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 چکیده
با  یو فساد ادار یاسیرابطه روابط س یهدف از پژوهش حاضر بررس

نفر از  583منظور  نیبود. بد تهران یشهردار یاماکن ورزش یسپاربرون
بخش  گذارانهیسرما ،یسپارنظران و کارشناسان حوزه برونصاحب

تهران به روش  یشهردار یورزش یهامجموعه رانیخصوصی و مد
 یانتخاب شدند. ابزارها اناساس فرمول کوکرساده و بر  یتصادف

نامه (، پرسش4532و همکاران ) یانیزافر یسؤال 24نامه پژوهش، پرسش
( 4222) وپرنامه وال و ( و پرسش4532و همکاران ) یمحقق ساخته خدر

مشخصات  یجهت بررس شدند. لیکنندگان تکمبودند که توسط شرکت
و در  فییآمار توص یهاروشاز  قیتحق دهندگانپاسخ یشناخت تیجمع

بذای تعیین توزیع  رنفاسمی –بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف 
و  ریتأث زانیم نییساده جهت تع ونیرگرسو  از آزمون  ، نرمال داده ها

از  یحاک یونیرگرس یهاافتهیاستفاده شد. متغیرها از  کیهر  یهمبستگ
 یشهردار یاماکن ورزش یسپارونو بر یفساد ادار نیاست که ب نیا

 یاماکن ورزش یسپاربا برون یاسیرفتار س نی(، بβ=838/2تهران )
 یاسیو رفتار س یفساد ادار نی( و بβ=862/2تهران ) یشهردار

(856/2=βرابطه معن )بیاساس با توجه به ضرا نیوجود دارد. بر ا یداری 
در فساد  رییواحد تغ کی یگفت، به ازا توانیاستاندارد نشده م یونیرگرس

در  رییواحد تغ 443/4و  443/4 بیبه ترت یاسیو رفتار س یادار
 .دیآیتهران به وجود م یشهردار یاماکن ورزش یسپاربرون

 

 های کلیدیواژه 
 .یاماکن ورزش ،یسپاربرون ،یفساد ادار ،یاسیروابط س

 

Abstract 

The aim of present study was to investigate the 

pattern of influential factors on outsourcing of 

sporting facilities in Tehran municipality. In order 

to, 385 experts and experts in the field of 

outsourcing, private sector investors and managers 

of Tehran municipal sports complex were selected 

by simple random method and based on Cochran 

formula. The research instruments were Freziani et 

al 42 questions (1394), a researcher – made 

questionnaire by Khedri et al (1394) and a 39- item 

questionnaire for Val and Peru, completed by 

participants. Regression finding indicate that there 

is a meaningful relationship between 

administrative corruption and outsourcing of 

sporting facilities (β=0/897), between political 

behaviors and outsourcing of sporting facilities in 

Tehran municipality (β=0/764) and between 

administrative corruption and political behaviors 

(β=0/736). According to non-standardized 

regression coefficients, 1/119 and 1/219 units of 

change in the outsourcing of sporting facilities in 

Tehran municipality can be made for a unit of 

change in administrative corruption and political 

behaviors respectively. 
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 همقدم
پیدا کرده  یاهمیت بسیار زیاد یورزش در جوامع امروز 

دلیل به اماکن، تأسیسات و تجهیزاتی نیاز است  نیاست. به هم
انتظارات اقشار مختلف در زمینه ورزش،  نیازها و یکه پاسخگو

(. اولویت اول 48آموزشی باشد ) یهااوقات فراغت و یا ورزش
بهینه و مقرون  فادهداشتن این اماکن، استزنده و پویا نگه یبرا
اماکن ورزشی نیز  یورهاست که شعار اصلی بهرهصرفه از آنبه

سعه ساخت و تو یورزشی برا یهاهمین مقوله است. سازمان
خرید زمین،  یاماکن ورزشی اغلب باید از منابع مالی خود برا

آن، ساخت پی، ساخت اسکلت بنا، کامل کردن  یسازآماده
فعالیت  یو سپس افتتاح آن برا شیداخل آن، تجهیز مکان ورز

(. مشخص است که این فرایندها طوالنی و 44استفاده کنند )
اجتناب از  ید براموجو یهاپرهزینه است. یکی از بهترین روش

اجاره و  یاماکن ورزش یو نوساز یابتدایی، بازساز یهانهیهز
 (. 42است )  یسپارها در قالب بروناستفاده از آن

 نیترعنوان یکی از مهمبه یسپارامروز برون یدنیا در
توسعه سازمان، ایجادکننده مزیت رقابتی و افزایش  یابزارها

گرفته است. با توجه به موردتوجه بسیار قرار ،یوربهره
هر سازمانی، هم در بخش خصوصی  یمحدودیت منابع که برا

 تواندیمفرآیندها  یسپارو هم در بخش دولتی وجود دارد، برون
 یهاو فعالیت در عرصه ییروشی جهت باال بردن کارا

عبارت است از  یسپارها باشد. برونسازمان یبرا یترگسترده
 زیو ن یو متناوب داخل یتکرار یهاتیفعال یبرخ یواگذار

خارج از آن در  مانکارانیشرکت به پ یریگمیتصم اراتیاخت
 هاتیتنها خود فعالنه کهیطورنامه بهتفاهم ایقرارداد  کیقالب 

