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 چکيده
آن در  فساد اداری از پدیده هایی است که به یک معضل جهانی تبدیل شده است و متاسفانه نمودهای

عوامل عوامل متعددی در بروز فساد اداری تاثیرگذار هستند از جمله کشور ما نیز دیده می شود، 

عوامل موثر در بروز فساد اداری در کارکنان ، لذا در این مطالعه سیفرهنگی، مدیریتی، اقتصادی و سیا

 بخش اداری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مورد بررسی قرار گرفته است.

کارکنان ، ویژگی شخصیتی  نتایج آماری این مطالعه نشان می دهد که از نقطه نظر افراد تحت بررسی،

مقررات، انطباق پست با شرایط احراز، شیوه ارتقاء و  سبک ارتباطی، سبک رهبری، وضعیت قوانین و

 ارتباط معناداری نشان می دهد. رشد و نحوه کنترل سازمان با بروز فساد اداری 

کارکنان پایبندی اعتقادی در رتبه بندی عوامل موثر در بروز فساد اداری با استفاده از تست فریدمن، 

رتبه دوم، ویژگی مشترکا شیوه ارتقاء و رشد کارکنان و وضعیت قوانین نحوه کنترل سازمان، رتبه اول، 

شخصیتی کارکنان، سبک رهبری و انطباق پست با شرایط احراز مشترکا رتبه سوم و سبک ارتباطی 

رتبه آخر را به خود  و کیفیت و شرایط زندگی کارکنان از لحاظ اقتصادی رتبه چهارممشترکا کارکنان 

 اختصاص دادند.

مل افساد اداری، عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، عو :يديکل واژگان 

 سیاسی
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 2 ،  محمد اسمعيل رستمی نيا 1رفيعی مهران

 دانشگاه پیام نور تهران، واحد غربکارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول،  1
 استادیار دانشگاه امام حسین 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 مهران رفيعی

 

 آن بروزمؤثر بر عوامل و  فساد اداري

 )مطالعه موردي : پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زیست فناوري(
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 مقدمه
فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکل گیری 

 مشکالت و بحران های اساسی در سراسر جامعه شده است. پیامدهای فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. 

 جهانجتماعی بزرگ، در کشورهای ری و جرائم مربوط به آن در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد اما این آسیب ابا وجود آینکه فساد ادا

 ندارد.نمود بیشتری دارد و نظام اداری کشور ما  نیز سالمت مورد انتظار را  سوم

، نیازمند داشتن آمار و اطالعات کافی از جمله میزان هرچند با توجه به اینکه، مقایسه وضع فساد اداری در ایران و به طور کلی سایر کشورها

ن فساد فساد و برنامه های در حال استفاده برای پیشگیری است و از آنجایی که برای نمونه در ایران تا کنون سازمان های داخلی، گزارشی از میزا

ی از نهادهای بین المللی، گزارش های سالیانه ای از رتبه کشورها اداری منتشر نکرده اند، تخمین دقیق میزان فساد اداری امری دشوار است. اما برخ

را احراز کرده است  144کشور، ایران رتبه  175به نقل از روزنامه همشهری، در بین  2013در میزان فساد اداری ارائه می دهند که در گزارش سال 

نظر نمی رسد که این رتبه بندی قادر به ترسیم دقیق ابعاد فساد در ایران  حدود یازده پله ترقی داشته است، هرجند به 2012که نسبت به رتبه سال 

 باشد.

از آنجا که عوامل متعددی در بروز فساد اداری تاثیرگذار هستند و پیامدهای بروز آن طیف گسترده ای را به خود اختصاص می دهد، هدف 

 این مطاله بررسی موردی برخی از علل بروز فساد اداری است.

 

 چارچوب نظري
 مبارزه با فساد که در واقع بخش مهمی از تالش برای اداره مؤثر و کارآمد جامعه است به شناخت دقیق عوامل مختلف و ریشه های فساد اداری

 بستگی دارد.

ن اهداف سازمان را تامینقطه مقابل فساد اداری، موضوع سالمت اداری است و به وضعیتی اطالق می شود که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت 

 به طور مطلوب داشته باشند. امروزه سالمت اداری به عنوان تنها رویکرد برخورد با فساد اداری مورد توجه قرار گرفته است.

