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چکیده
پژوهش حاضر به منظور شناسایی علل و عوامل مؤثر در فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم انجام گرفته است .این تحقیق از نظرر
هدف ،کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطالعات ،از نوع همبستگی است .جامعة آماری تحقیق 199نفر با حجرم نمونرة  241نفرر برود
است که با توجه به اینکه روش مدلسازی معادالت ساختاری برای پاسخگویی به سؤالهای تحقیق و آزمون فرضیهها بهکار گرفته شرد
است ،برای اطمینان بیشتر  289پرسشنامه توزیع شد و تعداد پرسشنامههای تکمیل و جمعآوری شد  219 ،پرسشنامه بود ،از ایرن تعرداد،
 248پرسشنامه کامل بود .در این تحقیق  1عامل به عنوان «عوامل فردی» و  9عامل به عنوان «عوامل سازمانی» مرؤثر در برروز فسراد
اداری معرفی شد اند .نتایج نشان میدهد بین پایبندی اعتقادی ،ویژگی شخصیتی ،سبک ارتباطی ،سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری
به عنوان «عوامل فردی» و فساد اداری رابطة معنادار وجود دارد .از طرف دیگر ،بین نظامهای کنترل و نظارت ،نظام حقوق و دسرتمدد و
فرآیندها و شیو های کاری ،به عنوان «عوامل سازمانی» و فساد اداری رابطة معناداری وجود دارد.
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مقدمه
فساد مسئلهای است که در همة دورانها گریبانگیر دستگاهها و سازمانها بوده است و هستة
اندیشة بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل داده است .بهطور کلی ،فساد به فرهنگ
کشورها ارتباط ندارد و کشوری با شرایط فرهنگی باال هم میتواند درگیر فساد شود

( Lee, 2013,

 .)p.287فساد اداری نیز ،یکی از عمومیترین اشکال فساد ،پدیدهای است که مرزهای زمان و مکان
را درنوردیده است و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه به جامعة خاصی مربوط
است .در واقع ،فساد اداری پدیدهای همزاد دولت است .از زمانی که فعالیتهای بشر سازمان یافت
و شکل منسجمی به خود گرفت ،فساد اداری نیز مانند جزء جداییناپذیر از متن سازمان ظهور
کرده است .بنابراین ،میتوان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که در نتیجة تعامالت
گوناگون در درون سازمان ،و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن بهوجود آمده است.
بیان مسئله
فساد اداری به عنوان پدیدهای عام و جهانی در تمام ابعاد زندگی انسان نفوذ کرده است و هرروز
به شکلهای متنوعی خود را بر ما تحمیل میکند .حتی کسانی که خود مرتکب چنین رفتارهایی
میشوند ،در نهایت ،قربانی شرایطیاند که آنها را احاطه و در کمند خود گرفتار کرده است.
مهمترین مسائلی که میتواند زمینهساز رفتارهای آمیخته با فساد تلقی شود ،عبارتاند از تنگناهای
اقتصادی ،کمرنگشدن ارزشهای انسانی ،تشدید قوانین و مقررات غیرضروری و گسترش روحیة
زیادهخواهی انسانها که باعث میشود دیگران را نیز به بازی داخل کند .مسئله این است که ما با
مشکلی با عنوان فساد اداری در حال زیادشدن مواجهایم که باید برای مهار و کنترل آن و افزایش
ارتقای سالمت اداری بهطور سازمانیافته ،تالش کنیم.
[سازمان] شفافیت بینالملل ،9سازمانی غیردولتی است که در سال  900۱تأسیس شد و دفتر
1. Transparency International
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اصلی آن در برلین آلمان قرار دارد و در حدود  922کشور نمایندگی دارد ،هدف این سازمان،
مبارزه با فساد و افزایش آگاهی دربارة آن است ،این سازمان ،هرساله نمرهای را برای فساد اداری و
اقتصادی منتشر میکند ،که طیفی بین ( 2بسیار بد) تا ( 922بسیار خوب) است ،ایران با نمرة 02
رتبة  9۱۱را دارد .این آمار معموالً با آمار بانک جهانی همسو است (بانک جهانی.)0221 ،
فساد موجب انحطاط است ،سیاستهای دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار میدهد ،باعث
هدررفتن منابع ملی میشود و اثربخشی دولتها در هدایت امور را کاهش میدهد .از این طریق،
اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی کاهش یافته ،بیتفاوتی ،تنبلی و بیکفایتی
افزایش مییابد .فساد ،اعتقاد و ارزشهای اخالقی جامعه را متزلزل میکند ،هزینة انجام کارها را
افزایش میدهد و رشد رقابتپذیری را دشوار میکند .همچنین ،تالشهای فقرزدایی را ناکام
میکند ،بیانگیزگی و بدبینی ایجاد میکند و زمینة تضعیف روحیة افراد درستکار را فراهم میکند،
مانع سرمایهگذاری می شود و مسیر رشد و توسعة اقتصادی را با موانع بسیار مواجه میکند .این
تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است (.)Blackburn et al., 2010, p.1321
همانطور که گفته شد ،وجود فساد اداری را در هیچ کشوری نمیتوان کتمان کررد ،در نتیجره،
کشور ما ایران هم از این قاعده مستثنا نیست .در حال حاضر ،مسئلة مبارزه با این پدیده برای نظرام
جمهوری اسالمی از سطح مسئلهای اداری فراتر رفته و به مقولهای راهبردی در سرطح کرالن نظرام
تبدیل شده است .در اوایل سال  ،9۱22به فرمان مقام معظم رهبری ستادی با مشرارکت سرران سره
قوه به منظور تدوین راهکارهایی برای مقابله با فساد اداری تشکیل شد.
مبانی نظری
عوامل فردی فساد اداری