 اراتیو اخت یدیبلکه غالباً عوامل تول گردند،یواگذار م
 (. 45) گرددیواگذار م زیمرتبط با آن ن یریگمیتصم

نهاد  کیعنوان هران عالوه بر اداره امور شهر بهت یشهردار
با  یخدمات یهاخدمت رسان به شهروندان همانند اکثر سازمان

 طلبدیرا م دیکه ارائه الگوها و خدمات جد یمستمر راتییتغ
 ،یخدمات شامل حوزه اماکن ورزش نیا یرو است. گستردگروبه
 ،یخدمات شهر ،یعمران و شهرساز ،یسبز شهر یفضا
و  یو فرهنگ یو خدمات اجتماع یباسازیز ک،یونقل و ترافلحم
مختلف در حوزه  یهاسازمان انی(. از م42) باشندیم رهیغ

 ریاخ یهاتهران در سال یسازمان ورزش شهردار ،یبدنتیترب
در سطح شهر  زاتیدر گسترش اماکن و تجه یبلند یهاگام

 هیپا یهاورزش جیو ترو یتهران و گسترش ورزش همگان
احداث  یبرا یریراستا مبالغ چشمگ نیبرداشته است و در ا

مطالعات نشان داده که کرده است.  نهیهز یورزش یهامجموعه
در  ییضرورت اجرا کیعنوان را به یسپارسازمان، برون نیا

 یسپارمنظور برونرا به یاز خدمات ورزش یارینظر گرفته و بس
 (.43) کندیم یزیربرنامه

و نظام دارد، تا  هیبه سازوکار، رو ازین یمیمهر تص اجرای
 یرگذاریبرد. هرچه حوزه تأث شیپ یدرستبتوان آن را به

. رودیباالتر م زیموضوع ن نیا تیتر باشد، اهمبزرگ ماتیتصم
 رو،نی. ازاستندین یامر مستثن نیاز ا یسپاربرون ماتیتصم

مانند  زرگسازمان ب کیدر  یسپاربرون ماتیاجرای تصم
 هایتیتهران که دارای واحدها و فعال یازمان ورزش شهردارس

دارد.  یخاص یو سازوکارها ندیبه فرآ ازیمتعددی است، ن
 تیریعمدتاً منتسب به بخش مد یاز نظر سازمان یسپاربرون

 یادار یهایبانیسازمان است و پشت دیبخش خر ای نیتأم
 نیتوسط ا بوطهمدارک و مستندات مر یو نگهدار ندهایفرآ

هر بخش  ای) نیتأم تیری. اگرچه مدردیگیبخش صورت م
را بر عهده  یسپاربرون ندیفرآ شبردیپ فهی( وظگرید یپاسخ گو

 یبخش چیبوده و ه یفرابخش کردیرو نیا کهییدارد، اما ازآنجا
را در  یسپارحل مسائل برون یبرا ازیمنبع موردن ییتنهابه

 (.44) ردیقرار گ یعوامل ریتحت تأث تندارد، لذا ممکن اس اریاخت
مؤثر  یاماکن ورزش یسپارکه در برون یعوامل مهم از

اشاره کرد.  یو فساد ادار یاسیبه روابط س توانیم باشندیم
ها است که انجام آن ییهاتیآن دسته از فعال رفتار سیاسی

در امر  حالنیطور رسمی در سازمان ضرورت ندارند، اما درعبه
اعمال نفوذ  یتیص منابع سازمانی و خدماتوزیع پاداش و تخص

در سازمان منافع فردی بر منافع  کهی. به عبارتی، هنگامکندیم
نیروی بالقوه رفتار  شود،یترجیح داده م یسازمانی و عموم

صورت بالفعل ظاهر خواهد شد. در حوزه سیاسی در سازمان به
قدرت یکی از مفاهیمی است که رابطه تنگاتنگی با  تیریمد

که فرد )الف(  یااست از توان بالقوه ترفتار سیاسی دارد و عبار
که  یاگونهبه گذارد،یاثر م نیریبه وسیله آن بر رفتار سا

(. همچنین، رفتار 42) کندیم یرا وادار به انجام کار نیریسا
نظرانه و غیرقانونی سیاسی شامل رفتارهایی غیررسمی، تنگ

 داندیسازمان آن را مجاز نم است که اقتدار رسمی و ایدئولوژی
 یهایو همکار یاسیروابط س ،یسپاربرون تی(. در موفق6)

 قاتیدارد. تحق یدو طرف قرارداد نقش اساس انیدوستانه م
 ترکینشان داده است که افراد هرچه به منبع و مرکز قدرت نزد

است  شتریها در مناقصه بآن یباشند، درصد و احتمال برتر
آکادمیک و بررسی های تحقیقاتی در رابطه با  (.  مطالعات54)

میالدی آغاز و با   4362موضوع فساد و انواع آن از دهه 
اهمیت یافتن مسأله فساد در توسعه و استقرار دمکراسی و مردم 

، 4362ادامه و فزونی یافته است. بدین ترتیب از دهه  ساالری
صدها مطالعه آکادمیک در زمینه های گوناگونی از جرم 
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شناسی، انسان شناسی، مطالعات توسعه، اقتصاد، مدیریت مالی 
اند تا گرفته تا علوم سیاسی و جامعه شناسی همگی سعی کرده

به توضیح و تبیین پدیده فساد بپردازند. در این مطالعات تنوع 
گسترده ای از رهیافت های تئوریک و نظری اتخاذ شده است و 

