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 چکيده
 میزان شکل، شود و نوع،ترین موانع پیشرفت در جامعه محسوب میاداري یکی از مهم فساد

هدف از این مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر بر  .است متفاوت كشور هر در آن وگستردگی

بود. روش پژوهش حاضر مالی كاركنان در ادارات استان سمنان با روش تاپسیس  -فساد اداري

پیمایشی است و جامعه آماري كاركنان ادارات دولتی در استان سمنان بودند كه با روش  -توصیفی

نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این مقاله ابتدا با مرور  021نمونه گیري تصادفی ساده 

اري مالی استخراج و توسط خبرگان سوابق و مراجع مرتبط با موضوع تحقیق عوامل موثر بر فساد اد

تحقیق تأیید شد و سپس با روش تاپسیس این عوامل رتبه بندي شدند. بر اساس نتایج حاصل از 

تحقیق عامل ارتباطات در رتبه اول و عوامل نظام پرداخت، فرهنگ سازمانی و سیستم نظارت و 

 كنترل به ترتیب در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

 .مالی، روش تاپسیس، تخلفات اداري، فساد اداري :يديکل واژگان
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 2، سيدمحمد زرگر1محمد معينی فر

 .كارشناس ارشد گروه مدیریت اجرایی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران 0
 .ناستادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایرا 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 محمد معينی فر

 مالی در سازمان ها -ارزیابی عوامل موثر بر ایجاد فساد اداري
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 مقدمه
هاي آن مصون نبوده و به دالیل درون سازمانی و برون مالی و آسیب –نظام اداري در ایران مانند سایر كشورها از پدیده فساد اداري 

بر  مالی -ها عالوه بر آثار سوء فساد اداري. این نگرانیهاي متعدّد در رأس نظام شده استماندگی كشور و بروز نگرانیسازمانی موجب عقب

هاي ها نیز بوده و پژوهشمالی در سطح سازمان–مشروعیت نظام جمهوري اسالمی در سطح كالن، متوجه آثار و پیامدهاي فساد اداري 

 متعدّدي را با خود به همراه داشته است. 

 و تخطّی خاص، دچار موقعیت كسب یا شخصی منافع كسب خاطر به یرسم وظایف از فرد كه است مجموعه رفتارهایی فساد،

 عمومی منافع رفتن دست از بهاي به خصوصی تحصیل منافع غیرقانونی، طریق از قدرت و ثروت كسب براي تالشی تا گردد  می انحراف

 اجتماعی جایگاه از گروهی، و شخصی ارواين استفاده اداري فساد اسالم، دیدگاه از شخصی باشد. منافع براي دولتی قدرت از استفاده یا

 در ناهنجاري سبب و دامن می زنند را اداري فساد آالیند، می فساد به دست پیالگان، هم و همدستان با و تنهایی به كه كارگزارانی .است

ترین وسعه ، به عنوان یکی از مهم[. فساد اداري، پدیده اي است كه در دنیاي امروز به ویژه در كشورهاي در حال ت2می شوند] جامعه اداره

ناپذیري را بر سرعت حركت چرخ توسعه جامعه عوامل در سر راه پیشرفت جامعه ، مطرح شده است و این پدیده توانسته صدمات جبران

اركنان دولت مالی ، هم شامل سوء استفاده از قدرت سیاسی و اختیارات اداري و هم شامل عمل تطمیع ك –[. فساد اداري 01ایجاد كند ]

گیرد. در نتیجه مبارزه با هاي عمومی را در برمیشود و همچنین تخطّی اشخاص در بخش خصوصی از سیاستتوسط بخش غیر دولتی می

فساد اداري یک ضرورت حیاتی براي بقاي نظام و حکومت و حركت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما براي مبارزه با فساد یا هر بیماري 

 ها به سعی و تالش درهاي موجبه آن بیماري پرداخته تا پس از شناخت علتی و انسانی دیگري ابتدا باید به شناخت عوامل و علتاجتماع

 .ها پرداخته بتوانیم به معضل و عارضه آن بیماري من جمله فساد قائل آمدجهت اصالح و حذف آن

. در باشدها میبندي آناري كاركنان ادارات دولتی استان سمنان و رتبهاد –هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر فساد مالی 

ردها کاین راستا براي تشریح بیشتر مساله ، در این بخش ابتدا به معرفی فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین پرداخته شده و با بیان روی

نوع نگاه آنها نسبت به فساد نشات گرفته است ، مصادق و پیامدهاي متعدد و نظریات متعدد و اختالف نظر موجود در بین اندیشمندان كه از 

 فساد مورد بررسی قرار گرفته و از آثار و تبعات آن به عنوان دغدغه اساسی براي انجام این پژوهش یاد شده است.

