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  ییدولتدولت  ییدر سازمانهادر سازمانها  ییعوامل مؤثر بر کاهش فساد مالعوامل مؤثر بر کاهش فساد مال  ییبررسبررس

  ییی پژوهشی پژوهشهاها    ومؤسسهومؤسسه
  

 91/5/2931 :افتیدر خیتار  1 يانیپاکنوش ک

 39/6/9312   :پذیرش تاریخ   2 پورعزت اصغر يعلدکتر 

 

 چکیده 

)مؤسسات  یدولت یدر سازمانها یعوامل مؤثر بر کاهش فساد مال یپژوهش، بررس نیهدف از انجام ا
 ،یاقتصاد ،یعوامل فرهنگ ریعدم تأث ای ریپژوهش فوق، بر تأث یتهران( است. پرسش اصل یپژوهش

 متمرکز شده است. یفساد مال زانیبر م ران،یمد یو رفتار یساختار یادار ،یاسیس
مطالعات  نهیدر زم یاست و هدف آن، توسعه دانش کاربرد یپژوهش به لحاظ هدف کاربرد نیا

است و باتوجه به نوع فعالیت مؤسسات پژوهشی  یشیمایپ یفیروش، توص ثیاست. از ح یسازمان
از افراد آشنا به  یبنیاد، پژوهشگاه، سازمان، مرکز و مؤسسه(، جامعه آمار 95مورد نظر) شامل 

) اعم از مدیران، استادان صاحب نظر، اعضای هیأت علمی و متخصصان و کارشناسان  یبوروکراس
پژوهش، از روش  یریگ نمونه یشده است. برا لیمرتبط با اموراداری، فرهنگی، سیاسی واقتصادی( تشک

 نفر بوده است.  894ساده استفاده شده و برآورد اندازه نمونه  یتصادف
 یاز پرسشنامه و برا ،یدر مؤسسات پژوهش یعوامل مؤثر بر کاهش فساد مال یمنظور بررس به

متعدد شامل: آزمون کولموگروف  یآمار یو از آزمونها کرتیل یا نقطه فی، از طها  هیبه گو ییپاسخگو
ه استفاد دمن،ی( و آزمون فری)دواسمای جامعه، آزمون دوجمله کیدر سطح  یآزمون ت رنوف،یـ اسم

پژوهش نشان می دهند که همه عوامل مورد بررسی با درجات متفاوت بر کاهش  یها  افتهیشده است. 
 مؤثرند. یدر مؤسسات پژوهش یفساد مال

 .مدیران رفتار اسوه، اداره ساختاری، و اداری مالی، فساد فساد، واژگان کلیدی :

 

                                                                                                                   
 p.kyani48@yahoo.comتهران مرکز  یدانشگاه آزاد اسالم یدولت تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو .1

 pourezzat@ut.ac.irدانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران،دانشکده مدیریت  . 9
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  مقدمه -1
 با مبارزه زمینه در آنها گسترده اقدامات دهنده نشان گوناگون درکشورهای تجربی تحقیقات

 اند دانسته سیستمی درون بیماری یک مثابه به را فساد معضل کشورها، این اکثر. اند مالی فساد

 مالی فساد. اند برآمده منسجم و جامع های برنامه و الگوها تدوین طریق از آن رفع درصدد و

 دولتی سازمانهای اداری نظام در کارکنان اثربخشی و کارآیی بر زیادی منفی تأثیرات و نقش

 این که دهند می نشان جهانی، سطح در فساد درباره آمده عمل به های بررسی. گذارد می برجای

 با مبارزه برای جامع حلهای راه اتخاذ اهمیت از امر این و شود می تر پیچیده روز به روز پدیده

 اساسی قانون متعدد اصول و قضایی و نظارتی مراجع و نهادها تالش وجود با. دارد حکایت آن

 مناسبی جایگاه از المللی، بین شاخصهای اساس بر ایران مالی فساد وضعیت زمینه، این در

 و اقتصادی عملکرد همواره مهم، و اساسی مسئله یک مثابه به موضوع این و نیست برخوردار

 دولتی، سازمانهای در مالی فساد کاهش برنامه. است داده قرار الشعاع تحت را ایران سیاسی

 ارضاء و سازمانی عدالت رعایت و سازمان اهداف به کارکنان درونی و قلبی اعتقادات از تابعی

 بودن غنی از تر تحمل قابل عدالت، با همراه فقر که شود می ادعا حتی. است کارکنان نیازهای

 یها  مؤسسه اخص طور به و دولتی سازمانهای کارکنان اگر. است عدالتی بی و نابرابری با همراه

 ناپذیری جبران های لطمه و خسارتها شوند، آلوده فسادآمیز رفتارهای به بحث، مورد پژوهشی

 خواری رشوه مسئله ویژه به مورد، این در. گردد می وارد پژوهشی یها  مؤسسه و سازمانها به

 خود شخصی منافع به رسیدن برای مراجعین سازمانها، از دربرخی. است کننده نگران بسیار

 کلی، طور به. کنند می تهدید را اداری سیستم وسالمت شوند می کارکنان تطمیع به متوسل

 جامعه یا سازمان در افراد نفس وسالمت صداقت توسعه به منجر اسوه و سالم اداره وجود

 مناسب سیستمهای درآنها اگر داشته، وجود فساد بالقوه زمینة سازمانها، برخی در اما. گردد می

 متمایل فساد به آسانی به کارکنان نشوند، مستقر کنترل و نظارت و پاسخگویی پذیری، مسئولیت

 .گردند می

 همواره ،«السالم علیهم» بیت اهل روایات و احادیث از برگرفته دینی ورهنمودهای کریم قرآن 

 علیه» علی حضرت ویژه به است؛ شده تأکید حکمرانی سیستم سالمت و شفافیت برصداقت،

 تأکید مهم این اهمیت بر دولتی، کارگزارن و منصبان صاحب به خود های نامه در« السالم

 . اند بسیارداشته
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 از برخی استداللهای و دانند می ناپذیر اجتناب امری را فساد رواج نظران صاحب از بسیاری

 دارای توسعه، حال در کشورهای اداری سیستم که است شده اشتباه باور این ترویج سبب آنان،

 توسط دریافتی رشوه عمده بخش لذا. است وپاگیر دست و ونقیض ضد یها  نامه آئین و قوانین

 . است اداری امور انجام در تسریع منظور به صرفاً کارکنان،

 9224 سال در. دارد تأثیر اقتصادی توسعه و رشد روند بر اداری، نظام ناکارآمدی و فساد

 ازکشورها بسیاری باره در جامعی آماری پژوهشهای روارد،ها  دانشگاه استادان از پائولومارو

 . است گردیده اقتصادی رشد کاهش به منجر اداری، نظام کارآیی عدم که کرد ثابت و داد انجام

 کنوانسیون به ،9558 سال در و است داده انجام فساد با مبارزه در توجهی قابل تالشهای ایران

 . فساد،پیوست برابر در مبارزه موضوع با متحد ملل سازمان

 درحین و شد تعقیب ای ویژه حساسیت با فساد موضوع ، اسالمی انقالب پیروزی با زمان هم

 فساد، با مبارزه اقدامات و روشها از برخی ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون تدوین

 همه اساسی، قانون 42 اصل. گردید درج آن در قضائیه قوه واستقالل قوا تفکیک اصل ازجمله

 به را فساد طریق از آمده دست به داراییهای تا نمود موظف را دولت و کرده رد را فساد مظاهر

 نیز 95/59/9835 تاریخ در رهبرانقالب ای ماده هشت فرمان صدور. بازگرداند حق صاحبان

 به مهم این که داشت تأکید( مجریه قوه) دولت وظیفه مهمترین منزله به فساد از پیشگیری بر

 اقداماتی. انجامید دولتی بخش در آن با مبارزه و فساد از پیشگیری زمینه در جدیدی اقدامات

 مدیریتی، استانداردهای آخرین براساس اداری تحول هفتگانه های برنامه تدوین و تهیه چون،

 سیستم استقرار و مشارکتی مدیریت سیستم از گیری بهره دهی، پاداش سیستم و ارزیابی

 کار انجام فراگرد شفافیت و الکترونیک، خدمات و اطالعات فنّاوری از گیری بهره پیشنهادها،