ها مورد از مطالعات تک این امر باعث شده تا با وجود خلق صد
رشته ای و تک بعدی، نظریه پردازی منسجم و همه جانبه ای 
درباره موضوع فساد صورت نپذیرد و یافته های مطالعات 

بدین ترتیب مطالعات . موردی نیز از همدیگر متفاوت باشند
موردی صورت پذیرفته، عمومیت تئوریک اندکی برای انتقال 

یگر کشورها را فراهم می سازد. تجربیات و مطالعه فساد به د
برخی پژوهشگران، علت گسترش مطالعات موردی را به معمای 
تعریف فساد مربوط می دانند و معتقدند که مشکالت مربوط به 
تعریف، عملکرد و اندازه گیری فساد، بسیاری از تحقیقات را 
ناچار ساخته است که به سمت مطالعا ت موردی پیش روند و 

دان مطالعات تجربی بین کشوری خود به علت بدین ترتیب فق
. دیگری برای عدم فهم کام ل تر مفهوم فساد تبدیل شده است

در کشورهای  ژهیوفساد اداری، در دنیای امروز و به دهیپد
موانع پیشرفت جامعه،  نیتراز مهم کییعنوان توسعه، بهدرحال

را بر  یریناپذپدیده صدمات جبران نیمطرح شده است. ا
رعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و س

استفاده  یادار د(. فسا58) سازدیپیشرفت را مسدود و محدود م
است و  ینفع شخص یبرا یدولت -یادار اراتیاز اخت یرقانونیغ

نادرست استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل  تیهدا قیاز طر
به  یابیستد ینادرست برا یهاتیبه سمت فعال یانسان

رکود در تمام ابعاد را فراهم  نهیالوصول، زمسهل یدرآمدها
فساد و  یماریهاست از بمدت زیما ن ی(. نظام ادار43) کندیم

 یکه سبب طوالن ی. قواعد و مقرراتبردیرنج م یتخلفات ادار
بروز فساد را  نهیزم شود،یها مانجام کار در سازمان ندیشدن فرآ

و  کندیم جادیفساد ا یهم تقاضا برا نیقوان نی. اکندیم ترشیب
 نکارکنا رایز آورد،یعرضه فراهم م یبرا ییهاهم مشوق

مقررات مانع از انجام امور و سبب  نیبا استناد به ا توانندیم
 (.  54به پرداخت رشوه شوند ) لیتما جادیا

های عمومی که نقش به سزایی در مدیریت یکی از سازمان
باشد. در شهرداری ها به رد، شهرداری میخدمات شهری دا

ای که با شهروندان وجود دلیل ارتباط مستقیم و بی واسطه
ای که امروزه تر است. بنا بر این مسئلهدارد، فساد اداری رایج

باشد این است که دغدغه بسیاری از مدیران اجرایی کشورها می
ن ها را چگونه می توان با مصادیق فساد اداری مبارزه کرد و آ

 میمستق ریو تأث یشهردار یهاتیفعال تیحساسکنترل نمود. 
از  یروزمره مردم لزوم برخوردار ینهاد در زندگ نیعملکرد ا

 یسپار. مسئله برونسازدیم انیو موشکافانه را نما قیبرنامه دق
 جادیا یکه در بدنه شهردار یفراوان راتیبا توجه به تأث ز،ین

جامع و  یاهپژوهش ازمندیست و نحساس ا اریخواهد کرد، بس
 کیعنوان به یاماکن ورزش یسپاربرون نکهیهدفمند است. با ا

 ییاجرا یهانهیو کاهش هز یاثربخش شیافزا ینوع استراتژ
 یشناخته شده است اما آگاه ریتهران در چند سال اخ یشهردار

ها و طرح نیا انیمجر یازهاین ،یسپارالزم درباره روند برون
(. 5است ) یضرور اریبس اماکن نیا یید کاربران نهابازخور

تالش  کهیتهران درحال یسازمان ورزش شهردار رانیمد
استفاده کنند، در عمل با  یسپاربرون یاز استراتژ کنندیم

روبرو هستند. موضوع  یمتنوع یئل و موضوعات مفهوممسا
مناسب در اماکن  یهاتیفعال یو حت ستهیشا مانکاریانتخاب پ

تهران  یسازمان ورزش شهردار یور شیاز مسائل پ یرزشو
با آن  یشهردار مانکارانیکه پ یامسئله گرید یاست. از سو

 اتیاست که عمل ییهاتیمواجه هستند آن دسته از فعال
 نیترمهم قتی. در حقدهندیقرار م ریرا تحت تأث یسپاربرون

اثرگذار بر  یهاتیفعال نییو تع ییافراد، شناسا نیا یمسئله برا
 اریاماکن را در اخت نیاست تا بتوانند ا یسپاررونب اتیعمل
در حوزه تخصصی  ،نهیشیپ اتیبررسی ادببا (. 46) رندیبگ

پژوهشی یافت نشد و یا در دسترس  یاماکن ورزش یسپاربرون
طور کلی عوامل و موانع ورود بخش . پژوهشگران بهنبود

 حالنیاند، بااادهخصوصی در ورزش را مورد مطالعه قرار د
اماکن  یسپاربر برون رگذاریعوامل تأث طهراب یعلم یبررس
اساس، سنجش  نیقرار نگرفته است. بر ا یمورد بررس یورزش