عددی به اهمیت حفظ سالمت و روابط و مناسبات اداری و پیشگیری و مقابله با فساد، از بدو پیروزی انقالب اسالمی تا کنون اقدامات متتوجه با 

رات )مصوب در زمینه جرم انگاری مصادیق فساد صورت گرفته است که از جمله آنها می توان اتخاذ تدابیر قانونی مقرر در قوانینی از جمله قانون تعزی

م مجمع تشخیص مصلحت نظام(، قانون مجازات جرائ18/5/1362(، قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری )مصوب 18/5/1362

( و ضمانت 17/9/1372(، قانون رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب 18/5/1371نیروهای صلح(، قانون تشدید مجازات جرائم نیروهای مسلح )مصوب 

گاه ( اشاره کرد. به عالوه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دست1375)مصوب های اجرایی جزایی مقرر در قوانینی چون قانون مجازات اسالمی 

هیات وزیران(، تصویب پذیرش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در مجمع تشخیص مصلحت نظام  1/9/1385های اجرایی )مصوب 

، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )مصوب 1388جمهوری اسالمی ایران به آن کنوانسیون در سال ، الحاق 1387در سال 

، 1390( نیز از جمله این تدابیر است )افضلی، 8/7/1390( و در نهایت قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد )مصوب 15/10/1389

 (.237ص

 

 مفهوم شناسی لغت فساد
فساد یک تعریف جامع امکان پذیر نیست زیرا از جمله مفاهیم همواره سیال و متغیر است و از یک زمان تا زمان دیگر و از یک مکان تا برای 

 مکان دیگر و از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر، تفاوت می کند. 

کلمه فساد از ریشه فرانسوی چی است. در زبان فارسی، واژه فساد به معنای تباهی، گندیدگی، پوسیدگی، بی اعتباری، خراجی و پو

(corrmption( و ریشه التین )rumpere .به معنای شکستن است ) 

بنابراین در فساد، چیزی می شکند یا نقض می شود. آنچه شکسته یا نقض می شود می تواند یک شیوه رفتار اخالقی یا اجتماعی و یا مقررات 

 (. 1390اداری باشد )حکیمی،

 

 اداريتعریف فساد 
فساد در فرهنگ و بستر به عنوان پاداشی نامشروع است که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده آمده است. گونار 

شخصی نحراف یا اعمال قدرت ی گوناگونی چون امیرادل، فساد را در معنای وسیع تری مورد مطالعه قرار می دهد، به نظر وی فساد به تمام شکل ها

 (.14، ص1383)عباس زادگان، و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطالق است 

http://www.joas.ir/


 32 -41، ص 1396، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 در گذشته فساد اداری را ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می دانستند و فیلسوفان اکوالستیک سده های میانه، درباره فساد اداری اینگونه

فی قرن هجدهم، که ویژگی بارز آنها عقل گرایی بود و نظریه پردازان دولت دموکراتیک در قرن جنبش فلس-می اندیشیدند. فیلسوفان دوره روشنگری

ارائه  "سوء استفاده مقام اداری از وجوه عمومی به منظور افزایش درآمد به طور غیر قانونی  "نوزدهم، تعریف دقیق تری از فساد اداری به صورت 

 (.247، ص1380کردند )صبوری، 

اکوالستیک که فساد اداری را ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می داند، ناقص و نارساست. چراکه تاثیر شرایط نهادی مختلف  نظریه فالسفه

 را بر فساد اداری نادیده می گیرد و آن را امری فطری می پندارد.

ا تنها در شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به نظریه فیلسوفان دوره روشنگری، گرچه دقیق تر است اما هنوز محدود است زیرا فساد اداری ر

 شکل های قانونی فساد اداری توجه نکرده است.

مدیران از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی، تعریف کرده  دهادر نهایت بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل فساد اداری را، سوء استف

  (.16، ص1383)عباس زادگان، اند که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است 

آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارهای اخالقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از 

 این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ آن می شود.

 

 فساد اداريبندي تقسيم 
 محققان فساد را به انواع گوناگونی تقسیم بندی کرده اند از جمله:

 الف. فساد خرد: به اخذ رشوه های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکالت اشاره دارد.

ها،  مقررات و هنجارهای رفتاری، ب. فساد سازمان یافته: زمانی که بقای نظام ها به وجود فساد بستگی پیدا می کند و در این حالت، سازمان 

 با فساد تطبیق پیدا می کند. 

