
 

 

  

  

بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر 

  فساد اداري ـ مالی

  )هاي اصفهان و زنجان هاي دولتی مراکز استان سازمان: مطالعه موردي( 
  3یکعلی شائمی بزر ،2علی عطافر ، 1یحسین عظیم

  استادیار گروه مدیریت و حسابداري، دانشگاه اصفهان .1

  دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان علمی گروه مدیریتعضو هیأت  .3و 2

  ) 25/7/90: بیخ تصویتار ؛24/3/90: افتیخ دریتار( 

  دهیچک

طراحی الگوي عوامل سازمانی و مدیریتی مـوثر بـر   «پژوهش حاضر که برگرفته از نتایج رساله دکتري نگارنده تحت عنوان 
با هدف بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامـل   ،باشد می» هاي دولتی ازمانشناسی در س مالی با آسیب -فساد اداري 

همبسـتگی از نـوع پیمایشـی بـوده و اعتبـار       ،روش تحقیق .مدیریتی و سازمانی بر فساد اداري ـ مالی به اجرا در آمده است 

محتوا و آزمون تحلیل عـاملی مـورد    نامه از طریق روایی و روایی پرسش 9794/0ساخته با آلفاي کرونباخ  نامه محقق پرسش
نفر از  934ها در بین  نامه بوده و پرسش مند هدفبرداري  از نوع نمونه ،گیري در این پژوهش روش نمونه .تایید قرار گرفته است

هـاي دولتـی موجـود در مراکـز      ربط فسـاد اداري ـ مـالی در سـازمان     هاي آماري مشتمل بر مدیران و کارشناسان ذي نمونه

ضمن شناسایی  SPSSافزار  با توجه به هدف اصلی پژوهش با استفاده از نرم .هاي اصفهان و زنجان توزیع گردیده است اناست
 -فساد اداري  برعوامل میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و نیز تأثیر کل این  ،و تایید عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد

 .هاي اصفهان و زنجان و روابط علّی بین متغیرها از طریق تحلیل مسیر بررسی گردید استانهاي دولتی مراکز  در سازمان مالی
عامل به ترتیـب   6 ،متغیر زیرمجموعه عوامل مدیریتی و سازمانی 11نتایج نشان داد در بین  ،بر اساس ضرایب تحلیل مسیر

ضعف مدیران در بسیج  .4 ،ر رهبري و هدایتضعف مدیران د .3 ،ضعف ارتباطات .2 ،ضعف سیستم نظارت و کنترل .1: شامل
در اولویت تأثیرگذاري بر فساد اداري ـ مالی قرار  ضعف عوامل ساختاري .6و  ضعف مدیران در سازماندهی .5 ،منابع و امکانات

  . دارند
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    مقدمه

ـ اول يهـا  لکش شیدایرباز با پیه از دکاست  یجهان يها دهیاز پد یکیفساد  ومـت  که حی

 یتلقـ  یهـا و منـافع عمـوم    اسـت یب و ضرر بـه س یجاد آسیدر اعاملی مهم وجود داشته و 

 ،عـام  يمعنارمجموعه فساد در یدر ز .)26 ، ص2005 ،تیشفاف یالملل نیسازمان ب(شود  یم

هماننـد  ران یـ در ا ينظـام ادار  .اسـت بوده  شورهاکر همه یگ بانیگر ،زین يفساد در نظام ادار

ـ بـه دال آن مصـون نبـوده و    يهـا  بیو آسـ  یمـال  ــ  يده فسـاد ادار یر کشورها از پدیسا ل ی

ـ  و بروز دغدغهشور ک یگماند عقب موجب یسازمان و برون یسازمان درون  يهـا  یها و نگران

 يهـا  تیـ آن دسـته از فعال  ،1یمـال  ــ  يمنظور از فسـاد ادار  .متعدد در راس نظام شده است

بـه   گـر یشـخص د ا یده به عامل یرساندن فابا هدف که  باشد ین دولت ممسؤوالکارکنان و

هاي نظري  در این راستا عالوه بر دیدگاه .)113 ، ص1375 ،یبیحب( زندعمومی لطمه  منافع

مطالعات متعددي در جهت شناسایی عوامل موثر بر فساد در سطح  ،کیتئور يکردهایو رو

میـزان  و  یمـال  ــ  يهنوز هم علل بـروز فسـاد ادار   ،ن حالیبا ا .ها انجام شده است سازمان

 تـر  بـیش متاسـفانه   .)3ص ،2006 ،2تـورگلر ( منـد نشـده اسـت    نظام ،تأثیرگذاري آن عوامل

 ،عوامـل کـالن از قبیـل عوامـل سیاسـی      نیز حول محور ،مطالعات انجام شده در این حوزه

بـا   یدولتـ  هـاي  سـازمان موضوع در  یابی شهیراقتصادي و فرهنگی جامعه بوده و  ،اجتماعی

ـ ا ایـ صورت نگرفتـه   یمال ـ يموثر در بروز فساد ادار یو سازمان یتیریلحاظ عوامل مد ن ی

 يهـا  پـژوهش لـذا خـالء    .)23-20ص  ،2006 ،3و و هـان یسلداد(اند  یه بودهعوامل در حاش

بر اساس  .کامالً محسوس است یو سازمان یتیریکرد عوامل مدینه با روین زمیدر ا یتیریمد

در  ،استفاده کـرد توان  یمختلف م يها و مطالعات و پژوهش ينظر یات و مبانیچه از ادب آن

از قبیـل عوامـل    يمتعـدد  یو سـازمان  یتیریعوامل مداین پژوهش فرض گردیده است که 

                                                        
1. Corruption 
2. Torgler  
3. Selalyo and Haan 



  63 ...و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداري ـ مالیبررسی تأثیرات مستقیم 

 

ـ   ،ارتباطات ،یفرهنگ سازمان ،ساختاري سـتم نظـارت و   یس ،نظـام پرداخـت   ،یعوامـل روان

ـ ر برنامه( یتیریف مدیوظا و کنترل و  يرهبـر  ،ج منـابع و امکانـات  یبسـ  ،یسـازمانده  ،يزی

اما این که این عوامـل در   .دارند تأثیر یمال - يدر بروز فساد ادار )نترلکنظارت و  ،تیهدا

ها هستند یا نه و  مالی در سازمان -ار در بروز فساد اداري واقع همان عوامل اساسی تأثیرگذ

بـه   ،ها در بروز فساد تا چه میزانـی اسـت   این که میزان تأثیرگذاري مستقیم و غیرمستقیم آن

قاله پژوهشـی حاضـر بـر آن اسـت تـا      م .عنوان یک دغدغه اصلی همواره مطرح بوده است

زان یم ،فساد موثر بر یو سازمان یتیریمدعوامل  ییشناسا ضمن ،ها جهت پاسخ به این سوال

ی در مـال  ــ  يفسـاد ادار مستقیم و غیرمستقیم عوامل شناسایی شده را در بروز  يگذارتأثیر

   .هاي اصفهان و زنجان بررسی کند سازمان دولتی مستقر در مراکز استان 92

  پیشینه نظري تحقیق

وجـود   یمـال  - ياد اداردر مورد فس متعدديک یتئور يکردهایو رو ينظر يها دگاهید

  :ر اشاره داشتیتوان به موارد ز یدارد که به عنوان نمونه م

ـ از قب( یمـال  ـ يمطرح شده در مورد فساد ادار يکردهایرو) الف  -نـه  یکـرد هز یل روی