عنوان معضالت و به یاسیو روابط س یفساد ادار یهمبستگ
اماکن  یسپاربرون یندهایما بر فرآ یمشکالت نظام ادار

وسقم مفروضات ه دارد تا صحتجداگان یابه مطالعه ازین یورزش
ها رابطه نیا ییحاصل گردد. شناسا ترقیدر جهت شناخت عم

اماکن  یسپاربرون حیصح یندهایبر فرآ شتریموجب توجه ب
از  یبر رشد و توسعه ارائه خدمات عموم تواندیشده و م یورزش

باشد.  رگذاریها تأثطرح انیتهران و مجر یجانب شهردار
 سبو ک نهیشیپ اتیبر ادب یاست با مرورپژوهش حاضر درصدد 
ورزشی، کارکنان سازمان ورزش  تیرینظر از کارشناسان مد

سؤال  نیبه ا یبخش خصوص رانیتهران و مد یشهردار
اماکن  یسپاربا برون یو فساد ادار یاسیروابط سکه: بپردازد 

 ؟چه رابطه ای دارندتهران  یشهردار یورزش

 

 روش تحقیق
 براساس روش اجرا کاربردی، نوع از هدف مطالعه برحسب



 61 2931 بهار، 12، شماره ششملعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره مطا

 

 نوع از شده گردآوری هایداده نوع نظر از و پیمایشی -توصیفی
بود. پس از کسب مجوز از سازمان ورزش شهرداری  کمّی

 حوزه کارشناسان و نظرانتهران و مراجعه به صاحب
 گذارانسرمایه اصلی، متولیان عنوانبه سپاری این سازمانبرون

نفر  583از  ورزشی هایمجموعه یرانمد و خصوصی بخش
 اساس بر و ساده تصادفی گیریروش نمونه واجد شرایط به

های ورود شامل دعوت به همکاری شد. مالک کوکران فرمول
های سال، کارمند رسمی شهرداری و مجموعهرده سنی بزرگ

 به توجه پوشش آن و حداقل سه سال سابقه پیمانکاری بود. با
 نامهپرسش طریق از موردنیاز هایهپژوهش داد اهداف

 و فرازیانی سپاریبرون سؤالی 24 نامهپرسش از. شد آوریجمع
 در ورزشی اماکن مدیریت جهت ارزیابی نحوه( 4532) همکاران

 -5 انسانی منابع مدیریت -4 مالی مدیریت -4 بعد پنج
 اماکن تعمیر و نگهداری -2 ورزشی اماکن وریبهره مدیریت
این  پایایی. استفاده شد مشتریان جذب و ازاریابیب -3 ورزشی

 از کنندهشرکت نفر 22 با مقدماتی آزمون یک در پرسشنامه
 منظور به (.4شد ) محاسبه 82/2 کرونباخ آلفای طریق
 و خدری ساخته محقق نامهپرسش اداری فساد  گیریاندازه

 این پرسش 46 بکار گرفته شد. پایایی( 4532) همکاران
است  شده گزارش/. 85 کرونباخ آلفای طریق از مهناپرسش

 نامهپرسش سیاسی رهایفتار سنجش (. همچنین به منظور44)
 این در. شد استفاده( 4222) 4وپر و وال گویه ای 53

 مشتمل لفعا سیاسی راـفتر سنجش ایبر السؤ 48 نامهپرسش
 ةـلدمبا ف،ئتالا ،عقالنیت ،شیرینیدخو ،قاطعیت بعد شش بر

 سیاسی رفتار ایبر السؤ 44 و باال به رو ستاخودر ها،مطلوبیت
 از بجتناا ،نشـک از باـجتنا بعد سه بر مشتمل نفعالیا

 از گویهها پایایی. است شده مطرح تغییر از بجتناا ،نشزسر
 با .(3است ) آمده به دست/. 82 کرونباخ یلفاآ ضریب طریق

 ،هشوژـپ نـیا در دهتفاـسا ردوـم هاینامهپرسش ینکها دجوو
 به اند،شده دهستفاا رکشو از داخل و رجخا مختلف تاـتحقیق در

 42 رختیاا در هانامهپرسش ها،روایی از نطمیناا لحصو رمنظو
 مدیریت و ورزشی بازاریابی مدیریت گرایش اساتید از نفر

از لحاظ:  هاآن ریصو و ییامحتو یـیروا و گرفت ارقر بازرگانی
 اهداف با سؤاالت هماهنگی  ه ب(نامپرسش فرم و الف( شکل

 و سؤاالت د( نوع  هاگزینه با سؤاالت ج( هماهنگی  تحقیق
 اضافه و حذف ها  و ح(سؤال ویرایش و انشاء  ها ه(آن تعداد
 به ضرایب اکثر کهاین به توجه سؤاالت، تأیید شد. با کردن
 هانامهپرسش پایایی باشد،می 82/2 از تربیش آمده دست

                                                 
4. Wal & Peru 

 بین درونی همسانی دهندهنشان موضوع این و بوده قبولقابل
پس از تشریح  است. موردنظر مفاهیم سنجش برای متغیرها

های الزم با مدیران و های پژوهش و انجام هماهنگیهدف
شده های تکمیلنامههای ورزشی پرسشمسئوالن مجموعه

آوری و مورد بررسی وتحلیل جمعگذاری و تجزیهجهت نمره
 حقوق رعایت و پژوهشی اخالق رعایت گرفت. جهت قرار