تا کنون تحقیقات کمی در زمینة فساد در سطح فردی انجام گرفته است ،برخی فقط زمینههای
سیاسی را در بروز فساد اداری و اقتصادی مؤثر میدانند

(et al., 2009, p.295

 .)Dongدر این

بخش ،ابتدا عوامل فردی بررسی میشود .عوامل فردی عواملیاند که از خود فرد نشأت میگیرند
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و شرایط و ویژگیهای هر فرد آنها را رقم میزند .عواملی که ما در این بخش آنها را تبیین
میکنیم ،عبارت است از پایبندی اعتقادی ،ویژگی شخصیتی ،سبک ارتباطی ،سبک رهبری و
کیفیت زندگی کاری .دین مبین اسالم ،به عنوان کاملترین دین الهی ،در ذات خود با هرگونه
انحراف و فساد مخالف است و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد .این تأکید ،مخصوصاً آنجا که به
حقوق عمومی (بیتالمال) مربوط میشود ،ابعادی متفاوت و روشن دارد و در ضرورت رعایت
حدود الهی و حقالناس متبلور میشود .از بررسی احادیث و روایات مشخص است ،تأکید اسالم
بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.
بهطور خالصه ،میتوان دیدگاه اسالم را دربارة دالیل و پیامدهای ایجاد و گسترش فساد در نظام
اداری و ضرورت برخورد با آن ،به شرح زیر بیان کرد:
 .9انسان دائماً در معرض لغزش و انحراف قرار دارد ،همانا «ورع» و «اجتناب از شبهات» ،ضامن
حفظ ایمان انسان در برابر این لغزشها است.
 .0در لغزش وانحراف و کجروی انسان ،دلبستن به دنیا نقش برجستهای دارد .در زندگی مدیران و
مسئوالن نظام اسالمی ،مراقبت چه در ادارة امور جامعه و چه در استفادة شخصی از اموال عمومی
(بیتالمال) ،جایگاه ویژهای پیدا میکند.
 .۱خطر مهمی که مسئوالن و مدیران نظام اسالمی را تهدید میکند ،فقط سوء استفاده مالی از
موقعیت نیست ،بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیداکردن نوعی آرامش است که زمینه-
ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است.
از مهمترین عوامل انگیزشی که به قصد ارتکاب فساد در متخلف منجر میشود ،فقر است .این
فقر ،مادی (ناتوانی در تأمین نیازهای اولیة زندگی) یا معنوی (بیاعتقادی به ارزشهای اخالقی و
مذهبی و نبود عامل کنترل درونی مانند وجدان) است (فرجپور ،9۱2۱ ،ص .)90
شخصی که از نظر شخصیتی انسان بارز و پختهای است ،بهطوری که همواره نگران پیامدها و
نتایج کارهای خویش است و برای خودسازی و اصالح شخصیت خود تالش میکند ،حتی اگر در
محیط فاسدی قرار بگیرد ،هرگز خود را با شرایط حاکم تطبیق نمیدهد و از محیط ناسالم با
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سربلندی بیرون میآید .ولی اگر شخصی به دنبال تعالی شخصیت خود نباشد و با هر انسانی حشر
و نشر داشته باشد ،کمکم محیط ناسالم در او تأثیر میگذارد و بعد از این ،حتی اگر در محیط
سالمی قرار بگیرد خود او منشأ فساد در جامعة سالم میشود .سازمان بخشی از یجامعه است و
تقریباً قوانینی که بر جامعه حاکم است بر سازمان هم حاکم میشود .حضرت امیر (ع) چه زیبا بیان
میکند آنجا که نگران وضع روحی و شخصیت مالک اشتر است .با اینکه از صحابه خاص پیغمبر
اکرم (ص) است ،به او در حفظ کرامت نفس و شخصیتش سفارشاتی میکند که برای تمام ما در
هر جایگاه مدیریتی آموزنده و چراغ راه است .و به فرمایش خود حضرت امیر (ع) پندها چه بسیار
و پندگیرندگان چه اندکند.
منظور از ویژگی شخصیتی ،ویژگیهایی است که شخصیت فرد را شکل میدهنرد .شخصریت