 .اند  بوده زمینه این در دولت اقدامات جمله از دولتی، سازمانهای در اطالعات گردش و

 

 پژوهش مسأله بیان -2

 نتیجه در و اداری سیستم ناکارآمدی و دینی باورهای و اعتقادات تضعیف موجب مالی فساد

. شود می خود قانونی حقوق از رجوع ارباب محرومیت و سازمان مشروعیت رفتن سؤال زیر

 مالى حقوق رعایت اخالقی، باورهای و دینی رهنمودهای تقویت اسالمی، کشورهای در

 بسیاری در حال این با .است فساد از جلوگیریدر اساسی عامل اینها، مانند و مردم تصادىواق
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 افراطی تسلط به توجه اب. گردد می نمایان کشور در اقتصادی و اداری فساد مظاهر موارد، از

 مقابله برای. افتد می اتفاق دولتی بخش در ایران اقتصادی جرایم%  25 ایران، اقتصاد بر دولت

 به مردم و گیرندگان تصمیم .است ارائه قابل پیشگیرانه و درمانگر دوراهکار پدیده، این با

 تمایل( مجرمین مجازات) آن بودن الوصول سهل و بودن جنجالی جهت به درمانگر راهکار

 پذیری وآسیب بیشتر کارآیی احتماالً پیوسته، و آهسته نحو به پیشگیرانه، راهکار ولیکن .دارند

 در ها مؤسسه مدیریت ناکارآمدی و ضعف مالی، فساد علل جمله از. دارد پی در را کمتری

 دراین موجود عمده معضالت از یکی فساد همچنان رو این از. است مجرمانه فرصتهای کاهش

 . سازمانهاست

 

 پژوهش اهمیت -3

 سازمانهای الگوسازی روند بر اهمیتی حائز تأثیر پژوهشی، های مؤسسه مالی سیستمهای

 کاهش موجب و نمایند معرفی را اسوه و سالم اداره توانند می که طوری به دارند؛ اجتماعی

 سالمت ارتقاء و فسادگریزی فرهنگ تعمیم موجب توانند می سازمانها این. شوند اداری فساد

 امتداد، این در. شوند اداری مراکز سایر به آن تعمیم و اسوه و سالم ادارة به دستیابی و اداری

 :گیرند می قرار مدنظر ذیل سئواالت

 به توان می آیا پژوهشی، های مؤسسه یا سازمانها برخی در مالی فساد عمق به توجه با( الف

  بود؟ امیدوار اداری سیستم از فساد کامل حذف

 ،اندک هزینه وبا وقت اسرع در ،سیاسی و اجتماعی،اقتصادی اصالحات با زمان هم توان می آیا( ب

 یا سازمانها مدیریت توانایی ارتقاء به جرم، از پیشگیری های شیوه کارگیری به ضمن

 ؟کرد کمک مالی فساد میزان کاهش و مجرمانه فرصتهای حذف و پژوهشی های مؤسسه

 : است فرموده چنين اسراء سوره در 61 شريفه آيه فساد، با مبارزه اهميت باب در

 فسي   راه كنييم  امير  را دييار  آن متنعميان  و پيشيوايان  كنييم،  هالک بخواهيم را ياريد اهل چون»

 را همه گاه آن يافت، لزوم عقاب و تنبيه چون گيرند،پيش  ديار آن در ظلم و كاري تباه و وفجور

 (.264 ،6731،اي قمشه الهي«) سازيم مي هالک

 پذیرش وعدم مقبولیت عدم به توان می فاسد، یها  سیستم سقوط دالیل ترین عمده از بنابراین،

 کاهش دولت، منابع صحیح دهی جهت عدم طبقاتی، فاصله ایجاد عملکرد، سوء جامعه، در آنها
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 کیفیت و عمومی اعتماد و اعتبار فساد. کرد اشاره طلبی زیاده و انحصارگرایی اقتصادی، رشد

 سمت به را کارکنان و کند می تضعیف پژوهشی های مؤسسه و مراکز در را وپژوهش آموزش

 در پژوهشی مؤسسات اساسی نقش به باتوجه رو، این از دهد؛ می سوق ای حرفه غیر اعمال

 نفوذ، گستره به توجه با و درست باورهای و ارزشها تبیین در آنها تأثیر و دانش و علم تولید

 انسانی نیروی از آنها مندی بهره و فوق مراکز علمی سطح و وظایف حیطة و اختیارات دامنه

 .است اهمیت حائز بسیار آنها در اداری سالمت وضعیت مطالعه نظر، صاحب و متخصص

  :از عبارتند پژوهش اين در نظر مد اصلي اهداف بنابراين،

 پژوهشی؛ های مؤسسه کارکنان دیدگاه از مالی، فساد بر مؤثر فرهنگی عوامل شناسایی. 9

 پژوهشی؛ یها . شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، از دیدگاه کارکنان مؤسسه9

 پژوهشی؛ یها کارکنان مؤسسه. شناسایی عوامل سیاسی مؤثر بر فساد مالی، از دیدگاه 8

 پژوهشی؛ یها ساختاری مؤثر بر فساد مالی، ازدیدگاه کارکنان مؤسسه ی. شناسایی عوامل ادار4

 پژوهشی.  یها . شناسایی عوامل مرتبط با رفتارمدیران مؤثربرفساد مالی، ازدیدگاه کارکنان مؤسسه6

مال آنها بتوان در مدت کم و با بر این، هدف پژوهش ارائه راه کارهایی است تا با اع عالوه

هزینه اندک، بدون تشریفات اداری، به کاهش نرخ رو به رشد ارتکاب جرایم اقتصادی در 

 همت گماشت.  یپژوهش یها سازمانها و مؤسسه

 

 اصلی پژوهش های فرضیه -4
 پژوهش عبارتند از: یاصل یها هیفرض

 تأثیر گذارند؛ یپژوهش یها .عوامل فرهنگی بر فساد مالی کارکنان مؤسسه9

 تأثیر گذارند؛ یپژوهش یها . عوامل اقتصادی بر فساد مالی کارکنان مؤسسه9

 تأثیر گذارند؛ یپژوهش یها . عوامل سیاسی بر فساد مالی کارکنان مؤسسه8

 تأثیر گذارند؛ یپژوهش یها و ساختاری بر فساد مالی کارکنان مؤسسه ی. عوامل ادار4

 گذار است.  یپژوهش یها اد مالی کارکنان تأثیر مؤسسه. رفتار مدیران بر فس6

 پژوهش عبارتند از: یفرع یها هیفرض نیهمچن

کارکنان به  لی. تدوین منشور اخالقی در سازمان )نهادینه کردن و ضمانت اجرای آن(، از تما9

 کاهد؛ میفساد مالی 
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 کاهد؛ یساد مالی مکارکنان به ف لیپذیری ارزشهای فرهنگی، فساد مالی از تما . جامعه9

  کاهد؛ یکارکنان به فساد مالی م لیمبارزه با فساد، از تما یمشارکت مردم برا شی. افزا8

  کاهد؛ یکارکنان به فساد مالی م لی. جبران خدمات کارکنان، از تما4

 لیمبارزه با فساد، از تما یحرفه ای مستقل برا یها  رسانه قیاز طر ی. توسعه اطالع رسان6

 کاهد؛ یکارکنان به فساد مالی م

کارکنان به فساد مالی  لیاز تما ،یمبارزه با فساد مال یبرا کینقش حکومت الکترون تی. تقو5

 کاهد؛ یم

 کاهد؛ یکارکنان به فساد مالی م لی. تعیین سطح استاندارد زندگی و ردیابی اموال کارکنان، از تما4

رات، سیاستها و خط مشیهای شفاف و منعطف در . شفافیت در بُعد مالی)وجود قوانین ومقر3

 کاهد؛ یکارکنان به فساد مالی م لیسازمان( از تما

 کاهد؛ میکارکنان به فساد مالی  لی. توسعه اداره سالم و اسوه، از تما2

کارکنان به فساد  لی. استقالل شغلی و پاسخگویی در برابر شغل)اختیار ومسئولیت(، از تما95