  )رویپ ی ـکرد حامیو رو ییجو کرد رانتیرو ،دهیفا

و  یشـناخت  يها جنبهمدل  ،ل مدل کشف فسادیاز قب(مختلف  يها يتئورها و  مدل) ب

  )سازي فساد ي و نرمالساز ينهاد يتئور ،شخص فاسد در اقدام به عمل فاسدانه ياراد

ـ د ،انیـ گرا دگاه اخالقیل دیاز قب(مختلف  يها دگاهید) ج نـه  یموجـود در زم  يهـا  دگاهی

ــ ــار اخالق ــد( یرفت ــاوري ،يدگاه ســودباوری ــی ،فردب ــوق اخالق ــدالت ،حق ــدگاه  و) ع دی

  )کارکردگرایان

 یمـال  ــ  ياب فسـاد ادار کارت ،دهیفا ـنه   یکرد هزیدر رو ،اتین نظریاز ا یکیبر اساس 

 ــ  يب فسـاد ادار کفرد مرت یهنگام یعنی .دارد عقالنی  ریشه ،یاري از اعمال انسانمانند بس

 تـر  بـیش اقدام مورد نظـر   يها نهیدگاه خودش منافع مورد انتظار از هزیه از دکشود  یم یمال

ـ از ا .شـود  یجرم نگـاه مـ   یکبه عنوان  یمال ـ يبه فساد ادار ،رواز این  .باشد  ،دگاهیـ ن دی
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شـف جـرم و مجـازات    کرا در بردارد که خطر  یها و منافع نهیهز ،مجرم ياب فساد براکارت

 ،2005 ،1براون( شوند یدر محاسبات قبل از اقدام مجرم وارد م یاحتمال يها نهیبه عنوان هز

 یفــرد خــاطی متعــددي در محاســبات و فراســازمان یســازمان ،يفــردعوامــل  .)27-9ص 

فـراهم   یمـال  ــ  يبه سمت ارتکاب بـه فسـاد ادار   يسوق و ينه را برایگذار بوده و زمتأثیر

 يعـالوه بـر گـردآور    ،به چهارچوب مناسـب در پـژوهش حاضـر    یابیجهت دست .کنند یم

مطالعات انجـام شـده در   ها و  پژوهش ،ها آن یمفهوم یجامع و بررس ينظر یات و مبانیادب

 يمتعـدد  يهـا  لیها و تحل يبند ن راستا دستهیدر ا .شد يز گردآورینه موضوع پژوهش نیزم

 ،مـورد بحـث   يهـا  هیـ رهـا و گو یمتغ يسـاز  یها و بـوم  ق آنیت با تلفیشد تا در نها یبررس

ت یـ جهـت رعا  .ن پژوهش بـه دسـت آمـد   یا يمناسب برا یو ابزار علم يچهارچوب نظر

و و یسـلداد  ،به عنـوان نمونـه   .گردد یها اشاره م از پژوهش ين مقاله به تعدادیص در ایتلخ

 ــ  يانجام شـده در خصـوص فسـاد ادار    يها مورد از پژوهش 70 یبه بررس ،)2006(هان 

ـ از قب یو سـازمان  یتیریعوامـل مـد   یپرداخته و برخـ  یمال  ينـابرابر  ،ل سـطح دسـتمزدها  ی

ـ  یبروکراس ،یو نظارت یعوامل کنترل ،یسازمانساختار  ،اختالف در قدرت ،درآمدها ش از یب

مـوثر   یمال ـ يکارکنان را در بروز فساد ادار مسؤولیتزان ید و میده و زایچیمقررات پ ،حد

 2005تـا   1967 هـاي  سال یاز مقاالت چاپ شده در ط يا ز دامنهین) 2008(فوکو  .دانند یم

ـ    شـکاف  ،ها ضیقرار داده و نشان داده است که هر چه تبع یرا مورد بررس ن یهـا و فاصـله ب

ج یبا توجه به نتا يو .ابدی یش میز افزایفساد در سازمان ن ،ابدی یش میران افزایکارکنان و مد

حقـوق و   ،یمـال  ــ  ين عامـل بـروز فسـاد ادار   تـری  مهمنشان داد که  ،مختلف يها پژوهش

عوامـل  ) 1388( يدادگـر و نظـر   چنین هم .بوده است يددستمزد و در مجموع عامل اقتصا

ن و یسـاختار قـوان   يو ناکارآمـد  یدگیـ چیپ .1 مدیریتی موثر در پیدایش را شـامل  و يادار

نظـام   يناکارآمـد  .3 ،ینظـام نظـارت و بازرسـ    يناکارآمـد  .2 ،یمقررات و نظام بروکراسـ 

نش و گمـارش  ینظـام گـز   يناکارآمـد  .4 ،یت منابع انسـان یریمد يها گر نظامیپرداخت و د

   .دانند یم یخدمات و اقدامات بخش عموم یرسان مناسب اطالع يها نبود سامانه .5 ،رانیمد

                                                        
1. Brawn 
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انجـام شـده در خصـوص موضـوع      يهـا  پـژوهش  تـر  بـیش  یبررس ين راستا برایدر ا

  :نمود که عبارتند از ارایهها  ن پژوهشیاز ا یمختلف يها يبند توان دسته یم ،پژوهش

به صورت کالن و بـا در   ،یمال - يانجام شده در حوزه فساد ادار يها پژوهشاغلب  .1

 ،جامعه یو فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع ،یاسیل عوامل سیاز قب ینظر داشتن عوامل فراسازمان

و  یتیریبـا لحـاظ عوامـل مـد     یدولتـ  هـاي  سـازمان موضوع در  یابی شهیبه اجرا درآمده و ر

و  یتیریعوامـل مـد   ،یبه عبارت .انجام نشده است یمال ـ يموثر در بروز فساد ادار یسازمان

دفتـر   ،)1380( يردارتوان به مطالعات سـ  عنوان نمونه میاند که به  ه بودهیدر حاش یسازمان

   .اشاره کرد) 2008(ار یولو م )1383(مجلس  ياقتصاد يها یبررس

امـا   ،قـرار داده  یمـورد بررسـ   یرا به نحو مناسب یها عوامل سازمان از پژوهشبرخی  .2

تـوان بـه مطالعـات     یکه به عنوان نمونـه مـ   اند را لحاظ کرده یاز عوامل سازمان یفقط بخش

 ،)2005(اسـر  ی ،)1388( يدادگـر و نظـر   ،)1386(رفتـار   کیپور و ن یقل ،)1386(محمدپناه 

   .اشاره کرد) 2009(م یسلو  )2007(و یمویک ،)2006( سلدادیو و هان

مـوثر بـر فسـاد     یو سـازمان  یتیریعوامل مـد  یها به بررس از پژوهش يتعداد معدود .3

از (ت یریف مـد یز اغلب به وظایها ن در آن پژوهش ،حال نیبا ا .اند نموده اقدام یمال ـ يادار

ج منـابع و  یضـعف در بسـ   .3 ،یضـعف در سـازمانده   .2 ،يزیـ ر ضعف در برنامـه  .1ل یقب

 یاشـاره چنـدان  ) نتـرل کعف در نظـارت و  ض .5یت و و هدا يضعف در رهبر .4 ،امکانات

تـوان بـه مطالعـات     یمدنظر بوده است که به عنوان نمونه م یعوامل سازمان تر، بیشنشده و 

   .اشاره کرد) 2008( و کولمن) 1385( فرد ییدانا ،)1384( و جفره یالوان

ه کـ نشـان داد   یمـال  - يانجام شده در حوزه فساد ادار يها مطالعات و پژوهش یبررس

از  .انـد  خاص به موضوع پرداخته يا هیاز زاو ،قید مصادیتحدبراي گران  هر کدام از پژوهش