9

عبارت است از مجموعهای از صفات و ویژگیهای شخص که میتواند برای مقایسة اشرخاص برا
یکدیگر به کار گفته شود .عوامل شکلدهندة شخصیت عبارتاند از تعیینکنندهها ،0مراحل رشرد و
صفات تعیینکننده .مهمترین تعیینکنندهها عبارتاند از عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی .وراثرت
نیز ممکن است در شکلگیری و رشد شخصیت انسان اثر داشته باشد (مورهرد و گرریفین،9۱10 ،
ص.)66
از طرفی ،نتایج تحقیقات نشان میدهند نمیتوان به طور کلی ،رابطرة جنسریت و ایجراد فسراد
نامشخص است .در برخی سازمانها مردان فساد بیشتری ایجاد میکنند ،و در برخری دیگرر زنران،
ولی تقریباً توازن بین این دو وجود دارد (.)Swamy et al., 2001, p.25
در حقیقت ،ویژگی های شخصیتی به طور فردی و سازمانی بر فساد تأثیر میگذارند ،یعنی فرد
با روحیة همکاری در اجرای صحیح اهداف سازمانی میتواند سبب کاهش فساد شود .همچنین،
تجمیع این ویژگیها سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد (.)Rodriguez & Guerrero, 2008, p.357
1. Personality
2. Determinant
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در دنیای امروز ،در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ،بهکارگیری روابرط و پرارتیبرازی
عامل اساسی ایجادکنندة فساد در نظر گرفته میشود ،به طوری که برخری معتقدنرد همیشره باعرث
ایجاد فساد میشود ( )Svensson, 2005, p.21و برخری معتقدنرد زمرانی کره باعرث کراهش رشرد

9

خروجیهای کاری و سازمانی میشود و بر عملکرد کلی سازمان تأثیر میگرذارد بره نروعی باعرث
ایجاد فساد فردی و سازمانی میشود ( .)Mauro, 1995, p.681در جوامعی که مردم روابط شخصری
و اجتماعی نزدیکی دارند ،احتمال فساد بریشترر ،تشرخیص آن دشروارتر و مجرازات خالفکراران
دردسرساز خواهد بود (آقایی ،9۱12 ،ص.)929
اگر فساد در سازمان نفوذ کند و بر بخشهای مختلف آن تأثیر گذارد ،وظیفرة مردیران ارشرد و
رهبران آن سازمان جلوگیری از رشد این فساد در مرحلة اول ،و مقابله و کاهش آن در مرحلة بعرد
است .باید توجه داشت گاهی رهبر باید از فساد به دلیل مسائلی چشمپوشی کند و در برخی مواقع
برای تشخیص اینکه آیا موضوعی در سازمان باعث فساد میشود یا نه ،دچار مشکل تصمیمگیرری
میشود ( .)Olken, 2009, p.950برای رفع این مشکل میتواند به فرهنگ و عرف ملی توجره کنرد
( .)Park, 2003, p.29در این موارد باید توجه داشت به نحوی باید باعث انگیزش شود که خرودش
دچار فساد نشود (.)Shulze & Frank, 2003, p.143
در زمینة کیفیت زندگی کاری ،اگر یک کارگر واقعاً احساس کند کیفیت زندگی کاری او بهبود
یافته است ،اعم از اینکه این بهبود ،نتیجة عملکررد خرودش یرا سیاسرتهرای سرازمانی در جهرت
افزایش بهرهوری باشد ،این مطلب به کارگر در جهت انجام وظیفهاش نیرروی بیشرتری مریدهرد،
باعث رضایت او از کار در سازمان ،و افزایش تعهد نسبت به سازمان مریشرود و موجرب کراهش
غیبت و جابهجاییها ،انحرافات رفتاری و تخلفات اداری میشود (پورولی ،9۱21 ،ص.)901
این مسئله در تحقیقات مختلف با اینگونه مطرح شده است که به راسرتی چره شخصری بایرد
رشوه بگیرد؟ ،و به این نکته تأکید دارد که اگرچه رشوهگرفتن بره طرور کلری باعرث ایجراد فسراد
1. Growth
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میشود ،برخی افراد مجبور به گرفتن رشوهاند ،مسرئلهای کره باعرث فسراد سراختار سرازمانی هرم
میشود (.)Svensson, 2003, p.207
در زمینة امنیت و بهداشت روانی میتوان گفت ،مدیران سرازمانهرا همرواره بره فکرر افرزایش
کیفیت و کمیت کار هستند ،و تعداد کمی از آنان واقعاً بره سرالمت جسرم و روح ،ایمنری ،رفراه و
ایمنی اجتماعی و اقتصادی کارکنان میاندیشند؛ بنرابراین ،اگرر شررایط کرار نرامطلوب و نامناسرب
باشد ،انگیزه و روحیة کارکنان کاهش مییابد ،و به رفتارهایی ناهنجار مانند کمکاری ،سوء اسرتفاده
از موقعیت خود ،بیتوجهی به همکاران و اربابرجوع و جز آن بدل خواهد شد .بررای رفرع ایرن
مشکل ،برخی از عنوان «پاککنندههای سیاسی» 9نام میبرنرد ،کره باعرث کراهش خطرر حاصرل از
ویژگیهای شخصیتی میشود ،برای مثال ،در سازمانی که نیاز به محبتهرای مادرانره دارد نیراز بره
آوردن زنان و مادران احساس میشود ( ،)Hartog et al., 2002, p.3ایرن موضروع در سرازمانهرای
مختلف متفاوت است،برای مثال ،در محیطی مذهبی مانند ایران اگر در سازمانی ارزشهای اسالمی
کمرنگ شده است نیاز به مشوقی مانند روحانی احساس میشود .بنرابراین ،محریط سرالم و ایمرن
همیشه تخلفات سازمانی را کاهش خواهد داد و برعکس ،در محیط ناامن و غیربهداشتی ،تخلفرات
سازمانی راهی برای فرار از ناامنی خواهد بود (پورولی ،9۱21 ،ص.)902
عوامل سازمانی مؤثر بر فساد اداری

