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  )اداره کل امورمالیاتی استان یزد: مطالعه موردي(  فازي

 سیدرضانوربخش

  f.dehghan341@yahoo.comزد،  مدیرکل امورمالیاتی استان ی

 فاطمه دهقان منشادي 

 مدیریت، دانشجوي کارشناسی ارشد مالیاتی استان یزد و حسابرس اداره کل امور 
 تحقیقات یزد           علوم و دانشگاه آزاد

  عبدالرضا روشن

 مدیریت، دانشجوي کارشناسی ارشد و) ها شهرداري واحد(حسابرس استانداري یزد 

 roushan@ yahoo.com_Arد، یزدانشگاه آزاد 
  

  چکیده
ویژگی . پویاست و سالم يها سازمان داشتن، جامعه همه جانبۀ توسعۀ و رشد الزمه

 نیست بلکه آن مدیران و کارکنان تعداد یا باال منفعت و سود داشتن در تنها سالم يها سازمان
 و روحیه که از است متعهد و سازنده، خالق انسانی نیروي از متشکل سازمانی، سالم سازمان
. کند میاست و سازمان نیز این افراد را در راستاي اهداف خود هدایت  برخوردار خوبی عملکرد

باعث ایجاد  توانند میعلل اقتصادي وجود دارند که  چون همسازهایی اما در این میان زمینه
ي امور مالیاتی که از یکرو با ها سازمان. فساد اداري و دور شدن سازمان از سالمت خود گردند

 مسئولیت سنگین مالی روبروست و از سوي دیگر به منابع مالی زیادي دسترسی مستقیم دارد
 به همین دلیل شناخت عوامل. مکان مناسبی براي خروج سازمانی از سالمت باشد تواند می

جامعه . ستها سازمانبر ایجاد سالمت اداري و پیشگیري از فساد اداري در اولویت این  مؤثر
پیمانی و مدیران اداره کل امور مالیاتی استان یزد ، آماري این تحقیق را کلیه کارکنان رسمی

، آمده دست بهبا توجه به انحراف معیار . ندباش می نفر 465که در حدود  دهند میتشکیل 
د که بعد از باش می نفر 133درصد برابر با   5ر حجم نمونه برآورد شده در سطح خطاي حداکث

قرار  ها تحلیلپرسشنامه کامل مبناي  128تعداد  در نهایت، تر بیشتوزیع پرسشنامه به تعداد 
هاي سه مطالعه دیگر پرسشنامه تحقیق به صورت محقق ساخته و برگرفته از پرسشنامه. گرفت

پس از . بر سالمت اداري است مؤثرد که مجموعا داراي هشت بعد عوامل باش می در همین حوزه
، پایایی و تعیین اثرگذاري ابعاد بر سالمت اداري اداره کل امور مالیاتی استان یزد، روایی تأیید

فازي که توسط یازده نفر از مدیران  AHPنتایج حاصل از پرسشنامه مقایسات زوجی در تکنیک 
وضعیت اقتصادي ، شده است نشان داد که کیفیت و کمیت قوانین و مقرراتسازمان تکمیل 

را در ایجاد سالمت اداري دارند و در پایان نیز  تأثیرین تر بیش، کارکنان و ساختار فرهنگی
  . پیشنهاداتی به همین منظور ارائه شده است

  فازي AHP، اداره کل امور مالیاتی، فساد اداري، سالمت اداري :ها کلید واژه
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  مقدمه

 درست و عملکرد است جامعه آن نظام سیاسی اجرایی بازوي، جامعه هر اداري نظام

 بنابراین، بیندازد مشروعیت از یا بخشد تداوم را سیاسی نظام تواند می ،نادرست آن یا

 کمک تواند می اداري دقیق فساد آسیب شناسی و جامعه هر اداري نظام به بنیادي توجه

 يها حلراه  بتوانند، موقع به تشخیص با که باشد جامعه آن ارانگذ سیاست به بزرگی

 اقدامات از یکی اداري نظام اصالح. )1392، قهرمانی و حیدري( بیندیشند را الزم

 و هابرنامه مهم سایر این بدون و آیدمی حساب به کشورها توسعه تحول و براي اساسی

 ١فساد اداري. )1392، امیري و شادالوییصالحی( رسید نخواهد سرانجام به نیز ها تالش

یافته و در حال گیر اکثر جوامع اعم از توسعهگریبان، که نقطه مقابل سالمت اداري است

مانع رشد رقابت و خنثی ، که فساد دهد می د و کنکاش پیرامون آن نشانباش می توسعه

منفی بر  تأثیربا و  شود  می در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی ها فعالیتشدن 

سبب به هدر رفتن منابع ملی و در نتیجه ، سالمت و اثربخشی نظام مدیریت اداري

ي ها دستگاهدر هدایت امور و سلب اعتماد مردم به  ها سازمانکاهش اثربخشی دولت و 

، هاعدم وجود سالمت اداري باعث تضعیف انگیزه چنین هم. شود می دولتی و غیردولتی

هاي سیاسی یا توزیع زیان، اجتماعی یا تضعیف نهادهاي موجودهاي موجب زیان

  . )1390، شریفی رنانی و همکاران( شود  می هاي اقتصاديناعادالنه منابع و باالخره زیان

ي دولتی بسیاري از کشورهاي ها سازمانمعضل بزرگی در ، فقدان سالمت اداري

حتی در . توسعه نیستآید که البته مختص کشورهاي در حال  می جهان به شمار

کشورهاي صنعتی و توسعه یافته نیز مواردي از فساد اداري و فقدان سالمت اداري 

، ص 2012سوت، ( یابد کاس میانع ها آن هايشود که هراز چندگاه در رسانهمشاهده می

، ها دولت، ز از آن جمله استکه کشور ایران نی، اما در کشورهاي در حال توسعه. ٢)288

اي بر عهده دارند و دامنه امروزي حجم دولت بسیار زیاد ها و وظایف گستردهمسئولیت

 تر بیشدو دلیل اصلی رواج ، ي موجود در نظام سیاسیها تفاوتاین امر همراه با . است

، صادقی( دباش می فساد اداري و فاصله گرفتن از سالمت اداري در کشورهاي رو به رشد

از کشورها که فساد اداري در سطوح مختلف دولت متأسفانه در برخی . )26. ص، 1387

بسیاري از مردم و مسئولین نه ، ي طوالنی رواج داشته استها ریشه دوانده و براي مدت

بلکه برخی ، اند که راهی براي مبارزه با این معضل وجود نداردتنها به اشتباه باور کرده
  

 

1- Corruption 
2- Soot, 2012, p. 288 
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اند که معتقدند اصوالً رواج فساد اداري یک امر اجتناب ناپذیر است و پیش رفتهجا  آن تا

البته تفکر یا تلقی . ١)17، ص 2001الرمور، ( نداردعواقب اقتصادي سویی هم به دنبال 

در طی دو دهه گذشته در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مطرود شمرده ، فوق

، ي جنوب شرق آسیا نظیر سنگاپورکشورها ویژه بهشده است و تجربه برخی کشورها 

با فساد  توان می بنگالدش و مالزي و نیز برخی کشورهاي آفریقایی نشان داده است که

ي متفاوتی ارائه شده ها در این رابطه راه حل. مبارزه کرد و سالمت اداري را محقق نمود

داري است که عموماً معطوف به اصالح نقش دولت و کار ویژه آن و اصالح ساختار ا

، کوچک سازي، مقررات زدایی، سیاست زدایی نظام اداري: از آن جمله است. است

   .)601، ص 2004سوسا، ( ٢ي و مهندسی مجدد نظام سازمانی و ساختار آنساز هبهین

رفتارهاي آن دسته از کارکنان بخش   هانتینگتن فساد اداري به مجموعه از نظر

 ضوابط و عرف پذیرفته شده را، شود که در جهت منافع غیر سازمانی عمومی اطالق می

به عبارت دیگر فساد ابزاري نامشروع براي برآوردن تقاضاهاي نامشروع ، ندگیر می نادیده

در مطالعات مختلف ذکر شده است که . )1388، فرهادي نژاد( از نظام اداري است

واژه ، ي اخیرها سالاگرچه در . شفافیت است، دشمن اصلی فساد و فقدان سالمت اداري

ولی یک ، شفافیت بسیار متداول شده است و از معناي واقعی خود تهی گردیده

. استراتژي ضد فساد که شفافیت مدیریت دولتی را تقویت نکند محکوم به شکست است

گذاري زیرا انگیزه سرمایه، شود می باعث کند شدن رشد اقتصاديان سالمت اداري فقد

که  دهند مینشان  ها بررسی. دهد می گذاران داخلی و خارجی کاهشرا براي سرمایه

گذاران در یک کشور فاسد در مقایسه با کشوري که دچار فساد اندك است سرمایه

فساد  چنین هم .٣)2003نود، یو( گذاري دارنددرصد مالیات اضافی بر سرمایه 20معادل 

مداران فاسد چرا که سیاست ؛شود می به هم ریختن ترکیب مخارج دولت سبب اداري

رسولی و ( که سودهاي کالن عایدشان شود دهند مییی سوق ها بخشبه  تر بیشمنابع را 

گام اول ، به همین دلیل بدیهی است که پیش از ارائه هرگونه راهکاري. )1388، شهائی

د و در غیر باش می بر ارتقاي سالمت اداري و کاهش فساد اداري مؤثرشناسایی عوامل 

در کشور . راهکارها از پشتوانه کافی براي موفقیت برخوردار نخواهند بود، صورت این

یکی از نقاط استراتژیک  توانند میاز یکسو  ها استانادارت کل امور مالیاتی در ، ایران

  

 

1- Larmour, 2001, p. 17 
2- Sosa, 2004, p, 601 
3- Vinod, 2003 
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 ،دولت براي کسب درآمد باشند و از سوي دیگر به علت وجود حجم زیادي از منابع مالی

