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 چکيده

فساد مالی در میان بانک های دولتی  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر امکان بروز  

شهرستان جهرم بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطالعات،  

پیمایشی بود. جمعیت آماری در تحقیق حاضر، شامل کلیه کارمندان بانک های  -پژوهشی توصیفی

ام سرشمار، همه آنها به عنوان  بود که با استفاده از روش تم  120دولتی شهرستان جهرم به تعداد  

گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته  حجم آماری، به روش نمونه 

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد به ترتیب اولویت، عوامل اقتصادی به میزان بتای  (  781/0بود)آلفا=

  537/0رفتار مدیریتی به میزان بتای    ، عوامل639/0، عوامل ساختاری اداری به میزان بتای  885/0

بر بروز فساد مالی به طور مستقیمی)با توجه به عالمت    518/0و عوامل فرهنگی به میزان بتای  

 .( موثرند و فرضیه تایید شدtآماره  

اقتصادی، عوامل    :ي ديکل  واژگان فساد مالی، بانک های دولتی، عوامل فرهنگی، عوامل 

 ساختاری، عوامل مدیریتی. 
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 قناعت پيشه هادي   محمد

 . آزاد کرمان دانشگاه ، و توسعه یقیتطب شیگرا، یدولت تیریمد یدکتر یدانشجو
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمدهادي قناعت پيشه

 شناسایی عوامل موثر بر امکان بروز فساد مالی

 ( )مطالعه موردي: بانک هاي دولتی شهرستان جهرم

 9/2/1400تاریخ دریافت:  

 14/4/1400تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه 

ده های جهانی است که از دیرباز با پیدایش شکل های اولیه حکومت وجود داشته است. در زیر مجموعه فساد از پدی

فساد، فساد اداری مالی نیز گریبان گیر همه کشورها بوده و اقدامات بسیاری در پیشگیری یا مقابله با آن به انجام رسیده است. 

، آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئوالن دولت را شامل می شود  1فساد مالی بر اساس تعریف سازمان شفافیت بین المللی 

که اوال به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیا هدف از آن، رساندن فایده به عامل یا به شخص دیگر باشد و باعث آسیب رساندن  

 (. 1396)نورعلی دخت، به اقتصاد کشور می گردد

منظور از فساد و اختالس، هرگونه برداشتن و تبدیل پول، اموال و کاالهای گران بها در جهت منافع شخصی و نیز برداشت 

از دارایی هایی است که به صورت امانت به فردی سپرده شده است. خویشاوندساالری یا پارتی بازی، دربرگیرنده سوء استفاده  

رد و از آن به صورت خاصی استفاده می کند. اینکه کارگزار و دستگاه های عمومی بنا  از حق قانونی است که فرد در سازمان دا

 (.1399بر سلیقه های شخصی از حق خود استفاده می کنند، جنبه تبعیض آمیز پیدا می کند)بهشتی و خان محمدی، 

نه و منصفانه برای فراهم  بی طرفا  فساد زمانی رخ می دهد که تصمیم گیرندگان در انجام وظیفه خود که عمل به شیوه

کردن رفاه اجتماعی است، تخطی کرده و در عوض، منافع ناروا برای خود و یا نزدیکانشان فراهم کنند. فساد مالی می تواند  

فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیر زمینی سوق دهد و موجب 

زمان های غیر قانونی و مافیایی شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و پرورش و تقویت سا

عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد، همچنین، هزینه های غیر پولی به  

 (. 1396)مهدوی،  ش نااطمینانی را به جامعه تحمیل می کند صورت تأخیر ناشی از بوروکراسی، مشکل پردازش اطالعات و افزای

از لوازم تولد فساد اداری توسط کارمندان است. فساد زمانی رخ می نمایاند که مرز  در هر جامعه ای تمایل و فرصت 

وع مشخصی بین سیاست های اقتصادی کشور و کسب و کار بخش خصوصی نباشد می توان رواج بی اخالقی را نیز دلیل بر شی

فساد دانست؛ زیرا تا قبل از شیوع سودجویی سیاسی و فساد اداری هیچ گاه اخالق تا بدین اندازه اهمیت نداشته است. بی  

اخالقی و نبود عفت عمومی، مهمترین علت وقوع فساد است پژوهشگران بسیاری از پژوهش ها محققان به دنبال یافتن عوامل  

مختلف هست عوامل  بسترساز فساد در سازمان های  و  رهبری مدیران  از وضع کاری، سبک  ادراک کارکنان  و  ند. شخصیت 

سازمانی چون بی عدالتی در اجرای قوانین، ساختار نامناسب پاداش، فرهنگ ضعیف سازمانی، ابهام در مورد عملکرد شغلی و  

بروز عوامل  از  عوامل سازمانی  نقش  نبود ساختاریافتگی تصمیم گیری ها و  نتیجه نقش    ارزشیابی کارکنان،  فساد است. در 

 (.  1396محوری رفتار منابع انسانی تضمین کننده صحت اجرای سیاست ها و دستیابی به اهداف سازمان است)نورعلی دخت، 

شیوه های اندازه گیری فساد عبارتند از: الف( پیمایش دیدگاه ها و نظریه های شهروندان، شرکت ها، مقامات دولتی،  

ی و بخش خصوصی یا همان ادراک از فساد. ب( روش های خرد که فساد را در سطح سازمان ها و  متخصصان و ناظران خارج

با توجه به ویژگی های نهادی آنها بررسی می کنند. ج( حسابرسی دقیق پروژه ها. مؤسسه گالوپ نیز از سه شیوه برای ارزیابی  

مختلف از میزان شیوع فساد؛ ب( اندازه گیری شاخص های  فساد یاد می کند: الف( اندازه گیری ادراک افراد و گروه های هدف  