در زمینة نظامهای کنترل و نظارت تحقیقات نشان میدهند ،کنترل و نظارت اگر بره شرکل صرحیح
انجام نگیرد ،مانند ویروس پخرش مریشرود .زیررا در صرورتی کره فرردی در سرطح پرایینترر در
سلسلهمراتب سازمانی از خطا و فساد همکارش میگذرد ،افراد دیگر چه در سرطح پرایین ،چره در
الیههای باالتر سازمانی با دیدن این مسئله به نوعی الگوبرداری میکنند و رویة ناصرحیح را نروعی
الگوی صحیح میپندارند ،در واقع ،وقتی این اتفاق مریافترد ،سرازمان فاسرد مریشرود و احتمراالً

1. Political Cleaners
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سازمانها و نهادهای مرتبط نیز بخطا را گزارش نمیکنند ،البته قطعاً در این زمینره آنهرا بره دنبرال
فایدههایی که به آن میرسد ،هستند (.)Sah, 2007, p.2573
از دالیل دیگر فساد اداری بهویژه در جهان سوم ،فقر و معیارهای پایین و غیرعادالنة پرداخرت
در ادارات است .برای مثال معیارهای پرداخت در سراسر آفریقا از همان زمران مسرتعمراتی ،پرایین
بوده است و در مقایسه با تورم افزایش زیادی نداشته است .بهطوری که حقوقهرای پرداختری بره
کارکنان در ازای انجام خدمات دولتری بررای  02سرال گذشرته مناسرب بروده و در حرال حاضرر،
جوابگوی مخارج کارمند دولتی نیست .این موضوع در اغلب کشورهای جهان سومی صادق است.
دستمزدی که پرداخت میشود اکثراً قادر به تأمین هزینههای زندگی یک کارمند متوسرط دولرت از
نظر تغذیه ،مسکن ،پوشاک و جز آن نیست .از این رو ،موجب میشود کارکنان دولت بررای ادامرة
حیات اعمالی را که بهطور عمده مصداق فساد است ،مرتکب شوند (.)Gould, 1991, p.34
موکان )0222( 9معتقد اسرت فسراد اداری ناشری از حقروق و دسرتمزد نرامطلوب ،عرالوه برر
مشکالتی که برای سازمان ایجاد میکند ،بر شهر و کشور نیز تأثیر نامطلوب دارد و باعث تغییراتری
در شاخصهای اقتصادی مانند جی دی پی 0میشود.
تحقیقات انجام گرفته در زمینة شیوههای کاری ،نشان میدهند فساد در بخش سرازمانی شرالودة
موقعیتهایی است که در شیوههای کاری وجود دارد .در واقع ،هر اندازه رویهها از قانون حتی اگر
قانون نامطلوب باشد ،پیروی نکنند پدیدههایی مانند اخاذی ،رشروه و جرز آن را موجرب مریشرود
( .)Dong et al., 2012, p.609مدل مفهومی پیشنهادی که برگرفته از متون نظری تحقیرق اسرت ،در
شکل  9نشان داده شده است.