 

 مبانی نظري تحقيق

ائه شده است. به عنوان مثال، فرهنگ لغت آكسفورد هاي دانشگاهی و ادبیات مرتبط ارتعاریف مختلفی براي واژه فساد در پژوهش

 لغت در كند. فسادتعریف می"تباهی یا اضمحالل سالمت و صداقت در انجام وظایف عمومی از طریق رشوه یا جانبداري"فساد را به عنوان 

 [.01است ]  پوسیدگی و ستم دشمنی، كینه، آشوب، فتنه، نابودي، ویرانی، تباهی، معناي به

 راه سر در مهمترین عوامل از یکی عنوان به توسعه، درحال كشورهاي در بویژه و امروز دنیاي در كه است اي پدیده اري،اد فساد

كند.  ایجاد جامعه توسعه چرخ حركت روي سرعت بر را ناپذیري جبران صدمات توانسته پدیده این و است شده مطرح جامعه، پیشرفت

 [.4است] شخصی انتفاع راستاي در دولتی مناصب یا اختیار عمومی از استفاده ء سو در ها بوروكرات توانایی اداري، فساد جوهرة

فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی كه موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از 

 [.01تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر باشد ]

فساد پاداش نامشروعی است كه براي ورود فرد )كارگزار دولتی( به تخلّف از وظیفه محوله »ق تعریف بیان شده در فرهنگ وبستر، طب

 [. 01« ]پرداخت می شود

 [.01از دیدگاه تئوبالد، فساد اداري یعنی استفاده غیرقانونی از اختیارات اداري و دولتی براي نفع شخصی ]

 ه تقسیم می شود:فساد اداري به سه دست

 ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود.فساد اداري سیاه: داللت بر عملکرد یا رفتاري دارد كه از نظر توده -0

هاي مردم در مورد آن فساد اداري خاكستري: حاكی از عملکرد یا رفتاري است كه از نظر اكثر نخبگان منفور است، اما توده-2

 ت هستند و تنها نخبگان سیاسی به مضر بودن آن معتقدند.تفاوبی

فساد اداري سفید: اشاره به عملکرد یا رفتاري دارد كه ظاهرا مخالف قانون است، اما اكثر اعضاي جامعه آن را آنقدر مضر نمی -3

 [.00دانند كه خواستار تنبیه عامل آن باشند ]

 [: فساد خرد، فساد كالن03ان و حجم فساد ]عبارتند از: الف( بر اساس میز مالی فساد انواع

http://www.joas.ir/


 4 -41، ص  4931، تابستان 41پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

[: مبناي این طبقه بندي دو ویژگی اساسی است كه یکی به صورت انفرادي یا 03ب( بر اساس سازمان یافته بودن یا نبودن فساد ]

 جمعی و دیگري سازماندهی شدن یا نشدن نوع و نحوه ارتکاب جرم است. ج( طبقه بندي به جهت آثار فساد در جامعه 

یابد كه اداري: عبارت است از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداري/ دولتی براي سود و نفع شخصی و زمانی جامعیت می فساد-0

 [. 1قوانین اداري كامل، واضح، عادالنه و فراگیر باشد ]

 به  شود.می  انجــام تفاوتم ايبه گـونه تخصیص زیرا دارد، منابع تخصیص بر مخـربی پیامدهاي سیاسی سیاسی: فسـاد فساد-2

 نیــازهاي عمومی از كــه شناختی به تــوجّه با  فساد از عـاري گـذاريقانون نهاد كه از اموري را منابع مسیر سیاسی فساد دیگر، عبارت

 [. 6كند ] می منحـرف دهد،مـی اختصــاص هاآن به  دارد آنها اولـویت و

[. مک مولن معتقد 04شود ]جنسی( است كه در یک رابطه آلوده و فاسد داده یا گرفته می رشوه: عبارت است از وجهی )نقدي یا-3

 [.1اي نقدي و یا جنسی قبول كند ]دهد كه یک مامور دولت به ازاي انجام دادن كاري كه از آن نهی شده ، رشوهاست فساد ، زمانی رخ می

خود  سیاسی هايسمت از مناصب صاحبان از برخی آن در كه است رآینديها: فـگذاريها و سیاستيگیرتصمیم در مورد فساد-4 

 و هاگـذاريسیـاست از ناشی كنند. فسـادمی اي سوءاستفاده منطقه یا گـروهی ، حزبی ، شخصی منـافع گسترش و تضمین ، تعمیم براي