سالمت  تواند می رو بررسی عواملی کهاز همین. پایگاهی براي ایجاد فساد باشد تواند می

همین  این ادارات را تضمین نماید باید در اولویت دولت قرار گیرد و این مطالعه نیز با

  . تالش خواهد داشت تا راهکارهایی را به مسئولین امر ارائه نماید، هدف

  

  بررسی مفاهیم و پیشینه پژوهش

سالمت اداري صفتی کیفی در سازمان است که میزان همراستایی در تعریف و 

داراي ) میزان( روشن است که. دهد می سازمانی و ملی را نشان، تحقق منافع فردي

 مراتب سالمت را نشان، از آن تر بیشمراتب فساد و ، از آن تر مکآستانه است که 

و داراي پیوستار است و میازن ) گونهشاخص( بنابراین سالمت اداري مفهومی. دهد می

به نقل از قهرمانی و ( شود  می سالمت اداري قلمداد، تخلف آن در دو سوي نقطه صفر

  . اداري قرار دارد در سوي دیگر این مفهوم واژه فساد. )1392، حیدري

. آید که به معناي شکستن است می rump ereاز فعل التین » فساد«اصطالح 

این چیز ممکن است یک شیوه رفتار . شود شکند یا نقض می بنابراین در فساد چیزي می

  . اخالقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداري باشد

در ، به عنوان نمونه. است فساد داراي مفهومی بالنسبه شناخته شده، از نظر کلی

  :اصطالح فساد تعریف شده است، لغت نامۀ دهخدا به نحو نسبتاً کامل و بارزي

  . قوت بی، سست، باطل، شریر، گندیده، گمراه، خراب، تباه، معیوب: فاسد - 

ظلم و ، گزند و زیان، به ستم گرفتن مال کسی را، ضدصالح، تباه شدن: فساد - 

فتنه و ، دشمنی و کینه، فسق و فجور، عمل ناشایست و ناپسند، شرارت و بدکاري، ستم

   زبانی که لغات خارجی بدان تسلط پیدا کند و اساس لهجه از بین برود، آشوب در لهجه

اندازي و بازي و پشت همفساد یعنی دغلکاري و حقه، اما به بیان امروزي و عمومی

فساد یعنی این که چیزي را . تارتکاب همۀ آن کارهایی که مباین قانون و مقررات اس

  . )1389، تقوي و همکاران( برداریم و به جایش یک چیز کاذب یا شبیه آن بگذاریم

تعاریف ، آیند به دلیل تنوع رفتارهاي غیرقانونی که جزو فساد اداري به حساب می

اي از این  گوناگونی از فساد اداري توسط محققان ارائه شده است که هر یک زیر مجموعه

  :کنیم به چند نمونه از این تعاریف اشاره می جا این شود در عمال را شامل میا
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، به نظر وي. دهد ي مورد مداقه قرار میتر وسیعفساد را در معناي ، گونارمیردال - 

هاي گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از  فساد به تمام شکل

  . تمقام و موقعیت شغلی قابل اطالق اس

دهد که یک مأمور دولت در ازاي انجام کاري که اقدام به آن  فساد زمانی رخ می - 

  . اي نقدي یا جنسی قبول نماید رشوه، شده است نمی

 دولتی براي نفع شخصی است/ استفاده غیرقانونی از اختیارات اداري، فساد اداري - 

  .  ١ )2009کلمن، رابل و (

، به گمان وي. کند فساد اداري ترسیم می ز تصویر دیگري ازنی، 2012٢ سوت - 

شود که براي منافع  فساد اداري به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطالق می

  . گذارند ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می، خصوصی خود

تعریف متفاوتی از فساد اداري ارائه داده است و آن را در چهارچوب ، ٣ویتوتانزي -

او معتقد است که یک . دنمای می ن تبیینگذارا تسیاسگیري کارکنان و  فرایند تصمیم

هنگامی مرتکب فساد اداري شده است که در اتخاذ تصمیمات ، مسئول یا کارگزار دولتی

هاي اجتماعی  یق خانوادگی و دلبستگیمنافع شخصی یا روابط و عال تأثیرتحت ، اداري

از کشورهاي  تر بیشاین تعریف در خصوص کشورهاي در حال توسعه . قرار گرفته باشد

، روابط اجتماعی و خانوادگی، زیرا در کشورهاي در حال توسعه. صنعتی مصداق دارد

دان و داند تا حد امکان به خویشاون اهمیت بسیار باالیی دارند و هر فرد وظیفه خود می

عالوه بر آن هر فرد نیز براي رسیدن به مقاصد شخصی و رفع . نزدیکان خود کمک نماید

هاي اقوام و آشنایان  و مساعدت ها حمایتمتکی به ، در وهلۀ نخست، مشکالت خود

  . ٤)2010بلک برن و دیگران، ( ازبه نقل  دباش می خویش

  

  نظام اداريو کاهش سالمت فساد افزایش عوامل مؤثر بر 

در ، اداري و سالمت هاي مختلف ارائه شده از فساد بندي با توجه به تعریف و طبقه

هاي مختلف  اداري از دیدگاه فقدان سالمتاین قسمت به بررسی عوامل مؤثر بر 

ریشه عقالیی ، دهد ارتکاب فساد مانند هر عمل دیگري که فرد انجام می. پردازیم می

  

 

1- Rabl & Kuhlmann, 2009 
2- Soot, 2012 
3- Vitotansy 
4- Blackburn et al, 2010 
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شود که از دیدگاه خودش منافع مورد انتظار از  ییعنی هنگامی فرد مرتکب فساد م. دارد

رخ دادن فساد اداري در هر شکل و زمینه که  . باشد تر بیشهاي اقدام مورد نظر  هزینه

؛ »فرصت«و » تمایل«باشد مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است که عبارتند از 

. ستیا مهیا بودن شرایط محیطی مربوط ا» فرصت«به ارتکاب تخلف و » تمایل«

فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا ، تمایل و فرصت یک جا فراهم شودچه  چنان

اهم ، در این قسمت. )1388، رسولی و شهائی( بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد

  . شود ها از منابع تخصصی در مورد علل و عوامل مؤثر فساد اداري ارائه می یافته

بندي منعکس در جدول زیر از عوامل مؤثر بر  دسته، در یکی از تحقیقات انجام شده

  . فساد اداري ارائه شده است

  

  عوامل مؤثر بر فساد اداري - 1 جدول

  کارمند  شهروند  عوامل مورد مطالعه

  منافعمنافع

  فسادفساد

  هايهاي  هزینههزینه

  فسادفساد

تقاضا تقاضا 

براي فساد براي فساد 

  ادارياداري

منافع منافع 

  فسادفساد

هاي هاي   هزینههزینه

  فسادفساد

عرضه عرضه 

خدمات خدمات 

  فسادفساد

 کاهش سطح اخالق و وجدان کاري) 1
  در سطح جامعه

  کاهش  
کاهش ( 

هاي  هزینه
  )اخالقی

  افزایش  کاهش    افزایش

  کاهش  افزایش          افزایش حقوق و مزایاي کارمندان) 2
افزایش مداخله دولت در تولید و  )3

  توزیع کاالهاي خصوصی
        افزایش    افزایش

افزایش احتمال به دام افتادن ) 4
  مرتکبین فساد اداري

  کاهش  افزایش    کاهش  افزایش  

افزایش تنبیهات قانونی مرتکبین ) 5
  فساد

  کاهش  افزایش    کاهش  افزایش  

کاهش شدت عالئق خانوادگی و ) 6
  خویشاوندي

  کاهش    کاهش      

  کاهش  افزایش    کاهش  افزایش    شدت گسترش و شیوع فساد اداري) 7

ي نظارتی ها فعالیتگسترش دامنه ) 8
  و تنبیهی دولت

  افزایش    افزایش  افزایش    افزایش

افزایش فرصت کارمندان براي ایجاد  )9
میزان انحصار ( موانع اداري و اخاذي

  )ارائه خدمات

        افزایش    افزایش

  1375، حبیبی :منبع
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بررسی رابطه بین سالمت نظام اداري و بهبود  به) 1392( قهرمانی و حیدري

این . اند پرداختهي مالی دولتی استان آذربایجان غربی ها سازمانعملکرد نیروي انسانی 

جامعه آماري این پژوهش کلیه نیروي . پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است

دولتی استان آذربایجان غربی است که از بین ادارات  - انسانی شاغل در ادارات مالی 

، امور اقتصاد و دارایی( اداره 4، مالی استان به روش مدل مثلث تصمیم در انتخاب نمونه

د به گیر می نفر را در بر 1439که تعداد ) تجارت معدن و گمرك - صنعت ، امور مالیاتی

آمده بر اساس فرمول کوکران تعداد  دست بهحجم نمونه . صورت موردي انتخاب شدند

ي شده تصادفی استفاده گردیده بند طبقهي گیر هنفر تعیین شده و از روش نمون 305

وري اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته براي متغیر مستقل با گردآ. است

. صورت پذیرفته است 0.747و براي متغیر وابسته با ضریب پایایی  0.753ضریب پایایی 

متناسب با سطح  SPSS جهت تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار چنین هم

از ضریب ، یفی و در سطح تحلیل تبیینیي توصها هاز آمار، سنجش در سطح توصیفی

نتیجه آزمون فرضیه اصلی حاکی . همبستگی اسیرمن و ویلکاکسون استفاده شده است

از آن است که بین سالمت نظام اداري و بهبود عملکرد نیروي انسانی رابطه مثبت و 

نتایج آزمون سایر فرضیات بیانگر آن است که بین  چنین هم. معنی داري وجود دارد

) توسعه دولت الکترونیک، آموزش، نظارت، قانون گرایی( ي سالمت نظام اداريها شاخص

  . و بهبود عملکرد نیروي انسانی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد

 مؤثردرصدد تبیین عوامل ) 1392، امیري و شادالویی صالحی( اي دیگردر مطالعه

با توجه به نتایج حاصل . اندبودهي اخالقی در آن ها ارزشبر سالمت نظام اداري و رشد 

ي ها ارزشچنین نتیجه گرفت که سالمت نظام اداري و رشد  توان می از تحلیل محتوي

مبانی هستی شناختی و انسان شناختی حاکم بر  تأثیراز یک سو تحت ، اخالقی در آن

درون ، نه ارزشیعوامل سه گا تأثیرباورهاي افراد سازمانی است و از سوي دیگر تحت 

ي نیروي انسانی بر سزا بهبا توجه به نقش بنابراین . سازمانی و برون سازمانی است

ضروري است اوال با اصالح نظام حقوق و ، سالمت سازمانی و نگرش دو بعدي به انسان

ي ها هثانیا با برنام، دستمزد نیازهاي مادي و معیشتی کارکنان را برطرف ساخت

  . ینه تحول درونی و پیشرفت معنوي کارکنان را فراهم آوردتربیتی زم - آموزشی
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فرهنگ به عنوان مهم ترین معتقدند که ) 1390، ربیعی و بیگدلی( اي دیگردر مقاله

اي را در ارتقاي سالمت و تعیین کننده مؤثرد نقش توان می عامل در رویکرد پیشگیرانه

فرهنگ سازمانی در کاهش فساد این تحقیق با هدف بررسی نقش . اداري ایفا نماید

ساختار ، ي جاريها ارزشي فرهنگی ها شاخص، اداري صورت پذیرفته و براي بررسی

این تحقیق بر اساس هدف از . فرهنگی سازمان و فرهنگ منابع انسانی مطالعه شده است

نوع تحقیقات کاربردي و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی است که به 

ادارات دولتی و غیردولتی ، جامعه آماري. شود می انجام) زمینه یابی( یشیروش پیما

 دو سازمان دولتی و دو سازمان غیردولتی، شهرستان تهران و نمونه این پژوهش

. اند هنمونه به روش غیراحتمالی و سرشماري انتخاب شد 697ند که روي هم باش می

ي ها سازماني دولتی و هم در ها سازماندهند که هم در هاي تحقیق نشان مییافته

و  ها استانبوده و د مؤثرفرهنگ سازمانی در جهت ارتقاي سالمت نظام اداري ، خصوصی

ترین مولفه فرهنگی در ضعیف، ي سنتیها ارزشقوي ترین مولفه و ، الگوهاي سازمانی

نی در ي غیردولتی نقش فرهنگ سازماها سازمانکارکنان . اندکاهش فساد اداري بوده

. اندي دولتی قوي تر ارزیابی کردهها سازمانکاهش فساد اداري را در مقایسه با کارکنان 

با میزان ، چنین همها در کاهش فساد اداري از دیدگاه زنان و مردان و میان نقش مولفه

در نهایت راهکارهاي فرهنگی مانند . تحصیالت رابطه معناداري مشاهده نگردیده است

 مدیریت مشارکتی و مواردي از این قبیل پیشنهاد، ي سنتی و اخالقیها ارزشتاکید بر 

  . دگرد می

عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداري نیز رابطه ادراك بی تأثیربررسی 

عدالتی ادراك شده و است که از دیدگاه بی) 1389، سلیمی و پورعزت( موضوع تحقیق

آوري و تحلیل محققان پس از جمع. اند پرداختهوع رابطه آن با فساد به بررسی این موض

، عدالتی توزیعیهاي موردنیاز خود از جامعه آماري دریافتند که ادراك انواع بیداده

اي و عدالتی با افزایش تمایل به فساد کارکنان رابطه مثبت و معناداري مراوده، ايرویه

  . است )1(شکل  صورت بهمدل مفهومی مورد بررسی محققان در این پژوهش . دارد
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  1389سلیمی و پورعزت، : منبع

  عدالتی بر فساد اداري تأثیر ادراك بی - 1شکل 

  

 نیازهاي ابزاري

نیازهاي بین 

 شخصی

 نیازهاي اخالقی

  

  

  

  

عدالت 

 سازمانی

عدالت 

 توزیعی

عدالت 

 ايرویه

عدالت 

 ايمراوده

عدالت 

 اطالعات

عدالتی ادراك بی

 توسط کارکنان

  

فساد 

 اداري
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 -عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر فساد اداري، )1389( عظیمی و همکارانش

. ي اصفهان و زنجان را مورد بررسی قرار دادندها استاني دولتی مراکز ها سازمانمالی در 

 ها استاننفر کارکنانی که در ادارات این  934ها از آوري دادهمحققان جهت جمع

نتایج . استفاده کردندنمونه انتخاب کرده بودند از پرسشنامه محقق ساخته  عنوان به

بستر کنترل و ، نظام پرداخت: چون همها بیانگر این بود عواملی حاصل از تحلیل داده

رسانی و اطالع، شفافیت، ي غیررسمیها گروه ،جرائم و قوانین فساد، ارتباطات، نظارت

قوانین و مقررات اداري و عوامل روانی عوامل سازمانی تعیین کننده فساد ، پاسخگویی

ضعف مدیران ، ضعف مدیران در رهبري و هدایت: عواملی چون چنین هم. اداري هستند

 عنوان بهرا  تأثیرین تر بیشدر نظارت و کنترل و ضعف مدیران در بسیج امکانات و منابع 

  . مالی در جامعه مورد بررسی داشته است - عوامل مدیریتی بر فساد اداري

شفافیت و پاسخگویی را در ، از صداقت در مطالعه خود نیز ترکیبی ،١آرمسترونگ

پاسخگویی ، اصالح مدیریت اداري مؤثر دانست و به اثرات مخرب ناشی از عدم شفافیت

، هاي غیراخالقی شیوه چنین همو  شود  می رفتار و صداقت که منجر به فساد و سوء

و به این بحث  کند میاشاره ، هاي واقعی بشري را به همراه داردرشوه و تقلب که هزینه

انگیز است و عدم هاي امنیت عمومی و هزینه مالی فساد حیرتپردازد که هزینهمی

و در نهایت نتایج تحقیق وي نشان داد  کند میثبات سیاسی را تضعیف ، اعتماد عمومی

و اگر  شود  می سبب اصالحات اداري نیز، که این سه عامل عالوه بر کاهش فساد اداري

، دولت الکترونیک، بانکداري الکترونیک چون همري اطالعات و مظاهر آن از فناو ها دولت

شهرداري الکترونیک و غیره استفاده نماید فساد اداري به میزان زیادي کنترل شده و 

  . یابدکاهش می

 دولت الکترونیک به تأثیردر تحقیق خود به بررسی ، 2008٢ شاهکوه و همکاران

عات بر افزایش پاسخگویی و شفافیت اطالعاتی و در عنوان یکی از مظاهر فناوري اطال

کشور مورد بررسی  180براي این منظور محققان . نهایت کاهش فساد اداري پرداختند

توسعه نیافته ) 3درحال توسعه و ) 2، توسعه یافته) 1خود را به سه دسته کشورهاي 

ز دولت الکترونیک سپس در این کشورها به بررسی میزان استفاده ا. بندي کردند تقسیم

  

 

1- Armestrong, 2005. 
2- Shahkooh et al, 2008. 
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و استراتژي دولت الکترونیک پرداختند و در نهایت ارتباط استفاده از دولت الکترونیک و 

هاي آن را با افزایش شفافیت اطالعاتی و پاسخگویی از طریق همبستگی مورد استراتژي

نتایج حاصل از این تحلیل حاکی از این بود که استفاده از دولت . بررسی قرار دادند

هاي آن باعث افزایش میزان پاسخگویی و شفافیت اطالعاتی شده رونیک و استراتژيالکت

محققان دریافتند  چنین همفساد اداري را به میزان زیادي کاهش داده است  چنین همو 

ین استفاده را از دولت الکترونیک نسبت به تر بیشکه در کشورهاي پیشرفته که 

بوده  تر کمکشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته دارند میزان فساد اداري بسیار 

  . است

گذاري بخش فساد اداري بر سرمایه تأثیراي در مطالعه، 2009١اورهارت و دیگران  

حال توسعه  گذاري عمومی و رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب درسرمایه، خصوصی

محققان پس از تحلیل و بررسی . را مورد بررسی قرار دادند 1999- 2006ي ها سالطی 

گذاري بخش خصوصی فساد اداري بر سرمایه تأثیراوري شده دریافتند که هاي جمعداده

گذاري بخش عمومی معنادار نبوده آن بر سرمایه تأثیرمنفی و معنادار بوده در حالی که 

منفی و  تأثیرفساد اداري ، در تمامی کشورهاي مورد مطالعه، اینافزون بر . است

، محققان عنوان کردند که رهبري قوي چنین هم. معناداري بر رشد اقتصادي داشته است

هاي عادالنه و مجهز کردن محیط کار به فناوري اطالعات و دادن دستمزدها و پاداش

  . ارتباطات باعث کاهش و کنترل فساد اداري خواهد شد

 گذاري بخش عمومی وفساد اداري بر سرمایه تأثیراي در مطالعه، 2009٢التز 

هاي این تحقیق یافته. خصوصی در کشورهاي منتخب آفریقایی را مورد بررسی قرار داد

گذاري داخلی داشته منفی و معناداري بر سرمایه تأثیرفساد اداري ، حاکی از این بود که

نتایج این ، افزون بر این. گذاري بخش خصوصی استمنفی بر سرمایه تأثیرو داراي 

گذاري بخش عمومی مثبت و معناداري بر سرمایه تأثیرمطالعه نشان داد که فساد اداري 

  . داشته است

، گیري از دولت الکترونیک در حذف فساددر فیجی محققان دریافتند که با بهره

نسبت به فساد دولتی ایجاد شده و این امر  تغییرات مثبتی در میزان آگاهی عمومی

  

 