1. Mocan
2. GDP
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پایبندی اعتقادی
ویژگی شخصیتی
سبک رهبری

عوامل فردی

سبک ارتباطی
فساد اداری

کیفیت زندگی کاری
نظام حقوق و دستمزد
نظام کنترل و نظارت

عوامل سازمانی

فرآیندها و شیوههای کاری
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

بررسی فرضیههای پژوهش با بهکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری )(SEM

فرضیههای تحقیق بر اساس مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر است:
فرضیههای اصلی
فرضیة اصلی  :9عوامل فردی ) (IFCبا فسراد اداری در شرعب بانرک سرسه اسرتان قرم ارتبراط
معناداردارد.
فرضیة اصلی  :0عوامل سازمانی ) (OFCبا فساد اداری در شعب بانک سرسه اسرتان قرم ارتبراط
معنادار دارد.
فرضیههای فرعی
فرضیة  :9.9عدمپایبندی اعتقادی ) (LRCبا فساد اداری در شعب بانک سسه اسرتان قرم ارتبراط
معنادار دارد.
فرضیة  :0.9ویژگیهای شخصیتی نامناسب ) (PTIبا فساد اداری در شعب بانک سسه استان قرم
ارتباط معنادار دارد.
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فرضیة  :۱.9سبک ارتباطی نامناسب ) (PCSبا فساد اداری در شعب بانک سسه استان قم ارتبراط
معنادار دارد.
فرضیة  :4.9سبک رهبری نامناسب ) (PLSبا فساد اداری در شعب بانک سسه استان قرم ارتبراط
معنادار دارد.
فرضیة  :5.9کیفیت زندگی کاری پایین ) (LQWLبا فساد اداری در شعب بانک سسه اسرتان قرم
ارتباط معنادار دارد.
فرضیة  :9.0کنترل و نظارت ضعیف ) (PCMبا فساد اداری در شعب بانک سسه استان قم ارتباط
معنادار دارد.
فرضیة  :0.0شفافنبودن فرایندهای کاری ) (LTBPبا فساد اداری در شعب بانک سسه استان قم
ارتباط معنادار دارد.
فرضیة  :۱.0نظام حقوق و دستمزد نامناسب ) (ISWSبا فساد اداری در شعب بانک سرسه اسرتان
قم ارتباط معنادار دارد.

شکل  .2مدل اعداد معناداري كل مدل
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شاخصهای تناسب مدل نشان میدهد مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضرعیت
خوبی است .نسبت کای دو بر درجة آزادی برابر  9/296۱و کمتر از مقدار مجاز  ۱اسرت و مقردار
 RMSEAنیز برابر با  2/25۱است که کمتر از مقدار مجاز  2/22است ،بنایبراین مدل برازش میشود
و به اصالحات نیاز ندارد .مقدار  P-valueنیز کمتر از  2/25است و مقدار  GFIو  ،AGFIبه ترتیب،
برابر با  2/01و  2/04است که مناسبند (بیش از  02درصد).
همچنین ،براساس مدل اعداد معناداری ،همة اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از 9/06
بزرگتر است و معنادارند .بنابراین ،همة فرضیههای تحقیق تأیید میشوند.

شکل  .3مدل تخمین استاندارد كل مدل

در شکل  ۱فرضیههای تحقیق به همراه اعداد معناداری و ضریب مسیرشان در مدل کلی
نشان داده شده است .این نتایج در جامعة مورد نظر در سطح اطمینان  05درصد بررسی شد.
براساس شکل  ،۱عوامل فردی فساد اداری (با ضریب مسیر  )2/20نسبت به عوامل سازمانی فساد
اداری (با ضریب مسیر  )2/1۱اهمیت بیشتری دارد.
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطالعات از نوع همبستگی به روش
پیمایش است ،مهمترین مزیت تحقیقات پیمایشری ،قابلیرت تعمریم نترایج آنهرا اسرت (ضریائی و
همکاران .)9۱21 ،در ضمن با توجه به اینکه روش مدلسراری معرادالت سراختاری ) (SEMبررای
پاسخگویی به سؤالهای تحقیق و آزمون فرضیهها بهکار گرفته شد ،در میان تحقیقات همبستگی از
نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس است.
طبق مدل سهشاخگی ،فساد اداری از سه جهت فردی (رفتراری) ،سرازمانی (سراختاری) و محیطری
قابل بررسی است .ولی در این تحقیق فقط از دو جنبة فردی و سرازمانی ،موضروع فسراد اداری بررسری
میشود ،تا با محدودکردن قلمرو موضوعی ،به طور عمیقتری دو جنبة دیگر بررسی شرود .فسراد اداری
از بعد فردی شامل  5مؤلفة پایبندی اعتقادی ،ویژگی شخصیتی ،سبک ارتباطی ،سبک رهبرری و کیفیرت
زندگی کاری ،و از بعد سازمانی شامل  ۱مؤلفة کنترل و نظارت ،نظام حقروق و دسرتمزد و فرآینردهرای
کاری در نظر گرفته شده است .جامعة آماری این تحقیق ،کارکنان شعب مختلف بانک سسه در اسرتان
قم است .حجم جامعة مورد بررسی حدود  0۱2نفر برآورد شد .برای تعیین حجم نمونه رابطه زیرر
بهکار گرفته شد:
0
0