 از تمایل عدم صورت در شد خواسته هاآن از کنندگانشرکت
کمی  بخش در .دهند انصراف هانامهپرسش تکمیل و ادامه

 از ها نسبت به نوع متغیرهای تحقیقوتحلیل دادهبرای تجزیه
 جداول) بندیطبقه توصیفی مانند معیارهای آمار هایروش

 پراکندگی معیارهای و میانگین() مرکزی معیارهای ،(راوانیف
 شناختی جمعیت مشخصات بررسی جهت  ( استاندارد انحراف)

 آزمون کلموگروف از در بخش آمار استنباطی و دهندگانپاسخ
از آزمون  اسمیرنف جهت تعیین توزیع نرمال داده ها، –

 از یک هر همبستگی و تأثیر میزان تعیین جهت ساده رگرسیون
 اماکن سپاریبرون نحوه بر سیاسی روابط و اداری فساد عوامل
ها با داده وتحلیلتجزیه. شد استفاده تهران شهرداری ورزشی

انجام  23/2 معناداری سطح در 44 نسخه SPSS استفاده از
 .شد

 

 یافته های تحقیق
 اریو انحراف مع نیانگیدرصد و م ،یفراوان 4در جدول 

 کنندگان ارائه شده است.سن شرکت یهاشاخص
 

 آزمودنی ها یفیتوص یهایژگیو. 2جدول 

 
 جنسیت

 سن درصد فراوانی گروه ها

 3/24±88/4 83/28 526 مرد

 2/58±23/4 42/34 83 زن

 
 

مدرک 
 تحصیلی

 43/4±8/53 48/2 84 دیپلم

 23/5±6/22 44/4 84 کاردانی

 5/58±42/5 28/8 488 کارشناسی

کارشناسی 
 دکتری ارشد و

23 44/6 82/23± 
38/4 
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دهندگان بیشترین فراوانی مربوط به پاسخ نیب 4در جدول 
افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کمترین فراوانی 

 .بودند یارشد و دکتر یکارشناس
 های از آزمون ستیبایپژوهش م اتیبه منظور آزمون فرض

اده استف یخط ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ کیپارامتر
. بود ها داده عینرمال بودن توز یلذا شرط اول، بررس شد،یم

تحقیقات مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی  کهییاز آنجا نهمچنی

آزمون نرمال بودن  دبای هستند ها بر فرض نرمال بودن داده
. در تحلیل عاملی تائیدی و مدلیابی معادالت ردیصورت گ

ها نیست بلکه باید  دهساختاری نیازی به نرمال بودن تمامی دا
(. بنابراین فرض نرمال بودن 8ها( نرمال باشند ) ها )سازه عامل
-با تکنیک کولموگروف 2/2 3ها در سطح معناداری  داده

 . اسمیرنف آزمون شده است

 

 رنوفیاسم -آزمون کلموگروف جینتا. 1جدول 

-کولموگروف متغیر
 اسمیرنوف

 معناداری

 38/2 2/23 سپاریبرون

 83/2 2/448 ر سیاسیرفتا

 33/2 2/468 فساد اداری
 

. همانطور که در جدول نمایش داده شده است در 4جدول 
به دست آمده  23/2تمامی موارد مقدار معناداری بزرگتر از 

است. بنابراین داده های تحقیق نرمال است و می توان آزمون 

 های مدل یابی معادالت ساختاری را اجرا کرد.
 

 

 یسپاربا برون یو فساد ادار یاسیروابط س همبستگی .9جدول 

 مدل رگرسیون
 ضریب

 همبستگی
(R) 

 ضریب
 تعیین

 ضریب
 تعیین

 شدهتعدیل

 
RMSEA 

 
F 

 

 
P 

 

 222/2 848/342 224/2 384/2 385/2 862/2 رفتار سیاسی

 222/2 486/4322 253/2 822/2 823/2 838/2 فساد اداری

 222/2 444/322 223/2 334/2 323/2 856/2 فساد اداری -رفتار سیاسی

 

با  یو فساد ادار یاسیروابط س یهمبستگ ریمقاد 5جدول 
ها با تهران و تعامل آن یشهردار یاماکن ورزش یسپاربرون

. باشندیمعنادار م 24/2که در سطح  دهدیرا نشان م گریکدی
و  385/2گفت حدود  توانیم نییتع بیضر ریبا توجه به مقاد

 یشهردار یاماکن ورزش یسپاربرون زانیم راتییاز تغ 823/2
 نییقابل تب یو فساد ادار یاسیتوسط روابط س بیتهران به ترت
 راتییدرصد از تغ 33گفت حدود  ی توانم نیاست. همچن

 زانیاست. م نییقابل تب یتوسط فساد ادار یاسیرفتار س زانیم

  (RMSEA4برآورد ) یمربعات خطا نیانگیدوم م یهاشهیر
 ها هستند.از مطلوب بودن مدل یحاک زین

 یشهردار یاماکن ورزش یسپاربرون ینیبشیبه منظور پ
از  یو  فساد ادار یاسیروابط س یرهایتهران توسط متغ

 ساده استفاده شده است.  یرگرسیون خط

                                                 
4. (Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA 
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 یسپاربر برون یو فساد ادار یاسیروابط س ریتأث یونیرگرس بیضرا . 4جدول 