 کاهد؛ یمالی م

 کاهد؛ یکارکنان به فساد مالی م لیگیریها، از تما مشارکت کارکنان در تصمیم .99

کارکنان به فساد  لیاز تما ،یاعتمادساز ی. تفویض اختیار همراه با نظارت دقیق در راستا99

 . کاهد یمالی م

 

 نقشه ادبی پژوهش -5
دهد و  می نظری نشان یادبی پژوهش، مسیر حرکت پژوهشگران را در جستجوی مبان نقشه

 یریگ شود. در واقع با دقت در بهره میدرآن، بر نحوه داللت هر متغیر بر متغیر دیگر تصریح 

تر و کارآمدتری به کاوش هدفمند در  به نحواثربخش یازامکانات محدود موجود، نقشه ادب

 .کند یادبیات علمی کمک م حدودمجموعه نسبتاً نام

 

 

 

 



    25 یومؤسسه های پژوهش یدولت یدر سازمانها یعوامل مؤثر بر کاهش فساد مال یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش ادبی نقشه. 9 شکل

 

 پژوهش ینظر یمبان -6
شود. فساد تجلی  می یاستفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی، فساد تلق سوء

نوعی رفتار در مقامات دولتی است که به طور نادرست و غیر قانونی، با سوء استفاده از قدرت 

جیمز  Stapenhurst & Langseth, 1997, 313).) شود یعمومی به نفع خود و نزدیکان فرد، انجام م

تحقق  یشود که ضمن آن، فرد برا به رفتاری اطالق می ،یبر آن است که فساد مال اتاسک

منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی 

بر آن است که فساد  زینتینگتون نها  ساموئل«. کند شده در شغل دولتی عمل می فیوظایف تعر

شود که برای منافع خصوصی خود،  از کارکنان بخش دولتی اطالق می هبه رفتار آن دست یمال

ویتو تانزی،  فی(. بنا بر تعر25، 9845 نگتون،یگذارند)هانت ضوابط پذیرفته شده را زیرپا می

 یکه در اتخاذ تصمیمها شود یم ییک مسئول یا کارگزار دولتی، مرتکب فساد مال یهنگام

های اجتماعی قرار  و عالئق خانوادگی و دلبستگی ابطواداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا ر

بر اساس قانون جزایی هند، اگر صاحب شغل دولتی و مانند آن، از هر کسی  نی. همچنردیگ

قبول کند یا ای به هر شکلی، برای خود یا برای کسی دیگر  هدیه یا شیرینی یا انعام یا رشوه

 اخالقی منشور تدوین

 فرهنگی ارزشهای پذیری جامعه

 فساد با مبارزه در مردم مشارکت افزایش

  کارکنان خدمات جبران

 های رسانه طریق از رسانی اطالع توسعه

 مستقل ای حرفه

 الکترونیک حکومت نقش تقویت

  اموال ردیابی و زندگی سطح استاندارد

 مالی بُعد در شفافیت

 اسوه اداره توسعه و سالم اداره

 برابر در وپاسخگویی شغلی استقالل

  شغل

 ها گیری تصمیم در کارکنان مشارکت

 دقیق نظارت با همراه اختیار تفویض

 

 

 

 عوامل فرهنگی

 عوامل اقتصادی

 عوامل سیاسی

 یاداری ساختار

 مدیران رفتار

 

 مالی فساد
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کار کسی را راه بیندازد و یا نسبت به کسی حبّ وعده قبول آن را بدهد تا در اجرای وظایف خود، 

یا بغضی را روا بدارد یا اینکه به ازای آن برای کسی خدمتی انجام دهد یا به کسی زیانی برساند و یا 

سازمان  دگاهیباره، د نیدر ا ژهی(.  به وTanzi, 1996, 23بکوشد که چنین کند، مجرم به فساد است )

سوء استفاده از قدرت تفویض شده در  دگاه،ید نیاست؛ بر اساس ا تیحائز اهم یالملل شفافیت بین

شود. به  میجهت منافع شخصی، اعم از این که در بخش خصوصی باشد یا دولتی، فساد محسوب 

 رسد که این تعریف نسبتاً جامع و مانع باشد. نظر می

و به  شود یبودجه دولتها م یوکسر ها نهیهز شیمالی، موجب کاهش درآمد و افزا فساد

 متیمنافع خود، به ق نیدرآمدها و تأم ینابرابر شیجامع، افزا یمال یزیر برنامه ستمیس فیتضع

(. فساد به همه شکلهای انحراف در اعمال 992، 9839انجامد )رهبر، می گرانیحقوق د عییتض

گردد. فساد بر حسب  نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطالق می ستفادهقدرت شخصی و ا

شود. اطالق فساد  یتلق ینسب یشود و ممکن است امر می هیجامعه توج کیارزشهای  تمسیس

به رفتار خاص با ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و درجه تحمل جامعه ارتباط دارد و هر فرد 

 شیشود که رفتارش از رفتارعادی و مورد قبول جامعه متبوع خو زمانی فاسد خوانده می

که هرگونه خروج از  یگرید کردیبا رو کردیرو نی(. ا999، 9833منحرف شده باشد)زاهدی، 

 داند، تفاوت دارد. میرا فساد  گرانیرفتار عادالنه و تعرض به حقوق د

 بندی کرد:  توان فساد را به دو مقولة کلی زیر تقسیم مینظر دانائی فرد بر آن است که  

که کارکنان دولت )بر اثر پایین بودن ( فساد جزئی که به افزونه خواهیهای جزئی اشاره دارد الف

 کنند؛ های خانوادة خود، از شهروندان دریافت می حقوق و دستمزدشان( برای پرداخت هزینه

گیرد که در زمینة  ( فساد کالن که توسط آن دسته از مقامات عالی رتبة دولتی صورت میب

 (.954، 9829فرد،  کنند )دانائی گیری می انعقاد قراردادهای دولتی تصمیم

 نیاز ا یاریانجام شده است. جالب آنکه بس یادیو فساد، مطالعات ز تیباب رابطه شفاف در

نمود وتجلی « علیه السالم»اولین بار در دوران حکومت حق مدار امام علی  یبرا م،یگونه مفاه

عموم به  یدهی، حق دسترس چون شفافیت، پاسخگویی و حساب پس ژگیهایییاند. و پیدا کرده

طرفی اداری برای ارائه  ساالری، بی آنان در امور، فساد ستیزی، شایسته شارکتعات و ماطال

های عمومی در جهت منافع عامه و ضرورت کارآمدسازی و  خدمت به عامه، سوق دادن هزینه

هایی چون بازآفرینی  کارآیی نظام اداری، از جمله اصطالحاتی هستند که امروزه در نحله
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 شیکه پ یشوند، در حال و حکمرانی خوب مطرح می رونیک،ومت الکتحکومت کارآفرین، حک

 (. 935الف، 9832)پورعزت، اند  بوده دیمورد تأک یعلو یدر چهارچوب نظام ادار نیاز ا

سالم بر الگوی مطلوب ادارة سازمانهای اجتماعی داللت دارد و هدف از کاربست آن،  اداره

 نیسالم اول یواکنشی است به پدیدة فساد بوروکراتیک در سازمانهای اجتماعی. مفهوم حکمران

سال ق. م(، بنیان گذار اولین دولت بزرگ یا  665بار در اعمال و رفتار حکومتی کوروش )

 افتیهخامنشی( مطرح شد و توسط جانشین او، داریوش بسط و توسعه ) رسیامپراطوری پا

(Farazmand, 2004,vii-viiiدر واقع، حکمرانی سالم، مفهوم .)یتر از حکمران حیصر ی 

سازی و توسعه ظرفیت و نوآوری در  پذیری، ظرفیت خوب است و در کاربست آن بر انطباق

 (.938 ،9825)پورعزت،  شود یم دیخط مشی و مدیریت تأک

 :آمد حاصل ذیل جدول مالی، فساد کاهش بر مؤثر عوامل باره در شده انجام مطالعات اساس بر
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 مالی فساد کاهش بر مؤثر شاخصهای عملیاتی گیری اندازه. 9 جدول