 .  (1399رفتاری بروز فساد؛ ج( ارزیابی نظرهای متخصصان درباره سطح رواج فساد)بهشتی و خان محمدی، 
در زمینه نظام های کنترل و نظارت تحقیقات نشان می دهند، کنترل و نظارت اگر به شکل صحیح انجام نگیرد، مانند  

ی شود. زیرا در صورتی که فردی در سطح پایین تر در سلسله مراتب سازمانی از خطا و فساد همکارش میگذرد،  ویروس پخش م

چه در الیه های باالتر سازمانی با دیدن این مسئله به نوعی الگوبرداری می کنند و رویه ناصحیح    ،افراد دیگر چه در سطح پایین

قتی این اتفاق می افتد، سازمان فاسد می شود و احتماال سازمان ها و نهادهای  را نوعی الگوی صحیح می پندارند، در واقع، و

مرتبط نیز بخطا را گزارش نمی کنند، البته قطعا در این زمینه آن ها به دنبال فایده هایی که به آن می رسد، هستند. از دالیل  

نه پرداخت در ادارات است. برای مثال معیارهای  دیگر فساد اداری به ویژه در جهان سوم، فقر و معیارهای پایین و غیرعادال

. به طوری  پرداخت در سراسر آفریقا از همان زمان مستعمراتی، پایین بوده است و در مقایسه با تورم افزایش زیادی نداشته است

 
1 Transparency International Organization 
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حاضر، جوابگوی سال گذشته مناسب بوده و در حال    20که حقوق های پرداختی به کارکنان در ازای انجام خدمات دولتی برای  

 (. 1395، مخارج کارمند دولتی نیست. این موضوع در اغلب کشورهای جهان سومی صادق است)زرندی و همکاران
دستمزدی که پرداخت می شود اکثرا قادر به تأمین هزینه های زندگی یک کارمند متوسط دولت از نظر تغذیه، مسکن،  

رکنان دولت برای ادامه حیات اعمالی را که به طور عمده مصداق فساد  پوشاک و جز آن نیست. از این رو، موجب می شود کا

مرتکب شوند. فساد اداری ناشی از حقوق و دستمزد نامطلوب، عالوه بر مشکالتی که برای سازمان ایجاد می کند، بر شهر    ،است

نا تولید  مانند  اقتصادی  تغییراتی در شاخص های  باعث  و  دارد  نامطلوب  تأثیر  نیز  داخلی می شود)محمدی  و کشور  خالص 

 (.  1397بارزیلی، صورآذر و صورآذر، 

مالی، آثار زیانباری دارد.    -مالی عبارتند از: دیدگاه فردی، فساد اداری-دیدگاه های مختلف پیامد های زیانبار فساد اداری

و حیثیت فرد و نبود هدایت    از جمله، بروز ناهنجاری های روحی و روانی، بروز اختالفات خانوادگی، خدشه دار شدن اعتبار

مناسب استعدادهای فردی. از دیدگاه سازمانی، فساد اداری مالی، موجب کاهش بهره وری سازمان و زمان و انرژی به جای  

صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف در سامانه می شود. ضمن اینکه فرایند توسعه منابع انسانی، آسیب  

قی کمرنگ، و ارزش های منفی در سازمان ایجاد می شود. از سوی دیگر، هزینه های اداری برای مصرف  دیده و فضایل اخال

یابد و ضمن آلوده سازی کارکنان سالم  کنندگان به دلیل افزوده شدن هزینه های فساد به هزینه های اداری عادی، افزایش می

ها را زیر سؤال می برد و کیفیت خدمات عمومی را کاهش می  و ایجاد جو دلسردی و بی اعتمادی در آنها، صداقت وامانت آن

 (. 1396دهد)نورعلی دخت، 

مالی، مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تالش ها در به منظور کاهش فقر و    –از دیدگاه اجتماعی، فساد اداری  

توانایی خویش، و با سرایت آن از گروه  مالی موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به    - بی عدالتی می شود؛ ضمن اینکه فساد اداری  

از دیدگاه   پیشبینی می شود.  قابل  ای  آینده  به  ناامیدی و سرخوردگی نسبت  باعث  پایینتر جامعه،  به رده های  های نخبه 

افزایش درامدهای نامشروع و    -اقتصادی، فساد اداری   افزایش قیمت ها،  افزایش هزینه های زندگی مردم همچون  به  مالی 

یرمنطقی عقب ماندگی های اقتصادی منجر می گردد و سرمایه گذاری را به مسیر غیرمولد و غیر کارکردی سوق می  توجیه غ 

دهد که همه این موارد مانع رشد اقتصادی می شود یا سرعت رشد و توسعه اقتصادی را کند می کند. از دیدگاه فرهنگی، فساد  

کفایتی گسترش یابد و  دم نسبت به سازمان ها کاهش یابد؛ تنبلی و بیمالی سبب می شود که اعتماد و وفاداری مر  -اداری  

مالی از درجه مشروعیت و اثربخشی دولت   -اعتقادات و ارزش های اخالقی جامعه سست شود. از دیدگاه سیاسی، فساد اداری 

مخدوش می سازد؛ به عبارت  ها می کاهد؛ ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخالقیات را  

دیگر، موجب زائل شدن حکومت مداری مطلوب و دموکراسی و کاهش احترام به قانون اساسی، و از این طریق مانع توسعه 

 (. 1396سیاسی جامعه می شود)نورعلی دخت، 

اسطه ضعف های گاهی علل فساد ریشه در سنت های بوروکراتیک، توسعه سیاسی و تاریخ اجتماعی دارد. فساد مالی به و

( کنترل های نامطلوب  1سازمانی گسترش پیدا می کند و این عوامل در شکل گیری فساد در بخش دولتی شناسایی شده اند:  