ج. فساد بزرگ: هنگامی که مسئوالن سطح باالی دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح های بزرگی که جنبه ملی دارند اعمال نظر می 

 (.72-73، ص1381کالن به دست می آورند )شکراللهی، کنند و سودهای 

 علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گونه تقسیم می کند: محققهیدن همیر 

 فساد اداری سیاه: کاری که از نظر دولت و مردم منفور است، مانند رشوه.  .1

کاری که از نظر دولت منفور است اما جامعه ممکن است نسبت به آن بی تفاوت باشد، مانند کوتاهی کارمند در فساد اداری خاکستری:   .2

 بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. اجرای قوانینی که در

کاری که ظاهرا مخالف قانون است اما اجرای آن از نظر دولت و مردم زیاد با اهمیت نیست، مانند کمک یک کارمند به فساد اداری سفید:   .3

 (.127، ص1381یک ارباب رجوع که توانایی جسمی کافی برای ماندن در صف را ندارد )رحمانی، 

 

 بروز فساد اداريعلت هاي 
دالیل گوناگونی را برای فساد اداری در جوامع مختلف برشمرده اند. بررسی های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده 

جود عدم ورهنگی، کارکنان سازمانها، فقر ف فقر اقتصادی و نابسامانی های درآمدیعوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد. بودن و گسترده بودن 

  بازدارنده و نظام های کنترلی مؤثر، از زمره دالیل بروز فساد اداری بوده است.نبود مقررات و قوانین باورهای استوار اخالقی، 

 به طور کلی می توان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود:

 عوامل اصلی )ریشه ها(.  .1

 کنندهعوامل تسهیل   .2

 اجتماعی و ریشه های اقتصادی اشاره کرد:-در رابطه با علل اصلی می توان به ریشه های فرهنگی

مهم ترین عامل بروز فساد اداری، ریشه های فرهنگی و عقیدتی است. به گونه ای که اگر ارزش ها، : ریشه های فرهنگی و اجتماعی  .1

کی بر ارزش های مادی گرایانه، فرد گرایانه و مصرف گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع، مت

همه  انسجام و کارکردهای الزم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته و پیامد آن، شکل گیری فساد در

 سطوح و الیه های اجتماع خواهد بود.
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ته، عدم تناسب دخل دی، کاهش درآمدها، بی عدالتی، مادی گرایی، بی ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخاد اقتصرکو اقتصادی: ریشه های  .2

ت که زمینه های کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی اسو خرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، 

  های مالی و تخلفات اداری را فراهم می سازد.بروز سوء استفاده 

 

 عوامل تسهیل کننده عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند :

روه های ذی نفوذ در عوامل سیاسی: عدم استقالل کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی، فشار گ  .1

ز مجازات و سرانجام ران عالی رتبه، جوسازی و غوغا ساالری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف اداخل و خارج سازمان، فساد سیاست مدا

 عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون، از عوامل سیاسی تسهیل کننده تخلفات است.

ف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقررات و تعدد بخش عوامل اداری: تشکیالت و ساختارهای اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهدا  .2

اد، نارسایی نامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران غیر موثر، فقدان نظام شایسته ساالری، وجود تبعیضات در زمینه استخدام، انتصاب و ارتقای افر

اری ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اد نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، در نظام حقوق و دستمزد،

 (.2001، 1تسهیل کننده تخلفات می باشند )بریف و همکاران

ریشه ها و عوامل یاد شده، موجب ایجاد پیامدهایی در نظام اداری می گردد که به اشکال گوناگون، جلوه گر می شود از جمله: کاهش رضایت 

امور، رقابت کارکنان، روحیه محافظه کاری و سرخوردگی در بین کارکنان، کاهش خالقیت و نوآوری، کاهش سرعت در انجام  شغلی، کاهش انگیزه

بینی و بی اعتمادی در سازمان، علل و عوامل مذکور همراه با عوارض آنها، موجبات تخلف اداری را فراهم می سازند که در نهایت ناسالم و ایجاد جو بد

   (.2003، 2اشفورث و آناند ؛95-96، ص1381اداری می شوند )نجاری،  منجر به فساد

 

 ي فساد اداري بر روي ارکان جامعهپيامدها
 فساد اداری می تواند عالوه بر سازمان درگیر، بر روی ارکان مختلف جامعه نیز تاثیرات مخربی داشته باشد.