 (گیری اندازه قابل)عینی                                           مفهوم سازی عملیاتی                   (          گیری اندازه قابل غیر)ذهنی 
  گویه شاخص ابعاد مؤلفه رتبه مفهوم

لی
 ما

ساد
ف

 

عوامل  3
 فرهنگی

تدوین منشور 
 اخالقی

 کارهـای  و سـاز  از عـدالت،  و انصـاف  توجـه،  و احتـرام  شناسی، وظیفه صداقت، چون ارزشهایی کردن نهادینه هنجارهای جامعه و حقوق عامه
 است مالی فساد پیشگیری

 .باشد سازمان در کارکنان گر هدایت تواند می اخالقی، منشور تدوین ای حرفه اخالق

 .بکاهد مالی فساد بروز از اند تو می اخالق، و فرهنگ ترویج کاری، وجدان تقویت مذهبی، اعتقادات تقویت توسعه و ارتقای ارزشها

 آنـان  رفتـار  دهی شکل در آنان، برای تربیتی و آموزشی امکانات آوردن فراهم و شایسته کارکنان گزینش به گزینی
 .است مؤثر

 .مؤثرند کار محیط در مالی فساد درکاهش کارکنان، به ای حرفه و تخصصی آموزشهای آموزش پیوسته و گسسته

پذیری  جامعه
ارزشهای 
 فرهنگی

 عملکـرد  تـا  سـازد  متناسـب  کارکنـان،  شخصیتی الگوهای و فردی نیازهای با را خود رفتار باید سازمان ارزشهای محوری
 .گردد بهینه کارکنان

 وفـاداری  حـس  تقویـت  و محـیط  در ایجادثبـات  کارکنـان،  روحیه تقویت کار، نحوه در ایجادهماهنگی نظام ارزشی سازگار با سازمان
 .پذیرد می صورت کارکنان آموزش طریق از سازمان، به نسبت کارکنان

حفظ هویت قبلی یا جذب 
 هویت جدید

 .انجامد می سازمان در رفتاری استانداردهای تداوم به سازمانی، و فردی اهداف بین اشتراک وجود
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  گویه شاخص ابعاد مؤلفه رتبه مفهوم

 برسـازمان،  حـاکم  مقررات و قوانین و وظایف شرح اصول، آداب، سازمانی، محیط با کارکنان آشناسازی دوره مشروعیت و مقبولیت 
 .باشد تأثیرگذار کارکنان عملکرد نوع بر اند تو می

عوامل  2
 اقتصادی

توسعه 
 مشارکت مردم 

 به آن، اجرای بر دقیق نظارت و اقتصادی مفسدین با برخورد در واضح و شفاف مقررات و قوانین وجود پایش مستمر 
 .انجامد می مالی فساد کاهش و رفتاری شاخصهای تقویت

جلب اعتماد و تأمین منفعت 
 عامه

 کارکنـان  شخصـی  طلبـی  منفعـت  که شود می حاصل اطمینان عمومی، کنترل و نظارتی کارهای و ساز اعمال با
 .گردد می حداقل

جبران 
خدمات 
 کارکنان

پرداخت قابل قبول در قبال 
 انجام کار

 .دهد می کاهش را مالی فساد وسوسه دستمزد، و حقوق و پرداخت سطح افزایش

 بـه  نسـبت  کارکنـان  وفاداری و تعهد بر کارکنان، مزایای و حقوق پرداخت در مساوات برابری عدالت، رعایت خدمات مالی و غیر مالی
 .گذارد می تأثیر سازمان

ادراک انصاف) برابری درونی و 
 بیرونی(

 بـرآورده  دهند می انجام سازمان برای که کاری قبال در را آنها انتظارات کارکنان، مزایای و حقوق چنانچه
 .شود می سازمان در کارکنان فعالیت بهبود موجب امر این سازد،

عوامل  5
 سیاسی

تقویت نقش 
 رسانی اطالع

ها در  دموکراتیک کردن رسانه
 خدمت اطالع رسانی به جامعه

 آئـین  و دسـتورالعملها  وجـود  از ناشـی  سـازمان،  در رفتـاری  اسـتانداردهای  و مقررات قوانین، تصویب
 .است موقع به و دقیق رسانی اطالع و مدون های نامه

 .کاهد می آن بروز از مالی فساد با مبارزه در عمومی افکار مشارکت اطالعات جریان آزاد

 کاهش به باشد، پاسخگو مردم قبال در آزاد، مطبوعات و خبری های رسانه وجود دلیل به سازمان چنانچه تقویت گفتمان سازمان و مردم
 .انجامد می مالی فساد
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  گویه شاخص ابعاد مؤلفه رتبه مفهوم

 ناهنجـاری  ایـن  شـیوع  از تواننـد  مـی  آزاد مطبوعات است؛ شیوع قابل ویروس یک مانند تخلف و فساد رشد کمّی و کیفی مطبوعات
 .بکاهند

تقویت نقش 
حکومت 
 الکترونیک

استقرار حکومت الکترونیک 
 مراحل انجام گیری وره

 کلیـه  بـه  یـافتن  دست به مجاز مالی، فساد کاهش و سازی شفاف راستای در جامعه یک شهروندان کلیه
 .باشد داشته ملی منافع بر منفی تأثیر مدارک، و اسناد افشای که حالتی در مگر  ؛اند  دولتی مدارک و اسناد

 .دهد می کاهش را مالی فساد الکترونیک حکومت خدمات توسعه فضای مجازی 

 .شود منجر فساد کاهش به است ممکن رأی اخذ الکترونیکی یها  سیستم از استفاده اشاعه دموکراسی دیجیتال

اداری  4
ساختار

 ی

استاندارد 
سطح زندگی 
و رد یابی 

 اموال

وضع قوانین در تعارض با منافع 
 شخصی

 اثرگـذار  کارکنـان  فعالیـت  وکیفیـت  کمیت بر سازمان، ازسوی کارکنان شخصی و فردی نیازهای تأمین 
 .است

 از دارنـد،  قرار تخلف معرض در شغلی لحاظ به که کارکنانی اموال و داراییها دادن قرار بازرسی و کنترل تحت تسهیل فراگرد ردیابی اموال 
 .کاهد می مالی فساد بروز

 .مؤثرند نامطلوب رفتارهای سازمان،دراصالح انضباطی سازوکارهای تأیید صحت اموال 

در  گیری سیستم پشتیبان تصمیم
 روند تغییرات

 ناشی یها  تنیدگی و شغلی ناامنی احساس توان، از خارج کاری بار نامناسب، کاری شرایط چون عواملی
 .دهد می قرار تأثیر تحت را کارکنان عملکرد کار، از

شفافیت در 
 بُعد مالی 

 .مؤثراست مالی فساد برکاهش درسازمان، شفاف عملیات انجام ساده سازی روش انجام 

قوانین و مقررات مدون و 
 منعطف

 ازچهـارچوب  خـارج  نیست، امکانپذیر نظرآنان از که کاری انجام به کارکنان ترغیب برای فردی چنانچه
 تشویق را کارکنان تواند می تصمیم بطلبد،این کمک سازمان بیرون از قدرتمندی و خاص افراد از قوانین،
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 .نماید قانونی کارغیر انجام به

لی
 ما

ساد
ف

 

. گردنـد  مـی  اضـطراب  و تنیدگی دچار سازمانی، فضای با آشنایی عدم دلیل به جدیداالستخدام کارمندان افزایش کیفیت سطح خدمات
 .گردد می مالی فساد جمله از رفتاری و اخالقی ناهنجاری یکسری موجب امر این

توسعه اداره 
 سالم و اسوه

 مـالی  فساد بروز از و نموده تشویق سازمانی مقررات رعایت به را کارکنان انضباطی، مقررات و اقدامات سازی ساختار  ساده
 .کاهد می

تناسب بافت و ترکیب نیروی 
 انسانی

 از و گذاشـته  تـأثیر  سـازمانی  فعالیتهـای  وهمـاهنگی  یکپارچگی بر وشخصی، ای سلیقه رفتارهای کردن محدود
 .کاهد می مالی فساد