متروک،  2اجتماعی،   قوانین  تقاضا،  3(  فزونی  کارآفرین،  4(  سیاستمداران  حاد،  5(  دیوانساالری  حد،  6(  از  بیش  احتیاط   )

های ناکافی. برخی نامتجانسی اجتماعی و فراوانی مقررات و منابع را به عنوان عوامل افزاینده (ترتیبات اداری ناقص و کنترل 7

فساد مالی، متغیرهای اقتصادی )مصرف دولت و سطح توسعه( آثار سیاسی و فرهنگی )تمرکز حزب، وجود سازمان های داوطلب  

ق ملی(،  انتخابات  در  نکردن  مانونگریو شرکت  عزی  پ دیران،  عملکرد،  دم  ارزیابی  سیستم  نظارت ضعیف، ضعف  و  اسخگویی 

بوروکراسی زائد بخش دولتی و ناکارآمدی سیستم نگهداری، افزایش تمایل به گزارش کمی به مافوق )آمار صوری(، وجود جو 

نبر بودن  قانون شکنی، افزایش تمایل مسئوالن به کتمان تخلف اداری، بی توجهی به جابجایی به موقع کارمندان مالی، زما

فرایند رسیدگی به جرم، فردگرا شدن جامعه، باال بودن سطح توقعات خانواده، پایین بودن هزینه های اجتماعی فساد در جامعه،  

 (. 1396دم اطالع رسانی به عموم اعالم کردند)کریمی پور و مهدوی، ازات و ع ه و مجنبودن شفافیت، سیستم تنبی

اد، فساد زمانی رخ می دهد که تصمیم گیرندگان در انجام وظیفه خود که عمل به در باب عوامل اقتصادی موثر بر فس

شیوه بی طرفانه و منصفانه برای فراهم کردن رفاه اجتماعی است، تخطی کرده و در عوض، منافع ناروا برای خود و یا نزدیکانشان  
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از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های  فراهم کنند. فساد مالی می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را  

های غیرقانونی و مافیایی شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه  زیرزمینی سوق دهد و موجب پرورش و تقویت سازمان

ن،  های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد، همچنی

هزینه های غیر پولی به صورت تأخیر ناشی از بوروکراسی، مشکل پردازش اطالعات و افزایش نااطمینانی را به جامعه تحمیل 

می کند. آثار اقتصادی فساد در پژوهش های اخیر بیشتر بر بحث قیمت گذاری دارایی ها و نقص های بازار مانند نامتقارن  

ذاران در مورد عملکرد تجاری متمرکز شده است. نامتقارن بودن اطالعات و نااطمینانی  بودن اطالعات و نااطمینانی سرمایه گ

سرمایه گذاران، هردو از سطح فساد تأثیر می پذیرند زیرا اطالعات مربوط به منافع کسب شده از فساد، به صورت عمومی در  

   (.2017 ،2بازار منتشر نمی شود)جین، کووت و پاگانوک 

پیامدهای اقتصادی شیوع مفاسد مالی در کشور را در چهار دسته شامل آثار منفی فساد مالی بر    برخی نیز عوارض و

تخصیص صحیح منابع، آثار منفی فساد مالی بر توزیع صحیح درآمدها، آثار منفی بر کارایی اقتصادی و آثار منفی فساد مالی  

شور شامل ضد رشد و توسعه الی در کساد میوع فاقتصادی شبر رشد اقتصادی تقسیم بندی می کنند. از این دیدگاه، پیامدهای  

 (. 1396بودن مفاسد مالی، ایجاد و گسترش فقر و آثار و پیامدهای آن و نیز تغییر فرهنگ اقتصادی است)کریمی پور و مهدوی،  

در جوامع    امروزه فساد مالی صاحبان مقام و قدرت درسطح داخلی کشورها و نیز در سطح جهانی، به چالش اساسی 

بشری تبدیل شده است. گوناگونی مصادیق فساد مالی از یک سو و عواقب مخرب آن در نظام اقتصادی کشورها از سوی دیگر، 

بر اهمیت توجه به این جرم و راه کارهای پیش گیری و مبارزه با آن می افزاید. با توجه به روند افزایشی سطح فساد مالی در  

م شناسایی درست عوامل اثرگذار بر آن به منظور مقابله همه جانبه با آثار مخرب فساد مالی، هدف  سالیان اخیر در کشور و لزو

 این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر امکان ایجاد فساد مالی در بانک های دولتی استان فارس است.

بینی رفتار فساد مالی توسط   ( در پژوهش خود با هدف پیش 2020)3آبراهام، کورنیادی، آندانساری، منورونگ و وارنارس

تمایالت افراد به احساسات اخالقی، یعنی شرم و گناه در چهار بانک بزرگ خصوصی در جاکارتای اندونزی به این نتیجه رسیدند  

که اخالل و نقص در قرارداد روانی و احساسات اخالقی شامل رفتار منفی گناهکارانه و شرمندگی در فساد مالی افراد موثر بود. 

( در پژوهش خود با هدف بررسی خطر فساد مالی در خرید داروهای عمومی به این نتیجه رسیدند  2020)4وهلر و دایمنسیسکو ک

که تدارکات سازمان بهداشت در برابر فساد مالی آسیب پذیر است و فساد مالی در پروسه خرید فقط به یک سطح از دولت و 

م وجود مکانیسم های پاسخگویی، شفافیت در روند خرید از عوامل موثر براین  یا فقط به وزرات بهداشت محدود نمی شود. عد

( در پژوهش خود با هدف بررسی رابطه مذهب و فساد در گزارش 2020)5امر هستند. شانتزیاراس، ددولیس، گوگیو و لونتیس

جا مذهب و دینداری در سازمان باالتر  ها و افشاگری های داوطلبانه مالی بانک های ایاالت متحده به این نتیجه رسیدند که هر  