از  یکلـ  يبنـد  جمـع  يبر مبنـا  ،یعوامل مورد بررس ،ت پژوهش حاضریجامع يبرا ،این رو

ـ لحـاظ گرد  ،انجـام شـده   يهـا  نه پژوهشیشیو پ ينظر یات و مبانیادب مـدل مفهـومی   د و ی

و پس از آزمون  ییشناسا ،مسألهان یدر بخش ب ،مورد بحث یاصلعامل  7منطبق بر  ،تحقیق

   .مورد استفاده قرار گرفت ییاعتبار و روا
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  پژوهش یسؤال اصل

اصـلی در ایـن پـژوهش وجـود دارد کـه       سـؤال دو  ،مندرجات بیـان مسـأله  با توجه به 

  :عبارتند از

 یدولتـ  هـاي  ازمانسدر  یمال - يفساد ادارموثر در بروز  یو سازمان یتیریعوامل مد .1

  ؟کدامند ،زنجان اصفهان و هاي مراکز استان

در ی مال - يبر فساد ادار یو سازمان یتیریم عوامل مدیرمستقیم و غیمستق تأثیر میزان .2

  ؟زنجان چقدر است اصفهان و هاي مراکز استان یدولت هاي سازمان

  روش پژوهش

  قینوع و روش تحق

 یشـ یمایاز نـوع پ  یق همبسـتگ یـ روش تحق ازاسـت و   کاربرديپژوهش حاضر از نوع 

   .استفاده نموده است

  يجامعه آمار

 یدولتـ  هـاي  سـازمان نظـر در   معاونان و افراد صـاحب  ،رانیه مدیلک ،در پژوهش حاضر

ـ دل .انـد  در نظـر گرفتـه شـده    ،پـژوهش  يجامعه آمارمنزله اصفهان و زنجان به  يشهرها ل ی

شـهر متوسـط در    یـک شـهر بـا    النکـ  یکج حاصل از یسه نتایز مقاین دو شهر نیانتخاب ا

ق یـ نکه با توجه به مشخص نبودن حدود و مقـدار دق یضمن ا .مشابه بود یدولت هاي سازمان

   .شود یم ینامحدود تلق ،يجامعه آمار ،یعناصر مورد بررس

  و تعداد حجم نمونه يریگ روش نمونه

بـا توجـه    .است 1مند هدف يریگ روش نمونه يبر مبنا ،قین تحقیدر ا يریگ روش نمونه

 ،ينمونـه آمـار   ينش تعـداد یاز بود تا با گزین) S(به نامعلوم بودن انحراف استاندارد جامعه 

                                                        
1. Judgment 
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ن حجـم  یـی تع يبرا ،دلیلن یبه هم .اقدام شود) s(نسبت به برآورد انحراف استاندارد نمونه 

ضمن به دسـت   ،اخکرونب ينش شد و بر اساس آزمون آلفاینفره گز 40 يا ابتدا نمونه ،نمونه

 نامـه  پرسـش  يت اعتماد بـاال یو قابل ییایدهنده پا که نشان 9794/0زان آلفا برابر با یآوردن م

بـه دسـت    5756/0برابر با ) 2s(ا مجذور انحراف استاندارد نمونه یانس یوار ،بود یمقدمات

  :باشد یر میبه شرح ز یمقدمات نامه پرسشکرونباخ در مورد  يج آزمون آلفاینتا .آمد

Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
 

N of Cases = 40. 0 
Item Variances Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
1. 1083. 7154 1. 4846. 7692 2. 0753. 5756 
Reliability Coefficients 58 items 
Alpha =. 9794 Standardized item alpha =. 9792 

در فرمول کوکران و با فرض اشتباه قابل قبول ) 2s(انس نمونه یزان واریم ینیگزیبا جا

)d ( نـان  یب اطمیآن ضـر  یدرصد که ط 95نان یو سطح اطم 05/0برابر با)
2/az (   برابـر بـا

فرمـول کـوکران و نحـوه     .نفر به دسـت آمـد   884زان حجم نمونه برابر با یم ،باشد یم 96/1

   .ده استیر مشخص گردیمحاسبات آن در ز

در (د یدر دو استان اصفهان و زنجان مراجعه گرد یسازمان دولت 110ن پژوهش به یدر ا

سـازمان در   50(کردنـد   ين طـرح همکـار  یبا ا یسازمان دولت 92که ) سازمان 55هر استان 

 55همـه  از  ،زماننـوع سـا  با توجه بـه  سازمان در استان اصفهان که البته  42استان زنجان و 

 76شد کـه   يآور جمع نامه پرسش 1010در مجموع  .)شد يآور ها جمع نامه پرسش ،سازمان

هـا   نامـه  پرسشل از مجموع کل یت در نحوه تکمیبه لحاظ عدم دقت و عدم رعا نامه پرسش

مانـد کـه بـا     یها باق لید جهت استفاده در تحلییمورد تا نامه پرسش 934کنار گذاشته شد و 

ـ تا يهـا  نامـه  پرسـش تعـداد   ،از در پـژوهش یـ مورد ن نامه پرسش 884توجه به   50د شـده  یی

د ییتا نامه پرسش 934از تعداد  .است تر بیشاز یمورد ن يآمار يها از تعداد نمونه نامه پرسش

 هـاي  سـازمان و در سطح  نامه پرسش 495شهر زنجان  یدولت هاي سازماندر سطح  ،زیشده ن

   .د و استفاده قرار گرفتندییمورد تا نامه پرسش 439شهر اصفهان  یدولت

884
)05(.

5756.*)96.1(.)(
2

2

2

22
2/ 
d

sz
n a 
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و  یتیریسـطح مـد   2ز در یـ ن پـژوهش ن یدر ا یاز جهت بررسیمورد ن يآمار يها نمونه

ر در سـطح  یـ دوا يران و معاونـان و روسـا  یکـه مـد   يا به گونه .دندیم گردیتقس یکارشناس

ـ نظـر از قب  ر افـراد صـاحب  یو سـا  یتیریمد بـه   یدگیو رسـ  يتخلفـات ادار ل کارشناسـان  ی

 چنـین  هـم و کارشناسان حراست و  يم و تحول اداریران و بازرسان طرح تکریدب ،اتیشکا

کـه   ينفـر  934در مجمـوع از کـل    .گرفتنـد  يجـا  یها در سـطح کارشناسـ   د دانشگاهیاسات

معـادل  (نفـر   259 ،د قرار گرفـت یین طرح مورد تایدر ا یها جهت بررس آن يها نامه پرسش

قـرار   یدر سطح کارشناس) درصد 7/64معادل (نفر  604و  یتیریدر سطح مد) درصد 7/27

   .ز نامشخص بودندین) درصد 6/7معادل (نفر  71داشتند و 

  ابزار ییو روا ییایها و پا داده يابزار گردآور

 يا عمـده  ابـزار  دو» 1فسـاد ادراك شـده  « یبر بررس یمبتن نامه پرسشو  يا منابع کتابخانه

 نامـه  پرسـش در  .ها استفاده شـده اسـت   داده يگردآوردر ها  از آن ،پژوهشن یاه در کاست 

 يعوامل مؤثر بـر فسـاد ادار   پیوست 4و جدول شماره  1 مطابق جدول شمارهساخته  محقق

 ،ارتباطـات  .3 ،یفرهنـگ سـازمان   .2 ،عوامل ساختاري .1: اعم از یبه هفت دسته کل یمال -