 کشور:  و سياسی فساد اداري و نظام اقتصادي
باعث سود بردن بخش  می شود )از طریق تخریب رقابت سالم در بازار(. تداوم پدیده فساد در جامعه ثبات اقتصادی و توسعه کشورفساد، مانع 

 اشد.های ثروتمندتر از آن می گردد که نتیجه آن، بر دوش کشیدن ضرر و زیان این پدیده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه می ب

تداوم بخشد یا از  اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می توان نظام سیاسی رانظام اداری هر جامعه، بازوی 

ذاران آن جامعه گمشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق آن می تواند کمک بزرگی به سیاست 

  (.50، ص1381راه حل های الزم را بیندیشند )هیوود، باشد که با تشخیص به موقع بتوانند 

یکی از عوامل فساد اداری در جامعه به ساختار سیاسی آن بر می گردد. این عوامل ساختاری عبارت است از: اقتضائات سیاسی، الگوی تعهدات 

 (. 323، ص2004، می دهد )توماس مسلط در جامعه و درجه ای که دولت دیگر بخش های قدرت را از درون و بیرون در تنگنا قرار

ه انجام هر امری در جوامعی که ساختار سیاسی به صورت تمرکزگرا می باشد و قدرت دولت در همه بخش ها به گونه ای ریشه دوانیده است ک

بیعی میزان برخورد ه طور طاز امور مردم تنها از مجرای دولت امکانپذیر می شود و سرنخ انجام همه امور به دست دولت و کارکنان دولت است، ب

فزایش وز فساد اداری را ادولت زمینه بر ارباب رجوع با دستگاه های دولتی افزایش یافته و همین افزایش تقاضا از طرف مردم و کمبود منابع از سوی

م کارمند به دلیل هیدا می کند و می دهد. در این سیستم، هم ارباب رجوع برای تسریع کار خود و سبقت جویی از دیگران تمایل به رشوه دادن پ

 قدرتی که در خود می بیند و احساس نیازی که در ارباب رجوع مشاهده می کند، اخذ رشوه را حق خود می شمرد. 

ی گردد )مودودی، فساد با نفی حق مالکیت و حاکمیت قانون، راه توسعه سیاسی را مسدود می نماید و منجر به تضعیف الگوهای دموکراسی م

 (.11، ص1381

واند موجب اخالل ثبات سیاسی کشور می شود و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می تفساد اداری مانع 

 (.50، ص1381در نظام سیاسی یک کشور شود )هیوود، 

 
 

                                                           
1 Brief et al. 
2 Ashforth and Anand 
3 Thomas, 2004, p.23. 
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 فساد اداري و نظام اجتماعی کشور:
ین حال مانعی ابعاد و سطوح مختلف نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است و در عفساد یکی از مظاهر رفتار ضد اجتماعی است و در 

 (.29، ص1383بیعی، برای دست یابی به جامعه ای سالم و رشدیافته است که وجود آن می تواند با عوامل فردی و اجتماعی تقویت و تایید شود )ر

ماعی شهروندان می شود. فساد مانع پیوستگی اجتماعی می شود، وجود و فساد اداری، مانع عدالت اجتماعی شده و سبب نقض حقوق اجت

ی استمرار فساد موجب کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهای حکومتی و دستگاه ها

 (.268، ص1380ن و توده مردم می شود )صبوری، بین حکومتگرااداری و همچنین منجر به ایجاد و افزایش بیگانگی و فاصله 

 

 فساد اداري و نظام اداري کشور:
به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کم رنگ شدن کنترل های درونی و تشدید کنترل  

منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی و کاهش کیفیت کارها های بیرونی در سازمان، کم رنگ شدن فضایل اخالقی، ایجاد ارزش های 

زمانی که فساد گسترش یافته و تحمل می شود، در نهایت جو اخالقی خاصی شکل می  در کلیه سطوح، از پیامدهای فساد اداری به شمار می روند.

یرفته شده در می آید. از سوی دیگر امکان سوء استفاده از شغل و مقام گیرد که در آن تخلف از هنجارهای ابتدایی اخالقی به صورت هنجارهای پذ

قانون، باعث می شود که مقامات اداری از هرگونه مجازاتی احساس اداری در چارچوب قانون و به دست آوردن امتیازات و منافع خصوصی بر اساس 

وه های متنفذ آنها را از احتمال گرفتاری و مجازات به وسیله قانون نجات مصونیت و اطمینان کرده و مطمئن شوند که داشتن پول و ارتباطات با گر

 خواهد داد. 

پیامدها و تبعات ناشی از این احساس مصونیت، کاهش احترام به قانون اساسی، کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد و سازمانها و 

 (.115، ص1381توسعه و پیشرفت چرخ های جامعه خواهد بود )سلطانی، سرانجام سیر رشد قهقرایی جامعه و خنثی کردن و توقف حرکت، 

از طرفی فساد اداری سبب کاهش بهره وری کارمندان می شود، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف وقف ایجاد 

 شکاف در سیستم می شوند.