( در پژوهش خود با هدف بررسی علل و  2019)6باشد، فساد کمتر و افشاگری های داوطلبانه بهتری رخ می دهد. جنسیس 

خود  وکارمندان  مامورین  های  سواستفاده  با  سازمان  این  که  رسید  نتیجه  این  به  انتفاعی  غیر  های  سازمان  فساد  تأثیرات 

یه، به صورت مداوم و عمدی، دچار فساد هستند. وجود فساد در موسسات خیریه، آنها را به سازمان های تقلبی  موسسسات خیر

بدون خطر قانونی تبدیل کرده است. از عوامل موثر دیگر بر فساد در این سازمان ها، عدم وجود یک هیات رای گیری مستقل  

( در پژوهش خود با هدف بررسی نگرش به پول و شاخص  2018)7تئوو انجام ممیزی صحیح می باشد. تانگ، سوتارسو، لیم و  

درک مفاسد در بین مدیران سازمان ها به این نتیجه رسیدند که عدم صداقت مدیران سازمان ها با کارمندان و عدم رعایت  

( در پژوهش خود با  2018)8ارزش های اخالقی، موجب گرایش به فساد مالی می گردد. گارسیرا، استج، دنکرس و هوسمن

هدف بررسی چگونگی شکل گیری فساد مالی توسط عوامل سازمانی و فردی در بین مقامات دولتی به این نتیجه رسیدند که  
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بیشتر در  کارمندان بخش دولتی و خصوصی که جو سازمانی خود را بیشتر خودخواهانه و دارای اخالق کمتری می دانند، 

طه به طور کامل توسط انگیزه های فردی، به ویژه توسط هنجارهای شخصی و اجتماعی در مورد  معرض فساد هستند. این راب

فساد واسطه شد. این نتایج نشان می دهد که کارکنانی که جو اخالقی سازمان خود را احساسات منفی تر و کمتر دارای اخالق  

ی خودداری کنند و آنها را مستعد فساد می کند. از  می دانند، هنجارهای شخصی و اجتماعی ضعیف تری دارند تا از فساد مال

این رو به نظر می رسد استراتژی های مربوط به تعامل بین عوامل سازمانی و انگیزه های فردی در مهار فساد مالی امیدوار  

تونس به این    ( در پژوهش خود با هدف بررسی تأثیر میزان فساد ادراک شده بر سودآوری بانک در2017)9کننده باشد. بوگاتف 

نتیجه رسید که رابطه مثبتی بین سودآوری بانک و سطح فساد اقتصادی وجود دارد. این نتیجه شگفت آور حاکی از آن بود که  

بانک های تجاری تونس از سطح باالی فساد سود می برند. همچنین یافته ها نشان داد که سودآوری بانک با سطح سرمایه و  

دارد.   مثبت  رابطه  است.  نقدینگی  همراه  پایین  سودآوری  با  دارایی  پایین  کیفیت  مقابل،  و  در  قمی  حسینی  منصوری، 

اداری شهرداری های 1397مصلحتی) و  اقتصادی)مالی(  اجتماعی رواج فساد  بررسی زمینه های  با هدف  پژوهش خود  ( در 

پاسارگاد( در شهر تهران به این نتیجه رسیدند که مهمترین زمینه های اجتماعی وقوع فساد    مناطق و بانک ها)صادرات و 

اقتصادی و اداری عبارتند از : پایبندی مذهبی و اخالقی، اعتماد نهادی، آزادی های مدنی، نظام خویشاوندپروری اداری و میزان 

قبح فساد در جامعه. با توجه به مضامین به دست آمده از یافته های تحقیق می توان گفت که عدم پایبندی مذهبی و اخالقی  

ر افراد زمانی که با عدم وجدان کاری و اخالق حرفه ای باشد، عدم اعتماد نهادی با کاهش رضایت شغلی، تعهد سازمانی،  د

کاهش اطمینان و ایجاد انحراف شغلی، عدم شفاف سازی و گردش آزاد اطالعات به علت عدم آزادی های مدنی، وجود نظام  

ف قانونی چون اختالس، پارتی بازی، فروش اطالعات محرمانة سازمان و نظایر  خویشاوندپروری اداری با به وجودآوردن امور خال

توانند زمینه ساز رواج فساد اقتصادی و اداری باشند. خضری،  می  آن، عدم قبح فساد از طریق تبدیل آن به یک ارزش در جامعه

اقتصادی)مالی( در مناقصه های دولتی به این  ( در پژوهش خود با هدف شناسایی زمینه های فساد  1396تربتی مقدم و نظری)

نتیجه رسیدند که از بین چهار عامل اصلی شناسایی شده )ساختار رانت جویانة مناقصه های دولتی، سیاسی بودن فرایند برگزار 

رچه  ی مناقصه ها، اقتدار بوروکراتیک و ضعف سازوکارهای نظارتی(، ضعف ساز و کارهای نظارتی مهم ترین عامل است. اگ

عامل ساختار رانت جویانه، از نظر خبرگان، اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل دارد، ولی درواقع فساد اقتصادی در مناقصه 

های دولتی عملی رانت جویانه و روشی برای دستیابی به رانت هاست. سایر عوامل زمینه ساز نیز دستیابی به منابع رانت را  

نگ با یکدیگر، درنهایت، کاهش قیمت نسبی فساد و درنتیجه، شکل گیری آن در مناقصه  تسهیل می کنند. این عوامل، هماه

( در پژوهش خود با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی  1396های عمومی را سبب می شوند. کریمی پور و مهدوی)

ان به این نتیجه رسیدند که هفت  کارکنان دستگاه های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان های فارس و کرم 

عامل اثرگذار بر فساد مالی عبارتند از: ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش های اخالقی، ضعف ساختار اداری، ضعف نظام  