0
0

9

0

که درآن؛
 :Pبرآورد نسبت صفت متغیر؛ P =2/5
 :εمقدار اشتباه مجاز= 2/25
 :Zمتغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان  05درصد؛

()Zα0=9/06

945≈944/9=9/0025۱00/200=2/25×2/25×90/06+20/25×9-20۱2/5×2/5×90/06×0۱2
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با توجه به تعداد جامعة آماری ( 0۱2نفر) ،اندازة نمونة آماری بر اساس فرمول نمونرهگیرری از
جامعة محدود 945 ،نفر برآورد شد .طبق جدول مورگان نیز حجم نمونه برای جامعه با حجم 0۱2
نفر 944 ،نمونه برآورد شده است .شایان ذکر است برای اطمینان بیشتر  922پرسشنامه توزیع شرد
که پس از  ۱مرحله پیگیری 95۱ ،پرسشنامه برگشت داده شد و فقط  942پرسشنامه تکمیل و قابل
به کارگیری بود .همچنین ،در تحلیل عاملی اکتشافی نیز شاخص برای برآورد مناسرببرودن حجرم
نمونه بهکار گرفته شد.
سؤالهای مرتبط با ابعاد عملیاتی عوامل فردی فساد اداری ،که شامل  96گویه است (به تفکیرک ،ابعراد
پایبندی اعتقادی با دو گویه ،ویژگی شخصیتی با  5گویه و سبک ارتباطی ،سبک رهبری و کیفیرت زنردگی
کاری ،هریک با  ۱گویه)؛ همچنین ،سؤالهای مرتبط با ابعاد عملیاتی عامل سازمانی فسراد اداری کره شرامل
 9۱گویه است (کنترل و نظارت ،با  5گویه ،و «شفافیت فرایندهای کاری و حقوق و دستمزد هر یرک برا 4
گویه).
روایی و پایایی پرسشنامه
تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه

پایایی سنجه ،ثبات و هماهنگی منطقی پاسخها در ابزار اندازهگیری را نشان مریدهرد و «درسرتی و
خوببودن» سنجه را ارزیابی میکند (داناییفرد و همکراران ،9۱21 ،ص .)025در واقرع ،پایرایی از
ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است ،به این معنی که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان ترا چره
اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد .در این تحقیرق ،بررای ارزیرابی پایرایی ابرزار سرنجش روش
آلفای کرونباخ بهکار گرفته شد .بدین منظور با نمونهای  52نفری آزمون مقردماتی انجرام گرفرت و
ضریب آلفای کرونباخ «عوامل فردی فساد اداری»  14/5درصرد و «عوامرل سرازمانی فسراد اداری»
1.Validity
2. Reliability
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 16/4درصد به دست آمد .از آنجاکه همة این اعداد بیشتر از  12درصد اسرت ،پرسشرنامه قابلیرت
اعتماد یا پایایی دارد.
تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «عوامل فردی فساد اداری»

نتایج تحلیل عاملی  96متغیر بر اساس دادههای استخراج شده از  942پرسشنامه ،به این شرح است
که شاخص آزمون  9KMOبرابر  2/241است (بزرگتر از  )2/6که بیانگر کفایت تعداد دادههرا بررای
تحلیل عاملی است .همچنین ،با توجه مقدار ضریب معناداری آزمرون بارتلرت ،کره کروچکتر از 5
درصد است ،میتوان گفت تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است.
براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،عامرل اول یعنری «ویژگری شخصریتی نامناسرب» 00/00
درصد ،عامل دوم« ،سبک ارتباطی نامناسب» در حدود  95/0۱درصد ،عامل سوم« ،کیفیرت زنردگی
کاری پایین» در حدود  95/64درصد ،عامل چهرارم« ،سربک رهبرری نامناسرب» در حردود 94/40
درصد ،و عامل پنجم« ،عدم پایبندی اعتقادی» حدود  99/5درصد واریرانس «عوامرل فرردی فسراد
اداری» را تبیین میکند که در واقع ،نشاندهندة میزان اهمیرت عامرلهرا در تشرکیل سرازة «عوامرل
فردی فساد اداری» است .در ادامه ،ماتریس چرخشیافتة عاملی این حوزهها بررسی شد کره نشران
می دهد چه سؤالهایی و با چه بار عاملی به این عاملها مرتبطاند.
تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «عوامل سازمانی فساد اداری»