 یتیریف مــدیوظــا .7یســتم نظــارت و کنتــرل س .6 ،پرداخــتنظــام  .5 ،یعوامــل روانــ .4

) نتـرل کنظـارت و   ،تیو هـدا  يرهبـر  ،ج منـابع و امکانـات  یبس ،یسازمانده ،يزیر برنامه(

 تـأثیر زان یـ م یه جهت بررسک یرها و شماره سواالتیمتغ 1 جدول شماره .اند دهیم گردیتقس

   .دهد یستفاده شده است را نشان ما یمال - يدر بروز فساد ادار یو سازمان یتیریعوامل مد

  در بروز  یو سازمانمتغیرها و شماره سواالت بررسی میزان تأثیرگذار بودن عوامل مدیریتی : 1جدول 

  یمال - يفساد ادار

  ها شماره سوال  متغیر

  4-3-2-1سواالت : تشکیالت اداري .1  عوامل ساختاري .1

  10-9-8-7-6-5سواالت : ها ها و روش قوانین و سیستم .2

  13- 12-11سواالت    فرهنگ سازمانی .2

  17-16-15- 14سواالت : ویژگی روابط .1  ارتباطات .3

  21-20-19-18سواالت : هاي غیررسمی گروه .2

  24- 23-22سواالت    عوامل روانی .4

                                                        
1. Perceived Corruption 
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  ها شماره سوال  متغیر

  26-25سواالت    نظام پرداخت .5

  32-31-30-29-28-27سواالت : بستر کنترل و نظارت .1  سیستم نظارت و کنترل .6

  38-37-36-35-34- 33سواالت : تشکیالت نظارت و کنترل .2

  41-40-39سواالت : ریزي برنامه .1  وظایف مدیران .7

  45-44-43-42سواالت : سازماندهی .2

  49- 48-47-46سواالت : بسیج منابع و امکانات .3

  53-52- 51-50سواالت : رهبري و هدایت .4

  56-55-54 سواالت: نظارت و کنترل .5

 يآزمون آلفـا  SPSSافزار  از نرم ،ییو نها یمقدمات نامه پرسش ییایب پایمحاسبه ضردر 

بـود کـه    9794/0برابـر بـا    ین آزمـون در مطالعـه مقـدمات   یـ جـه ا ینت .شـد استفاده رونباخ ک

ن کـه پـس از   یـ ضـمن ا  .بـود  یمقدمات نامه پرسش يت اعتماد باالیو قابل ییایدهنده پا نشان

سـنجش   مـورد ابـزار   ییایـ ز پاین یینها يها نامه پرسشع یو توز یمقدمات نامه پرسشاصالح 

   .به دست آمد 9811/0نباخ برابر با وکر يقرار گرفت و آلفا

 .ر و بارتلت استفاده شـد یزرمایابتدا از آزمون ک ،نامه روایی پرسش در خصوص سنجش

هـا جهـت انجـام     نامـه  پرسشت تعداد یکفا) = KMO 980/0 < 7/0(ر یزرمایج آزمون کینتا

مناسـب  ) =529/32230BT(آمـاره بارتلـت    چنـین  هم .ردک ید مییرا تا یل عاملیآزمون تحل

حاصـل مطلـوب    يه سطح معنادارک يا به گونه ،دادنشان  یل عاملیتحل يها را برا بودن داده

 ،یعـامل ل یـ جهـت آزمـون تحل   ،یها از تناسب مورد قبـول  ن دادهیبنابرا .)Sig=  000/0( بود

عوامل زیرمجموعه هر کدام از عوامـل اصـلی    ،پس از انجام آزمون تحلیل عاملی .برخوردار بودند

سیسـتم نظـارت و    ،نظـام پرداخـت   ،عوامل روانی ،ارتباطات ،فرهنگ سازمانی ،عوامل ساختاري(

هـاي اصـلی و بـر اسـاس مـاتریس       بـا اسـتفاده از روش بـرآورد مؤلفـه    ) وظایف مدیریتی ،کنترل

هاي عاملی در حالـت دوران یافتـه مرتـب شـد      ماتریس بار ،ماکس تگی و روش دوران واريهمبس

پاسـخ سـوال اول    ،هاي فوق با انجام مراحل و آزمون ،به عبارت دیگر .عامل فوق تایید گردید 7و 

مـالی شناسـایی گردیـد     -هـاي مـوثر بـر فسـاد اداري      مشخص شد و عوامل اصلی و زیرمجموعه

نامه کـه در سـنجش عوامـل مـدیریتی و سـازمانی       هاي موجود در پرسش و مولفهنتایج این آزمون 

   .درج شده است 1در پیوست شماره  ،اند موثر بر فساد اداري ـ مالی به کار رفته
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  ج پژوهشیها و نتا افتهی

 -اداري بر فسـاد   یو سازمان یتیریم عوامل مدیرمستقیم و غیات مستقتأثیر یبررسي برا

 .استفاده شـد  1ریل مسیاز تحلهاي اصفهان و زنجان  ی مراکز استاندولت هاي سازمانمالی در 

ـ  هاي مدلن یدر ارتباط با تدو يریون چند متغیکاربرد رگرس ،قتیر در حقیل مسیتحل  2یعلّ

ه کـ  3ریبه دست آمده و نمودار مس یمکرها به صورت ین متغیب یآن روابط علّ یاست که ط

 ینسـب  يهـا  انـدازه  .گردد میم یترس ،سازد یار مکرها را آشین متغیب یاحتمال یعلّ يوندهایپ

ن شـده از  ییش تعیاز پ یعلّ يها هیک از فرضیکند که کدام یان میب ،ر در نموداریب مسیضرا

و  یتیریات عوامل مـد تأثیر یبررسجهت  ،در این راستا .شود یم یبانیها بهتر پشت ق دادهیطر

و  یم عوامـل سـازمان  یمسـتق  تـأثیر زان یـ م یدر کنـار بررسـ   ،یمال -ي بر فساد ادار یسازمان

بـر   یعوامل سازمان يها هر کدام از مولفه تأثیرزان یم ،یمال -ي بر فساد ادار یتیریعوامل مد

ده شـد و بـر   یگر سنجیبر همد یتیریعوامل مد يها هر کدام از مولفه تأثیرزان یگر و میهمد

سـپس   .به دست آمـد  مالی -اداري ها بر فساد  م آن مولفهیرمستقیات غتأثیرزان یاساس آن م

 ،یمـال  - يبـر فسـاد ادار   یم عوامل مـورد بررسـ  یرمستقیم و غیات مستقتأثیرزان یبا جمع م

هاي نسبی ضـرایب مسـیر در    جزییات محاسبات اندازه .حاصل شدکل آن عامل  تأثیرزان یم

   .قابل مشاهده است 3و  2جداول شماره 

رمجموعـه عوامـل   یز يرهـا یم متغیرمستقیم و غیمستق تأثیر ینکات قابل توجه در بررس

  :ن پژوهش عبارتند ازیدر ا یمال ي ـبر فساد ادار یتیریو مد یسازمان

  در مورد عوامل سازمانی) الف

 ،یرمجموعه عوامل سازمانیر زیمتغ 6از  ر نشان داد کهیب مسیر و ضرایل مسیج تحلینتا

 .رها بـاالتر بـود  یل متغکات تأثیرن یانگیاز م یسازمان عوامل يرهایمورد از متغ 3 تأثیرزان یم