های کنترلی، ضعف نظام اقتصادی، ناکارا مدی نظام حاکمیتی، ضعف های مقرراتی و نبود شایسته ساالری. مهمتر ین عامل  

بر سطح فساد مالی، ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش های اخالقی و متغیر نبود آموزش الزم، بیشترین اثر را بر اثرگذار  

( وضعیت اجرای قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد را  1395این متغیر عاملی داشته است. رحیمی و خوئینی)

ای میدانی انجام شده، پژوهشگران مالحظه کردند که با وجود گذشت نزدیک  بررسی کردند. بر اساس بررسی ه  1390در سال  

به چهار سال از تصویب این قانون، هنوز بخش قابل توجهی از آیین نامه های الزم برای اجرایی شدن آن تصویب نشده است و 

کالت اجرایی از جمله عدم تصویب در برخی موارد هم که آیین نامه ها و دستورالعمل های الزم تصویب شده است، به دلیل مش

و تخصیص بودجه الزم برای این مقررات، اجرای قانون با مشکالت متعدد و موانع جدی روبهرو شده است. بنابراین، یکی از 

موانع کاهش و کنترل فساد در حوزه های موضوعی آن به اجرا نشدن صحیح و مؤثر این قانون باز می گردد. از این رو، الزمه  

 شاخص فساد، زمینه سازی برای اجرای همه جانبه قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد است.بهبود 
شده، پژوهش حاضر سعی بر پاسخ گویی به این سوال است که چه عواملی بر امکان بروز فساد  با توجه به مسائل بیان  

 مالی بانک های دولتی شهرستان جهرم موثر است؟  

 
9 bougatef 

http://www.joas.ir/


 51 - 62 ، ص1400 تابستان، 22پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 مبانی نظري پژوهش 

لومن)  پارسونزي،  متقابل   10( 1982سنت  کنش  سیستمِ  نوع  سه  کردنِ  متمایز  سازمانی11با  سیستم  سیستم   12،  و 

کند. در سیستم کنش متقابل که مختصِ  یل پیچیدگی در نظام های اجتماعی مختلف را با هم مقایسه مینحوه تقل 13جامعوی

جوامع سنتی و شرایط هم حضوری افراد است، افراد از طریق ارتباط شفاهی و مجاورت فیزیکی یکدیگر را کنترل می کنند؛  

ود و خروج افراد به هر سازمان، تفکیک امور اجتماعی در سیستم سازمانی که وجه مشخص جامعه مدرن است، قواعدی برای ور

و تقسیم کار پیشرفته، و سلسله مراتب قدرت انسجام بخش در جامعه شکل می گیرد. سه مکانیزم تخصیص کارکردی، قواعد  

بر خالف  و مقرات، و وسیله ارتباطی مهمترین قواعد حاکم بر این سازمان ها برای کاهش پیچیدگی محیطی هستند. اما لومن،  

پارسونز، عامل یکپارچه کننده و انسجام بخش جامعه را نه ارزش ها و هنجارهای مشترک، بلکه وجود، اجرا و پایبندی به قواعد  

سیستم جامعوی دربردارنده سیستم های کنش متقابل و سازمانی است؛ اما    لومن و قوانین رایج جامعه ای می داند. به نظر  

متقابل سنتی )مانند خویشاوندی، رواج روابط غیر رسمی و..( و عدم رعایت نظام و اصول شیوع و گسترش نظام های کنش  

سازمانی )مانند عدم توجه به مقررات ورود و خروج به سازمان ها، عدم تقسیم کار، نبود سیستم اداری مناسب( می تواند باعث  

که می تواند زمینه بی اعتمادی به سازمان ها    ناکارآمدی سیستم جامعوی برای تقلیل پیچیدگی محیط سیستم شود. وضعیتی

 (. 1982و کارکنان آنها را فراهم نماید)لومن، 

داوطلبانه    14(2006اوفه) اطاعت  به  اعتماد  با  تنها  نهادها  به  اعتماد  گوید  می  حوزه،  این  مهم  پردازان  نظریه  دیگر  از 

که نظارت و اجرای آن قوانین به آنها محول گردیده است   کنشگرانی که قوانین درباره آنها مصداق دارد و اعتماد به کنشگرانی

توجیه پذیراست. تنها به افراد می توان اعتماد کرد، چون آنها تنها واحدهایی هستند که توانایی اعتماد متقابل را دارند. اگر  

بگیرند و یا رعایت ارزش ها در   کارگزارانی که در یک نهاد و برای آن نهاد فعالیت می کنند همه یا برخی از ارزش ها را نادیده 

عملکرد آنها تجسم نیابد، توانایی آن نهاد به عنوان واسطه ایجاد اعتماد به شدت تضعیف می شود. نهادهایی که بتوانند اعضای  

خود را به حقیقت گویی و فضیلت، وفای به عهد، محترم شمردن قراردادها، داشتن عملکردی منصفانه و بی طرفانه پایبند  

د، می توانند اعتماد را تعمیم دهند و چنین نهادهایی شایسته اطاعت هستند. برعکس ناتوانی در رعایت این معیارها، دلیل  سازن

 (. 2006اصلی بی اعتمادی مردم به نهادها است)اوفه، 

شاخه این نظریه را می توان (:  15نظریه موازنه هزینه ها و پاداش هاي مورد انتظار فساد )رویکرد انتخاب عمومی 

 در نظر گرفت که در پی ارائه "مکتب مبادله"و حتی   "16نظریه انتخاب عقالیی "یا   "اقتصاد اجتماعی"ای از رویکرد کلی  

گری مانند  نظرانی  صاحب  توسط  و  است  مفسدانه  رفتارهای  جمله  از  انسانی  رفتارهای  از  اقتصادی  تبیینی  و    17ی 

این فرض اساسی شروع می شود که همه ی کنشگران انسانی را در واقع می  ( توسعه یافته است. این رویکرد با  1998)18کافمن 