 مجوزهاي صدور ، دولتی هايگذاريو سرمایه ايمنطقه و ملی عمرانی، هايطرح اجراي خصوص در وضوح توان بهمی را هاگیريتصمیم

 [. 6كرد ] مشاهده ، خاص افراد برخی براي از دولت حمایتی خدمات اخذ و مختلف

 دولتی، هايكیفیت دستگاه بدون و استاندارد از خارج یا نیاز حـد از بیش یا برنامه بدون خـریدهاي: قراردادها و خریدها در فساد-1

 [.1است ] فسـاد نوع این از باشد، مصـادیقی نداشته وجـود مـرتشی یا راشی آن در اگر حتی

عمومی )حکومتی(  منابع به است كه دولت مردانی به مربوط آن و است مالی فساد سکّه دیگر روي گريگرایی: تبعیضتبعیض-6

 گرایی[. تبعیض6دارند ] مشخص افراد به خاص ايامتیازه دادن و منابع این توزیع در گیريبراي تصمیم نیز را الزم قدرت و داشته دسترسی

 است. هامحلیهم یا كیشان هم ، قوم ، قبیله ، طایفه ، مانند خانواده خود نزدیکان نفع به فاسد، افراد اكثر روزمره تقریباً رفتار

 و شایستگی گرفتن نظر دربدون  دوستان یا اقوام خویشاوند، به كلیدي هايسمت دادن از عبارت است گراییگرایی: قومقوم-1

 اكثر مثال در براي است.  ساالر مردم نیمه و خودكامه هايحکومت از بسیاري در اصلی سیاسی كار و ساز یک گرایی،قوم است. آنها لیاقت

 عـزل را رتبه یعـال هـايمقـام بیشتر كـه دارد حـق جـامعه مبناي عرف بر یا اساسی قانون طبق جمهوررئیس ، ساالر غیرمردم هاينظام

 [.1دهد ] افزایش می طور نامحدودي به او جانب از را گريتبعیض  زمینه ، عرفی یا حـق قـانونی این . كـند نصب و

اختالس: اختالس به عنوان یکی از مصادیق بارز فساد مالی و اقتصادي از نظر لغوي به معناي ربودن، دستبرد زدن و دست -1

شود و عبارت است از اندازي به مال دیگران اطالق میباشد و از نظر حقوقی به شکل خاصی از تصرّف و دستاندركاري به مال دیگران می

اینکه با استفاده از غفلت و عدم توجه كسی در فرصت مناسب چیزي را بردارند. در واقع اختالس برداشت از منابع به وسیله افرادي است كه 

 [.04است] به آنها سپرده شده  این منافع مدیریت

 دارد. پوشانیهم مفهوم، دو از این زیادي بخشهاي و رودمی كار به مالی فساد با مترادف دقیقاً گاهی جوییجویی: رانت رانت-01

 را آن اكثر مردم، كه است چیزي همان و شودمی مشتق مربوط، هايهزینه تمام بر عواید افزون یعنی رانت، اقتصادي مفهوم از جوییرانت

 نیز توسعه نظر شود. ازمحسوب نمی جــامعه در غیراخالقی عمل یک و نداشته قانونی منع حتماً جویی، رانت .دانندمی انحصاري يسودها

 تولیدي، ضد ضد عمومی طور به هرچند نیست، اقتصادي غیر شود، گذاري مجدداً سرمایه ورياز بهره بـــرخوردار هايزمینه در چنانچه

 [.1است ] اقتصادي ناكارایی با همزاد قاتاو بیشتر و وري بهره

نویس جدیدي جهت نظر سنجی عمومی اي پیشهاي حرفهها و تحقیقات گسترده انجام شده توسط انجمنتقلّب: پس از بررسی -00

ر معرفی شرح زیتوانند با یکدیگر مرتبط باشند را بمنتشر گردید كه در آن زمان سه دسته از فاكتورهایی كه در خصوص ایجاد تقلّب می

توجیه. اصطالح مثلّث تقلّب را پروفسور دونالد كریزي و هنگام مطالعه وي در مورد اشکال تقلب مطرح  -3ها، فرصت -2فشارها،  -0نمود؛ 

یی اشد. پروفسوركریزي فشار، فرصت و توجیه را عامل موثر در وقوع تقلّب می دانست كه به اعتقاد وي بدون وجود این سه شرط تخلف به ج

 [.04شود ] ختم نمی

 منابع آمیزتبعیض كامالً یع توز كردن و خصوصی آن نتیجه در و است قدرت از استفاده كار سازو یک بازي بازي: پارتی پارتی-02