 ضـعف ارتباطـات   ،)543/0 تأثیرب یبا ضر( ستم نظارت و کنترلیضعف س ،به عنوان نمونه

 3بـه عنـوان   ) 415/0 تـأثیر ب یبـا ضـر  ( يضعف عوامل ساختارو ) 537/0 تأثیرب یبا ضر(

                                                        
1. Path Analysis  
2. Causal models 
3. Path diagram 
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   .شناخته شدند یمال - يموثر بر فساد ادار یعامل سازمان 6ن یکننده از ب نییعامل تع

  مالی - تحلیل مسیر و ضرایب تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ضعف عوامل سازمانی در بروز فساد اداري : 2جدول 

عوامل ضعف 

  یسازمان
  میرمستقیم و غیات مستقتأثیرب یضرا

عوامل ضعف  - 1

 يساختار

 0/244= م یمستق تأثیر      یمال - يفساد ادار يعوامل ساختار

  0/022= (0/086)*(0/255)     یمال - يفساد اداریفرهنگ سازمانيعوامل ساختار

  0/042= (0/227)*(0/187)    یمال - يفساد ادارارتباطاتيعوامل ساختار

  0/01= (0/069)*(0/145)    یمال -  يفساد اداریعوامل روانيعوامل ساختار

  0/097= (0/369)*(0/263)  یمال - يفساد ادارنترلکستم نظارت و یسيعوامل ساختار
  171/0= م یر مستقیغ تأثیرجمع 

 415/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 

ضعف  - 2

  یفرهنگ سازمان

 0/086= م یمستق تأثیر      مالی -اداري فساد  یفرهنگ سازمان

  0/044= (0/244)*(0/180)    یمال - يفساد اداريعوامل ساختاریفرهنگ سازمان

  0/017= (0/227)*(0/073)    یمال - يفساد ادارارتباطاتیفرهنگ سازمان

  0/014= (0/069)*(0/202)    یمال - يفساد اداریعوامل روانیفرهنگ سازمان

  0/021= (0/122)*(0/169)    یمال - يفساد ادارنظام پرداختیفرهنگ سازمان

  0/061= (0/369)*(0/164)  یالم -  يفساد ادارنترلکستم نظارت و یسیفرهنگ سازمان
 157/0= م یر مستقیغ تأثیرجمع 

 243/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 

ضعف  - 3

  ارتباطات

  0/227= م یمستق تأثیر      یمال - يفساد ادار ارتباطات

  0/064= (0/244)*(0/262)    یمال - يفساد اداريعوامل ساختارارتباطات

  0/012= (0/086)*(0/145)    یمال - يفساد اداریفرهنگ سازمانارتباطات

  0/028= (0/069)*(0/401)    یمال -  يفساد اداریعوامل روانارتباطات

  0/024= (0/122)*(0/195)    یمال - يفساد ادارنظام پرداختارتباطات

  0/182= (0/369)*(0/492)    یمال - يفساد ادارنترلکستم نظارت و یسارتباطات
 310/0= م یمستقر یغ تأثیرجمع 

  537/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 

عوامل ضعف  - 4

  یروان

  0/069= م یمستق تأثیر      مالی -اداري فساد  یعوامل روان

  0/025= (0/244)*(0/102)    یمال -  يفساد اداريعوامل ساختاریعوامل روان

  0/017= (0/086)*(0/202)    یمال - يفساد اداریفرهنگ سازمانیعوامل روان

  0/046= (0/227)*(0/202)    یمال -  يفساد ادارارتباطاتیعوامل روان

  0/032= (0/122)*(0/266)    یمال - يفساد ادارنظام پرداختیعوامل روان

 120/0= م یر مستقیغ تأثیرجمع 
  189/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 

نظام ضعف  - 5

  پرداخت

  0/122= م یمستق تأثیر      مالی - اداري فساد  نظام پرداخت

  0/009= (0/086)*(0/110)    یمال - يفساد اداریفرهنگ سازماننظام پرداخت

  0/015= (0/227)*(0/064)    یمال - يفساد ادارارتباطاتنظام پرداخت

  0/012= (0/069)*(0/172)    یمال - يفساد اداریعوامل رواننظام پرداخت

  0/032= (0/369)*(0/087)  یمال -  يفساد ادارنترلکنظارت و  ستمیسنظام پرداخت
 068/0 .=م یر مستقیغ تأثیرجمع 

 190/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 

ضعف  - 6

ستم نظارت و یس

  نترلک

 0/369= م یمستق تأثیر    مالی -اداري فساد نترل کستم نظارت و یس

  0/068= (0/244)*(0/359)  یمال - يادار فساديعوامل ساختارنترلکستم نظارت و یس

  0/018= (0/086)*(0/255)  یمال -  يفساد اداریفرهنگ سازماننترلکستم نظارت و یس

  0/076= (0/227)*(0/481)    یمال - يفساد ادارارتباطاتنترلکستم نظارت و یس

  0/012= (0/122)*(0/259)  یمال -  يفساد ادارنظام پرداختنترلکستم نظارت و یس
  174/0= م یر مستقیغ تأثیرجمع 

  543/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 
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  مالی ـتحلیل مسیر و ضرایب تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ضعف عوامل مدیریتی در بروز فساد اداري : 3جدول 

ف یوظاضعف 

  یتیریمد
  میرمستقیم و غیات مستقتأثیرب یضرا

ضعف  - 1

ران در یمد

 يزیر برنامه

  147/0= م یمستق تأثیر      یمال - يفساد ادار يزیر برنامه

  0/075= (0/213)*(0/351)    یمال - يفساد اداریسازماندهيزیر برنامه

  0/041= (0/259)*(0/159)    یمال - يفساد ادارتیو هدا يرهبريزیر برنامه

  0/043= (0/241)*(0/180)    یمال - يفساد ادارنترلکنظارت و يزیر برنامه

 159/0= م یر مستقیغ تأثیرجمع 

 306/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 

ضعف  - 2

ران در یمد

 یسازمانده

  213/0= م یمستق تأثیر      یمال -  يفساد ادار یسازمانده

  0/077= (0/147)*(0/522)    یمال - يفساد اداريزیر برنامهیسازمانده

  0/073= (0/198)*(0/368)    یمال - يفساد ادارج منابع و امکاناتیبسیسازمانده

  0/057= (0/259)*(0/222)    یمال -  يفساد ادارتیو هدا يرهبریسازمانده

 207/0= م یر مستقیغ تأثیرجمع 

  420/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 

ضعف  - 3

ران در یمد

 ج منابع ویبس

  امکانات

  198/0= م یمستق تأثیر      یمال - يفساد ادار امکانات ج منابع ویبس

  0/077= (0/213)*(0/361)    یمال - يفساد اداریسازماندهج منابع و امکاناتیبس

  0/121= (0/259)*(0/469)  یمال -  يفساد ادارتیو هدا يرهبرج منابع و امکاناتیبس

  0/044= (0/241)*(0/184)  یمال - يفساد ادارنترلکنظارت و ج منابع و امکاناتیبس

  242/0= م یر مستقیغ تأثیرجمع 

  440/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 

ضعف  - 4

ران در یمد

و  يرهبر

  تیهدا

  259/0= م یمستق تأثیر      یمال - يفساد ادار تیو هدا يرهبر

  0/036= (0/147)*(0/242)    یمال - يفساد اداريزیر برنامهتیو هدا يرهبر

  0/049= (0/213)*(0/228)    یمال -  يفساد اداریسازماندهتیو هدا يرهبر

  0/097= (0/198)*(0/491)  یمال -  يفساد ادارج منابع و امکاناتیبستیو هدا يرهبر

  0/079= (0/241)*(0/328)    یمال - يفساد ادارنترلکنظارت و تیو هدا يرهبر

 261/0= م یر مستقیغ تأثیرجمع 

 520/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 

ضعف  - 5

ران در یمد

  نترلکنظارت و 

  241/0= م یمستق تأثیر      یمال - يفساد ادار نترلکنظارت و 

  0/016= (0/147)*(0/111)    یمال - يفساد اداريزیر برنامهنترلکنظارت و 

  0/015= (0/198)*(0/078)  یمال - يفساد ادارج منابع و امکاناتیبسنترلکنظارت و 

  0/034= (0/259)*(0/133)    یمال - يفساد ادارتیو هدا يرهبرنترلکنظارت و 

 065/0= م یر مستقیغ تأثیرجمع 

  306/0) = میر مستقیم و غیمستق(کل  تأثیرجمع 
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سـتم نظـارت و   یضـعف س مشتمل بـر   یعامل سازمان 3م یات مستقتأثیر ،از سوي دیگر