توان مشارکت کنندگانی در نظر گرفت که می خواهند از مجموعه ی ثابتی از ارجحیت ها، حداکثر منافع را کسب و حداقل  

عقالنی به نتایج از پیش تعیین    هزینه ها پرداخت نمایند. در این نظریه، زنجیره علی بدین ترتیب است که فرد با اتخاذ تصمیمی

شده و مشخص می رسد. در کانون این تئوری می توان به مأموران یا صاحب منصبانی اشاره کرد که برای به حداکثر رساندن 

منافع شخصی خود مرتکب فساد می شوند. در این نظریه فرد به مثابه کنشگر محاسبه گری توصیف می شود که زمانی تصمیم  

یرد که منافع و پاداش های مورد انتظار آن بیشتر از مضرات و هزینه های مورد انتظار )ترکیبی از مجازات های به فساد می گ

ممکن و احتمال دستگیری و جز آنها( باشد. در بخش رویکرد جامعه شناسانه، می توان از بسیاری دیگر از نظریات همانند  
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، دیدگاه های مارکیستی به فساد، چشم اندازهای  19فساد از مارک گرانووتر ، نظریه مبادله ای  "مشتری  -کارگزار  -مدیر"رویکرد  

.. نام برد در این بخش به منظور جلوگیری از بحث های طوالنی از بیان آنها خودداری می شود)کافمن  .  به فساد و  20هابرماس

 (. 1998 و گری،

از مناسب ترین چارچوب ها برای فهم چگونگی اثرگذاری فرهنگ کشورها بر  :    21(1989نظریه فرهنگی هافستد) 

، پرهیز از  22طبقه بندی از فرهنگ ها را ارائه می دهد شامل: فاصله ی قدرت  روی رفتار نظریه فرهنگی هافستد است. وی 

در توضیحی کوتاه در نظر هافستد، در کشوری که فاصله    25، جمع گرایی یا فردگرایی24، مردانگی یا زنانگی23شرایط نامتعین

ی قدرت )پذیرش اجتماع از توزیع نابرابر قدرت در جامعه کمتر باشد قدرت باالدستان و زیردستان تقریبا برابر است و اساسا  

به همین ترتیب در   همین امر می تواند باعث تفاوت در بروز فساد در مقایسه با کشوری شود که فاصله قدرت در آن زیاد است.

کشوری که دارای پرهیز از عدم اطمینان )احساس تهدید از شرایط مبهم( زیاد است ارزش ها و هنجارهایی نظیر مهم بودن  

.. حکم فرما خواهد بود و در جوامعی که پرهیز از عدم اطمینان کم است ارزش .  قانون، عدم تحمل افراد منحرف در جامعه و

جریان خواهد داشت و هر کدام از این شرایط می تواند بستر را برای بروز و یا عدم بروز فساد به نحوی   ها و هنجارهای متفاوتی

(. هافستد معتقد است که در جوامع مردساالر، ارزش های حاکم پول و قدرت  2014،  26و سینتیا  1989فراهم آورد)هافستند،  

نه، ارزش ها بسیار مالیم تر و به سمت شفقت و همدردی گرایش  است که در چنین جوامعی بسیار باال است اما در جوامع زنا

دارد که بروز فساد در چنین جوامعی غیر محتمل تر است. در نهایت نیز وی به فردگرایی و جمع گرایی در جوامع نظر دارد.  

برایش مهم نبوده و از  طبق تحقیقات هافستد در جوامع فردگرا، فرد خود را مسئول خود و خانواده می داند و سایرین چندان  

انتظار داشت که  اقدامی منفعت آن برای خود و خانواده خواهد بود. به تبع در چنین جامعه ای می توان  این رو معیار هر 

 (. 2012احتمال بروز فساد به مراتب باالتر از جوامعی که جمع گرا بوده، بیشتر باشد )هافستد، 

نظریه  :    28تحليل رغبت   :27( 2010نظریه کنش بوردیو) این  از  استفاده  با  درباره ی فساد  پژوهش  نظریه  این  بر  بنا 

عام   امور  مأموران  و  مدیران، کارکنان  مثال  )برای  یا کارگزاران فساد  افراد  که  باشد  استوار  زیست های  تجربیات  بر  بایستی 

ط بوردیو از جمله تحلیل رغبت المنفعه( آن را تجربه کرده اند. به طور خاص می توان با روش های خاص پیشنهاد شده توس

 (.2010ها ماهیت واقعی کنش های معطوف به فساد را درک و تفسیر کرد)بوردیو، 

( را می توان یکی از نظریه هایی قلمداد کرد  1993)29نظریه رهایی/ القیدی اخالقی آلبرت بندورانظریه رهایی اخالقی:  

فساد پرداخته است. در واقع، این نظریه را می توان بخشی از رویکرد یا  که به بعد شناختی اخالقیات و نقش بالقوه آن در امر  

با عنوان   او  اجتماعی"نظریه کالن  برای فراخوانی  "نظریه شناخت  افراد  تمایل  اخالقی،  در نظر گرفت. طبق نظریه رهایی 

ا برای کنش هایشان به حداقل  مکانیزم های شناختی است که ساختار دوباره ای به کنش های افراد می دهد؛ مسئولیت آنها ر

می رساند و حس پریشانی آنها بابت آزار دیگران را رقیق می سازد. در کل نظریه ی رهایی اخالقی باندورا به تبیین این امر می  

پردازد که چرا افراد خاصی قادرند در رفتارهای غیر انسانی مشارکت کنند، بدون آن که پریشانی آشکاری از بابت آن داشته 