 ونیغیرقان و خالف توزیع مستلزم زیرا دارد، تنگاتنگ رابطه مالی فساد با بازي پارتی. هاست خطهم و همفکران دوستان، نفع به دولتی

 براي نیز را الزم قدرت و دارند عمومی دسترسی منابع به كه است فاسدي مسئولین و دولتی هايمقام بازي، ویژگی پارتی .است منابع

 [.1هستند ] دارا دادن امتیازها و منابع این توزیع در گیريتصمیم
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 و اعمال اخاذي، و سکوت حق دیگراست. منابع و پول اخذ ي برا تهدید یا خشونت به توسل زور، از استفاده اخاذي: اخاذي-03

 [.02می شود ] اخذ زور دارند، اعمال قدرت كه كسانی توسط خشونت به توسل با و غیرقانونی به صورت پول آنها در كه است ايآلوده روابط

 

 پيشينه تجربی 
 ودرك "زد بر كاهش فساد اداري و مالیبررسی چگونگی تاثیر حقوق و دستم "( در تحقیقی با عنوان 0314قاهر دوست و همکاران )

 عدالت عدم از ناشی خرج و دخل عدم تناسب افسارگسیخته، تورم اقتصادي، ثباتی بی گرایی،مادي عدالتی،بی درآمدها، اقتصادي، كاهش

 هاي سوءاستفاده روزب هاي زمینه كه است اقتصادي مهم عوامل از جامعه در نامناسب درآمدها توزیع و مردم خرید قدرت كاهش اقتصادي،

 .سازد می فراهم را تخلفات اداري و مالی

نقش فرهنگ سازمانی مدل)هافستد( بر كاهش فساد ادراي در كاركنان ثبت اسناد  "( در تحقیقی باعنوان 0311باغبان و همکاران )

 نظام در شوم پدیده این كاهش یا حذف رايب كه است این نشانگر هابرنامه اجراي از آمده دست به دارد تجربیاتبیان می "و امالک كشور

 كه ايپدیده عنوان )به سازمانی فرهنگ همچون آن ابعاد و جامعه عمومی فرهنگ بر تأثیر با كه باشدمی هاییبرنامه نیازمند كشور، اداري

 دهد. قرار هدف را اداري فساد بروز از پیشگیري پذیرد(،می تاثیر جامعه فرهنگ از طور مستقیم به

به  "اداري كاركنان سازمان امور مالیاتی -بررسی عوامل موثر بر فساد مالی"(در تحقیق خود تحت عنوان 0313بدینی و رزمجو)عا

 دیگر عبارت دارد. به وجود و مثبتی مستقیم رابطه مالیاتی مامورین مالی فساد از پیشگیري با روانی عوامل كه بین این نتیجه رسیدند

 مالیاتی، مامورین مالی فساد از پیشگیري بر عوامل روانی شود. بنابراینمی مالیاتی مامورین مالی فساد از شگیريپی به منجر روانی عوامل

 .است موثر

 این به " اجرایی هاي دستگاه كاركنان بین در مالی فساد بر موثر عوامل شناسایی "عنوان تحت خود تحقیق در (0311رهنورد )

 ضعیف، ضعف نظارت و پاسخگویی مدیران، عدم گریزيقانون  :از عبارتند مالی فساد بر تأثیرگذار املعو گروه پنج كه یافت دست نتیجه

 و گیريشکل تبیین در مهمی نقش عوامل این نگهداري؛ كه سیستم ناكارآمدي دولتی، بخش زائد بوروكراسی عملکرد، ارزیابی سیستم

 شود.می محسوب  دولتی كاركنان میان در مالی فساد پدیدة گسترش

كنند چنین بحث می"هاي نوین فساد در بخش خصوصی و عمومی از دیدگاه شاخص"اي با عنوان ( در مقاله2104لوكاس و گوتمن )

هاي اخیر در ادبیات رشته در ارتباط با عوامل و عواقب فساد تحقیقات زیادي انجام شده است و در این تحقیقات فساد بخش كه در سال

صی همگن فرض شده است مقاله آنها با هدف ارایه دو مدل جداگانه براي فساد بخش عمومی و خصوصی تدوین شده عمومی با بخش خصو

 دهد كه بین عوامل موثر بر فساد در بخش عمومی و بخش خصوصی متفاوت است.است. نتایج تحقیق آنها نشان می

 دولتی اداره بخش فساد میزان در انسانی منابع ریتمدی نقش بررسی به خود تحقیق (، در2104همکاران ) و آنتنکاس نیکالس

 طریق از كه بخش دولتی، فساد میزان در انسانی منابع مدیریت عملیات اثر بررسی تحقیق این از هدف كه پرداختند، یونان كشور مالیاتی