ها در  م آنیرمستقیات غتأثیرش از یب ،ضعف نظام پرداختو  يضعف عوامل ساختار ،کنترل

م یمسـتق  تأثیرش از یب ،تأثیرات غیرمستقیم ،دیگر مورد 3اما در  ،باشد یم اداري ـ مالی فساد 

   .است ها آن

  در مورد عوامل مدیریتی) ب

ـ متغ 5از  ر نشـان داد کـه  یب مسـ یر و ضـرا یل مسـ یـ ج تحلینتا ف یرمجموعـه وظـا  یر زی

رهـا  یل متغکات تأثیرن یانگیاز م ،یتیریف مدیوظا يرهایمورد از متغ 3 تأثیرزان یم ،یتیریمد

ضـعف   ،)520/0 تأثیرب یبا ضر( تیو هدا يران در رهبریضعف مد ،نمونه براي .باالتر بود

 یران در سـازمانده یضـعف مـد   ،)440/0 تأثیرب یبا ضر( ج منابع و امکاناتیران در بسیمد

موثر بر فساد  یتیریعامل مد 5ن یکننده از ب نییعامل تع 3به عنوان  ،)420/0 تأثیرب یبا ضر(

مشـتمل بـر    مـدیریتی عامـل   2م یات مستقتأثیر ،از سوي دیگر .شناخته شدند یمال ـ يادار

ـ  یران در ســازماندهیضــعف مـد  و ران در نظــارت و کنتـرل یضـعف مـد   ات تــأثیرش از یب

 ،تـأثیرات غیرمسـتقیم   ،دیگر مورد 3اما در  ،باشد یم مالی -اداري ها در فساد  م آنیرمستقیغ

م و یات مسـتق ضـرایب تـأثیر  بـا در نظـر داشـتن مجمـوع      .است ها م آنیمستق تأثیرش از یب

موثر بـر فسـاد    یتیریو مد یعوامل سازمانر ینمودار مس ،یمورد بررس يرهایم متغیرمستقیغ

م یو ترسـ  یطراحـ  1در نمـودار شـماره    ،سـازد  یار مکرها را آشین متغیب یعلّ يوندهایه پک

   .ده استیگرد
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هاي  هاي دولتی مراکز استان مالی در سازمان - تحلیل مسیر عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداري : 1نمودار 

  اصفهان و زنجان با در نظر داشتن مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم
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  ضعف عوامل سازمانی

 تاثیرگذاري 706/0جمعاً 



  75 ...و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداري ـ مالیبررسی تأثیرات مستقیم 

 

  نتیجه

بررسـی تـأثیرات مسـتقیم و     ،مورد توجـه بـوده اسـت    تر بیشن پژوهش یآنچه که در ا

مـورد   یدولتـ  هـاي  سازماندر  مالی -اداري بر فساد غیرمستقیم عوامل مدیریت و سازمانی 

ل یـ تحلضـرایب  ن راستا بر اساس یدر ا .است هاي اصفهان و زنجان مطالعه در مراکز استان

 .1: عامل به ترتیب شـامل  6 ،یو سازمان یتیریرمجموعه عوامل مدیر زیمتغ 11ن یر در بیمس

 ،تیو هدا يران در رهبریضعف مد .3 ،ضعف ارتباطات .2 ،ستم نظارت و کنترلیضعف س

ضـعف   .6و  یران در سـازمانده یضعف مد .5 ،ج منابع و امکاناتیران در بسیضعف مد .4

بـین   البته در این .قرار دارندمالی  -تأثیرگذاري بر فساد اداري ت یدر اولو يعوامل ساختار

عامل مدیریت و سـازمانی مشـتمل    5نکته ظریفی وجود دارد و آن این که تأثیرات مستقیم 

 ،ضعف نظام پرداخـت  .3 ،يضعف عوامل ساختار .2 ،ستم نظارت و کنترلیضعف س .1بر 

ـ  یران در سـازمانده یضعف مد .5 و ران در نظارت و کنترلیضعف مد .4 ات تـأثیر ش از یب

   .باشد یم اداري ـ مالیها در فساد  م آنیرمستقیغ

ین ضـریب تـأثیر را در بـروز    تـر  بیش ستم نظارت و کنترلیضعف س با توجه به این که

ـ از ح یدولتـ  يهـا  سـازمان نحـوه نظـارت در    رسد به نظر می ،مالی دارد -فساد اداري  ث ی

بهنگـام  مستمر و  ،قیقد بستر کنترل و نظارتو فراهم ساختن  ن فسادیم و قوانیجرات یتقو

ن موارد بـا توجـه بـه    یچرا که ضعف ا .ردیمجدد قرار گ ینید مورد بازبیبا ،ها ن کنترلساخت

 یخـواه  عدم پاسـخ و  )ها و رسانه یمدن يها نهاد ،مردم( یستم نظارت عمومیفعال نبودن س

و عـدم  ) مـردم و کارکنـان  ( یعمـوم  ین بودن سطح آگـاه ییپاو  ران و کارکنانیمردم از مد

 ،متناسب و قاطع بودن ،به موقع ،میث شدت جراین از حامتخلفمجازات ن یوجود تناسب ب

ج بـه  ین راستا نتـا یدر ا .سازد یرا فراهم م یمال - يارتکاب به فساد ادار يبرا زمینه عقالنی

ـ از قب یاز مطالعـات پژوهشـگران   یدست آمده با بخش فوکـو   ،)2006(و و هـان  یل سـلداد ی

   .دارد یهمخوان )1386(رفتار  نیکپور و  قلی و )1384( يجوهر ،)2008(

ـ به و ،یتیریف مدیران در انجام وظایمدضعف  تأثیرد از ین نباین بیالبته در ا ضـعف  ژه ی

 .غافـل بـود   یضعف در سازمانده و ج منابع و امکاناتیضعف در بس ،تیو هدا يدر رهبر

ن یـ در ا .ردآو مالی را فراهم مـی  -هاي اصلی بروز فساد اداري  چرا که ضعف مدیران زمینه

 حســینی و لیــاز قب یاز مطالعــات پژوهشــگران یج بــه دســت آمــده بــا بخشــیراســتا نتــا
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همـانطور   .دارد یخوان هم )1386(محمدپناه  و )1385(فرد  ییدانا ،)1386( یاشرف زاده يمهد

توان فرض کـرد کـه نمـودار     در مقام تمثیل می ،گردد شده مالحظه می میه در نمودار ترسک

بـه منزلـه پایـه جـام بـوده و       ،شبیه جام زهري است که ضعف عوامل مدیریتیترسیم شده 

