
 12 -22 ، ص1400 تابستان، 22پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

تاثیر تاکتیک های سیاسی بر کترل فساد با نقش میانجی  هدف از انجام این تحقیق بررسی    مقدمه:

 .می باشد  دولت الکترونیک در استانداری استان کهگیلویه  و بویراحمد

پژوهش حاضر از نظر هدف، کابردی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی)میدانی(   روش پژوهش:

به تعداد   کارکنان استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد  کلیه    رامی باشد. جامعه آماری پژوهش  

.برای  نفر برآورد گردید  169تشکیل می دهند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان    نفر  300
( و دولت  1389(، فساد اداری رهنورد)1994تاکتیک سیاسی دوما)اطالعات از پرسشنامه  گردآوری  

آزمون فرضیه ها،    ( 2005الکترونیک تورس) افزار   ازاستفاده گردید. برای  و   ver20SPSSنرم 

 .بهره گرفته شد ver20AMOSافزار    های ساختاری با کاربرد نرمیابی معادلهمدل
حاکی از ارتباط مثبت و معنادار مولفه های تاکتیتک های سیاسی)هوشیاری  نتایج  یافته ها: 

کنترل فساد بود. همچنین بین مولفه تاکتیک   اجتماعی، نفوذ بین شخصی،توانایی شبکه ای( با 
های سیاسی)هوشیاری اجتماعی،نفوذ بین شخصی، توانایی شبکه ای( و دولت الکترونیک ارتباط  

 مثبت و معنادار وجود دارد.

 .تاکتیک های سیاسی، کنترل فساد، دولت الکترونیک  :يديکل واژگان

 

 
 

 

 

 

 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
ی ک

 ها
ش

وه
پژ

م(
شش

ال 
)س

 

ره 
ما

ش
22 /

ان
ست

تاب
14

00
 

ص 
 /

22
– 

12
 

 2غالم سجادیخواه  ،1زهرا ایزدیان

 .گرایش توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد مدیریت دولتی  1

 .موسسه آموزش عالی دانا یاسوجعضو هیئت علمی  2
 

 نام نویسنده مسئول:

 زهرا ایزدیان

 تاثير تاکتيک هاي سياسی بر کنترل فساد با نقش ميانجی  بررسی  

و بویراحمد  دولت الکترونيک در استانداري استان کهگيلویه 

 15/2/1400تاریخ دریافت:  
 23/4/1400تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

ها داشته و اکنون نیز   مطالعه تاریخ تمدن های باستان ، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن

نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته  یکی از مسائلی است که کشورهای جهان با آن روبه رو هستند. فساد 

بین رفتن سازمان ها و درهم ریختن جو علیه تمدن های حاکم ، از  پی ، خشونت ها و قیام  امع همیشه و جنگ های پی در 

طی قرون و اعصار   مل مهم فروپاشی تمدن ها بوده است.در مجموع ، فساد در کنار بقیه مسائل ، از عوا  ناشی از فساد بوده است.
، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قـدرت به  

که روند توسعه   سازمانی است  جمله پدیده های  یافته است.فساد از  می شد، میزان فساد کاهش می  طور مطلـوب استفاده 

به طور چشمگیر با برای  جامعه به همراه دارد   کشورها را  مشکل روبه رو می سازد. فساد پیآمدهای منفی و قابل مالحظه ای 
و  مختل کردن توسعه سیاسی،  بی اثر کردن سیاست های اصالحی، جلوگیری از توسعه اقتصادیکه از جمله آنها می توان به  

 نام برد.اعی اقتصادی واجتمجلوگیری از نوسازی اجتماعی وابجاد ناامنی های سیاسی،

دانان، محققان حوزة علوم مدیریت،   شناسان، اقتصاد  عهجام  از بسیاری  توجه فساد مسئله   و موضوع  اخیر،  ههدر چند د
علوم سیاسی و سایر رشته  مبسوطی پژوهشی  ادبیات و  دانش  بدنهاین توجه، طه ها را به خود جلب کرده است و به واس  حقوق، 

ام اداری، نظ  در بی سابقه ای رشد عه امروزی،های جام عنوان یکی از واقعیت  به مسئله  این. است  شده  تولید  مختلف  سطوح در

المللی هیچ منطقه یا کشوری در جهان از خسارت فساد   سیاسی و اقتصادی جهان داشته است. طبق آمار سازمان شفافیت بین