 عوامل كه بوده آن دهندهنشان و نتایج پذیرفته انجام اندداشته یونان كشور مالیاتی اداره با نزدیکی همکاري كه افرادي از نفر 02 با مصاحبه

 .دارد یونان مالیاتی اداره در فساد میزان در مهمی نقش انسانی منابع مدیریت

دارند كه دستور كار جهانی براي بیان می "آیا فساد متأثر از تشریک مساعی است ؟ "اي با عنوان ( در مقاله2106) كامپوس و مجیا

قشی هاي بیرونی ناند كه انگیزهباشد. آنها بر این عقیدهكنترل و توازن براي جلوگیري از سوء استفاده قدرت می كاهش فساد شامل اجراي

 كلیدي در رفتار مقامات اداري دارد.

 

 مدل مفهومی تحقيق
 پس از بررسی مبانی نظري تحقیق مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر طراحی شد:
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 روش پژوهش
پیمایشی است. جامعه آماري پژوهش، كاركنان ادارات دولتی شهر سمنان بودند كه با كمک  -حاضر از نوع توصیفیروش تحقیق 

قیق مالی ابتدا سوابق تح -نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي دستیابی به عوامل موثر بر فساد اداري 021گیري تصادفی ساده روش نمونه

هاي پژوهش با پرسشنامه گردآوري شد كه روایی آن هاي مورد نیاز براي آزمون فرضیهش قرار گرفت. دادهو مراجع مربوط مورد مرور و كاو

منظور تعیین ضریب آلفاي كرونباخ انجام شده است كه ضریب توسط خبرگان این حوزه تایید و پایایی آن با محاسبه واریانس جامعه به

در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد.  SPSSافزار آماري ها، از نرمه و تحلیل دادهمحاسبه گردید. براي تجزی 11/1مزبور برابر با 

در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، واریانس، و انحراف معیار استفاده شد و در سطح آمار استنباطی نظر به اینکه 

ا با هها است، ابتدا آزمون اجرا و پس از آن براي تجزیه و تحلیل دادهال بودن توزیع دادهاستفاده از آزمون پارامتریک مستلزم اطمینان از نرم

تاپسیس  بندي عوامل موثر بر مدیریت دانش از تکنیکاستفاده شد و براي رتبه 0ايتک نمونه t هاي مورد بررسی از آزمونتوجه به مولفه

 استفاده شد. 
 

 مراحل روش تاپسيس

 آلبندي  و تعیین نوع ایدهي موثر در رتبههاانتخاب شاخص -0

 آل مثبت )+(: هرچه مقدار شاخص افزایش یابد، میزان رتبه افزایش خواهد یافت.ایده

 (: هرچه مقدار شاخص افزایش یابد، میزان رتبه  كاهش خواهد یافت.-آل منفی )ایده

 هامثبت نمودن اطالعات كلیه شاخص -2

 «نرم»ها با استفاده از ي مقیاس( شاخصسازكردن )یکسانمقیاسبی -3

درصد،  هایی نظیرتوانند با یکدیگر متفاوت باشد )شاخصهاي كمی میگیري شاخصها : مقیاس اندازهدلیل بی مقیاس كردن شاخص

س ت. تبدیل ماتریها مجاز نیسكردن یا یکسان سازي شاخصمقیاسكیلومتر، ریال و ...( و به این دلیل انجام عملیات ریاضی قبل از بی

 با استفاده از فرمول انجام شده است؛« بی مقیاس شده»گیري موجود به یک ماتریس تصمیم

 

 0رابطه 




m

i

ij

ij

ij

r

r
n

1

2

 

 

 وزین« بی مقیاس»ایجاد ماتریس  -4

هاي )اهداف( شاخصنیاز به داشتن و دانستن اهمیت نسبی از   MADMها به روش آنتروپی: در اكثر مسائل تعیین وزن شاخص -1

شده و این اهمیت نسبی درجه ارجحیت هر شاخص )هدف( را نسبت به بقیه  2موجود داریم، بطوري كه مجموع آنها برابر با واحد )نرمالیزه(

 وها به چهار روش )آنتروپی، لینمپ، كمترین مجذورات وزین شده سنجد. ارزیابی اوزان براي شاخصبراي تصمیم گیري مورد نظر را می

 بردار ویژه( صورت می پذیرد كه در این مقاله از روش آنتروپی استفاده شده است.