 (. 1993شند)بندورا، با

 
19 Mark Granwater 
20 Habermas 
21 Hofsted 
22 Power Distance 
23 Uncertainty Avoidance 
24 d Masculinity/femininity 
25 individualism/ collectivism 
26 Cynthia 
27 Bourdieu 
28 Bourdieu’s Action Theory: Towards a Disposition Analysis 
29 Bandura Albert 

http://www.joas.ir/


 51 - 62 ، ص1400 تابستان، 22پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

در یک نگاه این تئوری که با عنوان سیب گندیده معروف است، چنین بیان می گردد که رفتار  :    30نظریه سيب بد 

فسادآمیز، کنشی فردگرایانه است که در آن فرد برای دستیابی به نفع شخصی به عمل فاسد دست می زند. در این نظریه فرض  

ارزش های اخالقی عمل می کنند. پس، این ارزش های غلط است که علت اصلی فساد به شمار  بر این است که افراد بر مبنای  

می روند. در سخنی کوتاه زمانی که علت فساد را در ضعف ارزش های اخالقی و رواج تمایالت بد روان شناختی مثل حرص و  

د. بدین ترتیب، می توان از تقویت اخالقیات در طمع افراد بدانیم، سیاست ها و مداخله های مربوط به فساد نیز تغییر می یاب 

از آن استفاده کرد، هر چند که اتخاذ چنین   سازمان و ارزش های اخالقی قوی به عنوان پادزهری برای فساد و پیشگیری 

و  سیاستی برای مبارزه با فساد مشکل و حتی غیر محتمل به نظر می رسد. در رویکرد روانشناختی، بیش از هر چیز بر علل  

عوامل روانی به عنوان علت فساد تأکید می شود. کسانی که از مشکالت و بیماری ها و اختالالت روانی مختلف رنج می برند  

عامل ایجاد فساد می شوند. این اختالالت می تواند عاطفی، شناختی و غیره باشد. از جمله مهمترین نظریه مطرح در این  

 (.1398ا است)عبدالرحیمیان و صادقیان، رویکرد، نظریه رهایی اخالقی از پاندور

( در بعد اخالق فرهنگی؛  1390مطالعات پورعزت)-1مبانی نظری که منتج به ارائه مدل مفهومی پژوهش حاضر گردید، از  

( در بعد توسعه مشارکت مردم 2004)31( در بعد جامعه پذیری ارزش های فرهنگی، مطالعات بلیر 1391مطالعات قلی پور) -2

( در بعد  1390( در بعد استاندارد سطح زندگی و پورعزت)1389مطالعات عابدی و زرندی)  -3ه با فساد اقتصادی؛  در مبارز

( 1383مطالعات فرج پور)  - 4ساختاری فساد مالی؛ -ردیابی اموال و شفافیت و توسعه اداره امور در جهت شناسایی وجه اداری

( در باب مشارکت کارکنان در تصمیم گیری  1994)32العات کرنی و هایز در باب استقالل شغلی و پاسخگویی در برابر آن و مط

( در جهت بررسی عوامل موثر بر فساد مالی، به صورت 1392و نیز مطالعات کیانی و پورعزت)  -5در جهت بعد رفتار مدیران  

 زیر به دست آمد:  

 

(،  2004( بلر و همکاران) 1391(، قلی پور) 1390مدل مفهومی تحقيق)برگرفته از مطالعات و یافته هاي پورعزت)  -1نمودار 

 (( 1392(، کيانی و پورعزت)1994(، کرنی و همکاران)1384(، فرج پور)1388عابدي و همکاران)

 فرضيه هاي پژوهش 

 فرهنگی بر امکان بروز فساد مالی در بانک های دولتی شهرستان جهرم تاثیرگذار است.عوامل 

 عوامل اقتصادی بر امکان بروز فساد مالی در بانک های دولتی شهرستان جهرم تاثیرگذار است.

 اداری بر امکان بروز فساد مالی در بانک های دولتی شهرستان جهرم تاثیرگذار است.   -عوامل ساختاری
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 مل رفتار مدیریتی بر امکان بروز فساد مالی در بانک های دولتی شهرستان جهرم تاثیرگذار است. عوا

 

 روش شناسی پژوهش 

از  از آنجایی که جهت گردآوری داده های توصیفی  از نظر هدف کاربردی است.  با توجه ماهیت موضوع، این پژوهش 

ت گرد آوری اطالعات جمعیت آماری، از ابزار پرسشنامه استفاده کتاب، مجالت و سایت های معتبر علمی استفاده گردیده و جه

توصیفی پژوهشی  حاضر،  تحقیق  بنابراین  دولتی  -گردید،  های  بانک  در  پرسنل  کلیه  شامل  آماری  جامعه  است.  پیمایشی 

ه عنوان حجم نفر می باشد که با توجه تعداد محدود آنها، تمام آنها با روش تمام سرشمار ب  120شهرستان جهرم به تعداد  

می   .. . نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات مورد نیاز بعد از فرم اطالعات فردی که شامل جنسیت، تحصیالت، سن، و

سوالی به شرح زیر به دست آمد. ابعاد آن عبارتند از   49باشد؛ دیگر اطالعات مورد نیاز نیز با ابزار پرسشنامه محقق ساخته ی 

-4( و  37-22اداری)سواالت-عوامل ساختاری  -3(،  21-16عوامل اقتصادی)سواالت    -2(،  15-1ی)سواالت  عوامل فرهنگ  -1:  

( تدوین شد.  1کامال مخالفم=  ، ...  ،5گزینه ای )کامال موافقم=  5( و به صورت طیف لیکرت  49-38وامل رفتار مدیریت )سواالتع 

به دست آمد. بنابراین پایایی    781/0حوزه، آلفای کرونباخ آن،  پس از نظارت و تایید سواالت توسط اساتید و خبرگان در این  

ها،  آن مطلوب، گویه های پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار و هماهنگی گویه ها، یکسان می باشد. پس از تکمیل پرسشنامه