1- Everhart et al, 2009. 
2- Lutz, 2009. 
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هاي شهروندان شده است و سبب افزایش میزان پاسخگویی دولت به نیازهاي و خواسته

   .)2009١ پاتک و دیگران( یافته استمتعاقباً فساد اداري تا حد زیادي کاهش 

 مایهدر تحقیقی به مطالعه اثر فناوري اطالعات و ارتباطات و سر ،2009٢ شیم و ام

اهش فساد اداري پرداختند و به این نتایج دست یافتند که فناوري کاجتماعی در 

 .شونداطالعات و ارتباطات و سرمایه اجتماعی عوامل اصلی در کاهش فساد محسوب می

دریافتند که فناوري اطالعات و ارتباطات یک ابزار مؤثر در کاهش فساد است و  ها آن

سرماهی اجتماعی نیز اثر مثبتی بر کاهش فساد دارد . ردمثبتی در کاهش فساد دا تأثیر

محققان . داراي اثرات متفاوتی باشد تواند می اما ابعاد گوناگون از سرمایه اجتماعی

اگر . دریافتند که رابطه بین سرمایه اجتماعی و فناوري اطالعات و ارتباطات مبهم است

رمایه اجتماعی و فناوري اطالعات سنشان داد که ارتباط بین  ها آن هاي تحقیقچه یافته

ات مستقلی از فناوري اطالعات و تأثیرولی سرمایه اجتماعی ، و ارتباطات مبهم است

  . ارتباطات بر کاهش فساد داشته است

کشور  149استفاده از یک الگوي پانل که شامل  االه خود بدر مق، 2009٣سن اندر

به تخمین اثرات دولت الکترونیک بر  ،2006و  1996ي ها سالبود و دو بار مشاهده در 

اثر مثبت و جالب از ، اولین نتایج متفاوت تخمینی. روي شاخص کنترل فساد پرداخت

حرکت از صدك ، کارانهین میزان تخمین محافظهتر بیشبا . دیدگاه اقتصادي را نشان داد

با  در توزیع دولت الکترونیک که داللت بر کاهش فساد داشت برابر 90به صدك  10

نتایج آماري و تجزیه و . در توزیع کنترل فساد بود 23به صدك  10حرکت از صدك 

  . دولت الکترونیک در کاهش فساد را نشان داد تأثیري تجربی ها تحلیل

هاي اطالعات اثرات بالقوه اطالعات و فناوري وهشیژدر پ،  2010٤دیگرانبرتوت و 

هاي فرهنگی هاي اجتماعی را بر روي نگرشدولت الکترونیک و رسانه ویژه بهو ارتباطات 

هاي نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که فناوري. درباره شفافیت کشف کردند

و از فساد . شود می اطالعات و ارتباطات سبب ایجاد جوي باز و قطع رفتارهاي فاسد

ابلویی در تحقیقی دیگر که براساس مدل ت. اداري به میزان زیادي جلوگیري خواهد نمود

  

 

1- Pathak et al, 2009. 
2- Shim & Eom, 2009. 
3- Anderson. 2009. 
4- Bertot et al, 2010. 
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محققان به بررسی نقش اینترنت در کاهش فساد اداري ، هاي پویا انجام رفته شدداده

امده از از جامعه آماري بیانگیر این  دست بههاي نتایج حاصل از تحلیل داده. پرداختند

هاي در واقع یافته. اینترنت بر کاهش فساد از نظر آماري معنادار بوده است تأثیر، بود که

چی لیو ( از توانایی اینترنت در کاهش فساد اداري بوده استحاکی ، ن تحقیقتجربی ای

2010١( .  

اي سیاسی است؛ یعنی کسانی که در  اساساً پدیده) سیستمی( اي فساد سامانه

مواضع قدرت قرار دارند از دولت براي انتقال منافع و عواید نامشروع به خودشان و 

گفت که سران حاکم با بسط وظایف  توان می ،کنند وابستگان طرفدارشان استفاده می

نیز با حذف یا تضعیف رقابت  بازار و تصدي وتنظیم و نظارت ، هاي مالی دولت در زمینه

آیند که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق  در صدد برمی، سیاسی به طور کلی

الاقل بعضی از متضمن این معنا نیز هست که ، این مطلب. مجاري رسمی گسترش دهند

ند نتیجه و توان می در عین حال، عواملی که قبالً به منزله علت فساد مشخص شدند

کاربرد درهم و مرزبندي نشده و ابزار مداخله مستقیم ، بدین قرار. معلول فساد نیز باشند

هاي دیوان ساالرانۀ  رکود رویه، تداوم و تکثیر وسایل اختیاري سیاست گزاري، در اقتصاد

قطعی نبودن و ابهامات زیان آور و اتالفگر ، گیري هاي متعدد تصمیم از وجود الیهناشی 

، گسترش غالباً مهار نشده اشتغال در بخش عمومی، ي دولتها سیاستحاکم بر فضاي 

هاي مشابه دیگر در بسیاري از  تأخیرهاي پایان ناپذیر در زمینه اجراي عدالت و بیماري

 ن باید الاقل بعضاً زاده فساد مدیریتی و اداري دانستکشورهاي در حال توسعه را اکنو

پایان  در ٣)2011وو، (، در یکی از مطالعات اخیر و جامع این حوزه. )٢مارتینز و الیر(

نامه خود به بررسی نقش فناوري اطالعات در کاهش فساد در کشورهاي مختلف 

ی به اینترنت به دسترس که زمانیپرداخته است و به این نتیجه دست یافته است که 

فساد ادراك شده در آن جامعه کاهش ، نفر در کشوري برسد 100نفر در هر  21میزان 

گذاري اینترنت بر فساد اداري به مسائل و تأثیراین محقق ذکر کرده است که . یابدمی

معیارهاي مرتبط با کشورها نیز بستگی دارد به عنوان مثال در کشور چین که فیلترینگ 

  . ي همراه باشدتر کمگذاري با شدت تأثیرشاید ، اینترنت وجود داردقوي در 
  

 

1- Chi Lio et al, 2010. 
2- Martinez & Iyer, 2011. 
3- Wu, 2011. 
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  Ojha et al, 2011 :منبع

   دولت الکترونیک و مزایاي آن در جهت کاهش فساد اداري -2 شکل

خدمات دولت 

 الکترونیک

دولت با 

مشتریان 

)G2B(  

دولت با کسب 

و کارها 

)G2B(  

دولت با دولت 

)G2G(  

 هاي دولت الکترونیکویژگی

  دارایی پایین

  عدم اطمینان کم

  دسترسی آنالین

  سیاست -

  رویه -

  قوانین -

  هافرم -

  تأخیرات -

  روز 365ارائه خدمات در 

  هاعدم وجود واسطه

  هاي خودکارپردازش

  اطالعات بروز و مفید

  ممیزي

  معامالت -

  مبادالت تجاري -

 الکترونیکمزایاي دولت 

  کارایی و اثربخشی دولت

  رضایت کاربر

  شفافیت اطالعاتی

  پاسخگویی سریع

  کاهش فساد اداري

انجام ممیزي گسترده دولت و 

  هاي اجرایی دستگاه
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 ، نیز در مطالعه خود به بررسی تأثیر دولت الکترونیک و2011١اوجا و دیگران 

آوري شده در هاي جمعنتایج حاصل از تحلیل داده. اینترنت بر فساد اداري پرداختند

تی هاي اطالعااین تحقیق بیانگر این موضوع بود که فساد اداري با استفاده از فناوري

به میزان ) دولت الکترونیک، دموکراسی الکترونیک، شهرداري الکترونیک و اینترنت(

چنین محققان در این پژوهش مدلی را  هم. دگرد می یابد و قابل کنترلزیادي کاهش می

اند که براي استفاده و کاربرد دولت الکترونیک جهت کاهش فساد اداري ارائه کرده

  . است 2صورت شکل  به

میزان استفاده کشورهاي توسعه یافته و  به بررسی، 2012٢و جالل ي میستر 

محققان در این تحقیق دریافتند که . درحال توسعه از دولت الکترونیک پرداختند

هایی نوین نظیر کشورهاي توسعه یافته بیش از کشورهاي در حال توسعه از فناوري

 چنین هم. اندبرده بهره و شهرداري الکترونیک، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک

محققان با بررسی ارتباط بین استفاده از فناوري اطالعات و فساد اداري دریافتند که 

محققان  چنین هم. فناوري اطالعات فساد اداري را به میزان زیادي کاهش داده است

از کشورهاي در حال توسعه از فناوري  تر بیشاي که یافتهبیان کردند کشورهاي توسعه

به میزان  ها آن اند میزان فساد اداري موجود در دولطالعات و مظاهر آن استفاده کردها

  . زیادي کاهش یافته است

  

  شناسی پژوهشروش

به عبارت . هدف تحقیقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص است

اربردي تحقیق ک. شود می تحقیقات کاربردي به سمت کاربرد عملی دانش هدایت، دیگر

سعادت و رفاه توده مردم و  تأمینآن بر  تأکیددر جستجوي یک هدف علمی است و 

و از . ي مسائل واقعی استها موقعیتبهبود محصول یا فرایند آزمون مفاهیم نظري در 

صورت گرفته است و ) پویا( عینی و زنده، جایی که این تحقیق در یک سازمان واقعی آن

  . دباش می یک تحقیق کاربردي، طور عملی  استفاده کردبه توان  می از نتایج آن

  

 

1- Ojha et al, 2011. 
2- Mistry & Jalal, 2012. 
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تحقیقات . شود می تحقیقات علوم انسانی از روش توصیفی استفاده تر در بیش

توصیف کردن مورد بررسی  ها آن یی است که هدفها روش اي ازتوصیفی شامل مجموعه

شناخت و از آن در فرایند  تر بیششرایط موجود را توان  می با اجراي این تحقیقات. است

گفت که تحقیق توان  می ،بنابراین با توجه به مطالب مذکور. گیري استفاده نمودتصمیم

د و در دسته تحقیقات کاربردي قرار باش می یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی، حاضر