                                                           
1. Single- Sample t-test 

2 - Normalization 

 مالی كاركنان –فساد اداري 

 نظام پرداخت

 ارتباطات

 سیستم نظارت و كنترل

 فرهنگ سازمانی

H1 
H2 

H3 

H4 
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و ایده آل منفی از طریق رابطه  2منفی: ایده آل مثبت از طریق رابطه –آل حل ایدهآل مثبت + و راهحل ایدهمشخص نمودن راه -6

 .بدست خواهد آمد 3

 

 2رابطه 

 

 3رابطه 

 

 آل مثبت و منفی محاسبه فاصله از ایده -1

 آلبه راه حل ایده𝑠𝑖 محاسبه نزدیکی نسبی  -

 

  4رابطه 

 

 هابندي گزینهرتبه -1

 

 هاي تحقيقیافته

 0ه شرح زیر است. جدول در سطح آمار توصیفی و استنباطی ب spssنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 دهد.ه آمارهاي توصیفی را نشان میخالص

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 دهد.خالصه آمارهاي استنباطی را نشان می 2جدول 
 

 استنباطی آمار: 2 جدول

 : خالصه آمارهاي توصيفی1جدول 

 شرح
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 انحراف استاندارد از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد

 04485. 49126. 4.1058 120 عوامل فرهنگ سازمانی

 04929. 53990. 4.1400 120 عوامل ارتباطات

 06191. 67818. 3.9875 120 نظام پرداخت

 04370. 47868. 3.8583 120 سیستم نظارت و كنترل

 شرح 

 t-testآزمون فرضیه برابري میانگین یک جامعه  

Test Value = 3 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

11% Confidence Interval 

of the Difference 

درصدي براي  11فاصله اطمینان 

 اختالف میانگین

Lower Upper 

 tمقدار 
درجه 

 آزادي

سطح 

 احتمال

 میانگین

 اختالف
 حد باال حد پایین

 1.1946 1.0170 1.10583 000. 119 24.659 عوامل فرهنگ سازمانی 0فرضیه 

 1.2376 1.0424 1.14000 000. 119 23.130 ارتباطات عوامل 2فرضیه 

 1.1101 8649. 98750. 000. 119 15.951 نظام پرداخت 3فرضیه 
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ی،عوامل ارتباطات، نظام پرداخت، رسد متغیرهاي عوامل فرهنگ سازماندرصد اطمینان از نظر پاسخگویان ، به نظر می 11با احتمال 

 فرضیه مورد تأیید می باشد. 4باشد و هر می مالی در ادارات سمنان موثر – اداري سیستم نظارت و كنترل بر میزان فساد

 

 روش تاپسيس
 آل؛بندي و تعیین نوع ایدههاي موثر در رتبهمرحله اول: انتخاب شاخص

 

 ها شاخص آل ایده نوع: 3 جدول
 

 نوع ایده آل كد صعنوان شاخ

 + A1 عوامل فرهنگ سازمانی

 + A2 عوامل ارتباطات

 + A3 نظام پرداخت

 + A4 سیستم نظارت و كنترل

 

 مالی نوع ایده آل مثبت انتخاب شده است. –براساس ضریب همبستگی پیرسون مثبت بین شاخصها با فساد اداري 

 ها ؛مرحله دوم: مثبت نمودن اطالعات كلیه شاخص

هاي كارشناسی با افزودن یک مقدار ثابت به شاخص منفی ها در روش آنتروپی با بررسیلت استفاده از لگاریتم اطالعات شاخصبه ع

 معنی است(.اند. )لگاریتم اطالعات منفی و صفر بیاطالعات مثبت گردیده

 نشان دهنده ماتریس بی مقیاس است: 4ل جدو« : نرم»ها با استفاده از سازي مقیاس( شاخصكردن )یکسانمقیاسمرحله سوم: بی
 

 مقياس بی ماتریس: 4 جدول
 

 X1 X2 111 X120 گزینه

A1 011063 011361 111 1 

A2 01164 01136 111 01124 

A3 06 06 111 06 

A4 011140 061131 111 01110 

 6411 111 011144 003110 جمع

 11144 111 011261 011663 جذر اعداد فوق

 نشان دهنده ماتریس بی مقیاس وزین است. 1رم: ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین: جدول مرحله چها
 

 وزین مقياس بی ماتریس: 5 جدول
 

 X1 X2 111 X120 گزینه

A1 113114 114013 111 113121 

A2 113131 114214 111 113111 

A3 113110 113111 111 114112 

A4 114112 113113 111 114161 

 

 9448. 7717. 85825. 000. 119 19.641 سیستم نظارت و كنترل 4فرضیه 
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 نمایدها را حذف نمیها به روش آنتروپی: دلیل انتخاب این روش این است كه هیچ كدام از شاخصتعیین وزن شاخص مرحله پنجم:

jهاي كارشناسی )قضاوت ذهنی( )توان از وزنشود. ضمنا میها براساس میزان پراكندگی وزن داده میو براي هر یک از شاخص


