها وزن معیارها

 S11 1.131 1.1231 15 1.153 ارزش های اخالقی

S12 1.152 1.1201 20 

S13 1.132 1.1239 14 

S14 1.135 1.1233 13 

S15 1.151 1.1203 22 

S16 1.119 1.1254 21 

 S21 1.911 1.1551 0 1.131 احساس بی عدالتی

S22 1.231 1.1515 3 

S23 1.232 1.1034 3 
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S24 1.191 1.1200 29 

 S31 1.211 1.1910 12 1.113 دجامعه پذیری ضد فسا

S32 1.250 1.1023 11 

S33 1.219 1.1953 19 

S34 1.911 1.1592 1 

 S41 1.233 1.1004 11 1.112 نیاز مادی

S42 1.933 1.1121 2 

S43 1.991 1.1500 5 

 S51 1.143 1.1234 13 1.101 پایبندی شرعی

S52 1.251 1.1959 10 

S53 1.211 1.1231 11 

S54 1.133 1.1210 21 

S55 1.111 1.1299 25 

 S61 1.922 1.1110 9 1.141 فرصت فساد

S62 1.092 1.1320 1 

S63 1.205 1.1013 4 

  
براساس محاسبات صورت گرفته و سوپرماتریس تعیین اولویت نهائی معیارها مقدور است. اولویت نهائی معیارهای اصلی با اقتباس از 

 به ترسیم درآمده است. 4وپرماتریس حد در شکل س
  

 
 AHPاولویت نهائی معیارها با تکنیک  .4ل شک

با وزن نرمال  به اطالعات یدسترس زانبنابراین شاخص می
های موجود از بیشترین اهمیت در میان تمامی شاخص 112/1

 باتوجه به درآمد حال ندهیآ رییتغ برخوردار است. شاخص توانایی
 باشد. شاخص احساساز اولویت دوم برخوردار می 112/1ا وزن ب

 در اولویت سوم قرار دارد. 111/1ی با وزن ثبات شغل زانمی

  گیرينتیجه

دستگاه ها و  ریبانگیاست که در تمام ادوار گر یفساد مسئله ا
از دانشمندان و محققان  یاریبس شهیسازمان ها بوده و هسته اند

و حقوق بشر را  یقانون، دموکراس تیبوده است. فساد حاکم
را تحت  یکند حکومت خوب، انصاف و عدالت اجتماع یم دیتهد



  یسار یدر شهردار یعوامل موثر بر فساد ادار یبند تیو اولو ییشناسا رحیم خدادادی:

 

 یدر اقتصاد را کم م یریدهد و رقابت پذ یالشعاع خود قرار م
 یها انیکند و بن یرا با مشکل رو برو م یکند و توسعه اقتصاد

 یجهت تالش ها نیکند به هم یجامعه را متزلزل م یاخالق
جهت مبارزه با  یالملل نیب یوسط کشورها و سازمان هات یادیز

 یادار فساد آنها محدود بوده است. تیآن صورت گرفته اما موفق
است  یا دهیاشکال فساد پد نیتر یاز عموم یکیبه عنوان  زین

نه به  یژگیو نیو با ا دهیزمان و مکان را در نورد یکه مرزها
شود.  یمربوط م یتعلق دارد و نه به جامعه خاص یزمان خاص

نشان داده است که اوال  یمطالعات متعدد در مورد فساد ادار
در حال توسعه  یاکثر کشورها دربه طور گسترده  یفساد ادار

 عیو تض ینه تنها نقض عدالت ادار یفساد ادار ایوجود دارد ثان
 یبرا یحقوق شهروندان است، بلکه از نظر رشد و توسعه اقتصاد

 نیا جهینت نیسوم نکهیسرانجام ا ر است وبا انیز اریکشور بس
است که بر خالف  نیوار کننده است، ادیام اریکه بس قاتیتحق
 یکنند که روش موثر یم انیکه ب نیاز افراد بدب یاریبس ورتص
 قاتیو کم کردن آن وجود ندارد، تحق یمبارزه با فساد ادار یبرا

با به کار از کشورها  ینشان داده است که برخ یو کاربرد یتجرب
فساد کاهش داده  وعیاز ش یروشها تا مقدار قابل توجه نیبردن ا

 جهیفرزند ناخواسته سازمان است که در نت یادار فساد اند.
تعامالت سازمان با  زیتعامالت گوناگون در درون سازمان و ن

 یاز مجموعه مسائل یبخش یبوجود آمده است. فساد ادار طیمح
 یآن را تجربه م ریعمر خود به ناگزاست که سازمان ها در دوره 

که به طور  ارداشاره د یمجموعه مسائل به معظالت نیکنند ا
آثار آن  یآن در خارج از سازمان قرار دارد ول یها شهیعمده ر

 یاز نظام ها یادیتا حد ز یسازد. فساد ادار یسازمان را متاثر م
 دریپذ یم ریجامعه تاث یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 گذارد. یم ریتاث یفساد ادار زانیمثال باال بودن تورم بر م یبرا
 هیسرما زهیانگ رایکند ز یرا کند م یرشد اقتصاد یادار فساد
دهد شواهد نشان  ی( را کاهش میچه خارج ،ی)چه داخلی گذار

 یبخشها نیب یمختلف و حت یدهد. فساد در کشورها یم
مانند  یدولت یه هااز موسس یهر کشور متفاوت است برخ یدرون

 یدولت ینهادها رینسبت به سا یاتیمال یسازمان ها ایگمرک 
پژوهش  نیفساد دارند. آخر وعیش یبرا یمساعد تر نهیزم گرید

الملل در سال   نیب تیانجام شده توسط سازمان شفاف یها
دهد که مردم جهان فساد را  یکشور نشان م 11  نیب 2113

آنها را به طور  یند که زندگدان یمسئله و مشکل بزرگ م کی
پژوهش  نیاز ا فقرار داده است. هد ریگسترده تحت تاث

در  یعوامل موثر بر فساد ادار یبند تیو اولو ییشناسا
شرح  نیبد شدهییشناسا یارهایمع بوده است. ساری یشهردار

ضد  یریجامعه پذ ،یعدالت یاحساس ب ،یاخالق یشد: ارزش ها

. به مدیران فرصت فساد ،یشرع یبندیپا ،یماد ازیفساد، ن
سنجش عملکرد  ینظام هاشهرداری ساری پیشنهاد می شود: 

را  یساالر ستهی. در عزل و نصب ها شادینکارکنان را مستقر نما
. فرهنگ دن. کارکنان را در اداره امور مشارکت دهدنریدر نظر بگ

را  یو وجدان کار یشناس فهیفرهنگ وظ .دنده جیرا ترو یاسالم
و  دنده شیبه مردم را افزا ی. سطح اطالع رساندنده جیترو

با مظاهر تبعیض  .دندستگاههای اجرایی را ارتقا ده ییپاسخ گو
 .دنکن یو فساد اداری و رانت خواری و... مقابله جد
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