نتایج تحلیل عاملی  9۱متغیر بر اساس دادههای استخراجشده از  942پرسشنامه ،به این شرح است،
شاخص آزمون  KMOبرابر  2/092محاسبه شد (بزرگتر از  )2/6که نشانگر کفایرت تعرداد دادههرا
است .همچنین ،با توجه اینکه ضریب معناداری آزمون بارتلت کوچکتر از  %5است ،میتوان گفرت
تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است.
براساس نتایج تحلیل ،عامل اول یعنی «کنتررل و نظرارت ضرعیف»  00/۱9درصرد ،عامرل دوم،
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
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«سیسررتم حقرروق و دسررتمزد نامناسررب» در حرردود  06/69درصررد ،و عامررل سرروم« ،شررفافنبررودن
فرایندهای کاری» در حدود  0۱/52درصد واریانس «عوامل سازمانی فساد اداری» را تبیین مریکنرد
که در واقع ،نشاندهندة میزان اهمیت عاملها در تشکیل سازة«عوامل سازمانی فسراد اداری» اسرت.
همچنین ،ماتریس چرخشیافتة عاملی این حوزهها نشان میدهد چه سؤالهایی و با چه بار عراملی
به این عاملها مرتبط هستند .بهطورکلی،عوامل مؤثر بر «عوامل سازمانی فساد اداری» در سه گرروه
طبقهبندی میشوند که این گروهها با توجه به «کل واریانس تبردیلشرده» 10/52 ،درصرد «عوامرل
سازمانی فساد اداری» را بررسی میکند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به تأیید رابطة عوامل فردی و سازمانی با «فساد اداری» ،باید در پی راههایی جهت اصرالح
«فساد اداری» در شعب مختلف بانک سسه در استان قم باشیم .براساس نتایج تخمین استاندارد مدل
معادالت ساختاریِ مدل فساد اداری ،عوامل فردی بیشترین تأثیر را در ایجاد فسراد اداری دارد کره
توجه بیشتر به این عامل ضروری است .همچنین ،عامل سازمانی نیز تأثیر باالیی دارد و نبایرد آن را
نادیده گرفت .این تحقیق به طور کلی ،با تحقیرق دونرگ و تراگلر ( )0220همسرو نیسرت و از آن
کاملتر است ،زیرا مفاهیم بیشتری را دربارة فساد بررسی میکند (تحقیق دونگ فقط عوامل سیاسی
داخل سازمان را مؤثر در نظر میگیرد) .سازگاری با تحقیقات پیشین را در دو بخش سازگاری کلی
و هدفمند با فرضیههای تحقیرق بررسری مریکنریم .سرسس ،باتوجره بره نترایج آزمرون فرضریههرا،
پیشنهادهایی جهت مقابله با فساد اداری بانکهای سسه شعب استان قم مطرح میشود.
سازگاری یافتهها (فرضیههای اصلی) با تحقیقات پیشین

کافمن و همکاران در سال  0226سطوح مختلف فساد را بررسی کرد و دریافرت عوامرل فرردی و
سازمانی نسبت به عوامل دیگر (عوامل فرهنگی ،صنعتی و جز آن) اهمیت ویژهای دارند .براسراس
تحقیق سازمان شفافیت بینالمللی 62 ،درصد مصاحبهشوندگان دلیل اصلی فساد در کشورهرای در
حال توسعه را حقوق بسیار پایین کارمندان دولت میدانند .اغلرب در ایرن گونره نظرامهرای اداری
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کارها بدون پرداخت رشوه پیش نمریرود (بانرک جهرانی .)0221 ،قواعرد و مقرراتری کره سربب
طوالنیشدن فرایند انجام کار در سازمانها میشود ،زمینة بروز فساد را بیشتر میکنرد .نظریرههرای
کنترل ،نظارت و ارزیابی عملکرد بر سازوکارهای کنترل رفتار تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که
منفعتطلبی شخصی افراد حداقل میشود و منافع سازمانی محقق میشود (هرچ ،9۱25 ،ص.)501
اگر کارگر احساس کند کیفیت زندگی کاری او بهبود یافته اسرت برا نیرروی بیشرتری وظرایفش را
انجام میدهد و این امر به رضایت او از کار در سازمان ،افزایش تعهد نسبت به سرازمان و کراهش
غیبت و جابهجاییها ،انحرافات رفتاری و تخلفات اداری منجر میشود (پورولی ،9۱21 ،ص.)901
سازگاری یافتهها (فرضیههای فرعی) با تحقیقات پیشین