یی ها  دهی در چرخه حساب پس
 افزا هم

 و اخالقی امور اصالحی اقدامات تداوم در مردمی، گزارشهای و شکایات به رسیدگی و متولی واحدهای ایجاد
 .است ضروری رفتاری

تبیین شغل و نقش)گذار از 
 بیرون به درون سیستم(

 زمان بهترین بنابراین آورند، می دست به سازمان از ای اولیه تصویر کارکنان استخدام، نخستین روزهای در
 .است نخستین روزهای همان سازمان، به امانتداری و وفاداری حس تقویت برای

 حاصـل  اطمینـان  کنندگان مراجعه تا است، پاسخگو ساختار یک وجود جامعه، عمومی منافع تأمین الزمه بسط ساختار پاسخگو
 .است آمده عمل به دولتی کارکنان سوی از تالش نهایت که کنند

 تعهـد  کاهش کاری، درکم تواند می نامناسب، کار فضای داشتن و نامنظم ساعات در شغلی وظایف انجام همسویی شرح و وظایف شغل
 .باشد مؤثر رفتاری انحرافات و سازمان به

 نظر در را کارکنان شخصیت و شغل بین تناسب فعالیتها، و وظایف تقسیم در سازمان و مدیریت چنانچه افزایش بهره وری شغلی استقالل شغلیرفتار  1
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  گویه شاخص ابعاد مؤلفه رتبه مفهوم

 .بود خواهد اثرگذار کارکنان عملکرد نحوه در مسئله این نگیرند، مدیران

 امـر  ایـن  نباشد، پاسخگو آن قبال در و بپردازد خود دلخواه کاری روشهای تهیه به کارکنان از هریک اگر ترویج حس هدفداری 
 .بروند بین از شغلی و رفتاری استانداردهای شود می باعث

مشارکت  
کارکنان در 

 گیری تصمیم

استقرار سیستم خودارزیابی و خود 
 کنترلی

 .است اثرگذار کارکنان کاری فراگرد در ثبات، و نظم ایجاد در کارکنان عملکرد ارزیابی

 .است اثرگذار سازمان در کارکنان عملکرد بر زمانی، معین دوره در عملکرد گیری اندازه و سنجش کنترل عملکرد 

 در مالحظـه  قابـل  تـالش  بـه  تمایـل  و سـازمان  در عضویت ادامه برای کارکنان عمیق و قوی خواست و آرزو تعهد به ماندگاری
 .کاهد می فساد بروز از سازمان،

 مؤثر نقشی مالی فساد کاهش در تواند می است، مرتبط آنها شغل به که تصمیمهایی در کارکنان مشارکت تعیین حیطه قدرت و مسئولیت
 .باشد داشته

 وفاداری برتعهد، نماید، استفاده گیری تصمیم در هم کارکنان از فردی، گیری تصمیم جای به مدیریت اگر پذیری ترویج روحیه مسئولیت
 .شود می افزوده سازمان به کارکنان امانتداری و

 را آنان شغلی رضایت کارکنان، حقوق رعایت ضمن و باشد سازمان اهداف راستای در مدیران رفتار اگر رشد اهداف سازمانی
 .ابدی می کاهش مالی فساد بروز زمینه کند، تأمین

تفویض اختیار 
با نظارت 

 دقیق 

عدم تمرکز اختیار و در عین 
حال تفویض اختیار به زیر 

 دستان

 مسـئله  ایـن  ندهنـد،  ایشان به را الزم اختیارات ولی باشد، کارکنان عهده بر کاری و شغلی مسئولیت اگر
 .گردد می سازمان اهداف جهت در تالش برای انگیزه کاهش باعث



    33 یومؤسسه های پژوهش یدولت یدر سازمانها یعوامل مؤثر بر کاهش فساد مال یبررس

 

 یالملل نیب تیشاخص فساد توسط سازمان شفاف یریگ اندازه -7
دهد.  شاخص ادراک یا میزان فساد را از صفر تا ده نشان می ،یالملل نیب تیشفاف سازمان

دهد. این سازمان در سال  براساس این شاخص، صفر بیشترین و ده کمترین فساد را نشان می

قرار داد. کشور نیوزیلند  کشور جهان مورد بررسی 939میالدی، شاخص فساد را برای  9599

 9و فنالند و دانمارک با شاخص عددی  6/2یعنی  95و باالترین نمره از  9با شاخص عددی 

اند. کشورهای  بوده ریهای بعدی، با کمترین میزان فساد درگ در رتبه 95از  4/2و نمره 

ر د 95از  9و نمره  939جمهوری دموکراتیک خلق کره و سومالی، با شاخصهای عددی 

کسب کرده  95را از  4/9، نمره 995عددی  اخص. ایران با شاند  قرارگرفته تیموقع نیبدتر

اما تجربه بی نظیر برخی از  ست،یشاخص مناسبی ن رانیاست. اگر چه این شاخص برای ا

 کند. کشورها در مبارزه با فساد، ما را به نتیجه بخش بودن مبارزه با این پدیده امیدوار می

 

 بانک گزارش براساس) فساد ادراک شاخص حیث از همسایه کشورهای و ایران مقایسه .2 جدول

 (9599 جهانی،

 کشور ردیف
 (Cpi) فساد ادراک شاخص

2299 2292 2221 2228 2227 
 9/9 2/9 9/9 4/9 4/9 آذربایجان 9

 5/9 2/9 4/9 5/9 5/9 ارمنستان 9

 3/9 6/9 9/9 4/9 6/9 افغانستان 8

 4/6 2/6 6/5 9/5 3/5 امارات 4

 6/9 9/9 3/9 9/9 4/9 ایران 6

 4/9 6/9 4/9 8/9 6/9 پاکستان 5

 5/6 4/6 9/6 2/4 9/6 بحرین 4

 9/4 5/4 4/4 4/4 9/4 ترکیه 3

 5/9 3/9 3/9 5/9 5/9 ترکمنستان 2

 4/9 6/9 9/4 4/4 4/4 عربستان 95

 6/9 9/9 6/9 6/9 3/9 عراق 99

 4/4 6/6 6/6 9/6 3/4 عمان 98

 9/4 9/4 9/4 6/4 5/4 کویت 94

 5/5 6/5 4 4/4 9/4 قطر 96
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 مبارزه با فساد یالملل نیایران در جامع ب عضویت -8
و  یمهم طرفدار مبارزه با فساد ادار یاز اجالسها یکیالمللی مبارزه با فساد،  بین کنفرانس

المللی مبارزه با فساد و سازمان شفافیت  است، که تحت نظارت شورای کنفرانس بین یاقتصاد

دهد. سازمان بازرسی کل کشور، به نمایندگی از دولت  خود ادامه می تیالمللی، به فعال بین

جمهوری اسالمی ایران، با هدف افزایش و توسعه همکاریهای بین المللی، در سه دوره 

( برگزار 9595(وتایلند ـ بانکوک)9553(، یونان ـ آتن )9226) کنفرانس که درچین ـ پکن

 یکاهش فساد مال یبرا رانیسطح مشارکت از عزم ا نیا ،یشد، شرکت نموده است. به طور کل

 دارد. تیحکا

 

 پژوهش یمفهوم مدل -9
و مدل  سازد یم یمتون نظر یحرکت پژوهشگران را در جستجو ریپژوهش، مس یادب نقشه

شده توسط  یراه ط ب،یترت نی. بددهد یحاصل مطالعه آنها را نشان م پژوهش، یینها

 .شود یم میترس یمطالعه و رصد موضوع توسط پژوهشگران بعد یپژوهشگران، برا
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 پژوهش مفهومی مدل. 2 نمودار
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 پژوهش شناسی روش -11
 زمینه در کاربردی دانش یک توسعه آن هدف زیرا است؛ کاربردی هدف لحاظ به پژوهش این

 در نیاز مورد اطالعات آوری جمع برای و است پیمایشی توصیفی روش، حیث از ؛است سازمانی

 های داده و اطالعات گردآوری ابزار. است شده استفاده میدانی روش از پژوهش، های فرضیه آزمون