مور پیمانی و مدیران اداره کل ا، جامعه آماري این تحقیق را کلیه کارکنان رسمی. دارد

در این پژوهش به . ندباش می نفر 465که در حدود  دهند میمالیاتی استان یزد تشکیل 

. گیري در جامعه محدود استفاده شداز روش نمونه، دلیل تعداد افراد در جامعه آماري

نفر از مدیران و کارکنان  38بدین منظور پرسشنامه تحقیق به صورت تصادفی بین 

انحراف معیار سواالت پرسشنامه پژوهش حاکی از این بود نتایج بررسی . توزیع گردید

بنابراین با توجه به انحراف . دباش می 0.347ین انحراف معیار در جامعه برابر با تر بیشکه 

درصد برابر با   5حداکثر حجم نمونه برآورد شده در سطح خطاي ، آمده دست بهمعیار 

 128نهایت تعداد در ، تر بیشتعداد  د که بعد از توزیع پرسشنامه بهباش می نفر 133

  . قرار گرفت ها تحلیلپرسشنامه کامل مبناي 

فقط ، الزم به ذکر است پرسشنامه اولیه که بین مدیران و کارکنان توزیع شده است

پایایی و تعیین اثرگذاري هشت بعد شناسایی شده بر سالمت اداري ، روایی تأییدبراي 

  . فازي فقط بین یازده نفر از مدیران توزیع شده است AHPبوده است و پرسشنامه 
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0 05 464 1 96 0 347

  

ي صورت گرفته در خصوص ها پژوهشبا استفاده از ادبیات تحقیق و ، در مرحله اول

. ي اولیه شناسایی گردیدها شاخص، )سالمت اداري و فساد اداري( موضوع پژوهش

ربیعی و ( هاي سه تحقیق دیگر شاملنامهپرسشنامه مطالعه حاضر برگرفته از پرسش

، نژادخدادادحسینی و فرهادي( و نیز) 1392، قهرمانی و حیدري(، )1390، بیگدلی
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البته با . دباش می و ابعاد پرسشنامه تحقیق ها شاخصدو بیانگر جدول . دباش می )1380

 رفته در این مطالعه فقط شامل ابعاد کار به پرسشنامه مقایسات زوجیکه  این توجه به

  . است ها شاخصدر جدول زیر فقط براي آشنایی خوانندگان با  ها شاخصبیان ، دباش می

  
 ي  مؤثر بر ایجاد سالمت اداري ها شاخصابعاد و  - 2 جدول

  هامولفه  ابعاد  منبع

خدادادحسینی و   ( 

  )1380، نژادفرهادي

ت
عی

ض
و

  
ي

اد
ص

قت
ا

  

 
ن

نا
رک

کا
  

  میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنانتناسب  .1

احساس برابري اقتصادي کارکنان سازمان در مقایسه با  .2

  ي مشابهها سازمانسایر 

  وجود مزایاي جنبی براي کارکنان .3

  نحوه توزیع ثروت و درآمد در جامعه .4

، ربیعی و بیگدلی( 

خدادادحسینی و  ( )1390

  )1380، نژادفرهادي

ر     
تا

خ
سا

ی
نگ

ره
ف

  

 
  

  کنترل و نظارت کارآمد .5

  مدیریت مشارکتی .6

  کار تیمی و گروهی .7

  تشویق و قدردانی .8

  درجه خویشاوندساالري در جامعه .9

  پایبندي جامعه نسبت به موازین اخالقی .10

  مداريپذیري و فرهنگ قانونقانون .11

خدادادحسینی و   ( 

  )1380، نژادفرهادي

ی
ژگ

وی
 

ها
ي

  

ی
مان

از
س

  

  مکانیزمهاي کنترلی کارآمد در سازمانوجود  .12

  هاي غیررسمی در سازمانعدم وجود شبکه .13

  وجود امنیت شغلی .14

  وجود نظام پاداش کارآمد .15

خدادادحسینی و   ( 

  )1380، نژادفرهادي

 و
ت

فی
کی

  

 
ت

می
ک

  

  پیچیده نبودن قوانین و مقررات .16

 قدرت کلی قوانین و مقررات  .17

  ارباب رجوع با قوانین و مقرراتآشنایی  .18

  باالبودن کیفیت قوانین و مقررات .19

ره، ربیعی و بیگدلی( 
ف

گ 
ن

  پذیري و پاسخگوییمسئولیت .20
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  هامولفه  ابعاد  منبع

  تعهد کارکنان .21  )1390

  روحیه صداقت .22

  انضباط اجتماعی .23

  وجدان کاري .24

  روحیه قناعت و صرفه جویی .25

  ریسک گریزي .26

خدادادحسینی و   ( 

  )1380، نژادفرهادي

 
ش

رو
 

ها
ي 

  

ل 
ما

اع
  

  ها مجازاتتشدید شدن  .27

  ایجاد شدن نهادهاي مستقل مبارزه با فساد اداري .28

  تنظیم مقررات به موقع .29

  سازيافزایش خصوصی .30

  زدایی از نظام اداريسیاست .31

  افزایش حقوق کارکنان سازمان .32

  کنترل اداري اثربخش .33

  مالی کارآمدي کنترل ها سیستم .34

  قوانین و مقررات کارآمد .35

، قهرمانی و حیدري( 

1392(  

ش
وز

آم
  

  اهمیت دانش و مهارت در سازمان .36

  برخورداري کارکنان از آموزشهاي تخصصی .37

  آموزش کارکنان در راستاي اهداف سازمان .38

  اختصاص اعتبارات کافی جهت آموزش .39

 ي شغلیها مهارتآموزش در راستاي ارتقاي سطح  .40

  کارکنان

، قهرمانی و حیدري( 

1392(  

 و
ت

عا
ال

ط
ي ا

ور
نا

ف
  

 
ک

ونی
تر

لک
ت ا

دول
  

  گیري فناوري اطالعاتکار به توجه به .41

  گیري از تکنولوژي الکترونیکیبهره .42

  گیري فناوري الکترونیکیکار به آموزش .43

  گیري فناوري الکترونیکیکار به مندي از دانشبهره .44

  فناوري اطالعاتي ها ساختبر توسعه زیر تأکید .45
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تصور ، بندي ابعادهشت فرضیه فرعی را عالوه بر رتبهتوان  می با توجه به این ابعاد

  . نمود

ي معنادار در ایجاد سالمت اداري در اداره کل تأثیر، وضعیت اقتصادي کارکنان. 1

   . امور مالیاتی استان یزد دارد

داري در اداره کل امور مالیاتی ي معنادار در ایجاد سالمت اتأثیر، ساختار فرهنگی. 2

   . استان یزد دارد

ي معنادار در ایجاد سالمت اداري در اداره کل امور تأثیر، ي سازمانیها ویژگی. 3

   . مالیاتی استان یزد دارد

ي معنادار در ایجاد سالمت اداري در تأثیر، کیفیت و کمیت قوانین و مقررات. 4

   . دارداداره کل امور مالیاتی استان یزد 

ي معنادار در ایجاد سالمت اداري در اداره کل امور تأثیر، فرهنگ منابع انسانی. 5

   . مالیاتی استان یزد دارد

ي معنادار در ایجاد سالمت اداري در اداره کل امور تأثیر، ي اعمال کنترلها روش. 6

   . مالیاتی استان یزد دارد

ري در اداره کل امور مالیاتی استان ي معنادار در ایجاد سالمت اداتأثیر، آموزش. 7

   . یزد دارد

ي معنادار در ایجاد سالمت اداري در تأثیر، فناوري اطالعات و دولت الکترونیک. 8

   . اداره کل امور مالیاتی استان یزد دارد

خواهد  تأییددر جامعه هدف سنجیده و  ها شاخصروایی ، با استفاده از تحلیل عاملی

رسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار پایایی پ چنین هم. شد

 ها شاخصفازي این  AHPیعنی ، گیريي تصمیمها تکنیکسپس با استفاده از . گیردمی

شایان ذکر است که تمامی . دگرد می رتبه بندي شده و راهکارهاي مورد نظر ارائه

گذاري ابعاد هشت گانه به تأثیرجهت سنجش . پذیردمحاسبات در محیط فازي انجام می

مفهوم فازي . آزمون تی استیودنت انجام خواهد شد، عنوان عوامل ایجاد سالمت اداري

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


238        رانیا یاتیمال و یمال يها استیس شیهما نیهشتممجموعه مقاالت  

 

 

هاي کالسیک به صورت غیرمستقیم و بدون استفاده از مجموعه AHPبودن در روش 

در واقع در این روش با استفاده از عبارات کالمی در . فازي مورد توجه قرار گرفته است

  . شود می مفهوم فازي بودن در تعیین ماتریسهاي مقایسه زوجی دخالت داده، )3دول ج

  

  ها در مقایسات زوجیاعداد فازي متناظر با ارجحیت -3 جدول

  اعداد فازي  عبارات کالمی

 )1، 1، 1(   ارجحیت یا اهمیت برابر

 )2، 3، 4(   ارجحیت یا اهمیت کم

 )4، 5، 6(   ارجحیت یا اهمیت قوي

 )6، 7، 8(   ارجحیت یا اهمیت خیلی قوي

 )8، 9، 10(   ارجحیت یا اهمیت کامل و مطلق

  

کمی باشند به صورت عددي ، الزم به ذکر است در موقعیتی که اطالعات مورد نیاز

شوند؛ اما زمانی که تحقیق در فضاي کیفی انجام شود و دانش آن داراي ابهام و بیان می

در این شرایط . به صورت اعداد دقیق بیان شوند توانند میاطالعات ن، سربستگی باشد

یک عدد دقیق را براي عقیده و نظر خود ارائه  توانند میدهندگان نیز نپاسخ تر بیش

، ي عددي خاصها ارزشدهند و به همین جهت است که ارزیابی کالمی به جاي 

 ارزیابی کالمی توسط افراد به صورت تقریبی انجام که جایی آناز . کننداستفاده می

ها براي تقابل با ابهام این نوع ارزیابی) فازي( ايتوابع عضویت مثلثی و ذوزنقه، شود می