موارد زیر اشاره نمود: افزایش بیکاری پنهان، کاهش کارایی، افزایش فضای سوء ظن  از جمله آثار و پیامدهای سازمانی فساد اداری می توان به

جوع و بدبینی، به هدر رفتن نیروهای انسانی، تخریب فرهنگ سازمان به عنوان شیوه عمل سازمانی و جایگزینی ارزشهای مخرب، عدم رضایت ارباب ر

له آثار فردی آن می توان به آسیب پذیری روحی و عاطفی و تنزل اخالقی فرد اشاره نمود از خدمات دستگاه و افزایش انحصار و پنهانکاری و از جم

 (.211، ص1381)خضری، 

ا با توجه به تمام موارد ذکر شده می توان مشاهده نمود که فساد اداری نه تنها سازمان یا موسسه درگیر بلکه جوانب متعدد جامعه و مردم ر

امروزه با مقایسه همچنین  .فساد اداری همچون غده سرطانی است که آسیب های بسیاری را بر کشورها وارد می سازددرگیر می نماید در واقع پدیده 

(، که از علل موجد آن 18، ص1375پدیده فساد اداری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، گریبان گیر کشورهای دسته دوم است )دالپورتا، 

امات دولتی از قدرت سیاسی، سوء مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، اقتصاد مبتنی بر افراد، قوانین ضعیف و ناکارآمد می توان به سوء استفاده مق

 (.211، ص1381و عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی در این کشورها اشاره کرد )خضری، 

ناشی از آن نیز بسیار مهم و اساسی است، در این پژوهش از میان  لذا از آنجایی که فساد معلول عوامل متعدد و گسترده ای است و آثار و نتایج

پرداخته از طریق پرسشنامه  فرضیه ، در یک سازمان دولتی نهعوامل متعدد بروز فساد اداری به بررسی نه متغیر موثر بر بروز فساد اداری در غالب 

 درج گردیده اند. 1شده است.فرضیه های این پژوهش و سواالت مرتبط با هرکدام در جدول 
 

 : فرضيات تحقيق و سواالت مرتبط با آنها در پرسش نامه.1جدول 
 

 سواالت مرتبط در پرسش نامه فرضیات

: رابطه 1فرضیه

معناداری بین پایبندی 

اعتقادی کارکنان و 

 فساد اداری وجود دارد.

 فساد اداری می شوند.     های دینی دارند کمتر مرتکب آموزه از بیشتری بهره که همکارانی (1

 دینداری رابطه معکوس با فساد اداری دارد.         (2

 اصل دین با فساد اداری سازگاری ندارد.   (3

                               دارد.                      اعتقادات مذهبی افراد را از فساد اداری باز می (4

: رابطه 2فرضیه

ویژگی معناداری بین 

کارکنان و  شخصیتی 

 فساد اداری وجود دارد.

 . شوندمی فساد دچار کمتر برخوردارند نفس عزت از کسانیکه (1

های غیر قانونی آشنایان و اقوام در بروز تخلفات تأثیر کمبود اراده الزم برای دادن پاسخ منفی به درخواست (2

                       دارد.
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: رابطه 3فرضیه

سبک معناداری بین 

کارکنان و  ارتباطی

 فساد اداری وجود دارد.

 شوند.های خویشاوندی قوی دارند بیشتر دچار فساد اداری کسانی که وابستگی (1

 توقع افراد از دوستان و آشنایانشان برای پارتی بازی به فرهنگ اجتماعی آنها بستگی دارد. (2

 استفاده از روابط بجای ضوابط به یک عرف عادی تبدیل شده. (3

 کنند.برند در شرایط مناسب خودشان هم پارتی بازی میپارتی بازی دیگران رنج میکسانیکه از  (4

: رابطه 4فرضیه

معناداری بین سبک 

رهبری کارکنان و فساد 

 اداری وجود دارد.

 گیرد.شارکتی فساد اداری کمتری صورت میم رهبری سبک در (1

 کنند.می اداری فساد به تشویق را کارکنان ضمنی بطور فاسد، مدیران (2

 گذارد.ارزیابی کارکنان نسبت به سالمت یا فساد اداریمدیران بر میزان فساد اداری کارکنان تأثیر می (3

: رابطه 5فرضیه

معناداری بین کیفیت 

زندگی کارکنان و فساد 

 اداری وجود دارد.