این تحقیق از نظر فرضیة  9-9با تحقیق فرجپور ( )9۱2۱همسو است که بیان میکند ویژگریهرای
قوی مذهبی از بروز فساد جلوگیری میکنند .این تحقیرق از نظرر ارتبراط ویژگریهرای شخصریتی
(فرضیة  )0-9با تحقیق رودریگووز و گئررو ( )0222همسرو اسرت نترایج ایرن تحقیرق در بخرش
ویژگیهای شخصیتی ،که تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر کاهش فساد اداری را بررسری مریکنرد برا
فرضیة این تحقیق یعنی تأثیر ویژگیهای شخصیتی نامناسب بر فساد اداری ،همسو است.
این تحقیق از نظر فرضیة  ،۱-9با تحقیقات مائرو ( )9005و اسونسرون ( )0225همسرو اسرت.
این فرضیه بیان میکند سبک ارتباط نامناسب باعث فساد اداری میشود .نترایج تحقیقرات مرائرو و
اسونسون نشان میدهد بهکارگیری ناصحیح سبکهای ارتباطی مانند پارتیبازی و رابطهبرازی و زد
و بند به طور کلی و جزئی ،باعث کاهش رشد و سوددهی و ایجاد فساد اداری میشود.
این تحقیق از نظر فرضیة  ،4-9با تحقیقات اولکن ( )0220و شولزه و فرانرک ( )022۱همسرو
است و با تحقیق پارک ( )022۱همسو نیست .در حقیقت ،سبک رهبری نامناسب و بهکار نگررفتن
ظرفیتهای تأثیرگذاری انگیزشی رهبر بر افراد مختلف سازمان باعث ایجاد فسراد اداری در شرعب
بانک سسه میشود.
این تحقیق از جهت فرضیة فرعی  ،5-9با تحقیقات اسونسون ( )022۱همسو است ،اگرر افرراد
کیفیت زندگی کاری مناسب داشته باشند ،از گرفتن رشوه و بروز فساد اداری چلوگیری میشرود و
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مسئوالن شعب بانک سسه استان قم باید به این نکته توجه کنند .این مسئله تقریباً در اکثر سازمانهرا
حاکم است و اگر بتوانیم افراد را به سطح مطلوبی از سطح معیشت برسانیم ،میتوانیم کارکنان را از
گرفتن رشوه حفظ کنیم.
پیشنهادهای اجرایی برای رفع «عوامل فردی فساد اداری»
براساس نتایج مدل تخمین استاندارد مدل معادالت ساختاری «عوامرل فرردی فسراد اداری» ،بررای
جلوگیری از بروز «عوامل فردی فساد اداری» در شعب مختلف بانک سسه در استان قم پیشنهادهای
زیر مطرح میشود:
هنگام جذب نیروی کار ،بر استخدام افراد با ویژگیهای شخصیتی مناسرب تمرکرز شرود ،و در
اصالح رفتار افرادی که ویژگیهای شخصیتی نامناسب دارند ،تالش شود؛
مدیریت بانک «سبک رهبری» مناسبی را متناسب با کارکنان ،انتخاب کند و بهکار گیررد .سربک
رهبری مناسب ،سبک رهبری مشارکتی است که باید با توجه به سطح بلوغ کارکنان اتخاذ شود؛
«پایبندی اعتقادی» امتیازی برای جذب نیروی کار اسرت ،البتره بایرد توجره کررد کره پایبنردی
اعتقادی بدون توجه به دین یا مذهب فرد ،مهم است و این خطا اتفاق نیفتد که فقط افررادی را برا
مذهبی خاص استخدام کنیم ،زیرا این موضوع خالف قرانون اساسری جمهروری اسرالمی اسرت و
همچنین ،تبعیض مذهبی در مواردی که نوع مذهب تأثیری بر عملکرد فرد ندارد به سرازمان لطمره
میزند (صفری و نائبی.)9۱22 ،
پیشنهادهای اجرایی برای رفع «عوامل سازمانی فساد اداری»
براساس نتایج مدل تخمین استاندارد مدل معادالت ساختاری «عوامل سازمانی فسراد اداری» ،بررای
جلوگیری از بروز «عوامرل سرازمانی فسراد اداری» در شرعب مختلرف بانرک سرسه در اسرتان قرم
پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
 .9ایجاد نظام «کنترل و نظارت» دقیق و مناسب برای کارکنان بانک؛
 .0شفافیت در فرایندهای کاری بانکها.
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