  . )1389، علینی و همکاران( اندمناسب

  

  هاي تحقیقیافته

نامه پژوهش صورت گیري میزان پایایی پرسشآزمون آلفاي کرونباخ براي اندازه

ي سالمت ها شاخصنتایج حاصل از آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه . رفته استگ

  . آمده است) 4( اداري در جدول
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  براي پرسشنامه اولیه ) نامهقابلیت اعتماد پرسش( آزمون آلفاي کرونباخ -4جدول 

  نامه پژوهش داراي قابلیت اطمینان قابل قبولی بوده است؟آیا پرسش  سوال

  پژوهشیفرضیات 
  . نامه پژوهش در حد قابل قبولی نیستقابلیت اعتماد پرسش  :فرض صفر

  . نامه پژوهش در حد قابل قبولی استقابلیت اعتماد پرسش  :فرض یک

  فرضیات آماري
H  :فرض صفر :Alpha /0 0 65  

H  :فرض یک :Alpha /1 0 65 

ده
ش

م 
جا

 ان
ن

مو
آز

  

Case Processing Summary 

  N  % 

Cases  Valid  128  100. 0 
Excluded (a)  0  0 

Total  128  100. 0 

 
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha  N of Items 

 .883  45    

جه
تی

ن
ن 

مو
آز

  
) Alpha = ( محاسبه شدهضریب آلفاي کرونباخ که  این با توجه به

و این  شود  می نتیجه گرفت که فرض صفر ردتوان  می ،دباش می 0/ 65از  تر بیش

نامه پژوهش در حد قابل قبولی امر بدین معناست که قابلیت اعتماد پرسش

  . است

  

. در این پژوهش براي سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده گردید

برداري است که آزمون بارتلت یا کفایت نمونه، زمینه تحلیل عاملی اولین آزمون در

 نتایج نهایی تحلیل عاملی به شرح زیر. نماید صحت توزیع پرسشنامه را بررسی می

بارهاي عاملی نشان داده نخواهد شد و ، د و براي جلوگیري از طوالنی شدن نتایجباش می

د و بدین ترتیب پرسشنامه باش می 0.5از  نتایج بیانگر باالتر بودن کلیه بارهاي عاملی

  . قرار گرفت تأییدتحقیق مورد 
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  ي پرسشنامه ها شاخصو بارتلت در مورد  KMOآزمون  - 5جدول 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy . 

 .658 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2.937E3 

Df 990 

Sig. .000 

  

ضروري است تا نسبت به نرمال بودن یا عدم ، پیش از انجام هرگونه تحلیل آماري

کار باید از آزمون براي انجام این. ها اطمینان حاصل نماییمنرمال بودن توزیع داده

بر اساس نتایج جدول زیر و مطابق با سطح . کولموگروف اسمیرنوف استفاده نماییم

ي ها شاخصها در پرسشنامه اهمیت توزیع داده، دباش می 0.05معناداري که باالتر از 

ي پارامتریک براي تحلیل ها آزموند و در ادامه کار باید از باش می سالمت اداري نرمال

  . ها استفاده نماییمداده

  
  اداريي سالمت ها شاخصآزمون کولموگروف اسمیرنوف براي پرسشنامه اهمیت  -6جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VAR00047 

N 128 

Normal Parametersa Mean 4.0033 

Std.Deviation .58622 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .101 

Positive .077 

Negative -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.144 

Asymp. Sig. (2-tailed) .146 

a. Test distribution is Normal .  

  

گانه سالمت ها مربوط به هریک از ابعاد هشتنتایج تحلیل داده، ر این قسمتد

ي ها ویژگی، ساختار فرهنگی، اداري یعنی به ترتیب ابعاد وضعیت اقتصادي کارکنان

ي اعمال ها روش، فرهنگ منابع انسانی، کیفیت و کمیت قوانین و مقررات، سازمانی
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بیانگر  7جدول . فناوري اطالعات و دولت الکترونیک بیان خواهد شد، آموزش، کنترل

پرسشنامه بر که  این با توجه به. دباش می انحراف معیار و نتایج آزمون ابعاد، میانگین

بر اساس کتب آماري باید میانگین را به صورت ، اي بوده استگزینه 7مبناي طیف 

  . در نظر بگیریم 4سختگیرانه عدد 

ي معنادار در ایجاد سالمت اداري در اداره تأثیر، بعد وضعیت اقتصادي: نمونه ضیهفر

   . کل امور مالیاتی استان یزد دارد

  . فرض آماري به شکل زیر طراحی گردید، براي بررسی این فرضیه

ي معنادار در ایجاد سالمت اداري در اداره کل امور تأثیر، بعد وضعیت اقتصادي

H. نداردمالیاتی استان یزد  :4    

ي معنادار در ایجاد سالمت اداري در اداره کل امور تأثیر، بعد وضعیت اقتصادي

H. مالیاتی استان یزد دارد :1 4         

  
  ابعاد سالمت اداري و نتایج آزمونمیانگین و انحراف معیار اهمیت  -7جدول 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std.Deviation Std. Error Mean 

 23851. 128 5.2031 1.34919 وضعیت اقتصادي کارکنان

 21895. 128 5.5000 1.23857 ساختار فرهنگی

 26939. 128 5.2656 1.52392 ي سازمانیها ویژگی

 24960. 128 5.0521 1.41195 کیفیت و کمیت قوانین و مقررات

 25867. 128 5.1172 1.46324 انسانیفرهنگ منابع 

 30130. 128 4.9219 1.70440 ي اعمال کنترلها روش

 24329. 128 5.0937 1.37628 آموزش

 27491. 128 5.3646 1.55510 فناوري اطالعات و دولت الکترونیک
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One-Sample Test 
 Test Value = 4 

 t df  Sig. (2-tailed) ابعاد
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

وضعیت 

اقتصادي 

 کارکنان

5.044 127 .000 1.20312 .7167 1.6896 

 000 1.50000 1.0534 1.9466. 6.851 127 ساختار فرهنگی

ي ها ویژگی

 سازمانی
4.698 127 .000 1.26562 .7162 1.8151 

کیفیت و کمیت 

 قوانین و مقررات
4.215 127 .000 1.05208 .5430 1.5611 

فرهنگ منابع 

  انسانی
4.319 127 .000 1.11719 .5896 1.6447 

ي اعمال ها روش

 کنترل
3.060 127 .005 .92188 .3074 1.5364 

 5975 1.5900. 000 1.09375. 4.496 127 آموزش

فناوري اطالعات 

و دولت 

 الکترونیک

4.964 127 .000 1.36458 .8039 1.9253 

  

  

هاي تحقیق حاکی از این بود که کلیه هشت دسته عوامل در نظر  بررسی فرضیه

معنادار در سطح سالمت اداري در اداره کل امور  تأثیرداراي  در این پژوهش گرفته شده

وارد فاز دوم تحقیق توان  می با توجه به این نتایج اکنون. ندباش می مالیاتی استان یزد

فازي شد که این مرحله بر  AHPبندي این ابعاد با استفاده از تکنیک مبنی بر اولویت

. اساس نتایج پرسشنامه مقایسات زوجی از یازده نفر از مدیران سازمان تحلیل شده است

نشان ) 8( میانگین هندسی اعداد فازي کلیه مقایسات زوجی توسط خبرگان در جدول

  . داده شده است
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 بر ارتقاي سالمت اداري مؤثرمیانگین هندسی فازي مقایسات زوجی عوامل  -8جدول 

وضعیت اقتصادي   بندي عوامل اولویت: هدف

 کارکنان

ي ها ویژگی ساختار فرهنگی

 سازمانی

کیفیت و کمیت 

 قوانین و مقررات

فرهنگ منابع 

 انسانی

ي اعمال ها روش

 کنترل

فناوري اطالعات و  آموزش

 دولت الکترونیک

 )1.15,  1.39,  1.69(  )1.13,  1.37,  1.62(  )1.09,  1.29,  1.52(  )1.24,  1.48,  1.73(  )1.01,  1.23,  1.50(  )1.23,  1.47,  1.73(  )0.74,  0.90,  1.10(  )1,  1,  1(  وضعیت اقتصادي کارکنان

 )0.92,  1.10,  1.34(  )1.17,  1.45,  1.77(  )1.01,  1.25,  1.52(  )1.19,  1.40,  1.61(  )1.07,  1.33,  1.63(  )0.90,  1.08,  1.30(  )1,  1,  1(  )0.90,  1.10,  1.34(  ساختار فرهنگی

 )0.70,  0.84,  1.02(  )0.82,  1.01,  1.21(  )0.85,  1.06,  1.30(  )0.71,  0.86,  1.04(  )0.48,  0.55,  0.64(  )1,  1,  1(  )0.76,  0.92,  1.09(  )0.57,  0.67,  0.81(  ي سازمانیها ویژگی

 )1.78,  2.17,  2.55(  )1.44,  1.84,  2.25(  )0.86,  1.02,  1.22(  )0.97,  1.16 , 1.40(  )1,  1,  1(  )1.54,  1.81,  2.07(  )0.61,  0.74,  0.92(  )0.66,  0.80,  0.98(  کیفیت و کمیت قوانین و مقررات

 )0.98,  1.12,  1.28(  )0.77,  0.94,  1.14(  )0.64,  0.73,  0.85(  )1,  1,  1(  )0.71,  0.85,  1.02(  )0.96,  1.15,  1.39(  )0.61,  0.71,  0.83(  )0.57,  0.67,  0.80(  فرهنگ منابع انسانی