 در و شد تهیه پژوهش های فرضیه و اهداف اساس بر پرسشنامه این. است بوده پرسشنامه نیاز مورد

 نوع از پژوهش این در پرسشنامه نوع. کنند ارزیابی را آن تا گرفت قرار مطالعه مورد نمونه اختیار

 .اند  شده ارائه دهندگان پاسخ به مشخص پاسخهای با همراه ها گویه و است بسته

 و مرکز سازمان، پژوهشگاه، بنیاد، 95 شامل) نظر مورد پژوهشی های مؤسسه فعالیت نوع به باتوجه

 استادان مدیران، از اعم)  بوروکراسی به آشنا افراد از نفر 9555بر بالغ آماری جامعه ،(مؤسسه

 سیاسی فرهنگی، اموراداری، با رتبطم کارشناسان و متخصصان و علمی تأهی اعضای نظر، صاحب

 کارکنان تعداد حسب بر که است آماری جامعه از بخشی آماری، نمونه .شد تشکیل( واقتصادی

 روش از حاضر درپژوهش .اند شده انتخاب شده بندی طبقه صورت به مطالعه، مورد هایی درمؤسسه

 کوکران فرمول از نیاز، مورد نمونه اندازه برآورد منظور به .شد استفاده ساده تصادفی گیری نمونه

 سطح ،N=2000 تعداد به پژوهشی مؤسسات و مراکز در شاغل افراد گرفتن نظر در با که شد استفاده

 . شد n=317 با برابر آماری نمونه ،%6/6 مجاز خطای و% 26 اطمینان

 

 پرسشنامه روایی و پایایی آزمون -11

 مقدار. شد استفاده باخ کرون آلفای روش از پرسشنامه پایایی تعیین جهت پژوهش، این در

 بزرگتر% 4 ازمقدار بوده، برابر% 343 با شد، محاسبه spss افزار نرم توسط که باخ کرون آلفای

 نسبتاً ها گویه هماهنگی و برخوردارند کافی اعتبار از مزبور پرسشنامه های گویه بنابراین است؛

 مطالعه، مورد موضوع به نسبت پژوهشگر نسبی آگاهی بر عالوه پژوهش، این در. است یکسان

 وپس رسید متخصص استادان و نظران صاحب متخصصان، رؤیت به شده تنظیم های پرسشنامه

 ،«محتوی تناسب روایی» اساس بر و گردیدند تنظیم اصلی های گویه اصالحات، اعمال از

 .شدند ارزیابی
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 پژوهش های یافته -12

 مورد متغیرهای توزیع بودن نرمال بررسی به ابتدا ،ها  داده آماری تحلیل و تجزیه مرحله در

 آزمونهای از ،(بود نرمال آن یها  داده متغیر توزیع) که ها فرضیه بررسی برای .پردازیم می بررسی

 متغیر توزیع که مواردی در البته ؛شد  استفاده( one sample t-test آزمون) پارامتریک آماری

 استفاده( Binomial test)( ای دوجمله) ناپارامتریک آزمونهای از ،بودندن نرمال آماری یها  داده

 بر: آزمون این در صفر فرض. شد استفاده فریدمن آزمون از متغیرها بندی رتبه برای ؛شد 

 سطح که صورتی در. دارد داللت اولویتها نبودن یکسان بر مقابل، فرض و اولویتها بودن یکسان

 را شاخصها توان می% 26 اطمینان با و رد صفر فرض باشد، 56/5از کمتر آزمون داری معنی

 شد می مشخص باید ها فرضیه بررسی برای .کرد بندی رتبه( MeanRank) رتبه میانگین اساس بر

 اسمیرنوف کولموگروف آزمون از منظور، این برای خیر؟ یا اند شده اخذ جامعه از ها داده آیا که

 ها داده چهارم، و سوم اول، اصلی های فرضیه در فقط که شد مشخص نتیجه در. شد استفاده

 و شد استفاده ای دوجمله آزمون از نرمال، غیر های داده با مرتبط های فرضیه درباره .اند نرمال

 مالی فساد کاهش در فوق های فرضیه همه که شد مشخص و شد واقع تأیید مورد آن نتایج

 از نیز بودند، مربوط نرمال های داده به چهارم و سوم اول، اصلی های فرضیه مورد در. مؤثرند

 که شد تأیید نتیجه در. شدند تأیید نیز ها فرضیه این و شد استفاده جامعه یک سطح در t آزمون

 و اولویتها با باید را تأثیر این هرچند مؤثرند؛ مالی فساد کاهش در نوعی به عوامل، این همه

 . اند شده بندی رتبه شاخصها این ذیل جداول در. داد قرار مدنظر متفاوت های رتبه
 

 (اصلی های فرضیه) شاخصها بندی رتبه. 3 جدول

 رتبه میانگین رتبه شاخصها

 8 22/3 عوامل فرهنگي

 9 55/8 عوامل اقتصادي

 6 3/9 عوامل سياسي

 4 43/9 عوامل اداري

 9 54/4 مديران يعوامل رفتار
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 گیری نتیجه و بحث -13
 :از بودند عبارت پژوهشی های مؤسسه در فساد کاهش بر مؤثر عوامل مهمترین

 در دموکراسی، و اجتماعی نهادهای شهروندان، اجتماعی تکالیف و حقوق ـ اخالق( الف

 حقوق احقاق و اثربخش دموکراسی فراگرد ؛گرفتند قرار مدنظر اخالقی مباحث شمار

 مسئولیتهای بر حکمرانی، اخالق. شود می مطرح حکمرانی اخالق قلمرو در جامعه افراد

 را مدیران و کارکنان داخلی روابط داشته، داللت یکدیگر برابر در مردم و حکومت متقابل

 رفتار بر مردم نظارت و پایش که شود می تأکید امتداد این در. دهد می قرار مدنظر

 امکانات آوردن فراهم همچنین ؛است مالی فساد کاهش در مهمی عامل مدیران، و کارکنان

 دهی شکل در کارکنان، برای ای حرفه و تخصصی آموزشهای توسعه و تربیتی، و آموزشی

  .است مؤثر آنان رفتار

 عدالت و انصاف به توجه و احترام شناسی، وظیفه صداقت، چون ارزشهایی کردن نهادینه

 در البته .باشد سازمان کارکنان گر هدایت تواند می اخالقی، منشور تدوین راستای در

 حمایت با صرفاً آنها رعایت که شوند می مطرح نیز قانون از فراتر حکمهایی باره، این

 .سوخت مصرف کاهش مثل. گردد می آور الزام جامعه آحاد عامه وجدان

 شغلی عملکرد بهبود موجب پذیری، جامعه کارکردهای ـ فرهنگی ارزشهای پذیری جامعه( ب

 آنها درباره توضیحات و اطالعات انتقال استخدام، بدو در افراد ارتباطات توسعه کارکنان،

 سازمان، اهداف به نیل و پذیری جامعه فراگرد. شود می آنها نگرانیهای و ابهامات رفع و

. پذیرد می صورت فرد توسط سازمان محوری هنجارهای و ارزشها پذیرش براساس

 شود می متبلور« چگونگی و چیستی» جای به« چرایی» قالب در سازمان، آشناسازی برنامه

 مطلوب و صحیح روشهای و ومقررات قوانین از فرد آگاهی شغلی، عملکرد بهبود به و

 اینکه ضمن. انجامد می همکاران سایر با صمیمانه رابطه ایجاد در تسهیل نیز و کار انجام

. دهد می کاهش را نگرانیها و ابهام شده، سازمان از خروج و خدمت ترک کاهش موجب

 کارکنان آموزش طریق از سازمان، به نسبت کارکنان وفاداری حس تقویت و محیط ثبات

 نیازهای اساس بر را خود رفتار بایستی سازمان و مدیریت این، بر عالوه. یابد می بهبود

 سازمانی، و فردی اهداف بین و سازند متناسب کارکنان شخصیتی الگوهای و فردی
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 سازمان در رفتاری استانداردهای و گردد بهینه کارکنان عملکرد تا نمایند برقرار اشتراک