ده است که اکثریت کشورهای جهان نمرة زیر پنج  نشان داده ش  2016گیری فساد کشورها در سال  مصون نیست و در اندازه
  نشان  2016المللی از میزان فساد کشورهای جهان در سال   گیری سازمان شفافیت بین  اندازه.  رنددر مقیاس صفر تا ده را دا

بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و در نهایت    دهندة ناکامی عمومی است. چراکه فساد 

 (.1391فاضلی و جلیلی کناری، )بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است  
با وجود تعاریف مختلف، به   ت.های مختلفی تعریف شده اس  مفهوم فساد مانند دیگر مفاهیم در علوم اجتماعی به صورت

بین بانک جها دو تعریف سازمان شفافیت  پوشش میالملل و  بسنده می  نی که ماهیت تحلیل مقاله را  کنیم. سازمان    دهد 

  شه حکمرانینیز که اندی آدامزالملل فساد را سوءاستفاده از قدرت اعطاشده برای انتفاع شخصی تعریف کرده است.   شفافیت بین

قدرت عمومی برای سود شخصی  برداری از   آن در بانک جهانی موجود است، فساد را بهره  اطالعاتکرده است و  مطرح را خوب
 (.2008آدامز و همکاران،)تعریف کرده است 

اند از: شاخص کنترل    شود عبارت گیری فساد به کار برده می  صورت بسیار گسترده در اندازه  به  والسه شاخصی که معم

بین بانک جهانی، شاخص شفافیت  به ماهیت موضوع در این فساد  با توجه   مقاله برای اندازه  الملل و شاخص درک از فساد. 
بانک   االنههای حکمرانی خوب س  عنوان یکی از شاخص شود که به  گیری فساد، از شاخص کنترل فساد استفاده می توسط 

بسیار گسترده جهانی تهیه می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت،  ای را دربر می شود. در واقع حکمرانی خوب مفهوم 

نو از مفاهیمی ه تنها  است. یعنی ن  توسعه انسان محور  روایتگر  خوب  حکمرانی. است عه مدنیبخش خصوصی و جام روایتی 

بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است، در عین حقوق   همهدهد تا  حال چارچوبی به دست می چون دموکراسی، 
 (.1390سامتی و دیگران، )ود یک جا جمع شوند و اهداف توسعه با محوریت مردم، دنبال ش در  ارزشها و اهداف این

به حقوق بشر، فقدان شفافیت و عدم پاسخگوبودن، حکومت بد را تقویت  فساد، از طریق عدم حاکمیت قانون، عدم احترام 

؛ به نقل از 2006کارگبو: )شود  کند و از این طریق به ضعف ساختارها و نهادهای اساسی برای حکمرانی خوب منجر می می
نابرابری درآمد و فقر، توس(.1391 ری،فاضلی و جلیلی کنا ناخالص داخلی،   برآورد و  عه انسانیهمچنین، فساد بر رشد تولید 

های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز    طور کلی کیفیت حکومت تأثیرات منفی دارد و از طریق تضعیف زیرساخت  و بهسالمت 

درک فساد، بر اعتماد به نهادهای سیاسی اثر منفی دارد، گردد.   کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می

اعتماد   کند و عدم اعتماد را تقویت می  دهد. فساد عدم اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می فساد،  تجربهدر حالی که 
بی اثر می حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی تالشنیز     کند و وعدة مبارزه با فساد از طرف دولت را در نزد مردم 

به نهادهای سیاسی وجود دارد    اعتبار می بین ادراک فساد و اعتماد  موریس و کلنسر، )سازد. به این ترتیب همبستگی قوی 
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به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین با توجه به مطالب ذکر شده این تحقی  (.2010 تاکتیک های سیاسی بر کنترل  ق 

 رابطه معنادار وجود دارد؟   فساد با نقش میانجی دولت الکترونیک در استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد
 

و اهميت پژوهش  ضرورت 

به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به   امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و
سرعت   بر روی  ناپذیری را  که صدمات جبران  شده است  پیشرفت جامعه، مطرح  عوامل در سر راه  عنوان یکی از مهم ترین 

و مالی برای ثبات و امنیت  به اهمیت مشکالت و خطرات فساد اداری  با توجه  نموده است.  حرکت چرخ توسعه جوامع وارد 

ها و ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. آن  جامعه و نهاد
های اخالقی و قانونی در عملکرد  چه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار

و   و سازمانی است و از این رو فساد اداری  باشد.  تعریف آن تابعی از هنجاراداری  های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می 