( نیز به 

نسبی براي شاخص استفاده نمود و وزن محاسبه شده به این روش را تعدیل نمود. در این مطالعه براساس تفکر تعادل در كلیه عنوان اهمیت 

 دهد. وزن شاخص ها را نشان می 6عوامل موثر در انحراف وزن كارشناسی از میزان تکرار بدست آمده است. جدول 
 

 ها شاخص وزن: 6 جدول
 

 X1 X2 111 X120 گزینه

A1 01102 01141 111 01141 

A2 01111 01103 111 01116 

A3 01141 01111 111 01612 

A4 01161 01116 111 01113 

 آل  منفی؛حل ایدهآل مثبت و راهحل ایدهمرحله ششم: مشخص نمودن راه
 

 منفی و مثبت آل ایده: 7 جدول
 

 X1 X2 111 X120 گزینه

A1 1111102041 11111011230 111 11101211234 

A2 11111023016 1111101101 111 11106211101 

A3 11111001210 11111012112 111 11121313646 

A4 11111021114 11111016100 111 11106661341 

 + 111 + + ) برآورد كارشناسی(هاي شاخص جنبه

 A 11111021114 1111101101 111 11121313646+ گزینه ایده آل مثبت

 A 1111616E-11 11111036161 111 11100131121-آل منفی گزینه ایده

 فاصله از ایده ال مثبت را نشان میدهد. 1مرحله هفتم: محاسبه اندازه جدائی )فاصله( : جدول 
 

 مثبت آل ایده گزینه از فاصله: 8 جدول
 

 +di جمع X1 X2 X3 X120 گزینه

A1 4101000E-00 2143111E-00 012613E-11 2111421E-11 411111E-11 111161261 

A2 2131236E-00 1 11113E-01 0166134E-11 410330E-11 111164211 

A3 0103611E-01 2111112E-01 1 1 111111E-11 111116111 

A4 1 0111461E-01 013166E-11 0131201E-11 111163E-11 11111424 

 .فاصله از ایده ال منفی را نشان می دهد 1جدول     
 

 منفی آل ایده گزینه از  فاصله: 9 جدول
 

گزینه          

 شاخص
X1 X2 X3 X120 جمع di- 

A1 0102314E-11 2133121E-11 111111E-01 0111011E-11 1111106131 11102663 

A2 0123106E-11 2114041E-11 011431E-11 2111102E-11 1111101600 111036420 

A3 1111130E-01 0121123E-11 311111E-11 1110161E-11 1111121411 111043012 

A4 0111116E-11 011111E-11 611411E-01 3101311E-11 1111102411 111000311 
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iمرحله هشتم و نهم : محاسبه نزدیکی نسبی 
A آل و اولویت بنديبه راه حل ایده 

 

 ها گزینه اولویت: 11 جدول
 

 لویتاو Cli (-di)+(+di) گزینه

A1 11101111612 11646402111 3 

A2 11121111111 11611611111 0 

A3 11120121123 11613116126 2 

A4 1110116214 11161311114 4 

 

 نتيجه گيري
 سازما در مالی - اداري فساد بر سازمانی و مدیریت عوامل تأثیرات بررسی ، است بوده توجه مورد تر بیش پژوهش این در كه آنچه

در نظام  ضعف -2 ارتباطات، ضعف -0 شامل ترتیب به متغیر 4راستا  این در .است مركز استان سمنان در مورد مطالعه دولتی نهاي

 .دارند قرار مالی - اداري فساد بر تأثیرگذاري اولویت در سیستم نظارت و كنترل در ضعف  -4عوامل فرهنگ سازمانی، در ضعف -3پرداخت،

 سازمان در ارتباطات نحوه رسد می نظر به دارد، مالی - اداري بروز فساد در را تأثیر ضریب بیشترین رتباطاتا ضعف كه این به توجه با

 باید ها، كنترل بهنگام ساختن و مستمر دقیق، نظارت و كنترل بستر ساختن فراهم و فساد قوانین و جرایم حیث تقویت از دولتی هاي

 و مـدنی هاي نهـاد    عـمومی )مردم، نظارت سیستم نبودن به فـعال تـوجه با مـوارد این عفض كه چرا  .گیرد قرار مجدد بازبینی مورد

 بین تناسب عدم وجود و ( كاركنـان و )مردم عمومی آگاهی سطح بودن پایین و كاركنان و مدیران از خواهی مردم پاسخ عدم رسانه ها( و