 T P استانداردشده رگرسیونی ضریب استاندارد خطای نشده استاندارد رسیونیرگ ضریب متغیر

4 
 222/2 485/44 - 285/2 883/4 عدد ثابت

 222/2 328/44 862/2 244/2 443/4 رفتار سیاسی

4 
 838/2 483/2 - 424/2 248/2 عدد ثابت

 222/2 438/53 838/2 248/2 443/4 فساد اداری

5 
 222/2 224/42 - 283/2 363/4 عدد ثابت

 222/2 368/44 856/2 254/2 424/4 اداری فساد -سیاسی رفتار
 

 یونیرگرس لیتحل یهاکنندهمشخص انگریب 2جدول 
است. با توجه به  نیبشیپ یرهایمتغ یمذکور با اثرات تعامل

در  رییواحد تغ کی یبه ازا شدهاستاندارد ن یونیرگرس بیضر
واحد  443/4و  443/4 بیبه ترت ،یو  فساد ادار یاسیروابط س

تهران به وجود  یشهردار یاماکن ورزش یسپاردر برون رییتغ
 ،یاسیدر روابط س رییواحد تغ کی یبه ازا نی. همچندیآیم

 نیتصور است.  بر اقابل یدر فساد ادار رییواحد تغ 424/4
 ینیبشیپ یرا برا ریز یونیرگرس یهامعادله توانیاساس م

 یرهایمتغ قیتهران از طر یشهردار یماکن ورزشا یسپاربرون
 کرد: میتنظ یاسیس یبر رفتارها یو اثرات فساد ادار نیبشیپ

 یسپار= برون 883/4( + 443/4) یاسیس رفتار
 یسپار= برون 248/2( + 443/4) یادار فساد
 ی=  فساد ادار 363/4( + 424/4) یاسیس روابط

 

 گیریبحث و نتیجه
و فساد  یاسیرابطه روابط س یبررسپژوهش این هدف از 

تهران بود.  یشهردار یاماکن ورزش یسپاربا برون یادار
 و ورزشی اماکن مالی مدیریت پژوهش، هاییافته براساس
 لحاظ از سپاریبرون اجرای از پس مختلف هایورزش بازاریابی

 نتایج ها بایافته این پیدا کرده است. معناداری آماری افزایش
 و مدهوشی (،4532های دری نوکرانی و سبحانی فرد )یافته
، 46، 8دارد ) همخوانی (4246) والش و ( و لی4534) کنکوه
 شده، اختالف این باعث که عاملی ترینمهم احتماالً (.43

 در دولتی و خصوصی هایبخش بین که است هاییتفاوت
 بخش تمدیری در دارد. وجود مدیریت نحوه و هابرنامه اهداف،

 است. حداکثری منافع و سود کسب هدف، ترینمهم خصوصی
 باید است مشتری حداکثر جذب خصوصی بخش هدف ازآنجاکه

 مشتریان جذب برای بازاریابی و مالی مدیریت بهبود طریق از
 دست هدف این به الزم راهکارهای و هابرنامه ارائه و بیشتر

 با سیاسی رفتار بین که داد نشان رگرسیونی هاییافته. یابد
 داریمعنی رابطه تهران شهرداری ورزشی اماکن سپاریبرون
 استاندارد رگرسیونی ضریب به توجه با همچنین. دارد وجود
 سیاسی، رفتار در تغییر واحد یک ازای گفت به توانمی شده

 شهرداری ورزشی اماکن سپاریبرون در تغییر واحد 443/4
 (4536)همکاران  و استا یوسفیآید. در این رمی وجود به تهران
 اثربخشی بینیپیش سازه عنوانبه سیاسی رفتار که دادند نشان

 .شودمی اثربخشی به منجر که است رفتارهایی و مدیران
 از سیاسی حمایت ارائه توانایی مدیران به سیاسی رفتارهای

 هایمحیط در را هاآن موقعیت تواندمی که دهدمی را پیروان
 پژوهش (. نتایج58دهد ) قرار تأثیر تحت زمانیسا اجتماعی

 رفتارهای افزایش که داد نشان( 4533) پور و همکاران عباس
 نهایت در و عملکرد کارکنان کاهش به منجر منفی، سیاسی

 باید سازمان مدیران. شودمی سازمان عملکردهای منفی
 و ببرند بین از را منفی سیاسی رفتار بروز و ایجاد هایزمینه

نمایند  کمک سازمان و کارکنان عملکرد افزایش به وسیله،دینب
( نیز به این نتیجه رسیدند که 4534(. ساالری و همکاران )4)

گذاری عوامل سیاسی و حقوقی از جمله عوامل مؤثر بر سرمایه
و حضور بخش خصوصی در اماکن ورزشی است. این عوامل 

افراد خاص، های هدفمند به شامل مواردی از قبیل واگذاری
ها، تغییرات مکرر در تعیین قوانین سخت و بازدارنده در واگذاری

(. با این 55های موازی بوده است )ها و دخالتگذاریسیاست
 و سازمانی ساختار رابطه در بررسی( 4534) سروری حال

 شهرداری مدیران و کارشناسان دید از سپاریبرون موفقیت
 پیچیدگی، عامل ید که سهتهران به این نتیجه رس 8 منطقه

 موفقیت با ایسازمانی رابطه ساختار در تمرکز و رسمیت
توان گفت که (. در تبیین این نتایج می52ندارند ) سپاریبرون
 سیستم پایین، اعتماد مانند سازمانی اطمینان عدم منابع وجود