 و  یافته توسعه  جوامع  از بسیاری اساسی چالش  عنوان به است، دولتی  امور  اداره و  کشور  اداری  نظام آن، بستر  که  اداری فساد
. شودمی توسعه فرایندهای  در  اخالل  به  منجر و  یابدمی  بیشتری نمود  جوامع، جلو به  رو حرکت با و باشدمی توسعه حال  در

رفتارهای ضد اجتماعی استی فساد  گفت  توان  می  بنابراین عاری از فساد،   (.1398)رضایی و نقدی،کی از مظاهر  نظام اداری 

با کاستن از هزینهزمینه دستیابی دولت به جامعه،  ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را  های سربار و اضافی 

به توسعه جامعه، بهسازد. درممکن می منابع مالی مختص  با مصروف داشتن  فاسد،  نظام اداری  مثابه باتالقی عمل  حالی که 
خودش فرو می  کندمی عدالت اجتماعی   .بردکه منابع را در  به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و  با آسیب زدن  فساد اداری 

مطبوعاتی و رسانهشود. گزارشمی کشورهای  نشان میای در  کشورهای مختلف به خوبی  مختص  های دهد که فساد اداری 

 (.همان منبع)های سوسیالیستی سابق نیز سابقه داردچنین کشورهم  یافته و   های توسعهتوسعه نبوده و در کشورحالدر
پیشرفت شده و در کشورهای در حال  مو  کشورها اغلب  اداری  های  نظام در  فساد جب آسیب رسانی جدی به توسعه و 

مضار آن عبارت است توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کامال برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از  

از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تالش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری 

سرخوردگی باعث ناامیدی و  به توانایی خویش و  ملت ها  تضعیف اعتقاد   می  بینی  پیش قابل  ای  آینده  به  نسبت   موجب 
  با مبارزه  نتیجه، در.شود می  بینی  پیش امکان و  مختل را  پایدار توسعه  شده، منجر  معامالت  های  قیمت  افزایش  به فساد  .شود

 (.1383رورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید )فرخ سرشت،ض  یک  اداری فساد
 

 پيشينه پژوهش
بر منطق فازیبررسی علل کنترل   "( در پژوهشی تحت عنوان 1398رضایی و نقدی ) به    "فساد در سطح کالن مبتنی 

این نتیجه رسیدند که حاکمیت قانون، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی هر یک به تنهایی شرط الزم بروز نتیجه، یعنی کنترل  
 فساد است.

( عنوان 1398عابدی جعفری و همکاران  بر تمایل به فساد ادار "( در پژوهشی تحت  ی در شناسایی عوامل فردی موثر 

تهران های   "شهرداری  پایبندی به ارزش  عدم پایبندی شرعی، عدم  نیاز مادی،  فردی،  نتیجه رسیدند که در سطح  به این 
عوامل اصلی فساد اداری می باشد. بی عدالتی، جامعه پذیری نامناسب، ریسک پذیری و فرصت فساد   اخالقی،احساس 

نقش   "( در پژوهشی تحت عنوان 1398معینی کیا و همکاران) تحلیل رابطه بین معنویت در محیط کار و فساد اداری: 

به این نتیجه رسیدند که بین معنویت در محیط کار با اخالق حرفه ای و با فساد اداری و بین اخالق  "میانجی اخالق حرفه ای 

با نقش میانجیگر بین معنویت در محیط کار و فساد اداری  و همچنین  فساد اداری  ی اخالق حرفه ای حرفه ای کارکنان و 
 کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

به عنوان یک ضرورت اخالقی: تبیین   "( در پژوهشی تحت عنوان  1398منتظری و شول) تالش برای کاهش فساد اداری 

یا فساد اداری در  "نقش تعهد کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی  نتیجه رسیدند که جهت گیری معنوی  ادارات   به این 
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دولتی شهر سیرجان رابطه معنی داری دارد.همچنین جهت گیری معنوی به طور مستقیم با فساد اداری و تعهد سازمانی و نیز  

در ادارات دولتی شهر سیرجان رابطه معنی داری دارد.  تعهد سازمانی با فساد اداری 
( پیامدهای فساد اد2018دیمنت و توساتو  به دنبال علل و  با بررسی پژوهش های صورت گرفته در ( در پژوهشی  اری 

و مشارکت مدنی و آزادی رسانه ای، آزادی اقتصادی، قوم  دهه گذشته علل فساد را در بوروکراسی و ساختار سیاسی و اداری 

 گرایی، جهانی شدن، ساختار دولت، سیستم حقوقی می دانند.
( به ویژگی های فردی شا2017کوهلمن  را  غیره و ( علل بروز فساد اداری  مل جنس، سن، ملیت، مهارت، تحصیالت و 

مشخصه های سیست های سازمان شامل استراتژی، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و غیره و محیط کالن شامل عوامل سیاسی، 

 اجتماعی و اقتصادی دسته بندی کرده است.