 .یابد تداوم

 :از بودند رتعبا پژوهشی های مؤسسه در فساد کاهش بر مؤثر اقتصادی عوامل مهمترین

 شهروندی، گروههای نظیر مدنی سازمانهای ـ فساد با مبارزه در مردم مشارکت توسعه( الف

 بر ناظر سازمانهای مثابه به مذهبی، هیأتهای و فرهنگی کانونهای نهاد، مردم سازمانهای

 سازمانهای این فعالیتهای. کنند می ایفا مالی فساد کاهش در مهمی نقش دولت، عملکرد

 با مبارزه برای عملی طرحهای تنظیم» و ،«فساد از عموم آگاهی» محور سه حول مدنی،

 صورت فساد کاهش خصوص در ،«دولت تصمیمهای و اقدامها پایش» و ،«فساد

 خدمات، عرضه نحوه و نظرسنجیها از استفاده عموم، آگاهی افزایش برای. پذیرند می

 به دستیابی اطالعات، جریان سازی آزاد راستای در کارگاهها و همایشها برگزاری

 .است ضروری فساد، با مبارزه اجرایی های برنامه تدوین و نهادی ابزارهای

موضوع جبران خدمات و نحوه پرداخت مزد و حقوق در  ب( جبران خدمات کارکنان ـ

ای برخورداراست. دریافتی کارکنان باید  پژوهشی، از اهمیت ویژه های سازمانها و مؤسسه

به نحوی تعیین شود که ضمن حفظ منافع سازمان، باعث افزایش انگیزه آنان در پایبندی 

به اهداف و تالش هرچه بیشتر آنان در راستای تأمین منافع سازمان گردد. عالوه بر آن 

 سازمان، تفاوت فاحش وجود داشته باشد.های مدیران و کارکنان  نباید بین دریافتی

 کیفیت میزان بلکه شود، نمی جبران پولی مزایای و دستمزد و حقوق طریق از فقط خدمات

 میزان از رضایت نظیر کار، مختص های جنبه سایر از رضایت ونیز شغلی و کاری زندگی

 مدیر. دگیر  قرار توجه مورد باید نیز مالی غیر مزایای و مالی مستقیم غیر مزایای و حقوق

 جلب را کارکنان رضایت سطح بیشترین( مالی غیر و مالی) مزایا این زا گیری بهره با توانمند

 شرح با آنان، به پرداختی میزان که کنند حاصل اطمینان باید کارکنان آن، بر عالوه. نماید می

 سایرهمکاران با ارتباط در را آنان خدمات منصفانه، طور به و بوده هماهنگ وظایفشان و شغل

 . کند می جبران ،کنند می کار دیگر سازمانهای در مشابه مشاغل در که افرادی و

 :از عبارتند پژوهشی یها مؤسسه در فساد کاهش بر مؤثر سیاسی عوامل مهمترین

 جهان، سراسر در ها رسانه ـ ای حرفه و مستقل های رسانه و رسانی اطالع نقش تقویت( الف

 و صدایی چند جامعه ترویج با شده، می قلمداد مدنی جامعه اصلی ارکان از یکی
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 بازبینی به ها، استفاده سوء افشای و ای حرفه و مستقل و سریع و هنگام به رسانی اطالع

 ،مردم قبال در پاسخگویی به ها مؤسسه و سازمانها مهم، این با. کنند می کمک فساد سطح

 به آنها دسترسی امکان تمهید و جامعه آحاد به خود عملکرد انعکاس با شده، ملزم

 اخبار اطالعات، آزاد جریان توسعه راستای در ،(معین زمانی های دوره در) اطالعات

 و ای رایانه های شبکه از ستفادها با همچنین. نمایند می درج را مالی تخلفات به مربوط

  .کرد اقدام هزینه کم و هنگام به رسانی اطالع جهت در توان  می مجازی فضای

 هدف ـ حکومت و شهروندان روابط بهبود برای الکترونیک حکومت نقش تقویت( ب

 و شهروندان ارتباط و بهبود برای فناوری جدید ظرفیتهای از استفاده فوق، ایده اصلی

 دسترسی کارکرد بهبود رجوع، ارباب به اطالعات ارائه و سازماندهی مدنی، جوامع

 شهروندان ارتباط نحوه در تغییر و الکترونیکی پرداخت سازمانها، اطالعات به الکترونیکی

 . است حکومت و یکدیگر با

 برای یافته سازمان و درازمدت راهبردی برقراری الکترونیک، حکومت توسعه در مهم عامل

 و مدیران بین در صداقت توسعه شهروندان، نیازهای تأمین رویکرد با فعالیتها، دائمی بهبود

 که است سازمانی محلی موفقیت کنار در نقایص بیان و مردم با باز ارتباطات برقراری کارکنان،

 دسترسی کانالهای افزایش با الکترونیک حکومت توسعه. شود می مردم عامه رضایتمندی باعث

 با دیجیتال، دموکراسی. دهد می افزایش حکمرانی در را شهروندان مشارکت سازمانها، به

 فراگردهای در شهروندان مشارکت افزایش باعث واطالعات، ارتباطات فناوری از گیری بهره

 . شود می دموکراتیک

 :از عبارتند پژوهشی های مؤسسه در فساد کاهش بر مؤثر ساختاری اداری عوامل مهمترین

 فنّاوری مسئوالن پاسخگویی روند ـ اموال ردیابی و زندگی استاندارد سطح تعیین( الف

 بهبود ای رایانه سیستمهای از استفاده با آنها از استفاده نحوه و اموال درباره اطالعات

 با اطالعات، صحت و ردیابی فراگرد تسهیل جهت اموال سیستم طراحی اگرچه. یابد می

 جامع برنامه از استفاده .اند مرتبط هم به اما نیستند، شکل یک زندگی استاندارد شاخصهای

 و مبنایی اطالعات استخراج منظور به پایه، های داده پایگاه ایجاد و گیری تصمیم پشتیبان

 تغییرات روند اخذ پست، احراز از پس اموال اعالم افزار نرم طبق اطالعات، آوری جمع

 اطالعات نهایی کنترل سیستم ایجاد و ناموزون تغییرات اعالمو (مدیران سالمت تضمین)
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 سایر با مقایسه در تخلف موارد شناسایی و اموال صحت تأیید بر مبنی اولیه، و پایه

 .دارد مالی فساد کاهش در مؤثری نقش ،داده پایگاههای

 در منعطف و شفاف مشیهای خط و مقررات و قوانین وجود) مالی بُعد در شفافیت( ب

 و دهی پس حساب برای راهی سازمان، در شفاف عملیات انجام ـ( سازمان

. است حکومت به عمومی اعتماد افزایش و اداری فعالیتهای قبال در فرد پذیری مسئولیت

وجود قوانین و مقررات شفاف، به نحوی که فارغ از هرنوع ابهام، درک و فهم عمومی را 

در پی داشته باشد و کلیه افراد جامعه را از ضوابط و مقررات سازمان و نیز نحوه استیفای 

 حقوق حقه ایشان آگاه نماید، بسیار مفید است.

سیستم اداری سالم، سیستمی کارآفرین وشاد است که به رفاه  ج( سیستم اداری سالم ـ

وآسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی، در کنار تولید کاال و 

ارائه خدمت با کیفیت و کمّیت و نیز سودآوری منطقی بر اساس نیاز واقعی مشتری، 

سازی کلیه عوامل با اهداف  تی، منوط به هماهنگتوجه دارد. دستیابی به چنین وضعی

پیشرفت هر سازمان، در گرو رقابت سالم و با نشاط اعضای آن است. سازمان است، 

هنگامی که اعضای سازمان به موفقیت از طریق رقابت سالم امیدوار باشند، تمایل آنها به 

کارکنان را به  انضباطی،. اقدامات و اعمال مقررات ابدی پیشرفت و رقابت سالم افزایش می

ای و شخصی بازداشته، بر  رعایت مقررات سازمانی ترغیب نموده، از رفتارهای سلیقه

توان واحدهای  میافزاید. در این امتداد  مییکپارچگی و هماهنگی فعالیتهای سازمانی 

رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی را تقویت کرد تا برای تداوم اقدامات اصالحی 

ور اخالقی و رفتاری، اهتمام ورزند. بنابراین، الزمه تأمین منافع عمومی جامعه، وجود و ام

یک ساختار پاسخگو است، ساختاری که برای مراجعه کنندگان اطمینان حاصل کند که 

 آورند.  کارکنان سازمان نهایت تالش خود را برای انجام وظایف خود به عمل می

 دارند، تأثیر پژوهشی یها  مؤسسه در فساد کاهش برای که مدیران رفتاری عوامل مهمترین

 : عبارتنداز

چشم انداز و دورنمای سازمان، توسط  -الف(استقالل شغلی و پاسخ گویی در برابر شغل

شود. اجرای حس هدفمندی و احیای فعالیتهای سازمان از طریق  مدیران کارآمد ترسیم می

نیروی انسانی در اختیار، مستلزم استقرار سیستم خود ارزیابی و خود کنترلی کارکنان 
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تار کارکنان را به توانند به آسانی، زمینه تقویت و اصالح رف میاست. بدین ترتیب مدیران 

تناسب اختیار و پاسخ گویی، پیش زمینه دموکراسی است.  وسیله خود آنها فراهم آورند.