 دارد.می وا اداری فساد انجام به را آنان کارکنان، نامکفی حقوق و زندگی نامناسب شرایط (1

 گیرد.دستمزدهای باال جلوی فساد اداری را می (2

 یابد.اگر کارکنان از لحاظ مالی تأمین باشند، میزان فساد اداری کاهش می (3

 یابد.هرچه حقوق و دستمزد کمتر باشد، فساد افزایش می (4

: رابطه 6فرضیه

معناداری بین وضعیت 

قوانین و مقررات و فساد 

 اداری وجود دارد.

 شود.می اداری فساد افزایش باعث یکدیگر با متناقض و شفاف غیر متعدد، مقررات و قوانین (1

 اداری آنان است.ای خاص و زمینه فساد گاهی وضع قوانین و مقررات به نفع عده (2

 اداری را فراهم می کند.قوانین و مقررات سختگیرانه و ناقض رفاه مردم زمینه فساد  (3

 دهد.می های شدید، فساد اداری را کاهشاجرای مجازات (4

: رابطه 7فرضیه

معناداری بین انطباق 

شغل با شرایط احراز و 

 فساد اداری وجود دارد.

شان بیشتر دچار فساد ارتی بازی وارد سازمان می شوند برای حفظ موقعیت خود و آشنایانپ طریق از کسانیکه (1

 شوند.اداری می

 یابد.اگر شایسته ساالری در سازمان حاکم شود، فساد اداری کاهش می (2

 کنند.افرادی که واجد شرایط احراز شغل نیستند برای بدست آوردن شغل بیشتر  فساد اداری می (3

-اگر شرایط احراز شغل کامالً مشخص و تعریف شده باشد، فساد اداری از طریق پارتی بازی کمتر صورت می (4

 گیرد.

رابطه  :8فرضیه

معناداری بین شیوه 

ارتقاء و رشد و فساد 

 دارد.اداری وجود 

 .داشت نخواهند اداری فساد برای دلیلی یابند ارتقاء شایستگی براساس افراد اگر (1

 د کمتر فساد اداری می کنند.گر شرایط رشد و ارتقاء برای افراد وجود داشته باشا (2

 یابد.اگر افراد از درون سازمان ارتقاء و رشد یابند احتمال فساد اداری )پارتی بازی( کاهش می (3

رابطه  :9فرضیه 

معناداری بین نحوه 

کنترل و فساد اداری 

 وجود دارد.

ساد اداری ا در صورتی که سیستم فاسد شده باشد، بهترین روش برای کاهش فام است پیشگیری بر اصل (1

 کنترل مؤثر است.

 رل باید کارآ و اثربخش باشد.برای کاهش فساد اداری کنت (2

 کنند.اداری می اگر افراد متوجه کنترل های مؤثر شوند کمتر فساد (3

 

  پژوهششناسی روش 
 این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری اطالعات، توصیفی می باشد. از ابزار پرسش نامه به منظور جمع آوری داده ها استفاده

 شده است.

با استفاده از جدول مورگان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بوده است که بخش اداری، جامعه آماری این پژوهش، کارمندان 

تعیین گردید و پرسش نامه ها به صورت  نفر44نفر می باشد حجم نمونه مناسب نفر  50این سازمان، اداری و با توجه به اینکه تعداد کارمندان 

 تصادفی بین این افراد توزیع گردید. 

از عوامل رفتاری دخیل در بروز فساد اداری )پایبندی  متغیرسوال می باشد که در مجموع به بررسی پنج 31پرسش نامه این پژوهش شامل 

از عوامل ساختاری )وضعیت قوانین ومقررات، انطباق  متغیراعتقادی، ویژگی شخصیتی، سبک ارتباطی، سبک رهبری و کیفیت زندگی( و نیز چهار 

 رتبه بندی شد. 5تا  1سوالهای مربوطه بر اساس طیف لیکرت از ط احراز، شیوه ارتقاء و رشد و نحوه کنترل( می پردازد. پست با شرای
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 تجزیه و تحليل داده ها
 ایبر خنبااکر یلفاآ.  ستا هشد دهستفاا spss ارفزا منر سیلهو به خنبااکر یلفاروش آ از ،پرسشنامه دعتماا قابلیت یا پایایی برآورد رمنظو به

 که قابل پذیرش است. باشدمی  0.751مه پرسشناین ا

می باشد سال  38 ± 6.6میانگین سن جامعه آماری عدد تکمیل و عودت داده شد.  40پرسش نامه توزیع شده مابین کارمندان اداری،  44از 

درصد آنها  25ل و درصد افراد متاه 75درصد آنها را مردان تشکیل می دهند،  37.5و  انرا زن جامعه مذکوردرصد  62.5از نظر متغیرهای فردی، 

 مجرد می باشند.