اي که اگر فـردي بخواهـد مرتکـب     به گونه .به مثابه بدنه آن است ،ضعف عوامل ساختاري

به عبارتی باید مترصد ضـعف   .باید بتواند از دسته جام شروع کند ،فساد اداري ـ مالی شود 

 6شد تا بتواند بر آن غلبه کرده و از یکـی از مجراهـاي   مدیران در انجام وظایف مدیریتی با

در حـدود  مثالی است کـه   مانند ،هین تشبیا .گانه ضعف عوامل ساختاري فساد را بکار بندد

ه نوشت 2با عنوان آرتاشاسترا یتابدر کهند  یر پادشاهیوز نخست ،1ایل یائوتک ،سال قبل 2000

از آن  يل دارنـد بـه نحـو   یـ ه همـه تما کرده است که یتشب یوزه عسل بزرگکدولت را به و 

   .)81ص  ،1378 ،باردان(انتفاع ببرند 

 تـأثیر مربـوط بـه    ،ن پـژوهش یج به دست آمده از ایگر در خصوص نتایموضوع مهم د

 - يانجام کار در بروز فساد ادار هاي روشندها و ین و فرایقوانعوامل ساختاري مشتمل بر 

ن نامناسـب  یوجود قوانو  ها ها و ابهامات موجود در آن یدگیچین و پیتعدد قوان .است یمال

 یطـوالن بـه همـراه    ،ق فسـاد یاز مصـاد  یص و اثبات برخیا ابهام قانون در تشخیسکوت  و

موجـب   نـدها یفراآن رجـوع از   اربـاب  یعدم آگـاه و  انجام کار هاي روشندها و یبودن فرا

ج ینتـا  ،ن راستایدر ا .فراهم گردد یمال ـ يبروز فساد ادار يالزم برافضاي ده است تا یگرد

و  یالـوان  ،)2006(و و هان یل سلدادیاز قب یگران از مطالعات پژوهش یآمده با بخش به دست

   .دارد یهمخوان) 1388( يو دادگر و نظر) 1384(کردلو  ،)1384(جفره 

در صـورت   رسـد  یبه نظر م ،ن پژوهشیج به دست آمده در ایدر مجموع با توجه به نتا

هـا   استخراج میزان تأثیرگذاري بهبود عوامل فوق در بازدارندگی از بـروز فسـاد در سـازمان   

راهکارهـاي   ،ها با نتایج میزان تأثیرگذاري همان عوامل در بـروز فسـاد   توان با انطباق آن می

   .گیري یا مبارزه با فساد اداري ـ مالی پیشنهاد داد تري براي پیش اثربخش

                                                        
1. Kautilya 
2. Arthashastra 
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  یآت يها پژوهش يراشنهادها بیپ

 يها مستقر در مراکز استان یدولت هاي سازمانه ین پژوهش کلین که در ایبا توجه به ا .1

شـود   یشنهاد مـ یپ ،مورد مطالعه قرار گرفته است يآمار يها نمونهمنزله اصفهان و زنجان به 

ـ اجـرا درآ ن پـژوهش بـه   یز ایها ن ر استانیدر سا ،رانیج به کل ایم نتایت تعمیقابل يبرا د و ی

 .سـه گـردد  یگر مقایمختلف بـا همـد   يها مشابه در استان هاي سازمانآمده از  ج به دستینتا

   .سه خواهد بودیز قابل مقایران نینظرات کارشناسان و مد ،ن حالتین که در ایضمن ا

ه یـ کلدر ن پـژوهش  یـ در ا یمـورد بررسـ   يرهـا یسـؤاالت و متغ شـمول  با توجه به  .2

که  ییها یژگیو واقتضائات ل یبه دل ،تر در هر سازمان قیدق یبررسبراي  ،یدولت هاي سازمان

تر در هر سـازمان و بـا در نظـر     قیشود مطالعات عم یشنهاد میپ ،خود دارد يهر سازمان برا

و  یتیریمـد  يهـا  د و رابطـه موانـع و مشـوق   یـ ات بـه اجـرا درآ  ئط و اقتضایگرفتن آن شرا

   .ردیقرار گ یمورد بررس ،ک هر سازمانیبه تفک یمال ـ يفساد اداربا  یسازمان

 ییمختلـف شناسـا   هـاي  سـازمان در  یمـال  ــ  يق فسـاد ادار یمصاد ،شود یشنهاد میپ .3

 یسـه و بررسـ  یمـورد مقا  یمـال  ـ يق با عوامل موثر در بروز فساد ادارین مصادیده و ایگرد

با عوامل موثر در بروز فسـاد   یمال - يق فساد ادارین مصادیا بیرد تا مشخص شود آیقرار گ

وع هر یزان شیبا توجه به مصداق و م چنین هما نه؟ یوجود دارد  یرابطه خاص یمال - يادار

ا مبـارزه بـا آن   یـ  يریشـگ یپ يبـرا  ییشود که چه راهکارهـا بررسی  ،ق فسادیکدام از مصاد

  داد؟ ارایهتوان  یم ،مصداق

مـتن  ریشـه در  ه کـ شـور  ک ينظـام ادار از ده برنامـه تحـول در    6-5با توجه به بنـد   .4

شـنهاد  یپ ،ــ دارد  1389در سـال   يمقام معظم رهبـر  یابالغـ  ينظام ادار یلک يها استیس

گـذار در بـروز فسـاد    تأثیرکننـده و   نیـی ج به دست آمده از عوامل تعیشود با توجه به نتا یم

ا یـ زان فساد یم یابیارز هاي شاخصن یتدو ين عوامل برایتالش شود تا از ا ،یمال – يادار

سـاختن   یاستفاده شود و در بـوم  ،ها انه آنیو سنجش سال یدولت هاي سازمان يسالمت ادار

   .دیاقدامات الزم به عمل آ یدرون سازمان هاي شاخص

و  یدولت هاي سازمانه فساد را در کاز است یز مورد نین يتر املکقات یتحقدر نهایت  .5

   .ندک یبررس یخصوص
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 131 . 729 .  کارکنان با رفتار و برخورد نحوه در رانیمد ضیتبع اعمال -49
. 

077 
. 198 . 329 . 167 . 101 

 148 . 721 . احراز طیشرا ریسا و التیتحص ،تخصص ثیح از شاغل با شغل تناسب عدم -45
. 

208 
. 104 . 217 . 127 . 158 

 ارتقاء و یشغل هاي فرصت عیتوز و هیتنب و قیتشو در يساالر ستهیشا تیرعا عدم -52

 رانیمد توسط
. 708 . 173 

. 

162 
. 197 . 322 . 109 . 163 

 ییجابجا و يریگبه کار ،استخدام ،نشیگز نحوه در يساالر ستهیشا تیرعا عدم -46

 کارکنان
. 703 . 199 

. 

183 
. 140 . 255 . 151 . 164 

 200 . 701 . نانکارک زشیانگ و یشغل تیرضا سطح شیافزا در رانیمد قیتوف عدم -53
. 

160 
. 102 . 272 . 201 . 136 

 226 . 699 . کارکنان تیهدا و يرهبر در رانیمد مهارت و یشغل دانش بودن نییپا -50
. 

159 
. 248 . 283 . 110 . 031 

 211 . 696 . سازمان امور اداره و ها يریگ میتصم در کارکنان مشارکت عدم -44
. 

238 
. 104 . 128 . 171 . 148 

 089 . 695 . کارکنان نیب امکانات و لیوسا عیتوز در ضیتبع -47
. 