؛ ضمن اینکه بنابراین تعیین حیطه قدرت و مسئولیت هر شخص در سازمان ضروری است

هر چه تعداد نهادهای دموکراتیک در سازمان بیشتر باشد، زمینه بروز فساد در آن کاهش 

کارکنان و  شغل و شخصیتبنابراین مدیران باید تالش کنند تا همواره میان  یابد. می

 اختیارات و مسئولیت آنها تناسب برقرار بماند. 

 کارکنان از فردی، گیری تصمیم جای به مدیریت اگر -گیری تصمیم در کارکنان مشارکت( ب

 افزوده سازمان به آنان امانتداری و وفاداری برتعهد، نماید، استفاده گیری تصمیم در هم

 باعث سازمان، اهداف راستای در کارکنان حقوق رعایت و شغلی رضایت جلب. شود می

 آن موفقیت برای مالحظه قابل تالش به تمایل و سازمان در عضویت ادامه به آنان اشتیاق

 سازمان، شغلی و رفتاری استانداردهای رعایت راستای در کارکنان از یک هر اگر. گردد می

 اثر باشد، گو پاسخ خود عملکرد قبال در و نماید تبعیت گروهی و جمعی کار روشهای از

 تالش مقررات، به تعهد ماندگاری، به تعهد چون عواملی. یابد می افزایش سازمان بخشی

 تأثیر مشارکت مقوله بر ای، حرفه کار ارائه به تعهد و اداری تخلفات کاهش مضاعف،

 پذیری، مسئولیت روحیه افزایش باعث سازمان، در مشارکت فرهنگ تقویت. دارند مستقیم

 . شود می  کارکنان وفاداری افزایش و شادابی و رضایت احساس

 در کارکنان به مسئولیت اعطای و اختیار تفویض -دقیق نظارت با همراه اختیار تفویض( ج

 مقررات و قوانین چارچوب در و باشد همراه دقیق نظارت با اگر محوله، امور انجام خصوص

 تفویض .شود می سازمان اثربخشی و کارکنان کارآیی افزایش باعث پذیرد، صورت موضوعه

 آنها گویی پاسخ توان و ظرفیت گرفتن نظر در با اگر سازمان، دستی پایین سطوح به قدرت

 اعطای با همراه بایستی مدیریت .باشد مؤثر مالی فساد کاهش در است ممکن پذیرد، انجام

 و اخالقی آموزشهای بر تأکید. نماید نظارت دقت به آنان عملکرد بر کارکنان، به اختیارات

 افزایش سازمان در را اخالقی مالحظات ظرفیت توان می کارکنان، کنترلی خود الزامات و دینی

 عملکرد ارزیابی نتیجه باید این، بر عالوه. کرد کمک خودکنترلی فرهنگ توسعه به و داد

 استفاده آنان تنبیه و تشویق مالک نیز و ضعف و قوت نقاط سنجش ابزار منزله به کارکنان،

 اصالح بازدارندگی، هشداردهندگی، های خصیصه از باید مؤثر و مناسب انضباطی سیستم. شود
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 کارکنان اگر. باشد همراه عمل در انصاف و عدالت با بوده، برخوردار مجازات و بازسازی و

 آتی هایگیری تصمیم در خود امین همراهان مثابه به را آنها سازمان، مدیریت که باشند مطمئن

 اهداف پیشبرد در شده، بیشتر مراتب به سازمان به نسبت آنها تعهد است، کرده شناسایی

 .ورزند نمی دریغ کوششی هیچ از سازمان

 

 سخن پایانی  -14
بازدارنده حکمرانی سالم است. ی معیشتی و موانع ها  فساد مالی از جمله مهمترین آسیب

ای از راهکارها برای جلوگیری از فساد و افزایش سالمت قابل اخذ است که مهمترین  مجموعه

آنها عبارتند از عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اداری و ساختاری و عوامل رفتاری. بر 

و جامعه پذیری،  همین اساس راهکارهای اصالح سیستم اداری عبارتند از توسعه اخالق

های اطالعاتی و بهبود فناوری  توسعه مشارکت، بهبود فراگرد جبران خدمات، تقویت سیستم

گویی و  اطالعات در قالب حکومت الکترونیک، افزایش شفافیت، افزایش استقالل و پاسخ

به خصوص در  یا تفویض اختیار متناسب با آن همچنین بر مواردی نظیر تدوین منشور حرفه

اداری و مالی، استفاده ازپژوهشهای علمی در شناخت نقاط ضعف اداری و عوامل جرم  حوزه

نامه اداری، ضمن  هایی که تضاد منافع در آنها باال است و تغییر آیین زا، شناسایی موقعیت

شود. به طور کلی توجه رأس سازمان باید به همراه ریشه یابی  میمالحظه تضاد منافع تأکید 

و روزمره در ارتباط با عملکرد و احتمال فساد معطوف باشد و چهار مرحله اتفاقات معمول 

خواسته، مراقبت، صالحیت و عمل دقیق و صادقانه را مد نظر قرار داهد تا با ریشه یابی علل 

خطاها و برطرف سازی آنها، کارکنان را تشویق کند که با آگاهی بتوانند خطاها را جبران کرده 

شود  میزارش دهند و از اشتباهات گذشته پندگیرند. بنابراین، پیشنهاد و به مقامات مسئول گ

از خرد جمعی در  گیری دولت با ترویج فرهنگ صداقت و افزایش سطح اعتماد عمومی و بهره

ی آنها در ها  مبارزه با فساد، دستگاههای متولی امر مبارزه با فساد را تقویت واز تصمیم

شود  اد، همه جانبه به عمل آورد. همچنین پیشنهاد میخصوص برخورد جدی با مرتکبین فس

صورت پذیرد  یی پژوهشها  پژوهشهای آتی در قالب تمرکز بر نوع خاصی از عوامل و فرضیه

و مسأله از منظر مرتکبین به نحوی که حجم نمونه از منظر مرتکبین فساد مالی و افراد دست 

گیرد. عالوه بر آن، پژوهش دربارة مسائل اندرکار دستگاههای نظارتی نیز مورد سنجش قرار ب
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مهم، نیازمند مطالعات مستمر در سالیان متمادی است. تحوالت عظیم علمی و پژوهشی، 

مرهون تالش کارگروههایی است که در اقصی نقاط جهان، برای پیشرفت بشر در آینده، با 

مکاری گروههای نمایند. با توجه به حیطة شمول موضوع کاهش فساد، ه یکدیگر همکاری می

کار و امکان انجام پژوهش مشترک، با حفظ منافع و اصول اخالقی کلیة کشورهای 

 کننده، ضروری است. شرکت

. محاکمه و مجازات صرفاً نه اندیشید، اصالح به باید فساد باب در که است آن مهم پایانی نکته

 و بازگشت و توبه امکان بر فراگیر، فساد به آلوده کشورهای در که شود می توصیه بنابراین

 مد مهم، اصالحی اقدام یک مثابه به فساد، دوران از بازگشت مقوله شده، تأکید کارکنان اصالح

 .    گیرد قرار نظر
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