با توجه به این که پرسش نامه بر اساس مقیاس لیکرت طراحی شده است و پاسخ ها به دسته های مثبت، منفی و خنثی تقسیم می شود لذا 

خواهد بود، برای آزمون فرضیه ها در این مقاله از آزمون  0.6ظر باشد، برابر با ف یا بدون ناحتمال اینکه پاسخ دهنده با رابطه دو متغیر فرضیه مخال

 پارامتریک دو جمله ای استفاده شده است.-غیر

همانطور که بررسی های نشان می دهد، از نظر آماری،  گزارش شده است. 2جدول ی سواالت پرسش نامه این تحقیق درنتایج بررسی آمار

ویژگی شخصیتی کارکنان ، سبک ارتباطی و سبک رهبری و نیز عوامل  پایبندی اعتقادی کارکنان، داری میان عوامل رفتاری شاملارتباط معنا

ما از نظر وجود دارد، ابروز فساد اداری با  ساختاری ازجمله وضعیت قوانین ومقررات، انطباق پست با شرایط احراز، شیوه ارتقاء و رشد و نحوه کنترل

 کیفیت زندگی آنها با بروز فساد اداری ارتباط معناداری ندارد.آماری 
 

 : اطالعات آماري فرضيه هاي تحقيق2جدول
 

 تایید یا عدم تایید سطح معناداری نسبت آزمون درصد تعداد دسته بندی امتیازات تعداد سوال 

 4 فرضیه اول
>12 

<=12 

13 

27 

32.5 

67.5 
 فرضیهتایید  0.000 0.6

 2 فرضیه دوم
>6 

<=6 

32 

8 

80 

20 
 تایید فرضیه 0.006 0.6

 4 فرضیه سوم
>12 

<=12 

27 

13 

67.5. 

32.5 
 تایید فرضیه 0.000 0.6

 3 فرضیه چهارم
>9 

<=9 

32 

8 

80 

20 
 تایید فرضیه 0.006 0.6

 4 فرضیه پنجم
>12 

<=12 

22 

18 

55 

45 
 عدم تایید فرضیه 0.311 0.6

 4 ششمفرضیه 
>12 

<=12 

33 

7 

82.5 

17.5 
 تایید فرضیه 0.002 0.6

 4 تمهف فرضیه
>12 

<=12 

32 

8 

80 

20 
 تایید فرضیه 0.006 0.6

 3 هشتمفرضیه 
>9 

<=9 

33 

7 

82.5 

17.5 
 تایید فرضیه 0.002 0.6

 3 نهمفرضیه 
>9 

<=9 

37 

3 

92.5 

7.5 
 تایید فرضیه 0.000 0.6

 

در بروز فساد اداری ذکر شده در پرسش نامه، از نظر افراد جامعه آماری رتبه بندی شد و نتیجه با استفاده از تست فریدمن اهمیت عوامل موثر 

 ذکر شده است. 3در جدول 
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 : رتبه بندي عوامل موثر در بروز فساد اداري با تست فریدمن3جدول 
 

 رتبه میانگین رتبه فساد اداری  عومل بروز

 1 5.89 پایبندی اعتقادی

 2 5.32 نحوه کنترل

 2 5.32 شیوه ارتقاء

 2 5.32 وضعیت قوانین

 3 5.21 سبک رهبری

 3 5.21 انطباق پست و شرایط احراز

 3 5.21 ویژگی شخصیت

 4 4.65 سبک ارتباط

 5 3.64 کیفیت زندگی
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 تيجه گيريبحث و ن
بارزه با آن جامعه ای توأم با گرایش های مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت دانسته و همواره بر م اگرچه جامعه ایران،

 ملی را بسته و هزینه های با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و تاکید کرده اند، اما

 هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است.

پژوهش های مختلفی در چند دهه اخیر صورت گرفته که در آنها عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فساد مورد بررسی قرار گرفته 

یجاد فساد اداری موثر می باشند پرداخته شد و از در این مطالعه به بررسی برخی عوامل رفتاری کارکنان و عوامل ساختاری سازمان که در ااست. 