می  فراهم را مالی - اداري فـساد به ارتکاب براي عقالنی بودن ، زمینه قاطع و متناسب موقع، به جرایم، شدت حیث از متخلفان مجازات

   (0313عابدینی و رزمجو ) (،2116هان) و یو سلداد قبیل از نی پژوهشگرا مطالعات از بخشی با آمده به دست نتایج راستا این در .سازد

 دارد. همخوانی

اجراي قوانین  در ضعف هدایت، و رهبري ضعف در ویژه به مدیریتی، وظایف نجاما در مدیران ضعف تأثیر از نباید بین این در البته

 به نتایج این راستا در .آورد می فراهم را مالی - اداري فساد بروز اصلی هاي زمینه مدیران ضعف كه چرا. بود غافل سازماندهی در ضعف و

  .دارد ( همخوانی0311( و ابراهیم زاده و همکاران )0311دانایی فرد ) قبیل از پژوهشگرانی مطالعات از بخشی با آمده دست

دهد كه همه عوامل مورد بررسی، فساد و تخلفات كاركنان را كاهش می دهند؛ و به عبارت بهتر می توان نتایج تحقیق نشان می

خت، سیستم نظارت و كنترل، گفت كه تمامی عوامل عوامل ساختاري، عوامل فرهنگ سازمانی، عوامل ارتباطات، عوامل درونی، نظام پردا

فشار كاري در فساد كاركنان مؤثر می باشند. بنابراین نتایج تحقیق حاضر كه در ادارات استان سمنان صورت پذیرفت ، حاكی از آن است 

اند زمینه عوامل فرهنگ سازمانی می تو در مدیران در نظام پرداخت، ضعف ضعف ارتباطات، كه توجه بیشتر بر عوامل مذكور به ویژه ضعف

ه دكاهش فساد اداري را فراهم كند. بدین منظور و با توجه به یافته تحقیق، پیشنهادهایی ارایه می شود كه امید است ، كاربست آنها این پدی

  شوم را از نظام اداري ایران حذف سازد

و همه جانبه هستیم . بررسی رابطه  براي حذف یا كاهش فساد اداري در نظام اداري و سطح جامعه ، نیازمند برنامه هایی اساسی

 فساد اداري به عنوان یکی از معضالت و مشکالت نظام اداري ایران با هر یک از عوامل شمرده شده نیاز به تحقیقی جداگانه و كامل دارد تا

ر یک از عوامل یاد صحت و سقم هر چه بیشتر  این مفروضات در جهت شناخت عمیق تر این بیماري مهلک آشکار گردد. بررسی رابطه ه

شده با فساد اداري در سطح جامعه آماري وسیعتر نیز خالی از لطف نخواهد بود؛ تا بتوان نتایج بدست آمده را در سطح وسیعتر و در صورت 

 مركز در مستقر دولتی هاي سازمان كلیه پژوهش این در كه نمونه هاي آماري این به توجه امکان، به كل جامعه تعمیم داد. همچنین با

 به و نتایج درآید اجرا به پژوهش این نیز ها استان سایر در ایران، كل به نتایج تعمیم قابلیت می شود براي پیشنهاد بودند، سمنان  استان

 مدیران و كارشناسان نظرات حالت، این در كه این ضمن. گردد مقایسه همدیگر با مختلف هاي استان در مشابه هاي سازمان از آمده دست

دولتی، یکسان  هاي براي كلیه سازمان  پژوهش این در بررسی مورد ي متغیرها و سؤاالت به اینکه توجه و با .بود خواهد مقایسه قابل زنی

 عمیق مطالعات شود می پیشنهاد  دارد، خود براي سازمان كه هر ویژگیهایی و اقتضائات دلیل به سازمان، هر در تر دقیق بررسی براي بود

  اداري فساد با و سازمانی یریتی مد ي ها ق مشو و موانع رابطه و آید در اجرا به اقتضائات و شرایط آن نظر گرفتن در با و زمانسا هر در تر

 .گیرد قرار بررسی مورد سازمان، هر تفکیک به مالی
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 عوامل این از تا شود تالش مالی، فساد اداري بروز در تأثیرگذار و كننده تعیین عوامل از نتایج به توجه با شود پیشنهاد می در ضمن

بومی ساختن  در و شود استفاده آنها، سالیانه سنجش و دولتی سازمانهاي اداري یا سالمت فساد میزان ارزیابی هاي شاخص تدوین براي

سی فساد در براي برر تري كامل در پایان تاكید می شود تحقیقات و پژوهش هاي .آید عمل به الزم اقدامات سازمانی درون شاخصهاي

  صورت گیرد. سازمان هاي دولتی و خصوصی
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