 اوری جمع وسیله  به را فساد اهشک بر اطالعات فناوری استقرار اثرات تا کند می تالش ای مطالعه ( در2014فلچر )

پرسشنامه اطالعات آوری جمع برای وی .کند بررسی جهان کشور 70 در ها داده  گیرد می نتیجه و کرده استفاده گراونر از 

 .کرد اطمینان آن به توان نمی و است ناچیز و کم داری معنی این اما دار است معنی فساد کاهش بر فناوری استقرار اثرات که

نشان این مجموع در کامل   طور به هنوز آن پتانسیل اما دارد را فساد کاهش ظرفیت اطالعات فناوری که دهد می پژوهش 
 .است نیافته تحقق

 شاخص و است داده قرار بررسی مورد را اداری فساد کنترل و الکترونیک دولت تعامل مطالعه یک ( در2014) یواندر

 میالدی 2006 تا 1996 های سال بین جهان در کشور 149 پژوهش این انجام برای کند می تعیین کار این برای را هایی

  .دارد اداری فساد کاهش بر الکترونیک دولت اقتصادی و رابطه مثبت وجود از نشان نتایج و اند گرفته قرار مطالعه مورد
 

 مدل مفهومی تحقيق

 
 

 فرضيات پژوهش

 اصلی يهضفر

بویراحمد  بین تاکتیک های   با نقش میانجی دولت الکترونیک در استانداری استان کهگیلویه و  بر کنترل فساد  سیاسی 
 رابطه معنادار وجود دارد

 فرضيات فرعی

 بین دولت الکترونیک و کنترل فساد در استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد رابطه معنادار وجود دارد
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بویراحمد رابطه معنادار بین تاکتیک های   سیاسی)هوشیاری اجتماعی( و کنترل فساد در استانداری استان کهگیلویه و 

 وجود دارد
بویراحمد رابطه معنادار  بین شخصی( و کنترل فساد در استانداری استان کهگیلویه و  بین تاکتیک های سیاسی)نفوذ 

 وجود دارد

فساد در استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد رابطه معنادار وجود   بین تاکتیک های سیاسی)توانایی شبکه ای( و کنترل
 دارد

بین تاکتیک های سیاسی)هوشیاری اجتماعی( و دولت الکترونیک در استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد رابطه معنادار 

 وجود دارد

ان کهگیلویه و بویراحمد رابطه معنادار بین تاکتیک های سیاسی)نفوذ بین شخصی( و دولت الکترونیک در استانداری است
 وجود دارد

بین تاکتیک های سیاسی)توانایی شبکه ای( و دولت الکترونیک در استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد رابطه معنادار 

 وجود دارد

 

 روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش،    باشد.  پیمایشی)میدانی( میآوری دادها  این پژوهش از نظر هدف پژوهشی کاربردی و از نظر جمع

باشد که    استانداریی کارکنان کلیه بویراحمد می    با  تحقیق  این  در  آماری نمونه نفر برآورد گردید.300استان کهگیلویه و 

نمونه   .گردید  برآورد نفر169  مورگان  جدول  از  استفاده از روش   و  گیری همچنین جهت  جامعه آماری  به ماهیت  با توجه 
نمود.    دسته کتابخانه توان به دو در این پژوهش را می  اطالعاتروش گردآوری  .  شد  تصادفی ساده استفاده ای و میدانی تقسیم 

با  پیشینه پژوهش از روش کتابخانه جمع آوری اطالعاتدر ارتباط  به ادبیات موضوعی و  ای و در خصوص گردآوری   مربوط 

پبرای تأیید یا رد فرضیات پژوهش العاتاط گردیدر، از  پرسشنامه    جهت سنجش متغیرها از    . بدین منظورسشنامه استفاده 

آوری   بعد از جمع  استفاده گردید.(  2005( و دولت الکترونیک تورس)1389(، فساد اداری رهنورد)1994تاکتیک سیاسی دوما)
های به دست آمده از طریق روشهای آماری  آن، نوبت به تجزیه و تحلیل دادههای   ها به سؤال  های آزمودنی  پرسشنامه و پاسخ

بهره   ver20AMOSافزار   های ساختاری با کاربرد نرمیابی معادلهو مدل  ver20SPSSنرم افزار  توصیفی و استنباطی مناسب با  