 و گروهی هایائتالف شدید، رقابت پاداش، و ارزشیابی نامناسب
 عوامل کاهش با. گردندمی سیاسی رفتارهای بروز موجب غیره
 خواهد کاهش نیز سیاسی رفتارهای سازمانی اطمینان عدم
 رفتارهای مقابل نقطه در توفیق طلبی هایویژگی. یافت

 به صرف از توجه نیازها ساختار تغییر با. دارند قرار سیاسی
 در اساسی گامی خودیابی، به نیاز و طلبی توفیق سوی به قدرت

 هایشبکه گسترش. است سیاسی رفتارهای کاهش راه
 و رقابت کاهش و موجود سیاسی شرایط شکستن ارتباطی،
 اساسی کارهایراه از طلبی توفیق اشاعه و آموزش همچنین
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 (.53است ) سازمان در سیاسی رفتارهای کاهش و کنترل جهت
 کشورها کلیه که است مسائلی جمله از اداری فساد پدیده

 فساد نوع این وزن و عمق نوع،. دارند سروکار آن اب وبیشکم
 بنابراین، و است متفاوت دیگر کشور به نسبت کشوری هر در

. باشد متفاوت تواندمی سازمانی هر ساختار بر نیز آن اثرگذاری
هایی تحت عنوان فساد در ( با ارائه مدل4243) 4مسترس

لف، انواع های مختتواند در زمینهورزش نشان داد که فساد می
(. 48های مرتبط با ورزش رخ دهد )ها و سازمانورزش

 انجام (4222) اداری فساد درباره اندونزی در که تحقیقاتی
 اقتصادی، رشد کاهش موجب فساد که دهدمی نشان گرفت،
 نظام تهدید فقر، افزایش خصوصی، بخش خدمات کاهش
  (.45) شودمی سیاسی ثباتیبی و اخالقی

 با سیاسی رفتار حاضر نشان داد که بیننتایج پژوهش 
 داریمعنی رابطه تهران شهرداری ورزشی اماکن سپاریبرون
 ازای به شده استاندارد رگرسیونی ضریب براساس. دارد وجود
 در تغییر واحد 443/4 سیاسی، رفتار در تغییر واحد یک

ایجاد شده است. در  تهران شهرداری ورزشی اماکن سپاریبرون
فرآیند چهار بعد از ( ارتباط 4534ش تیزفهم )پژوها این راست

 سالمت نظام اداری باهای دولتی سپاری خدمات دستگاهبرون
 هایهزینهنتایج تحقیق نشان داد که  داد.مورد توجه قرار  را

و  هارویهسازمان، کیفیت خدمات، شفافیت فرآیندها و 
مستقیم  و دارمعنیاداری رابطه  سالمتمدیران با  گوییپاسخ
(. باقری و 56د )و بیشترین ارتباط را با کیفیت خدمات دار دارد

( در تحقیقی با عنوان طراحی الگوی عوامل 4532همکاران )
ها خاطرنشان سپاری فعالیتگیری جهت برونمؤثر بر تصمیم

های مرتبط با گیریکردند که هنگام تحقیق در مورد تصمیم
ها باید از شرایط محیطی که ها در سازمانسپاری فعالیتبرون

کنندگان و شامل شرایط سیاسی و قانونی، شرایط تأمین
شود، آگاهی پیدا ها میسپاری فعالیتتوانمندی سازمان در برون

 شناسیجرم بررسی با نیز (4535) جوادی و ها(. فرجی2کرد )
 -فرهنگی سازمان کارکنان بین در اداری فساد و تخلفات
 فساد، گیریشکل در که دادند نشان فهاناص شهرداری تفریحی
 مکان به بسته که کنندمی مداخله گوناگونی ساززمینه عوامل

 جامعه سیاسی و فرهنگی اجتماعی، هایویژگی مطالعه، مورد
 هایویژگی همچنین و حقوقی و قانونی ساختارهای مدنظر،
 در است الزم فساد از گیریپیش منظور به. است متفاوت فردی
 علمی شناسی علت کمی هایروش از استفاده با باید اول وهله

                                                 
4. Masters  

 راهکارهای بعدی مرحله در و پذیرد صورت مربوطه واحد در
گردد  اجرا و طراحی آفرین فساد عوامل با متناسب پیشگیرانه

(3.) 
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بروز فساد اداری در 

 اریساخت کارکردگرایی نظریه براساس های دولتیدستگاه
نقشی مؤثر  سازمانیدهد که فرهنگنشان می (4228) پارسونز

به نظر  .های دولتی داردبینی فساد اداری در سازماندر پیش
رسد که تأثیر روابط خویشاوندی و ضعف در اعتقاد به باورها می
و همچنین فقدان نظارت و کنترل مؤثر و کارآمد،  هاارزشو 

عالوه بر آن  .نسجم باشدم سازمانیفرهنگنتیجه فقدان یک 
توان میزان فساد اداری در با افزایش سطوح کیفیت زندگی می

ها را به حداقل رساند. همچنین بهبود و افزایش سازمان
جامعه  و تقویت نهادهای نظارتی رجوعاربابپاسخگویی به 

ترین راهکارهای ارائه شده مدنی در قبال تصمیمات، از مهم
داری است. با توجه به نتایج حاصل از جهت پیشگیری از فساد ا

در چارچوب خرده توان ی میمتغیر راین پژوهش برای ه
های اجتماعی مطرح شده توسط پارسونز راهکارهای مقابله نظام