 کارکنان بخش اداری یک سازمان دولتی در باب این عوامل نظرخواهی شد.

فساد ارکنان از لحاظ اقتصادی، بر روی کیفیت و شرایط زندگی ک ،از نقطه نظر افراد تحت بررسینتایج آماری این مطالعه نشان می دهد که 

 ویژگیمل دیگر مورد بررسی از جمله پایبندی اعتقادی کارکنان به دین اسالم، ادارد. حال آنکه ارتباط معناداری میان عوتاثیر معناداری ن اداری

 نحوه کنترل سازمانشیوه ارتقاء و رشد و وضعیت قوانین ومقررات، انطباق پست با شرایط احراز، شخصیتی کارکنان ، سبک ارتباطی، سبک رهبری، 

پایبندی اعتقادی کارکنان به دین تفاده از تست فریدمن، سمشاهده شده است. در رتبه بندی عوامل موثر در بروز فساد اداری با ا با بروز فساد اداری

ویژگی شخصیتی کارکنان، سبک رهبری و  یوه ارتقاء و رشد کارکنان و وضعیت قوانین مشترکا رتبه دوم،شنحوه کنترل سازمان، ، رتبه اولاسالم 

و کیفیت و شرایط زندگی  رتبه چهارمپایبندی اعتقادی کارکنان مشترکا و  و سبک ارتباطی کارکنانانطباق پست با شرایط احراز مشترکا رتبه سوم 

 کارکنان از لحاظ اقتصادی رتبه آخر را به خود اختصاص دادند.

، کارکنان تبیاسلسه مر با فرایند تحلیل ( که به منظور دسته بندی عوامل موثر در بروز فساد اداری1392حال آنکه در مطالعه ابزری وفغانی )

و عواملی چون اند ده بروز عارضه فساد اداری را، فقر اقتصادی عنوان نمو ررسی قرار داده اند، مهم ترین عللاداره امور مالیاتی استان اصفهان را مورد ب

(، همچنین در مطالعه دیگری که 55 ، ص1392فغانی، )ابزری و و نظام های کنترلی مناسب در رده های بعدی قرار گرفته اند نبود مقررات بازدارنده 

د تورم از طریق پیمایشی طولی علل فساد اداری را مورد بررسی قرار داده اند، عوامل اقتصادی از جمله نحوه توزیع ثروت در جامعه، عدم تناسب رش

متغیرهای سازمانی، متغیرهای عه، هنگی جامفر و سایر علل، ازجمله متغیرهایو ورشد دستمزد کارکنان و فقدان مزایای جنبی برای کارکنان، رتبه اول 

 (.55، ص1390لگزیان، د اختصاص داده است )فرهادی نژاد و خورتبه های بعدی را به فردی مربوط به قوانین و متغیرهای 

بله با این عارضه امق لذا می توان نتیجه گیری نمود که با توجه به پویایی و تفاوت شرایط ظهور فساد در ادارات و سازمانهای مختلف، شیوه های

با این پدیده باید این مطلب مورد توجه قرار گیرد و مسئولین مربوطه باید در  رایند برنامه ریزی برای مقابلهبرخوردار باشد و در فنیز باید از پویایی 

سازمان موثر واقع می شوند شاید  هنگام شکل دادن خط مشی های سازمانها آخرین وضعیت همان سازمان را رصد نمایند و راهکارهایی که در یک

 قابل تعمیم به ارگانها و سازمانهای دیگر نباشند و توجه به این موضوع بسیار مهم به نظر می رسد.

همچنین با توجه به نقش مهم پایبندی اعتقادی کارکنان به دین اسالم در کاهش بروز فساد اداری، می توان نقش مهم کاربرد فرایض دین 

 ه را به عنوان راهکاری ارزشمند در ادارات کشور، به کار گرفت.اسالم در جامع

 

 پيشنهادها
اما مقدمه ایست برای جست و جوی راه حل این معضل  ،شناسایی دالیل بروز و گسترش فساد اداری هرچند امری کم اهمیت نمی باشد

 به بررسی تاثیر راهکارهای موجود برای مقابله با این مهم، پرداخته شود. ی، لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آینده به طور اساسیاساس

از آنجایی که قدم اول در مبارزه با فساد اداری، سنجش میزان آن در بخش های مختلف کشور است و با توجه به اینکه شاخص های تعریف 

 بومی برای کشورمان امری ضروری است.شده ای در کشور ما وجود ندارد تالش در جهت تعیین این شاخص ها به صورت 
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