 )1.10,  1.30,  1.56(  )1.12,  1.40,  1.73(  )1,  1,  1(  )1.16,  1.35,  1.55(  )0.81,  0.97,  1.15(  )0.76,  0.94,  1.16(  )0.65,  0.79,  0.98(  )0.65,  0.77,  0.90(  ي اعمال کنترلها روش

 )0.75,  0.89,  1.09(  )1,  1,  1(  )0.57,  0.71,  0.88(  )0.87,  1.06,  1.29(  )0.44,  0.54,  0.69(  )0.82,  0.98,  1.21(  )0.56,  0.68,  0.85(  )0.61,  0.72,  0.88(  آموزش

 )1,  1,  1(  )0.91,  1.11,  1.32(  )0.63,  0.76,  0.90(  )0.77,  0.88,  1.01(  )0.39,  0.45,  0.55(  )0.97,  1.17,  1.41(  )0.74,  0.90,  1.08(  )0.59,  0.71,  0.86(  فناوري اطالعات و دولت الکترونیک

  

بر سالمت اداري در اداره  مؤثرفازي در ادامه به مراحل محاسبه وزن هر یک از عوامل  AHPبا توجه به نتایج جدول باال و مراحل 

  .فازي خواهیم پرداخت AHPکل امور مالیاتی استان یزد بر اساس رویکرد 
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  به دست آوردن بسط مرکب فازي براي هر یک از عوامل: مرحله اول

).,.,.( 921116106281.69)1.40, (1.15, +...+1)1, (1, 
8

1 1
 j

j
gM  

).,.,.( 55117591981.34)1.11, (0.92, +...+1.35)1.11, (0.90, 
8

1 2
 j

j
gM  

).,.,.( 1589469351.03)0.85, (0.71, +...+0.81)0.68, (0.58, 
8

1 3
 j

j
gM

).,.,.( 421258108982.55)2.17, (1.79, +...+0.98)0.81, (0.67, 
8

1 4
 j

j
gM  

).,.,.( 3582172861.29)1.12, (0.99, +...+0.80)0.68, (0.58, 
8

1 5
 j

j
gM

).,.,.( 08105583071.57)1.31, (1.11, +...+0.91)0.77, (0.65, 
8

1 6
 j

j
gM  

).,.,.( 9176266451.09)0.90, (0.75, +...+0.88)0.73, (0.61, 
8

1 7  j

j
gM  

).,.,.( 1780270361)1, (1, +...+0.87)0.72, (0.59, 
8

1 8  j

j
gM  

  


8

1

8

1
5617883668856

i j

j
gi

M ).,.,.(  

  

 
8

1

8

1

1 017600150001270
i j

j
gi

M ).,.,.()(  

1S :وضعیت اقتصادي کارکنان  

2S :ساختار فرهنگی 

3S :ي سازمانیها ویژگی 

4S :کیفیت و کمیت قوانین و مقررات  

5S :فرهنگ منابع انسانی  

6S: ي اعمال کنترلها روش 

7S :آموزش  

8S :فناوري اطالعات و دولت الکترونیک  

0.2096)0.1520, (0.1098, 017600150001270921116106281  ).,.,.().,.,.(S

0.2031)0.1460, (0.1043,  0176001500012705511759198 2  ).,.,.().,.,.(S

0.1433)0.1039, (0.0755,  017600150001270158946935 3  ).,.,.().,.,.(S

0.2184)0.1583, (0.1131,  01760015000127042125810898 4  ).,.,.().,.,.(S

0.1467)0.1078, (0.0799,  0176001500012703582172865  ).,.,.().,.,.(S  
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0.1772)0.1280, (0.0929,  0176001500012700810558307 6  ).,.,.().,.,.(S

0.1390)0.0991, (0.0718,  0176001500012709176266457  ).,.,.().,.,.(S

0.11437)0.1050, (0.0768,  017600150001270178027036 8  ).,.,.().,.,.(S

 

  . kSبر  iS) درجه امکانپذیري( محاسبه درجه ارحجیت: مرحله دوم و سوم

  

 محاسبه درجه ارجحیت عوامل - 9جدول 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 نرماالیز   مینیمم

  شده

S1 1.000 1.000 1.000 0.939 1.000 1.000 1 1.000 0.939 0.191 

S2 0.939 1.000 1.000 0.880 1.000 1.000 1 1.000 0.880 0.179 

S3 0.410 0.481 1.000 0.357 0.941 0.677 1 0.983 0.357 0.072 

S4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 0.203 

S5 0.455 0.527 1.000 0.400 1.000 0.728 1 1.000 0.400 0.081 

S6 0.737 0.802 1.000 0.679 1.000 1.000 1 1.000 0.679 0.138 

S7 0.356 0.426 0.930 0.304 0.871 0.615 1.000 0.913 0.304 0.062 

S8 0.419 0.491 1.000 0.365 0.958 0.689 1.000 1.000 0.365 0.074 

  

و به دست آوردن بردار وزن نرمالیزه شده  Wنرمالیزه کردن بردار :مرحله چهارم

W.  

 
N

W ( . , . , . , , . , . , . , . )

W ( . , . , . , . , . , . , . , . )

  



0 939 0 880 0 357 10 4000 679 0 304 0 365

0 191 0 179 0 072 0 203 0 0810 138 0 062 0 074
 

بر سالمت اداري در سازمان امور  مؤثربنابراین وزن و اولویت هریک از عوامل 

  .دباش می )10(مالیاتی استان یزد به شرح جدول 
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  بر سالمت اداري مؤثرعوامل درجه اهمیت  - 10جدول 

درجه اهمیت حاصل از   شرح

AHP 

رتبه از لحاظ میزان 

  گذاريتأثیر

 1 0.203 کیفیت و کمیت قوانین و مقررات مالیاتی 

 2 0.191 امورمالیاتیوضعیت اقتصادي کارکنان 

 3 0.179 ساختار فرهنگی

 4 0.138 ي اعمال کنترلها روش

 5 0.081 فرهنگ منابع انسانی

 6 0.074 فناوري اطالعات و دولت الکترونیک

 7 0.072 ي سازمانیها ویژگی

 8 0.062 آموزش

  

  گیريبحث و نتیجه

ین تر مهم تواند می که مشاهده گردید کیفیت و کمیت قوانین و مقررات گونه همان

شاخص  4این بعد تحقیق به معناي اهمیت . نقش را در ایجاد سالمت اداري ایفا نماید

آشنایی ارباب ، قدرت کلی قوانین و مقررات، پیچیده نبودن قوانین و مقررات: اصلی است

  . باالبودن کیفیت قوانین و مقررات، رجوع با قوانین و مقررات

اي از قوانین و ضوابط مدون اداري مجموعه، ت اداريدر رویکرد قانونی به سالم

هرگونه گاه  آن ،کند میي مجاز اداري را تعیین ها فعالیتکه چارچوب  شود  می مطرح

فساد ، نفع شخصی باشد، رفتار اداري که مغایر با این قوانین باشد و انگیزه ارتکاب آن

بر چنین تعریفی از فساد هنگامی رواست که قوانین  تأکیدالبته . دگرد می اداري تلقی

، ي اداري و دولتیها فعالیتعادالنه و فراگیر باشند و براي کلیه ، واضح، اداري کامل

لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه گروهی از . ضوابط دقیقی را معرفی کنند

قوانین را به نفع  انندتو میاز نفوذ و قدرت سیاسی باالیی برخوردارند و حتی ، افراد

چون ، شوندفساد تلقی  نمی، چنین رفتارهایی براساس این تعریف. خود تغییر دهند

امکان دارد در برخی موارد یک کارمند ، از سوي دیگر. با نقض قوانین همراه نیستند

- رسانی به دوستان و اقوام خود یا حتی عامه مردم از اختیارات خود سوءبراي نفع
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این ، بنابراین. در حالی که هیچ نفع شخصی از بین کار عایدش نشود، داستفاده کن

  . ١)2006برن و کلمک، ( رویکرد جامع و مانعی نیست، رویکرد

بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آنست که قوانین و مقررات 

دسته اول قوانین و : ند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرندتوان می جنبه 4مذکور از 

را  ها آن ارذگ مقرراتی هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالی بوده و قانون

دسته دوم قوانین و . عنوان ابزارهایی جهت پیشگیري از وقوع فساد وضع نموده است به

ي قانونی و کارکنان ها دستگاهند که قانونگزار از طریق ابزارها و باش می مقرراتی

د با یک نظارت نمای می قوانین و مقررات سعیگونه  ایني مذکور و از مجراي ها اهدستگ

گونه  اینبدیهی است . از وقوع فساد جلوگیري نماید، همزمان با فعالیت قانونی دستگاه

همزمان با  که اینقوانین و مقررات نیز تا حدودي جنبه پیشگیرانه داشته ولی به لحاظ 

به عنوان قوانین و مقررات  ها آن از توان می دگیر می وقوع عملیات مالی غیر فاسد صورت

دسته سوم قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از . جداگانهاي اشاره نمود

ي ها دستگاهنهایت دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر در ند و باش می بروز وقوع فساد

چه حین و چه بعد ، باشد که در کلیه مراحل وقوع یک عمل فسادبار چه قبل ینظارتی م

در درجه دوم . ندنمای می ي فاسد و نامشروع مبارزهها فعالیتگونه  ایناز وقوع آن با 

نقشی مهم در راستاي سالمت اداري داشته  تواند می وضعیت اقتصادي کارکنان است که

اي از تخلفات اداري ریشه در بخش عمده دهد می تحقیقات نشان که چنان هم. باشد

تنگناهاي اقتصادي دارد که به طور طبیعی بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادي 