 .(44) شوندبا فساد اداری، طراحی 
 بین رگرسیونی این پژوهش نشان داد که هایدیگر یافته

. دارد وجود دارییمعن رابطه اداری فساد و سیاسی رفتار
 توانمی نشده استاندارد رگرسیونی ضریب به توجه با همچنین

 واحد 424/4 سیاسی، رفتار در تغییر واحد یک ازای به گفت،
مطالعه خندان  نتایج با این .آیدمی وجود به اداری فساد در تغییر

دار بر فساد ( که در آن فساد سیاسی اثری مثبت و معنی4533)
همخوان است. براین اساس با هر پنج درصد اداری داشت 

های اجرایی دو نمره به افزایش در تالش برای نفوذ در عملیات
 -(. همچنین در پژوهش هرستاد44شود )فساد اداری اضافه می

های جایگزینی بین پرداخت رشوه و ( رابطه4244سونسون )
آمده است. دستهای کاری در سطح بنگاه بهنفوذ به عملیات

زایش یک نمره به شاخص فساد اداری موجب افزایش بیش اف
درصدی در رواج فساد سیاسی و میزان نفوذ به دولت از یک

 استفاده با پژوهشی در نیز (4532) اصفهانی (. نصر43شود )می
 فساد بروز بر مؤثر عوامل بررسی درصدد PESTEL مدل از

 که داد نشان هایافته. برآمدند مالیاتی سیستم در اداری
 اقتصادی و سیاسی عوامل مشاغل، مالیاتی مؤدیان نظرازنقطه
 فساد میزان بر تأثیر کمترین محیطی عامل و بیشترین دارای
 سیاسی، عوامل حسابرسان نظر از همچنین. دارد اداری

 محیطی عامل و تأثیر بیشترین دارای قانونی و اقتصادی
 در اریاد فساد بر مؤثر عوامل میان از را تأثیر کمترین
آمده دستبنابراین نتایج به (.52) داراست دولتی هایسازمان
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دهند که دو نوع فساد اداری و سیاسی مکمل نشان می
تواند به علت وجود یکدیگرند. دلیل عمده این نتایج می

های سیاسی متعدد باشد. قاعدتاً در های پرنفوذ و خواستگروه
خواهد توانست گذاری یک گروه پیروز خواهد شد و سیاست

قوانین را در راستای منافع خود تعیین کند. در این صورت 
خورده در البی بیکار نخواهند شد و سعی های شکستگروه
کنند قانونی که با نفوذ دیگران تصویب شده را در اجرا دور می

توان نتیجه گرفت اگرچه در صورت پیروزی رو میبزنند. ازاین
دارد اما در سطح کالن ممکن در البی دیگر رشوه ضرورت ن

دهی دیگر واحدها که منافعشان در قانون است حتی رشوه
 (.8شده را تشدید کند )نادیده گرفته

 یادار و فساد یاسیروابط س نیارتباط ب یهاشهیر یدر بررس
 دهندینشان م جیاست. نتا یاجتماع یرهایبر متغ یتمرکز اصل

اثر مثبت دارند.  گریدکیدو نوع فساد بر  نیکه در درجه اول ا
نامطلوب  متغیرعنوان دو به یو فساد ادار یاسیدرواقع روابط س

کشور  دینقش تول ترلکن یرهایمتغ نی. در بگرندیکدیمکمل 
کشورها از  یافتگیدرآمد و توسعه شیتوجه است. با افزاجالب

 لی. دلشودیافزوده م یاسیکاسته و به روابط س یفساد ادار
و  ینهاد تیفیکشورها، ک یافتگیبا توسعه است که نینخست ا

. ابدییکاهش م یفساد ادار نیو بنابرا شیقانون افزا یاجرا
ها از قدرت با درآمد باال، سازمان یورهادر کش نیعالوه بر ا

و ارتباط با  یاسیدر مسائل س یشتریکردن ب نهیباال و توان هز
رانت است که رشوه و  نیا زیدوم ن لیدولت برخوردارند. دل

انتخاب  ای یدر سطح سازمان درواقع دو استراتژ یالب ای ییجو
 عهتوس جهیهستند. با محدود شدن پرداخت رشوه درنت نیگزیجا
جز مذاکره و به یگرید نهیافراد گز ایها کشورها، سازمان افتنی

به  یاسیاساس رواج روابط س نیندارند. بر ا اریدر اخت یزنچانه
 شیافزا کیها وابسته است. مانساز نیب یو تبان یهمکار

را دو  یاسیها روابط سسازمان نیب یدر همکار یدرصدده
فساد ادرای یکی از آسیب  (.48، 42) دهدیم شیدرصد افزا

های مهم و مزمن نظام اداری اکثر کشورهای در حال توسعه 
باشد. به این شود. چرا که همزاد نظام بوروکراتیک میتلقی می

گیری فعالیت های سازمان یافته جوامع شکل معنی که از بدو
بشری، فساد اداری در نتیجه تعامالت درونی نظام اداری، از 

ای ملموس و غیر قابل انکار بوده جمله رشوه و ارتشاء پدیده
است. انحراف مجرمانه از روابط  قانونی در سازمان ها،  که 

بعاد برای تامین منافع شخصی و یا گروهی صورت می گیرد از ا
های انجام شده بر میزان مهم فساد اداری هستند.در بررسی

های عمومی گوناگون بر اهمیت نقش فساد اداری در سازمان
 .در این حوزه تاکید گردیده است سپاریبرون
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