به محاسبهگرفته شد پرداخته شده و در سطح فراوانی،درصد، میانگین و انحراف معیار   نظیری  های ی شاخص  . درسطح توصیفی 
 .استفاده خواهدشد تحلیل مسیراز آزمونهای همبستگی پیرسون و استنباطی 

 

 روایی و پایایی 

متخصصان حوزه    و خبرگان از دیدگاه از آن، روایی از بیشتر اطمینان و ها  پرسشنامه سازی  بومی و روایی تعیین جهت

 در موردنظر ابعاد سنجش برای شده  ارائه های  شاخص محتوای روایی بر اصل، در ارزیابی این .است شده استفاده مدیریت

 آمده 1 جدول در آن نتایج که است شده استفاده کرونباخ آلفای از نیز پرسشنامه  پایایی برای .داشت تمرکز پژوهش، طرح

 :است

 آلفاي کرونباخ: ضرایب 1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 861/0 تاکتیک های سیاسی

 856/0 کنترل فساد

 874/0 دولت الکترونیک
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 سطح در پایایی ازنظر ها داده این که شود می ادعا ،می باشد   7/0اینکه آلفای کرونباخ تمامی متغیرها باالی    به توجه با

 .باشندد و مورد تایید می دارن قرار  خوبی بسیار
 

 یافته هاي پژوهش

 یافته هاي توصيفی پژوهش

عملکرد و ترین مشخصهسن یکی از مهم های جمعیت شناختی است. این مشخصه در تجربه، نگرش، قدرت ریسک افراد، 

انسانی این توان گفت نیروی باشد. بنابراین میمی  27/36... بسیار اثرگذار است. میانگین سن در این پژوهش در بین کارکنان  
با سن باالتر در کنار جوانان وجود دارد. اداره میان سال می باشد. میانگین سنی کارکنان این اداره نشان دهنده این است افراد 

نیز   سال است. سطح تحصیالت در نوع نگرش افراد بسیار بااهمیت است. این فاکتور در   88/18میانگین سابقه کار دراین اداره 

کند. سطح تحصیالت باال از انسان در انجام امور فردی زندگی  برای انجام امور مختلف تا حد زیادی ایفای نقش میتوانایی افراد  
یک فرد موفق خواهد ساخت، همچنین در انجام امور اداری و کاری باعث پیشرفت افراد خواهد شد. نتایج بیان کننده این است  

 این گروه بیشترین فراوانی را داشت.  باشد، کهبیشتر کارکنان داری مدرک لیسانس می

 

 یافته هاي استنباطی

 هاي پژوهش در مدلماتریس همبستگی بين سازه :2جدول

 5 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیر

 - - - - 1 63/0 99/3 کنترل فساد-1
 - - - 1 611/0** 66/0 11/4 دولت الکترونیک-2
 - - 1 744/0** 631/0** 74/0 08/4 هوشیاری اجتماعی-3
 - 1 250/0** 378/0** 348/0** 62/0 67/3 نفوذ بین شخصی  -4

 1 400/0** 502/0** 537/0** 531/0** 66/0 60/3 توانایی شبکه ای-5
 درصد  5داری در سطح  معنی  *درصد    1داری در سطح  معنی  **

 

سازههمان اکثر  بین  است  مشخص  که  سازهطور  با  مستقل  و وابستهی  های  مثبت  ارتباط  )کنترل فساد(  تحقیق  ی 
باشد و این حالت باعث غیر عادی    8/0ی بین متغیرها بیش از  شود که رابطهخطی ایجاد میداری حاکم است. زمانی هممعنی

 .شدن نتایج رگرسیون خواهد شد
  

با استفاده از نرم   AMOSافزار  انجام تحليل مدل مسير  براي مدل تلفيقی پژوهش 

مد مذکور با استفاده از  به موارد  بررسی تأثیر  لبا توجه  به  نظر میهای  سازهیابی معادالت ساختاری  در  پردازیم.مورد 
)های سازهی زیر نگاره (، نفوذ  HOSHYARI(، هوشیاری اجتماعی )DOLAT-Eدولت الکترونیک ) (،FESADفساد اداری 

( )NOFOZبین شخصی  دارند، مشاهده  ( TAVANAYI( و توانایی شبکه ای  مدل وجود  که در  همچنین خطاهایی  و  

 شوند.می
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 هاي برازش مدلمدل تحليل مسير اثرهاي مستقيم و غير مستقيم متغيرها بر متغير وابسته و شاخص -نگاره :1شکل 

2χ=df= 2.7/2χ2.736, df=1,  

36, P=0/096, RMR=0.008, GFI=0.99, NFI=0.99, IFI=0.99, TLI=0/94, CFI=0.99, 
RMSEA=0/07 

 