این مهم تنها با افزایش . کارکنان به کنترل بخشی از فساد اداري کمک خواهد نمود

وي حقوق و مزایاي کارکنان قابل حل نیست بلکه کنترل تورم و فشارهاي اقتصادي از س

فایده بر  - رویکرد هزینه . ي نیز داشته باشدتر مهمنقش  تواند می ،جامعه به سمت فرد

هاي خود را بر مبناي  همواره کنش، این ایده مبتنی است که افراد در هر پست و مقامی

دهند که منافع  کنند و اصوال زمانی تن به اقدام می فایده تحلیل می - معیار هزینه 

در بردارنده ، فساد اداري به مثابه اقدامی غیرقانونی. هایش بچربد حاصل از آن بر هزینه

تعلیق یا انفصال از ، بازداشت. ورزند هایی براي افرادي است که به آن مبادرت می هزینه

جریمه نقدي و به مخاطره افتادن حیثیت کارمندي که مرتکب فساد اداري ، خدمت
  

 

1- Brown & Cloke, 2006 
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ها به عوامل مختلفی از جمله  ین هزینهکیفیت و شدت ا. هستند ها آن از جمله، شود می

کارایی سازوکارهاي نظارتی و بازرسی در ، قاطعیت نظام قضایی در برخورد با مفسدین

ي شغلی ها فرصتکیفیت ، ها و افکار عمومی رسانه حساسیت، شناسایی موارد فساد اداري

اگر نظام . ددر بازار آزاد و قبح و زشتی فساد اداري در فضاي عمومی جامعه بستگی دار

سازوکارهاي ، گیر باشد انگار و آسان قضایی در پیگیري و مجازات مفسدان اداري سهل

نظارتی از اثربخشی الزم در کشف و شناسایی موارد فساد برخوردار نباشند و یا 

هاي ارتکاب به آن  هزینه، سیاستمداران در وقوع و گسترش فساد دست داشته باشند

  . یابد افزایش می کاهش و احتمال وقوع فساد

. داراي دو وجهه سازمانی و اجتماعی است، سومین عامل یعنی ساختار فرهنگی

بر  تواند می رهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاري قوي کهف، در بخش سازمانی

نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهاي ، رفتار و عملکرد اعضاي سازمان داشته باشد

فرهنگ سازمانی که پیوندي نزدیک با . فساد اداري دارد کارکنان و پیشگیري از بروز

 عامل مهمی در شکل دهی به رفتار سازمانی محسوب، فرهنگ عمومی جامعه دارد

و از نقش مهمی در پدیدآوردن دگرگونی در رفتارهاي نامطلوب و ایجاد ثبات  شود  می

از اي  همجموع فرهنگ سازمانی درقالب. در رفتارهاي موردنظر سازمان برخوردار است

 ،گذارد می اعضا و سازمان اثرهاي  هي مشترك که بر رفتار و اندیشها ارزشباورها و 

براي دستیابی به محیط سالم اداري و یا فضایی که اي  هبه عنوان سرچشم تواند می

پایبندي ، از سوي دیگر در بخش اجتماعی. ترویج کننده فساد اداري است به شمار آید

اخالقی و وجود فرهنگ قانون مداري و فرهنگی که بدون نیاز به  افراد به موازین

بیانگر وجود فرهنگ اجتماعی ضد ، افراد را در مسیر مشخص هدایت کند، جریمه

  . آموزش مستمر است، ین رکن آنتر مهمفساد است که 

 پیشنهاد. عوامل کنترلی است: عامل چهارم که در رتبه بعدي قرار گرفته است

عالوه بر ایجاد فرهنگ مبارزه با فساد و کنترل غیرمستقیم ، ي زیرها روش د باگرد می

  :ي مستقیمی نیز بر فساد اداري صورت پذیردها کنترل، آن
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  اصالح نظام اداري - 1

، ها سازماني دولتی از جمله اصالح و بهبود تشکیالت ها سازماناعمال اصالحات در 

نظام مالیاتی کارآمد و اقداماتی از این ، مدیریت مالی اثربخش، ریزي بهبود نظام بودجه

این اصالحات باید بتواند قدرت . د در کاهش عرضۀ فساد اداري مؤثر باشدتوان می قبیل

ارتباط مستقیم ارباب رجوع و ، گیري تعدیل نماید انحصاري کارکنان رادر تصمیم

جاد روابط سرعت انجام کارها را افزایش دهد و از ای، کارکنان را به حداقل برساند

  . بلندمدت بین کارمندان و مراجعان جلوگیري نماید

  

  جلوگیري از فساد استخدامی -2

فساد استخدامی به معناي اعمال تبعیض و عدم توجه به معیارهاي شایستگی در 

کند؛  را براي رشد فساد آماده می ها سازمانمحیط ، انتصاب و ارتقاي کارکنان، انتخاب

کند و از طریق  هاي غیر رسمی در سازمان کمک می د شبکهچرا که این امر به ایجا

استقرار نظام . دهد هاي مبادرت به فساد اداري عرضۀ فساد را افزایش می کاستن از هزینه

ي منطقی ها مکانیزممتمرکز گزینش و شفافیت در فرایند و نتایج انتخاب و نیز برقراري 

د فساد استخدامی و تبعات آن را توان می و ارتقاهاي درون سازمانی ها انتصابو روشن در 

  . محدودتر سازد

  

  افزایش حقوق و مزایاي کارکنان دولت -3

 اي از تخلفات اداري ریشه در دهد بخش عمده که تحقیقات نشان می چنان هم

تنگناهاي اقتصادي دار دکه به طور طبیعی بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادي 

  . اداري کمک خواهد نمودکارکنان به کنترل بخشی از فساد 

  سیاست زدایی از نظام اداري -4

  

هاي خاص است؛ از این  هریک از انواع فساد اداري ناشی از زمینهکه  اینبا توجه به 

د به کاستن انواعی از فساد اداري منجر شود که توان می رو سیاست زدایی از نظام اداري

  . افتد مالحظات سیاسی اتفاق می در نتیجۀ مداخالت و
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  ي دولتیها دستگاهنظارت عمومی بر  -5

، تمام نهادهاي جامعۀ مدنی اعم از احزاب، به منظور تحقق امر پاسخگویی

هاي گروهی باید بتوانند بر  رسانه ویژه به، هاي کارمندي و کارگري اتحادیه، ها جمعیت

گفت توسعۀ پایدار  توان می طور کلی به. ي عمومی نظارت داشته باشندها دستگاهعملکرد 

اي است که دولت و  طور عام مستلزم سازکارهاي رسمی و غیررسمی محدودکننده به

  . مقامات آن را در قبال اعمالشان مسؤول و پاسخگو بداند

  

  ي مستقل مبارزه با فسادها سازمانتشکیل   - 6

ي مختلف در نقاط مختلف جهان حکایت از آن را ها سنجیاگرچه تحقیقات و نظر

، یی در بلندمدت چندان خوش بین نیستندها سازمانکه افراد به کارایی چنین    ددار

د به عنوان ابزاري مقتدر عمل کند که نمایانگر تعهد توان می ولی وجود چنین تشکیالتی

ست؛ البته براي مقابله با سوء استفادهاي بلندمدت و شایستۀ دولت در این زمینه ا

  . بینی شود ي کنترلی الزم نیز پیشها مکانیزمباید ، سیاسی احتمالی از این ابزار

اگر بپذیریم که اطالع رسانی دشمن شمارة یک فساد است و نیز بپذیریم در نهایت 

، ي بسیار قوي در زمینۀ اطالع رسانی در مورد فساد اداريها مکانیزمکه یکی از 

ري بر جاي آزادي مطبوعات آثار مهمی بر تحدید ابعاد فساد ادا، مطبوعات هستند

  . خواهد گذارد

  

  فهرست منابع 

ارتباط بین فساد ، )1389( صدیقه، هاشم و طوطیان، مهدي و نیکومرام، تقوي -1

  . 81-112صص ، 3شماره ، 1سال ، فصلنامه مدیریت دولتی، اداري و رشد اقتصادي

 مؤسسه، )ي مبارزهها روش و مؤثرعوامل ( فساد اداري، )1375( نادر، حبیبی -2

  . تهران، لچاپ او، وثقی یانتشاراتفرهنگی 

 بررسی فساد اداري و. )1380( محسن، نژادسید حمید و  فرهادي، خدادادحسینی -3

  . 37- 53صفحات ، 1شماره ، 5دوره ، فصلنامه مدرس، ي کنترل آنها روش
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آسیب شناسی فرهنگی در ارتقاي سالمت . )1390( بیگدلی مینو و  علی، ربیعی -4

، دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات، ي دولتی و غیردولتیها سازماناداري 

  . 187- 205صفحات ، شماره اول، سال هجدهم

عوامل مؤثر : فساد اداري در مدارس آموزشی، )1388( بهنام، رضا و شهائی، رسولی -5

صص ، 3شماره ، 1دوره ، نشریه مدیریت دولتی، گسترش و کاهش آن، بر پیدایش

34 -19 .  

رابطه ادراك بی  تأثیربررسی ، )1389( علی اصغر، غالمرضا و پورعزت، سلیمی -6

سال ، ردياندیشه مدیریت راهب، عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداري

  . 131- 159صص ، 1شماره ، 4

، )1390( محمدحسین، مرضیه و مشرف جوادي، پورحسین و حاجی، شریفی رنانی -7

بررسی نقش فناوري اطالعات در کاهش فساد اداري از طریق افزایش شفافیت 

مورد مطالعه شعب بانک : بهبود پاسخگویی و ارتقاء اعتماد و درستی، اطالعات

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ، صادرات شهر اصفهان

  . 1-21صص ، ایران

گذار بر سالمت نظام تأثیرعوامل . )1392( شادالویی نوریه و سیدرضا، امیريصالحی -8

شماره ، سال هفتم، مجله مدیریت فرهنگی، اداري در تحقق طرح تحول نظام اداري

  . 1-11صفحات ، نوزدهم

بررسی عوامل مدیریتی و ، )1389( علی، علی و برزکی، حسین و عطافر، عظیمی -9
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