089 
. 206 . 214 . 180 . 103 

 294 . 666 . رانیمد توسط ها مسؤولیت و فیوظا میتقس و یسازمانده بودن نامناسب -42
. 

260 
. 257 . 116 . 116 . 105 

 319 . 660 . يزیر برنامه جهت مناسب اطالعات از رانیمد استفاده عدم -39
. 

281 
. 225 -. 

011 
. 141 . 023 

 322 . 647 . رانیمد) ر بودنیپذتأثیر ای یمیبالتصم( يریگ میتصم يها مهارت در ضعف -41
. 

295 
. 270 . 096 . 093 . 057 

 286 . 647 . یکتب و یکم بلندمدت يها برنامه نیتدو عدم -40
. 

348 
. 186 -. 

079 
. 165 . 118 

 343 . 480 . رجوع ارباب و نانکارک نیب در سازمان ماتیتصم و نیقوان ،اطالعات ناعادالنه عیتوز -48
. 

244 
. 105 . 319 . 368 . 003 

 330 . 476 . رانیمد انتصاب در يساالر ستهیشا تیرعا عدم -51
. 

214 
. 147 . 447 . 232 . 124 

 242 . 462 . کارکنان فیوظا شرح در تیشفاف عدم -43
. 

269 
. 153 . 056 . 274 . 365 
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 665 . 249 . ها آن در موجود ابهامات و ها یدگیچیپ و نیقوان تعدد -8
. 

293 
. 053 . 136 . 256 . 076 

 645 . 253 . کار انجام هاي روش و ندهایفرا بودن یطوالن -5
. 

139 
. 152 . 156 . 321 . 164 

 625 . 275 . مقررات و نیقوان تیجامع عدم و نقصان -9
. 

309 
. 158 . 118 . 195 -. 

002 

 619 . 197 . سازمان در زیفسادخ نقاط و ها گلوگاه تعداد بودن ادیز -3
. 

179 
. 367 . 181 . 066 . 066 
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 601 . 384 . محوله فیوظا انجام در نانکارک و رانیمد مهارت و تسلط عدم -6
. 

083 
. 311 . 266 . 057 . 081 

 588 . 269 . کار انجام هاي روش و ندهایفرا از رجوع ارباب یآگاه عدم -7
. 

238 
. 015 . 039 . 369 

-. 
055 

 579 . 215 . ناکارآمد يادار ساختار و التکیتش -1
. 

125 
. 265 . 342 . 045 . 187 

 555 . 234 . فرد کی توسط متعدد يها سمت و ها پست بودن دار عهده -4
. 

076 
. 249 . 353 . 124 . 229 

 517 . 273 . کارکنان و رانیمد توسط مقررات و نیقوان يا قهیسل اعمال و يرا به ریتفس -10
. 

176 
. 283 . 381 . 166 . 076 

 506 . 104 . ریمد کی یسرپرست و کنترل تحت کارکنان تعداد بودن ادیز -2
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243 
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 192 . 279 . مستقل سازمان کی در ینظارت مراکز و ها سازمان اطالعات و جینتا عیتجم عدم -37
. 

671 
. 138 . 108 . 169 . 211 

 231 . 342 . ینظارت مراکز و ها سازمان نیب اطالعات تبادل و مناسب يهمکار وجود عدم -36
. 

611 
. 240 . 273 . 169 . 148 

 253 . 304 . بودن بهنگام و استمرار ،دقت ثیح از سازمان در نظارت نحوه بودن نامناسب -35
. 

575 
. 340 . 328 . 127 . 135 
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570 
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. 

562 
. 403 . 289 . 137 . 147 
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 آن با برخورد
. 294 . 212 

. 

486 
. 208 . 278 . 256 -. 

003 

 237 . 225 . کار انجام عیتسر ای لیتسه عامل عنوان به فساد از یتلق طرز -30
. 

459 
. 326 . 388 . 205 -. 

020 

 257 . 274 . فساد قیمصاد از یبرخ اثبات و صیتشخ در قانون ابهام ای سکوت -33
. 

455 
. 378 . 394 . 183 . 017 

 312 . 389 . يادار شرفتهیپ ونیاتوماس و اطالعات يآور فن از يادار نظام يریگ بهره عدم -32
. 

401 
. 163 . 047 . 257 . 066 

 269 . 355 . کارکنان و رانیمد از مردم یخواه پاسخ عدم -29
. 

401 
. 093 . 289 . 348 

-. 
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 291 . 137 . )ياعتقاد و ینید یمبان و باورها( یمذهب و یاخالق يها ارزش بودن نییپا -12
. 

139 
. 668 . 252 . 163 . 027 

 130 . 375 . ها آن عملکرد بر نظارت عدم و کارکنان به رانیمد حد از شیب اعتماد -55
. 

286 
. 636 . 050 . 140 -. 

004 

 سطح ارتقاء جهت یچشم هم و چشم لیبدل ها آن نبودن قانع و کارکنان یخواه ادهیز -13

 یزندگ
. 151 . 199 

. 

142 
. 595 . 153 . 375 . 046 

 به نیمتخلف یمعرف عدم و رانیمد توسط قانون خالف اقدامات هیتوج ای یپوش چشم -54

  مراجع
. 424 . 191 

. 

254 
. 544 . 276 . 092 

-. 
055 

 158 . 437 . کارکنان عملکرد بر نظارت يبرا فرصت کمبود و رانیمد مشغله و يگرفتار -56
. 

292 
. 543 . 067 . 150 . 098 

 414 . 234 . )مسؤولیت احساس و یشناس فهیوظ ،يکار وجدان( کار فرهنگ بودن نییپا -11
. 

155 
. 514 . 322 . 202 . 094 
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 224 . 224 . فساد قیمصاد يافشا در کارکنان يارکهم عدم و يکار پنهان -31
. 

426 
. 427 . 417 . 150 . 045 
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 233 . 328 . سازمان در يباندباز و يبند جناح ،يبند گروه وجود -18
. 

231 
. 206 . 600 . 182 . 125 

 يمجار به ها آن اتصال لیبدل نیقوان از کارکنان یبرخ بودن یمستثن و ضیتبع وجود -19

 قدرت
. 359 . 213 

. 

268 
. 219 . 598 . 122 . 168 

 247 . 313 . سازمان اهداف و منافع بر يفرد اهداف و منافع حیترج -21
. 

267 
. 329 . 589 . 201 . 082 

 رفتار کنترل يبرا مقتدر ینظارت يها زمیمکان فقدان و رانیمد حد از شیب اراتیاخت -20

 رانیمد
. 318 . 299 

. 

365 
. 176 . 503 . 064 . 156 

 325 . 336 . ها سازمان رانیمد یسازمان برون ارتباطات و تعامالت نبودن شفاف و يمحور رابطه -16
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266 
. 106 . 420 . 401 . 033 
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132 
. 193 . 202 . 671 . 230 

 192 . 177 . کارکنان و رانیمد با رجوع ارباب ییآشنا و روابط -15
. 

236 
. 188 . 303 . 603 . 015 

 .- 224 . 219 . رانیمد و کارکنان یشغل تیامن و ثبات عدم از یناش فشار -23
002 

. 281 . 315 . 536 . 271 

 کی در رجوع ارباب و رانیمد ،همکاران يتقاضاها بودن متضاد ای متعدد از یناش فشار -22

 موضوع
. 277 . 273 

. 

111 
. 411 . 181 . 500 . 091 

 190 . 278 . رانیمد و کارکنان نیب یررسمیغ روابط بودن ادیز -17
. 

315 
. 255 . 380 . 411 -. 

079 
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