فرضیه مرحله به تست  عملکرد  در این  بر  آن ها  گذاری  درجه تأثیر  بر حسب  های  بندی سازه  و اولویت  های تحقیق 

کمتر از  RMSEAو مقدار   9/0باالتر از    NFI و GFI ،IFI،TLI  ،CFIمقادیر ،  شودهمانگونه که مالحظه میرسیم.  می

شده است. از طرف دیگر نتایج تحلیل نشان داد که مقدار   05/0نیز کمتر از    RMRبرآورد شده است. همچنین مقدار    08/0

به دست آمده در مدل  بر درجه آزادی  نبود، بنابراین شرط معنی، معنی096/0در سطح  (  df/2χ=736/2)کای اسکور  دار دار 
برازش کلّی مدل در سطح و محدودهشاخص  همه نبودن کای اسکور پذیرفته شد. لذا، به عبارت   د.نی قابل قبول قرار دارهای 

های گردآوری نهادی به خوبی با دادهشیپ و الگوی دنباشهای برازش نشانگر سازگاری مناسب میر شاخصیی مقادکلیه دیگر،

برازش دارند. نگاره  شده  در  مشخص میدر مدل مسیر  با خط چین  غیر معنی دار  باال مسیرهای  طور که در باشد. همانی 

درصد از متغیر دولت الکترونیک توسط متغیرهای هوشیاری اجتماعی، نفوذ بین شخصی و توانایی شبکه    61شود  مشاهده می
هوشیاری اجتماعی، نفوذ بین شخصی و توانایی شبکه  درصد از متغیر فساد توسط سه متغیر    48شود و همچنین ای تبیین می

به تأیید یا رد فرضیه ها پرداخته  شود. جدول زیر تست فرضیه های تحقیق را نشان میای می دهد که با استفاده از معنی داری 

 شده است.
 

 آزمون فرضيات

 هاي تحقيقآزمون فرضيه  :3 جدول

 آزمون فرضیه t-values های تحقیق بر طبق مسیرهافرضیه

H1    تأیید 664/2* کنترل فساد دولت الکترونیک 

H2   تأیید 537/3** کنترل فساد  هوشیاری اجتماعی 

H3    تایید 051/4** کنترل فساد نفوذ بین شخصی 

H4    تایید 081/5** کنترل فساد توانایی شبکه ای 

H5   تأیید 733/2* دولت الکترونیک  هوشیاری اجتماعی 
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H6    تایید 010/3* دولت الکترونیکنفوذ بین شخصی 

H7  تایید 234/11** دولت الکترونیک توانایی شبکه ای 
 دار در سطح یک درصدمعنی**

 دار در سطح پنج درصدمعنی*

 

 ارتباط معنادار دارد استان کهگيلویه و بویراحمد در استانداري فرضيه اول: دولت الکترونيک با کنترل فساد

نگارههمان بر کنترل فساد معنی  ی مالحظه میطور که در  درصد است  5دار در سطح  شود مسیر دولت الکترونیک بر 

)008/0, p=23/0=ß.)  معنی لذا میاین یافته نشان از  نتیجه گرفت  دار و مثبت بودن رابطه دارد.  دولت الکترونیک با  توان 

 .ارتباط معنادار دارد  استان کهگیلویه و بویراحمد در استانداری کنترل فساد

ارتباط معنادار  استان کهگيلویه و بویراحمد در استانداري دوم: هوشياري اجتماعی با کنترل فساد فرضيه

 دارد

با مقدار  نشان می دهد مسیر هوشیاری اجتماعی  بر کنترل فساد    (p=24/0=ß ,001/0(نتایج حاصل از تحلیل مسیر 

یافته  لذا مینشان از معنیاست این  بودن رابطه دارد.  نتیجه گرفت  دار و مثبت  اجتماعی با کنترل فسادتوان  در   هوشیاری 

 .ارتباط معنادار دارد  استان کهگیلویه و بویراحمد استانداری

 ارتباط معنادار دارد استان کهگيلویه و بویراحمد در استانداري نفوذ بين شخصی با کنترل فسادفرضيه سوم: 

باشد یافته ها نشان می این فرضیه معنی دار می  (p=34/0=ß ,001/0(با توجه به مقدار سطح معنادری به دست آمده 

 .ارتباط معنادار دارد  استان کهگیلویه و بویراحمد در استانداری دهد نفوذ بین شخصی با کنترل فساد