افزار آماری  اطالعات به دست آمده از   نباطی پرداخته شد.شده به بررسی آمار توصیفی و است   25نگارش    SPSS، وارد نرم 

 های ضریب رگرسیون جهت بررسی فرضیات تحقیق و مشاهده رد و تایید فرضیات استفاده شد. آزمون

 

 یافته هاي پژوهش 

 توزیع فراوانی ویژگی جمعيت شناختی نمونه آماري -1جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی 

 وضعیت تاهل 

 3/93 112 متاهل 

 7/6 8 مجرد

 100 120 مجموع 

 سن

 35 42 سال 35-25

 3/33 40 سال  45-36

 7/16 20 سال  55-46

 15 18 سال و باالتر  55

 100 120 مجموع 

 تحصیالت 

 8/50 61 کارشناسی 

 2/34 41 کارشناسی ارشد 

 15 18 دکترا

 100 120 مجموع 

 

 3/93با توجه به نتایج آزمون توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی، بیشترین توزیع فراوانی نمونه آماری در افراد متاهل )

 درصد( مشاهده شد.  8/50درصد( با سطح تحصیالت کارشناسی ) 35سال ) 25-35درصد( در بازه سنی 
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 رگرسيون تأثير عوامل موثر بر فساد مالی نتایج تحليل    -2جدول 

 مدل 
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t 
سطح 

 بتا انحراف معیار B معنادار

1 

 001/0 609/25  916/21 515/277 فساد مالی 

 001/0 124/12 518/0 161/0 968/21 عوامل فرهنگی 

 001/0 509/45 885/0 042/0 021/22 اقتصادی

 001/0 136/11 639/0 211/0 660/28 اداری  -ساختاری

 001/0 943/29 537/0 301/0 536/22 رفتار مدیریتی 
 

 

، عوامل ساختاری اداری به 885/0داد به ترتیب اولویت، عوامل اقتصادی به میزان بتای  نتایج تحلیل رگرسیون نشان  

بر بروز فساد مالی به   518/0و عوامل فرهنگی به میزان بتای  537/0، عوامل رفتار مدیریتی به میزان بتای 639/0میزان بتای 

 (.P<0.05و فرضیه تایید شد) ( موثرندtطور مستقیمی)با توجه به عالمت آماره 

 

 بحث و نتيجه گيري 

فساد مالی از عوامل بازدارنده توسعه پایدار در هر کشور محسوب می شود. فساد مالی، جرم مهمی است که در صورت 

شیوع، ساختار اقتصادی جامعه را مختل می کند؛ به همین دلیل مطالعه در راه کارهای پیش گیری از این جرم و به کارگیری 

زمینه، حتی اگر بیشترین هزینه ها را به دنبال داشته باشد، به نفع جامعه و برای بقای آن ضروری است. در  تدابیر الزم در این  

واقع برنامه پیش گیری از فساد مالی را از مراحل ابتدایی رشد افراد باید شروع کرد و تا نظارت بر کار دستگاه های اداری و  

مالی از طریق پی بردن به آسیب ها و پیامدهای این پدیده    - ر فساد اداری  اجرایی توسعه داد. اهمیت مطالعه عوامل مؤثر ب

مالی به    -بیشتر نمایان می شود. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، عامه مردم، سازمان ها و رسانه ها به فساد اداری  

مالی از موانع اصلی در  -اد اداریعنوان تنها عامل اصلی تحت سلطه دیگران بودن و رشد اقتصادی ضعیف نگاه می کنند. فس

مالی بر پایین آمدن سطح سرمایه گذاری های خصوصی تاثیرمی گذارد و به شکل معنادار و واضحی،    -توسعه است. فساد اداری

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را کاهش می دهد و این روند به بحران های مالی و تخصیص منابع فرعی، تحریف هزینه 

لت، درآمد زیاد و نابرابر و فقر، تورم و ضعیف شدن استانداردهای زندگی کمک می کند. وجود فساد زیاد، موفقیت  و بازده دو

اجتماعی را کم می کند، سطح سرمایه انسانی را کاهش و اعتماد به نفس را از بین می برد. این پیامد ها و آثار منفی فساد،  

مالی را که منشا فساد در جامعه است، بیش از پیش مورد تاکید قرار می  -اریلزوم پژوهش های دامنه دار در زمینه فساد اد

همکاران) و  آبراهام  های  پژوهش  نتایج  با  آمده  دست  به  نتایج  دایمنسیسکو)2020دهد.  لونتیس)2020(،   ،)2020 ،)

(، خضری  1397ان)(، منصوری و همکار2017(، بوگاتف)2018(، گارسیرا و همکاران)2018(، تانگ و همکاران)2019جنسیس)

( همسو بود. همگی آنها به این نتیجه رسیدند 1395( و رحیمی و خوئینی)1396(، کریمی پور و مهدوی)1396و همکاران)

عوامل فرهنگی، اقتصادی، ساختاری اداری و مدیریتی بر فساد مالی موثر است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می  

یاسی)درگیر شدن سیاست با بخش خصوصی و بخش کسب و کار(، فساد رسانه ای) دستکاری شود عوامل دیگر مانند فساد س

در جهت رفع و بهبود آن  ... نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد و  .  اطالعات(، خویشاوند گرایی در انتصابات، البی گرایی و

یرا صحت و دقت تحقیق افزایش می یابد و شرایط اقدام نمایند. همچنین پژوهش حاضر در بازه زمانی بیشتری انجام گیرد. ز

فردی، اجتماعی و روحی جامعه آماری در زمان های مختلف، متفاوت است. پیشنهاد می شود پژوهش حاضر  ،  سالمت سازمانی 

   در دیگر شهرها نیز اجرا و نتایج تحقیق حاضر با نتایج آنها مقایسه گردیده دالیل و عوامل بررسی گردند. 
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