ارتباط معنادار  استان کهگيلویه و بویراحمد در استانداري توانایی شبکه اي با کنترل فسادفرضيه چهارم: 

 دارد

است    (p=28/0=ß ,005/0(نتایج حاصا از تحلیل مسیر نشان می دهد مسیر توانایی شبکه ای  بر کنترل فساد با مقدار  

لذا مینشان از معنیاین یافته   نتیجه گرفت  دار و مثبت بودن رابطه دارد.  با کنترل فسادتوان   در استانداری  توانایی شبکه ای 
 .نادار داردارتباط مع  استان کهگیلویه و بویراحمد

ارتباط  استان کهگيلویه و بویراحمد در استانداري هوشياري اجتماعی با دولت الکترونيکفرضيه پنجم: 

 معنادار دارد

(  p=16/0=ß ,006/0با توجه به مقدار سطح معنی داری به دست آمده در مسیر هوشیاری اجتماعی بر دولت الکترونیک )

عنوان کرد که اینم فرضیه مورد تایید قرار می گیرد پس می توان اثر این دو متغیر بر هم اثر معنی  دار می باشد لذا می توان 
 .ارتباط معنادار دارد  استان کهگیلویه و بویراحمد  در استانداری  نتیجه گرفت هوشیاری اجتماعی با دولت الکترونیک

ارتباط معنادار  استان کهگيلویه و بویراحمد در استانداري نفوذ بين شخصی با دولت الکترونيکفرضيه ششم: 

 دارد

بین شخصی بر دولت الکترونیک ) نفوذ  به دست آمده در  سطح معنی داری  به مقدار  (  p=158/0=ß ,003/0با توجه 
نفوذ بین شخصی با دولت   معنی دار شد. لذا می توان عنوان کرد که این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد پس می توان گفت 

 .ارتباط معنادار دارد  استان کهگیلویه و بویراحمد در استانداری  الکترونیک

ارتباط معنادار  استان کهگيلویه و بویراحمد در استانداري توانایی شبکه اي با دولت الکترونيکفرضيه هفتم: 

 دارد

بر دولت   (  p=62/0=ß ,001/0الکترونیک )با توجه به مقدار سطح معنی داری به دست آمده در مسیر توانایی شبکه ای 
اثر این دو متغیر معنی دار شده است. لذا می توان عنوان کرد که این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد پس توانایی شبکه ای 

 .ارتباط معنادار دارد استان کهگیلویه و بویراحمد در استانداری  با دولت الکترونیک
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 وابسته  پژوهش )کنترل فساد(تحليل مسير متغيرها بر سازه 

غیرمستقیم و اثر کل متغیرهای مستقل را بر روی متغیر وابسته مشاهده می  (،4)در جدول   کنید در پایین  اثرات مستقیم، 

نیز مشاهده میجدول ضریب   کنید.تبیین متغیرها را 

 تحليل مسير متغيرها بر سازه وابسته  پژوهش )کنترل فساد(: 4جدول

غیرمستقیم اثر مستقیم هاسازه  اولویت اثر اثر کل اثرات 

 3 23/0 - 23/0 دولت الکترونیک

 2 28/0 04/0 24/0 هوشیاری اجتماعی

 1 48/0 14/0 34/0 نفوذ بین شخصی

 4 04/0 04/0 - توانایی شبکه ای

 1)SMC2(R   48/0فساد 
 )SMC2(R   61/0دولت الکترونیک 

 

مستقیم و غیر مستقیم و درنهایت اثر کل مشخص است که متغیر نفوذ بین شخصی با بیشترین اثر کل  با توجه به اثرات  
بر کنترل   بعدی تاثیر  به ترتیب در رتبه  بر کنترل فساد دارد. متغیرهای هوشیاری اجتماعی و توانایی شبکه ای  تاثیر زیادی 

 فساد هستند.

 

 نتيجه گيري 
 اهمیت با و  آغاز  میالدی  1960 از دهه آن  انواع و فساد  موضوع  با رابطه  در  تحقیقاتی های بررسی و آکادمیک  مطالعات

  صدها  ،  1960 دهه از  ترتیب  بدین.   است  یافته  فزونی و ادامه  ساالری و مردم دمکراسی  استقرار و  توسعه در فساد  مسأله  یافتن
  علوم  تا  گرفته  مالی  مدیریت توسعه، اقتصاد،  مطالعات شناسی،  انسان شناسی، جرم  از  گوناگونی های زمینه  در  مطالعه آکادمیک

از  ای گسترده تنوع مطالعات  این در.    بپردازند  فساد  پدیده تبیین و توضیح  تا به  اندکرده سعی همگی  شناسی  جامعه و سیاسی

 و  ای رشته  تک  مطالعات  از  مورد خلق صدها  وجود  با  تا شده  باعث  امر این  و  است شده اتخاذ  نظری  و تئوریک  های رهیافت

درباره جانبه  همه  و  منسجم  پردازی  نظریه بعدی،  تک  از  نیز  موردی مطالعات  های یافته  و  نپذیرد  صورت  فساد  موضوع ای 
  مطالعه و  تجربیات انتقال برای اندکی  تئوریک  پذیرفته، عمومیت صورت  موردی  مطالعات  ترتیب  بدینباشند.    همدیگر متفاوت

 مربوط فساد  معمای تعریف  به را  موردی  مطالعات  گسترش  علت پژوهشگران، برخی. سازد می  را فراهم  کشورها  دیگر به فساد

  که  است  ساخته  ناچار  را تحقیقات از بسیاری  فساد، گیری و اندازه  عملکرد  تعریف، به مربوط مشکالت  که  معتقدند و دانند می
 فهم عدم  برای علت دیگری به خود  کشوری بین تجربی مطالعات فقدان  ترتیب  بدین  و  روند پیش  مطالعات موردی سمت به

با نقش میانجی   .است  شده  تبدیل  مفهوم فساد کامل تر در این پژوهش سعی شده تاثیر تاکتیک های سیاسی بر کنترل فساد 

بررسی قرار گیرد. بویراحمد مورد  به نتایج بدست آمده از    دولت الکترونیک در استانداری استان کهگیلویه و  تحلیل  با توجه 

پیشنهادهای زیر را  به نتایج فرضیات می توان  آماری، تمامی فرضیات پژوهش ارتباط مستقیم و معنادار داشتند. لذا با توجه 
بهبود وضعیت سازمانها در کنترل فساد ارائه داد:   کاهش فساد،تعمیق 1جهت  بر فرهنگ سازی مناسب در امر  باید عالوه   .

برای بهبود  باورها، تصویب قوانین مناسب، نظارت همگانی، بایستی سرمایه گذاری بیش تری روی دولت الکترونیک و تسهیالت 

صورت گیرد   کاهنده فساد  عنوان مولفه های  به  به آن  مربوط  های  هوش 2شاخص  ارتقا  برنامه هایی جهت  . پیاده سازی 
ی آنان در اداره هیجانات خود در سازمان، معرفی هوش اجتماعی به کارکنان و اجتماعی، کمک به افراد در راستای ارتقا توانای

تقویت هوش اجتماعی   برای  برگزاری کارگاه های آموزشی  دیران از سبک تفویض اختیار . م3مدیران سازمان و اهمیت آن، 

ور دستیابی به اهداف سازمانی با ابزار استفاده کنند. همچنین مدیران در زمینه هدایت و وادارکردن کارکنان به کار و در به منظ 

 
1. Squared Multiple Correlations(SMC) 
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بر زیردستان نفوذ می کنند و رفتار آنان را مطابق خواست و  و منابع مختلفی سروکار دارند که با بکارگیری این منابع و ابزارها 

بروز دهند. از   آنجا که رفتار انتظارات خویش تغییر می دهند. موقعیت ها، مدیران را وادار می کند تا رفتار خاصی را از خود 
به مسائل   مدیران باید با علم  بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی شکل می گیرد،  پیچیده روانی،  متغیرهای  انسان تحت تأثیر 

به کار گیرند که نسبت به دیگر منابع، کارساز و مؤثرترند . بهبود وضعیت طراحی وب سایت های 4 ذکرشده، منابع قدرتی را 

ای انعطاف پذیری سیستم این سازمان ها می توانند نقطه تمرکز سازمانهای دولتی برای تحویل بهتر  سازمان های دولتی و ارتق
خدمات بهتر خدمات الکترونیک مدنظر قرار گیرد. تقویت متغیرهای تعیین کننده سطح کیفیت اطالعات ارائه شده در شبکه  

به روز کردن اطالعات وب سایت ها خود در دستور کارشان و ارائه اطالعات صحیح تر  سازی سازمانها از جمله قرار دادن الزام 

با نیاز ارباب رجویان، می تواند کیفیت اطالعات ارائه شده در وب سایت های این سازمان ها را  و دقیق تر و کامل تر مرتبط 

با موفقیت بیش بیشتر خدمات الکترونیک خود را  تر به ارباب رجویان تحویل  بهبود بخشیده و سازمان ها را قادر کند تا با تالش 
 .دهند
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